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iSMEJ iNONU, DADAYDA 
TEDKIKLER ·E BULUNDU. 

ALMAN HARiCiYE NAZI· 
RI ERLİ E DONDU. 

Cu.mhurreisimiz Daday, Tosya, Kargı Mer- iki Nazırın Görüşmesinde Çekoslovakya 
Hudutlarının Garantisi de Mevzubahs Oldu . kez Ve Köyleri Halkı İle Görüşt.üler. 

.\ııkara, 8 (A.A.)- Reisi· 
c11Qahur ~ lımet lnönü, dün~ ,,.._ ......__ 
tef•ketlerlade Kastamonu 

•'11•1 Ye ıeklalnci tümen • 
~o ... 

... utanı olduiu halde ve 
ltıtıJetlerile blrlıkte Dadaya 

tlt'Dııler. orada merkudl'n 
~e le d 6yJerden aeleo Yllh n 
•ılarla öil e yt.> kadar aörüt 

ltıGılerdır. 
~elılcurr.hur ismet İnönü , 

6tı d ~ t en ıonra Kutan.onu 

k ' 1ke•lnde T oıya ve Karaı 

Parla. R (A A ) - Alman· 
ya Ye F ranıız hariciye na -
zarları t"I memleket arasın· 
dakl tlc• ret münasebetleri 
elr a fında da görüımüılerdlr . 
Bugörüımt>dc Çekoslovakyanın 

hudutlarının iarantııl mese. 
leıt de m ,.. vzubahı ol muıtur. 

P"riı, 8 (Rad)o)- Alman 
Harıciye'! Nazırı Rıbentrop 

bugün Pcutat~n ayrılmııtar. 

lttaıyon Fraoıız- Alman 
ba 1rnklıulle dooatalmııh. 
8.30 da kordiplomatik 
menıupları ve bir çok zevat 
11tuyona gelmtılerdi. 

'ı•tarı merk~z •e köyle· 
:
1
'-dtD ıelenlerle ıörüttük · 

1'
11 •onra vlliyet erlılnının Rtbentrop, Hariciye Nazı . 

rı Bonne v" refıkaıı ve mal ~lerlnl dlnlemıılerdlr. Cumhurrtislmiz evvelki yıllarda b ı r ltc / ı J.. ~' b' lıc.iu <.a 

Suriye M. Reisini Lon- Hava Kurumunun Umu· 
draya Göndermediler. 111i Merkez Toplantısı. 
~aşvekil Cemil Mardam Sa
lflhiyeti Harici Muahedeler 

" . 
mı imza Etti? 

Genel Merkez Heyeti Dün Toplanarak 
Ulu Atayı Saygile Andı.Ve6 Ayhk Hesap

ları tetkik etti. 
Ankar•, 8 (Huıuıl) Türk 

Hava Kurumunun genel mer· 
.\nlcaradan döndükten ıız meclblnce tasdik edilme! kez heyeti bugün 1aat ı 5 

;orı,. Halepte üç ıüo kalan ıl eaaıı üzerinde Franı1zlarla de Sinop mebuıu Ct'Yd~t 

dtden 29 kiti tle kadronun 
kuvvetlendı;ı zlkrt>dılmekte 
tiı r . Kampt" altı ay içinde 
13.804 motörlü 14 387 pll
DÖT uc;uıu yapılmıı, alman 
tedbirler uveılnde hıç bir 
kazaya ıebebıyet ver ilme 
mııur. 

~~'IJe Meclis Relıl Farlı h!frlld mHal edebileceği ka· Ke rim lncedayının ri yuetın · 
.. burı bir zt1afette Surtye- rarıaıtırılmııtır Şımdt iddia de altı ayhk toplantmnı 
"'" t •lyali nzlyetl hakkında edildiği gibı Cemıl Merdam yrıpmııtır . 

il beyanatta bulun01uıtur: Bey muahedenfo ruhuna te· Toplantıda müraktp rapor 
,. 

1~ - Ben Filistin meıeleıl · lan, Kurumun aih •Jlık pı· 
"e maa eder yeni muahedeler 

Harbiye mektebinin birin· 
el ve ikinci 11nıflarında11 ha · 
vacılığa ayrılan talebeye 
haftada lkt defa derı Yeril· 
mektedlr . 

1 "e İngilizlerin mukadde lançoıu tasvip edılmııtlr . 
\tı imza etmlt lıe aalihl1et1-

ı,t lılız Qzerlade oynamak Merkez heyetlnJn varide · 
tdt'-1 il k d nl tecavQz etmlt demektir . d ı,ı_ • eri ro an ya ın an tın a geçen ıeoeye nazaran 
,"11> için Londraya ııtmek Bundan dolayı mebusların 70061 liralık fazlalık vardır . 116 O lan bu talebe adedi 
'''d lı~ lnı . Ve yüce kom•ıer · süküt etml .cejl muhakkaLc Hava Kurumunun lnönü 
, 1 ttn dtplomotlk pasaport tır . Eaaıen böyle bir anlat· Kampına son a l tı ay içinde 

önümüzdeki yıl 200 ze çı 
karılacaklar 

~t''•lıc Londraya hareket ma lmztı edilmek için ıa 138 genç lttlrak e-tmlttlr. 
t tıfll, lıtanbula mu•a•ala· lihı yettar olan Cumhurrelıl Raporda önümüzdeki yılla 

Heyeti umumlyede okunan 
raporda bu toplantının Türk 
mtllettnln büyOk matemine ~~d• beni Fransız g~aeral tarafından bir kararname rın havacı lık öfretmen kad

,10ll•oloıu karıaladt ve fran· çıkmıt olma11 lazımeeltrdi.» roıutı un genı§letıleceil, tim · 
,1~1 ~h•rlclye nazaretlndea l============-==-==-=====-=o::======-==== 

raatlamıı bulundutu zıkre 
dllmekte ve Ulu Ata1101 

l aı emır üzerine Parla ve Erzincan Ha ttıı lngiliz miistem· 
t 
0
1adr•ya seyahatten vaz ı L 

kaybetmekten Hava Kuru 
munun duyduiu derin acı 
açıklanmakta ve btlhuıa 

ıö1le denmektedir: lı;~'beldııım lüzumunu teb Açılıyor. eRat nazırının 
dı ~ lbunur olduiunu ıöyle bir beyanatı. 
b~b itiraz ettim, Parfıle mu· 

•te ttl ti Loodra, 8 (A.A.) in· d, cereyan e , o e ce 

«Ha•• Kurumu yarınki 
faaltyetlerlnde BüyGlıt Hami 
sıotn ıehatll ııölgeılnl dal · 

~ ''Yahatıma im an ol 
'd ~ ş ~\\) 1••n ı anlayınca amı 

~t trdar ettim . O sı rt' da 
d 'liirkün irtihali •uku bul 
....,\llundan cenaze merul 
'<lltıd 
'-' e Suriyeyi temılle me 

\lt d 1 -d f.! l . dıtımden geri don 

~s 
~ll Utlye Mecllı Retıi, Baıve· 
ı"' Ceoıu Merdamıo Parlıte 
~-~•l•dıiı bildirilen anlat· 
de ''• nakit kelam ederek 

~•ıtır &cı: 
'C - c 

't~ emtl Merdam Bey 
fltı 'daıımızJP rlııe giderken 
•ı~~ hlnız 1936 muahede· 
dı~~ Fraoıız meclisinde tas· 
~\ltrıı l•cll etUrmeğe me· 
tı~.. etcnııttk. Hatta oadaa 

w~I iV -
lı~ "-lltalya koyGnde yap-
'·"'~ı v,t l Parti toplantııında 
~\l-~rıt kltleılnln ancak bu 

•deotn blli tulıl Fran · 

R. Ali Ç~llnkaycı 
Anlcara, 8 (AA.) Sı 

vaı · Erzurum hattının Erzin · 
canda ııletmeğe · açılıt töre 
nl ayın 11 <le B•ymdırlak 

Bakanı Alt Çetınkaya tara· 
fından yapılacaktır . 

İrana ve fraka geçe
cek of Bn hatlaı: 

A.nk&ra, 8 (Huıuıi) oı . 

glllz müıtemleklt nazırı Av ma baıucuoda bluedecektlr.,. 
ıun Knmaraaında , logtlterenln Merkez heyeti Atatürk6n 
bir müllemleke impara tor- manevi hu~urunda beı da · 
luğu veya mcrnda devl~tl ıı· k lka ayakta sükut etmlıtlr 
ftıtıle tdnreılnden m~ıul bu •••••••• •••••••••••••••••\ 
lunduiu topraklardan h ı ç btrt : • 
nln baıka bır d,evlete devrlol i Türk paras1. kaya i 
kabul edemiy~ceRlnt, bu hu : gibi sapasağlam du· : 
1u, u görüı 11 receilni ve hat · • E · f • 
ti. na:ıan itibara d .. almıya- : ruyor. n emın a- : 
c • ğ•"' ıö,lemııur. ! sarruf parası Türk ! 

-,. • ..;;,;..b_a·k·-.,-d-.-n--.:-lr_a_k_a_v_e "':'l-ra_n_a_ i pl1 rasıdı r . i 
aıdecek olan tren hattının : Bankada Türk : 
131 nci kilometresine kadar : K k : •. paran var m!? or -•. 
ola.n kıımında faaliyet ıler · 
ıemekt edır . i ma çünkü Türk pa- ! 

Ru kmmlardakl büyük ve i r as1 en sağlam pa- : 
mühim köprüler de bitmek • d • • ra 1r, • 
üzeredir . • • • • 

Bu hattın bir k11mı lraaa ~••••••••• •• •• •• •••• •••••: 
diğer bir kısmı da fraka ee · lrana uzanacak hattın da 
~cıcektlr . Irak cihetine gide 40 ncı lulometreye kadar 
cek olan hattın harita! rı olan luımının harltalarının 

hazırlanmııtır . hazırlanma iti ıona ermtıttr . 

yetlerlndekl zeYat saat tam 
9 da lıtaayona ıeldıler. 

Genç btr bayan Rlbeatro· 
ba kırmızı aüllerden bir bu-

ket •erdt. 
Beı vaiondaa müreldlep 

olan huıuıi tren saat 9.30 
da Berllne hareket etti 

Romanyada Gizli T eş
kilatların Fa a 1 i y e t i.. 
Tedhişçiler Dahiliye Nazırı
na, Bir Tehdit Mektubile 
idam Edileceğini Bildirdiler. 

Parlı, 8 - Btıkreıten ge
len haberler Kızıl Faıtıt •e 

Demir Muhafızlar teıktlata · 

nın Romanyada biyük bir 

lstukunun •iırca yaralan· 
muından sonra dahtlt ye aa · 

zara K.ahteıku•a da bir telı
dn mektubu rönderllmlttlr. 

debıet havaaı yarattıiıaı Bunda aazmn rızll teıklllt 

bıldtrmektedJr. Cluj lnl•er tarafından idama mahk6m 
ılteıl rektörünüa katlinden edlldlil bıldırllmektedlr. 

ve Demir Muhafızlar teıkl· 

lltı menıuplarıodan bir luı · 
'Dmı muhakeme eden dl• a 
mharp az11ından albay Kr · 

Albay Krlıteskunun yazı 
yeti tehlH,elidtr. Kurtarılma· 
ıı ümtdı yok ıtbıdır . Sut· 

( Sonu dördGncü aayfada) 

ITAL YADA FRANSA 
ALEV iNDEKi GA· 
LEYAN ARTIYO R. 
Dün de yüzlerce nülnayişci 
Venedik sarayının önünde 
Tun us ve Korsikayi isteriz!. 

Diye bağırdılar. 
Roma, 8 (A.A.) - ltal · 

yanın bir çok ıehlrlerinde 
yeniden Franıa ale1htnde 
tezahürat yapılmııtır. 

Roma, 7 - Gazeteler, 
Fraaa aleyhl•dekl ıtddetlt 
neırlyatlartoı durdurmuı ol· 
makla beraber, umumi ger· 
r•nltk ve asabiyet elin de· 
•am etmektedir. 

Buıüo, yüzlerce kiti · 
den ibaret bir talebe 
kütlesi, e••ela Mu11ohalnla 
bulunduju Venedık ıarayt 

nın meydanında «Tunuıu ve 
Koraikayı isteriz» diye ba 
fırdıktan sonra, Fraaaız se· 
f arethanesl önünde nümaylı 
J•pmak letemlıtlr. 
Pollı ve f aıilt mlltılerl 
nCimaytıçtlerl daiıtmıılardır. 

Nüma1t1çl talebe bunun 
üzerine faılıt kulublnde 
toplanmııtır. Burada, hara· 
retlı nutuklar lrad edllmlt 
ve ltalyanın haklı emelleri. 
nln tahakkuk edeceil siy 
lenmlıtlr. 

Dtfer taraftan Ceno• da 
da bet yüz talebe, Fran11z 
konıoloılaaneılnla 6elnde 

toplanmak lllemJıtlr. Mıltı · 

ler, buradaki J!Ümaylıftlerl 
de dajıtmıılarclır . 

Mllioo ve TClrlnd"! de Fr· 
anıa aleyhinde nGmaylıler 

yapıldıjı haber alınmııtır . 

Parıs, 7 (Radyo) - Ha 
vu muhabirinden: 

Bugiin Romada Tuouı me· 
ıeleat etrafında yeni hadlıe· 

ler olurnıtur . Franıız elçillğl 

her ıhttmale kuıı kordon 
altına a lınmııtır F •tlıt par
t l ı l ıenel ıekreteri Roma 
meydanındA ırad eylediii bir 
nutukta; ltalyanın hakkını al
masını bilen bir ıefın Jdare· 
sinde nihai zaferden emin 
olabtleceflnl ıöylemtıtır . 

Bu sözler üzerine rençler: 
- Tunuı, Tunuıu .. Tunu· 

ıu isteriz! 
Diye bajırmıılardır. Nü

maylı sokaklarda uzun .müd
dei de•am etmlf, ıençler 
kafile kafile ıokakları do· 
laımıılardır . 

Polis komlıerl , Fransız ıe 

yahat büroıuoun kapılarını 
he r ihtimale kuıı 15 daki
ka kapathrmııtır. 



SAYFA 1 

Garibe[ r 
Diyarı 
Amerika 

Amerikalılar earfp lnıan· 
lardır. Her ıeyln lıtatlıtığlnl 
yapmak, onları o merak · 
landır Bu c ü m l e d c n 
olmak üzere geçenler-
de Aro~lkanm büvük gaze
telerinden bfrj evJt ukekler 
ar .. ında btr •nket yapmıf. 

onların karılarının h ngt 

hallerine en fazla ı lnirlen

dlklerint ıormuft_ur. Celen 
binlerce cevap t .. nıf edtldi· 
il • lctt erkeklerin ekseriya 
bir tacir çekirdeği doldur
mıyac 1t kadar ehe rnly t· 
ıf~ ıeylere kızdıkları anla
ıılmıttlr. Meıell erkeklerin 
çoğu hay t arkad ılarman 
horlamaların• tahamm(il ede· 
m rnektedJrJ r. 

Bıa yGzden bo ao afa ka~ 
dar ırldenlert •ardır. Buı 
erkekler karılarının düıOn 
celi olduld rı zamaDlar tır
naklarını yediklerinden, par· 
maklarını yediklerinden aaç. 
lannıa araıındaa ıeçlrdlk· 
lerioden tiki. yet etmltlerdlr. 
Btr adam kar.asının umumi 
mahalledekc çtrkln oturuı 
q~yet4nden uzun uzadıya 

nefretle bahıetml1 1 onun bu 

•eziyette birde karlkatörü· 
nO yaparak ıazeteye yoll.
mııtır. Gazete evli bayan
ların bundan dera alarak 
umumi yerlerde ayaklar1nı 

çarlutarak kadınlık •ekarı

na yakıımıyacak ıektllerde 

oturmamafa dtkkat etmele 
rint okuyucularına hararet 
le ta niye edtyor . 

E•lf erlreklerln hemen he· 
en yüzd yetmlıt k rıoın 

unultumaeı daha iyi olacak 
olan ıeçmtıte :>lmuı bazı 
ıeylerl iktde birde temcit 
pllvı aıbt ortaya çıkartma· 

larından Ye vırvırcıhk1 rın. 
d a mQ tekdirler. Erkekler 
uautulma11 daha iyi olacak 
ıeylertn mütemadiyen bir 
yüz ara11 ııbı hatırlatılma· 

1tndan f na halde bizar 

olmakta, bu onlHda hicap 
•• nedatnel bJ 1 uyandıra
cak yerde tekerrür ettiği 

talldlrde hiddet ve infial 
uyaodarm kt dır. 

Gazeteye ıelen mektup
lardan birinde t.e §ôyle den· 
mektedtr . 

t:Ben e•I hayalimde rahat 
rahat oturup gazetemi oku 

yabtleceğlm Dioleotp konu· 
f bileceğtm bir yer olarak 
canlandırırım . 

Günlük ftlmfn bana •er · 
dlil yorgunluiu orada gider· 
mck lıterlm . 

Halbuki evde karam bir 
dakika olıun beni rabat bı 
ıakmez . Ya çıYllenecek bir 
Jak mle, yahut da onun bo 
ruoun yetltmlyecefl bir yer 
den inecek bir eıya Yardır. 
lıte ber teYden fazla kın· 
mıo tam rahat edeceifm bir 
ıırada bu tekilde beol tzaç 
etmesine tahammül edemi
yorum. 

Şıkayetçllerden biri de lıa· 
rııının kapı kapatmak huıu . 
a.und kt ter1llilnde11 baheet
mekte onun kapıyı da blı . 

bütün açık bıraktığını, yahut 
oturanları yerinden sıçrata
cak ıeklld çarparak kapat· 

t•imı y zmakt ve; 
Ooun kapıyı k pıyacaiını 

bl11ettlifaı and oturanlar 
d il birinin korkudan bir J • 

Coni Covsm bir uçuş 
rekoru. 

Amerikalı eıkl bir artist 
olan Cooı Covı küçük bir 
tayare He fatılaıız uçuş re 
korunu lnrmııtır. Conl Cova 
küçük tayares•le Los Ance 
loıdan Nevyorke kadar uça 
rak ıtmdJ1e H adar yapılan 

rekorları hem meı fe hem 
de ıürat bakımından ceride 
bırakmııtır. Coni Covtı hu 
me1afeyJ JO metre boyunda 
ve 363 ktlo ağırhğında olıın 

tayoreslle 30 saat 49 dalci
kada katetmlıtır . 

Eakı bir danııöz olan Conl 
CoH bu küçük tAyHeJI bi 
&tm paramızla 2500 liraya 
ve taluttle eatın almııtır. 

Tayareclntn Los Ancelosdan 

Nevyorka luı dar uç ofu 38 
lira gibi küçük bir masrafla 
kapatalmıf ve bu meıefede 

tayare 350 lttro henıln yak· 
mııtır. 

Bu tayare Amerikayı tlk 
defa olarak durmadan enine 
kateden tayaredlr. Ne•york 
t•yare mrydanına yaklaıtıfı 
bir •ırada Conl Co.. yerde 
ıezen insanlara ıeılnl !aitti· 
recek kadar alçalarak taya

re mefdıınıoı bana tarif edin! 
Diye bafarmııtar. Y f:fdektler 
de parmaklartle tayare mey· 
danı llttkametlnl lıaret et -
m•ıler birkaç dakika ıonra 

Conl Covt, Nevyork meyda
nına lnebtlmııur. 

Bir yıldum soğukkanhltgı 
Fnnıaoın 

yıl dızlarıodan 

genç 
Ani 

sJnema 
Kortaa 

bir otomobil kaza11 oetlce

ılnde aiır yar lanmııtır. 

Hutaneye götürülen ar 
tiıte, çok tehlikeli bır ame· 

lı1at yapılmııtar . Artlıt, ame· 
~tyatın bayılmadan yapılma · 

tını iıtemlf Ye bu arzusu baf 
edllmtıtir . Ameliyat yepılır 
ken artlıt ıoiukkanlahk göı 
termit. bu ameliyat bJt~r, 

bitmez rözlerlat .. çarık: 

- Şlmdl1e k dar erkek 
lerln bu kadar ıüzel dtklt 
dlkttklerlnl bılmtyordum, de
mtıtlr. 

rlne lnmeıtn diye hemen 
koıup kapıyı ben kaparım» 
demektedir . 

Erkekler oc yemek ptıt 

rlleceğlol soran ev adınla 

nna da ço tçerlemekte, 
onların kendilerinin boıl n · 
dıkları yemekleri not etme 

leriof ve makül blr tenev

vüle ve kendtlerjoe danıı· 

madan neden onlara plıtr · 

medtklerlnl yana yakıla ıor 
maktadırlar. 

Bazı erkekler karılarının 

zevklerinin fptldatllilodeo 
çok müıtekldirler K.ar111nın 

cl•ara ıelen seyyar bir can 
baz ırubunu ısrarlar sey
retmesi yüzünden bir erkek 
talak dava11 açmııtır. 

A1nı ıazete yakında bir 
de evli kadınlar aDketl açıp 
onların kocaları hakfoında 

d ıGIMiüklerlol öireamek t" 
aa••uruodadır. M mefth ga
zetenin sahipleri v muhar
rlt1erlnln ekseriyeti erk 
oldukları için gazete idare 
h nesinde tıtn bu ccpheıfne 
pek temaı ed•lmeme,ı daha 
tyt olacağı yolunda kuvvet · 
il btr cereyan vardır . 
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K nun çıktı t sonra d .vlete aid y bani ze tin
likler hama parasız dağıtıl cak. 

Memlnketlmlzde zeytinci 

Uk yıldım ,ıln lnlc • ıaf et · 
mekte ve iyi bh• g~ltr kı:ıy • 

oağı h iJne erimektedir. Hü 
kumetfo z~,uncfltğin ıslahı 

ve y bani ıeyttn ağaçları, 

om aoda11mıuı hak"ınd ha 
zırltııdıjı kanun ll'f ihası da 
Meclisin bu devre inde çı ., 
Jıacalıtır. 

Mevcud lıtatlıtlklere g& .. 

re bueün m mlrketlmizde 
26 milyonu mehıuldııır ve 

54 mll1onu yabııai olmak 
~bere 80 milyon lcad r zey· 
tın 11f acı vardır. Mabıuldar 
zcyUnltklerden v ııau olarak~ 
eenede 230 btn ton zeytin 
taneıl alınmaktadır. Bunun 
210 btn toaundan takriben 
1 O mtlyon lfra kıymetinde 

24 btn ten zeytinyaiı çıka · 
rılmakta, geri kalan kaamı
da ıofra zeytini halinde iı · 

tıhlik edtl ektedir. Mah
ıu1dar zeytinliklerden ah. 
nan bu mabıul, ıerek ke
mi et ve ser~k keyfiyet itt· 

b rıle, diğer memleketlerin 
aldıkları ml!hıulde çok aıa· 

Metı htar 
Secim/eri .• 

Yapılacak. 

ğıdır. Bu bfr t reftan zey· 

tlnltklerlraize fenn,. uygun 1 

btr tarzda bırakılmama11ndaol 
ve diğer taraftan yftğ ta
ılrhaneierfmlzfn çotunun ga· ı 

yet iptidai bir halde bulun· 1 

muındno ılerf ıelmcktedtr. 
MOtehauı 1 r, bu noksanl r 
gfderlldtil takdirde zeytin 
btfh 1 hmızın bir midi ar 
tace.tını kati bir Ilı nla lf a 
de etmektedirler . Hele 
mevcud yabani zeyttn at ç 

ları da •fenni u uller d hı 
lınde eıılanır •e b kılır a, 
zeytlnltkl rimlztn on bet ıe· 
ne gibi kıee bir müddet 
sonra, memlekete en aıe.iı 
50 l\ıllyon lira gelir temin 
eden devamlı •e emin bir 
servet ke_ynağı ol c ğından 
hlç ıüphe edilmemek lazım 
gelir. 

Kanun liylhaıı çıktıkt n 

ıonra de•lete ald bulunan 
yabani zeytinlikler para11z 
o1arek halka defıtılacek, 

aııl m ve bakım iılerl dev · 
lelin mürakebeal altında 
y pılacakhr. 

Posta-Telgraf 
Memurluk 
imtihanı. 

Muhtarların dört senelik Bır müddet önce ıehrlmlz 
lntlhnp müddetleri ıona er- Poata Telıraf8aımüdür16i6nde 
mittir. ortam«ıktep mezuol rı ara 

Onun için bütün köyler 
de muhtar ıeçtmt ıubatın 

birinde baıhyacslc ve ıonuna 
kadar devam decektir. 

Almanyanm Köln şehrinde · 
~ir köp k se gisi çllacak 

Almanyıının K.öln ıehrfn. 

de bu hafta beynelmilel btr 

11nda memurluk imtihanı ya· 
pılmııtı . Umum Müdürlükçe 
imtihan evrakıaın tedklkl bıt 
mittir. 

lmubena l'lren gençlerden 
Mustafa Baıat, Abdl GOve 
oır, Şadı Erkan iyi der ce 
de muvaffak olmuılar ve 

ıehrtmlz Poıta Teiıraf Bnı-

müd&rlüğüne 30 zar lıra üc-

retle stajyer olarak verllmfı· 
lerdlr.Ayrıca yedi kitinin de 
orta derecede muyaff ak ol 
dukl rı ve münhal vukuun · 

da atajyel'liklere tayin edt· 
l cekleıl bildırtlmtıtfr . 

köpek ıerglsl açılacaktır . 

Sergiye Almanya, Frans• 
Belçık , Hollanda, M c rlı · 

tan ve leviçre ile diğer 
memleketlerden iki bine ya· 

kan cin• köpek fştir k etti · 
rllecektfr. Y alm:ı Almanya 
daa serılye koaacak k6pek
ler yüz: tanedtr ve bunlar 
ar&&mda birçokları pollı lc4 

-- -
1 Edremit Yolun-

pefldlr. Atın n devlet reJal 

Heı Httlerden barıka H m· 

burı vapur tir etl btrlnctll 
ği ve tkloclllğl e.lece.k kö 

peklere büyük hediyeler ve 

receklerdlr. Açılacak ıergl 

ıtmdtye kade-r yepılaoların 

eo büyüjü olacaktır. Clnı 

köpekler dünya yüzünde 
gOnden güne ehernm•yet ka · 
zenayor Potll\erden başka 

ordularda d köpeklere mü 
hım vazlf eler verJlmeğe bar 
Jatıdı . Bundan b!lşk k<>pek 

lnıınnın en Hdık bir dostudur. 
Bu itibarla, açılacak k~pelı 

ıeralalne Almanlar fazla 
he mlyet veriyor. 

da İki Otomo-
bil Çarpıştı .. 
Şehrimizden Ayvalığa ha· 

reket eden 7 4 numınah Alt 
Rıfkı ojlu Haıana ıd oto · 

mobille, Havrandan gelmek· 
te olan 30 numaralı BıganıD 

Kurfunlu mah'!Heıioden Rem
zi oğiu Şevketin tdu eainde 

ki otomobil çarpıımıılar ve 
H ıamn otomobili bir ben 
değe yu•arlanmıthr. Haaan 
otomobthn•n 200 liralık ta · 
m1re ihtiyaç ıöıterecek ka · 
dar zedelendljlni ve bu ka · 
zay Şevketin otomobllfntn 

beblyet •erdljlnl jddta et-
11 ittir . 

Vak ya adliye el koymuı· 

tur. 
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C. H.P. Emniyet 
Kaza ve Vilayet Müdürluğii. _ 

l • Açılan Emniyet MOdOrlıJ 
ongre erı. iüne lçel Emnl•et Mlda 

:J1 dtl· 
C. H. Parttıt kaza kon 

grelcrl vıla1et dahtlınde ya
rın ı at 15 de yapılacaktır. 

Kongrede nahlyelerden 
ıelen dJlekler ve diğer Par· 
ti itleri üzerinde görüşüle 

cektir. Partinin •llayet koo
irfll de, kaza Parti tefklll· 
tından göndertlt."cek mümeı 
ılllertn ltttraklle bu ayın oo 

beılncl perıembe günG a t 
14 de Parti merkezinde top· 
larıecalıhr. 

Ordu Hizme
tinde Çıkarıla 

cak Hayvanlar 
Ordu hizmetlerinden 

çıkarılacak hay•anlar Ye 
bunl rro aahlma11 hakkmda 
kanun liylhaaı bütce encü 
meninden geçerek ruaoame· 

ye almmııtır . Lay•ha eaaı 
larına ıöre hazerde ordu 
kadrosu l 2 vaıını bitlrmlt 
tdlt Ye kısraklarla. 15 yaıı 

oı bltirmlı katırlar yerlerine 
baıkaları alındıkça ordu 
hizmetinden çıkarılabilecek 
tir. 

Ordu hlzmettnden çıkarı
lacak hayvanlar nakil Ye 

taıe murafları Ziraat Veka 

letı bütceılnden verilmek 
üzere bu Vekaletin göıtere · 
ceil yerlerde açık artırma 

suretiyle sahlacaktır. Ordu 

lhlyacı için yabancı memle 
ketlerden Hhn alınacak 

beygirlerin her aahn alma
da en az yüzde kırkanın 

damızlıia elvertılt kıarak ol· 
maaı mecburi olarak fevka · 
iade Ye müıtıacel hallerde 

Vekiller kararı, e bu mec 
burtyet muvakkaten kaldrrı· 
lacaktır. 

-- -
Bir TelefonHat 
Tamircisinin 

rü Ruhi Çahtlaran taylD e 

d!ğlol yazmııtık . 

Ruhi Ça1ıılar, 

M6dürlükçe bu 

UıoıJ"' 
def• 
MI· 

baıka bir vnzlfeJe •er{\1u~ 
Jiiôden •iliy~t E:mn1yat 

1 

düdüiüne Ktgl Kayaıak•~p 
Hayri 0Anan lrd 1 t•f 

olunmuftur. 

Spor Kurııt11ıl 
Başkanlıkları· 

Evvelce netredtl:: 
olan kanun muclbtoce 'f " 
spor Kurumu l&ivedllert "' 

tJOI" yerine Beden Terblyeıt 11 
Müdiirlüjüuün kuruldufU:ıt 
ve umum MüdürlOjiiO , 

1 dı,ı 
kaç eündenberl ,,. bat • 
malümdur r 

ıPo 
Memleketin bütüD or 

mıntakalarınd& tıe Türlıfl' 
t• 

Kurumu tarafından ıı• 
yln edilmtı olan 11>1ot• f 

rıl t 
re6ılerl ıimd6ye kadar .,,. 

eörmekte idiler. "' 

Bed~o T erblyeal ~oı;tıl 
Müdür.lü oün h!fekkitlutı ~ 

ıonra bu mıntaka baıkaol•~~ 
•azlf eler ine athayet .,.,~e 
•erilmiyecefl ve rnel111 1~1 
tlmlzde me•cut a\ttrUI e 
mıotakanın ne tekılde ıd•' 
edtleceil belll dejildl · 

1 
Verilen malumat• 1

0
, 

re; Umum Midürlük b6~,, 
bölgelere btr tamim ı6° 

1
. 

le' rerek eıkt mıotaka rel• d• 
nln öoGmGzdekl iaazlr•' 

•"' tatbik edilecek olan 1 ,. 
kadronun neptne kad•' 'e· 
ki •azlfelerlne devaaı etdl 

lert rica edilmektedir-

Gelenler, Gidenler: . 
ıı•'' Bir müddetteoberl ~o 1 

da bulunan Huıuıl MtJb.J~ 
be Midürü B Ratlt Sek ~ 
bir ıün önce ıehrilDf~e ' 
det etmtttlr. 

Geçirdiğ ·Kaza Vilayetlerin , 
Telefon hattı tam rcllenn· J T b • e6t 

den Aygöreo mahdlestnden e en J er tY 
RlZll oilu Ahmet, lzmll'ler 
m hallesf cıvarındakt tfllefon 
hattını tamir etmek üzere 
bir direğe çıkmııhr. 

Bandırma battı tarafmcion 
gelen bir o t o m o b i 1, 
hcnü; g rılmemiı ol11n 
tellerin lç'ndea geçmek la · 

terken baıaj lnımına hat

lardan bJr kıımı takılmıt 
ve birdenbire gertldlil 
fçl tellerden btr k11mını tut · 
me.kta olan Ahmedln bir 
elinin üç parmaiı keatlmit 
tir . 

Şöfer mahkemeye veril 
mtcıe de kabahatıo kt!ndt 
sinde olmadıiı bddlrtlerek 
beraet etmtttlr. - -

alkevinin teşe~kürii 
HalkcYI baıkanlağıodan: 

Direktörlüği1· 
S'" Ankıııra, 8 (Haausi) - oe 

vekalet Beden l'erbtJeıl ıır' 
nel Direktörlüğü ytiayet t' 
gönderdtil btr tamtaıdtı bl 
ytnt düıüoülen bedeo t'~rt' 
yeel direktörleri lçlO b 1,. . ı• 
namzet göıterılmeıını 

mlıttr. 1~,, 
Önümüzdeki mali 11 

11 
(ti 

itibaren ıpor faaıtyetl / 
olan •lliyet merke:ıle"'ı~' 
ve bu arada Bahlı .. e,;0ıo 
beden terbtyeıl dtrekt0 

lhdu edilecektir. 

/ , __________________ _ 
,r 

71 adet krymetU kftJI' ,/ 
maiao eden eme il ıııı' I' 

f o"" 9nrbay A. . Nuri ıt 

razetenlz vasta1t1Je ,, 
ıekkürl rlml:ıın arzı ,ıc.' 

Halkevlmlz kltapıarayma nur. 
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lımek otuyor ki, ltıtür kün eseri lazım elen mınııi Ye idul tıııllır iz erinde 
uğlım alarak y.;şıyacık ıı sahı~aıtn de~ımtsi onu sır111ycıkhr. 

"Etntlııt~) aazeteakldea: 

«lımet laöoünün lntthebı» 
.. •tfıtı altında yazdıiı baı· 
lbak .. leaınde diyor ki: 

ec Ankaradan gelen telıraf· 
J., lımet laönlaün mutlak 
bır ekıerlyetle Cumhurrelı· 
llaıae ıeçlldı fınt btldtrmek 
t~dlr . Doıt ve mtlttefık 
lürkı,enln rıdııını takip 
•derek bilenlerce bunun 
baılta türlG olm .. ıoa imkan 
Jolctu . 

Y .-nı TGrkly~nln yaratıc111 
lldnkten •onra meratıp 
lllıtJeatnln ba91nda lurıel lnö · 
D(l celı,ordu. Onun Mfer.de 
•e hezerde meıat arkadatı 

~1'111117 Beıkanı •• Baıba · 
lcanı olarak tabii halefi idi. 
Bu beklenilen netice doet 
•e m6tteklf TGrklyenin ne 
lcacılar yek•Gcüt oldufunu da 
lleme ltbat tıhalttlr · 
ElueliDı lımet lnönünün 

1'0rkt7e C11CDburlyetlain re 
laltjlne ıntlhabıaı derin bir 
IDecananlyet ve Hmlml bir 
•evınçle ıellvılaraz. Eıaaen 
lllemleketlmlze yaptıiı zt ya 
retlerdt!n ıonra yeni relıle 
Yunan mtlletl araenıda hu
•uıi rabıtalar huıule ıelmlt· 
Ur. 

Atına halkı lımet lnönQnü 
rlya11z bir çoıkuolukla mü· 
lcerreren alkı(lamııtır 

Yunan-Tlrk doıtluk ·.e 

ltttfek1nı en ıenlt manlda 
••h~an bu Hker - a\yutye 
Yunan htılkı bülüo takdir
lerin• izhar etmlttl Bu ttti· 

fak hakkında bealedtjl iman 
daha tik •••. ,.den aıbaren 
16r11lmazdı Eıaaen iki mil 
lettn doıtlujunua ıeri bir 
•urette inkııafının imtlı de 
budur. 

Ekıellnı lımet lnöoünün 
Curnhurretıllitne lntıhabı ıa · 
Jeıtnlie, ölen tarihi Önderin 
çlzdlft ıtyaaaya devam oluna· 
cak lYe onun tstedtif netlcey:e 
\lla11lacaktar. Hatta olbi Ata 
UirkQa bütün itleri İıınet loö· 
QÜniio phaıoda lt1akatlı bir 
de•amcı bulacaklardır. Dl · 
ier taraftan lımet lnönünüı:ı 
ltlutlak bir elueriyetle Cunı · 

hurrelıltilne intibahı Türk 
lllllletlntn g&rbüzlujünü de 
Röıtermektedlr. Zira biy6k 
lzt1rap anlarında blle tam 
bır dlılplln içinde hare\< et 
•de11 bu millet, Hmimi ve 
-dık doıtlarının temennt et 
tııı ıa1anı hayret bir ıürat. 
taıa bir muveffaldyet Ye ol
ıua bir ~evlklllde itini hai 
hıt•lıttr. 

Demek oluyor ki , Atatür 
idin eıerl li'ZllD olan mene· 
•i ve ideal temeller üzerin · 
de ••ilam olarak yeııyacak 
•e fah11larıa deiltmcsl onu 
••remayacaktır. Bu temell•r 
lın6nü ıaJeslode daha metin 
olacak mllletinl bir kat da
ha se•lndlrecekttr. 

lıcnet lnöail 1a1eıınde doıt 
lbemleket güzel J oluna •e 
doıtluk lakııafoıa dotru de
•anı edecekttr. Arsıuluıal 

lh6htm hldlseler de•restnde 
bu nokta•ın teyidi fe•lrall 
de ehemmiy'!tltdır. » 

«A'\Topoltftıt ıazeteıl yeın · 

Jor: 
Ankara Büyük Millet 

"1ecltaı, mutlak bir ekıerl· 

yetle lımet fu6n0nü Cum · 
hurreiılliıne •~çmtftlr. 

Kemal Atatürlrün bıraktı 
iı boıluk öyle kolay dola· 
cak ıeylerden o\m amakla be· 
raber, en münasip halefj 
lımetten baıka olamazdı. 
Mdlettnln göıterdlil ttlmad 
tam y~rtr.dedlr 

ttmet lnönü vatanını ölü 
görmiye dayenamıyan as 

kerlerden olup. 1919 da 
Anadolu içlerine çekilerek 
zar erit taarruzlarını hazırla -
mıılardwr . Gerek ıefer.de, ıe 
rekae hasercle AtatürkOn 
yanıba11nda ikinci ıala11 ola. 
rak bulunmuı olan bu sa · 
bn haldlcl m~•lrllnl tayfa 
edebilmek için tarihte Tl•e· 
it Bpamlnondu tle P!'lopl 
le• kadar gitmek llzımcbr . 

Atat6rk efHne, h01flk ıtık, 

mıkaabı, yüce uçuı, ıentı 

fıkır •• hiklml irade idi 
laönü dlra1et, metod, haı 
ıaslyet, fen ve ieaMtll tat· 
bJkUr. Hareki ta aıkerlye 

eınuında Kurmay Bafkanı, 

btlihere d~ ıfyalİ ve dfplo 
ml!ll 11fattyle Avnıtayn ti· 
pinde ılım ftdemlarmı hatır· 
latan uyıal ılmuı ile büttln 
ll'lezl yetlerlnl 161ter•ıtlr. 

• Lozanda ecnebi diplomat 
ları haıtn bir ıavaıçı ile 

• karı ı la,.caklarıuı beklerken 
çok naztk, çok uyaal Ye .e

ka yit kavramıt olan nazik 
btr Avrupalı göruek hayret 
dmiılerdl. 

Kemal lıbam •• •mumi 
çizgi ıdı. lımet bunları tan
zim ve metodla tatbik 
edendir. Harpte olduiu si 
bı ıulhda da komutanın dü· 
ıüncelerlni taraetyle tanzim 
etmit ve tatbik mevlitine 
koymuıtur 

Adı onun adından ayrala · 
maz. Bthük olma11 için bo· 
yunun ölen eııtz kadar 
uzun olması lizım değil· 

dlr 

Kendlılnl Kemal gibi bir 
zattan ıonra bu yGce mev 
kte getiren yukarıda ztk 
rettfğtmiz sebeplerdir. Ve 
bu ıttbep ıer omuzlarının 

6 ı t 6 ne aldıiı bu afır 

yükü taııyabllecelr kud· 
reli ona vermektedtrter. Mtl
letlnln Yerdlil lttmftd reyi 
ooa itine devam edebilecek 

kuvYetl Yttmltttr. Tlrk ana· 
y,aıuının bu kritik ancla 

düzgünce ltleme•t lıomıa ve 
d01t memlekete vaztyetlo De 
kadar sajlam mesnetlere 
dayandıinu da karakterlatllıt 
olarak tabat etmelctedtr. 

Yuoan milleti bu ,..,a•ı 

memnuniyet m6eyJideler 
karımoda itminan ht ... tmek· 
tedır. EıaHn lemet loönünü 
tlalma huıuıi bir doıatumuz 
addederdık. 

MiitMinlleyh daha Loaa· 
dan baılıyarak iki milletin 
teırUd ınü .. ıaını diitüomBt 
•e ıonr•dan bu yalnnlaıma · 
ıımn hlı hllllne lnlulibı için 
hiçbir ıeyl eıirgememlıtlr. 

Yunan mltletl lı•et lnönG 
ıayeatnde T6rlclyenln terak 
ki •• refah yolunda ılelllt 
yecejlnl Ye iki millet ara· 
Hndaki dCMtlupD lnk&taf 
ecleceflnl lmtd et ... ktedtr, 

Bunu Omld ve temenni eder. 
«Etooı» gazeteıt yazıyor: 

lımet lnönOnün btr ekıe . 

rlyetle Tflrktye Cumhurrelı · 

ltilne ıeçilmeıl bu me•kl 

liytk olduiunu ve arka 
daımıo itine devam Pdece
ilnl lıbat f'tmektedtr . 

lımet lnönftnün ıabıl1etl 
asker - diplomat ve ılJHİ 

olarak oldukça malQmdur 
Anadolu ıeferl eanaııDda 

K.em61 A ta.tGlıkan ti ham et· 
uıı ıe1lerl, dirayet.. metod, 
hllı• ile tleı49i prerek tat· 
bık edewdı . Lozanda da ... 
kl11oın ıeatfllil•I •• dlplo· 

metık1ra&tlty•ttni. 16ıtererek 

iki mllletln tefrtlıl meeal et
meleri l6zumunu Yunaa 

murahhHlerana teklif edecek 
kadar tlerl gttmlıttr. 

Devlet ve idare adamı 
olarak da Kemlltn muavınt 
yorulmaz ve nurtu mesai 

arkadaıı olarak Türklyenln 

yeni dofuı itinde muvafla · 
klyetler ıöttermlt Ye doıt 

memJekeUa ınkaJlbının bat· 
laca i .. ıllertadea bll'lıl ol. 

muıtur. 1"1tel la6n6 ı•hhl 

ıeb.,,ler yüzünden btr mild 
det e••el Baıbakaobtc ma · 

kamından çekllmlııe de mtl· 
!etinin lradeıt onu bu16n 
yeniden tı batına getlrmtı· 

Ur . 

Y.u .. nblar le6n6DG su"tl 
mahtuıacla .. verler ve tek 

dır ederler. S~ef1nln aiG · 
monden ne kadar milte•etr 

ve müteell1m olmuılarsa 

onun lallhabıadaa da aynı 
derecede se•loç duymuılar 
dır. 

Y ent Türkiye Cumburre. 
tılnln eski dost oc:luiunu da 

ha Lozanda ık.. Yua.a· Tirk 

aalaımuı lüzumunu aılda
f ea edecek kad ... il eriyi gör
d6j6nü, iki millet ara11nda· 

111 _..asebatın ııkılet ... ı 

için durmadan çalııtıiını Ye 

baıhca amillerin.len bulun . 

duiu Yunan Türk ittifakını 

tmzaladıiını YuDanlılar hiç· 
bir vakit unatmıyacaklar

dar. 
Müıaa ünlleybln ekıertyeti 

mutlaka ıle bu makama ıe
ttrihne .. çok •erimli olduju 
anla11lan Ellen Tirk de.da· 
iuoun ı leri dojru yür6r• 
ceii•• de bir delil olup Tirle 
milletinin ıerek b• doıtlu 
iun ıerekse Ralkae Ant• · 
tının bat ltçlıl hakk111clalcl 
arzu11>- tshar edll•it bul un
maktad.r )> 
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Çin Geniş Ülkedir, Burada Yerleşmiş Olan 
Milletler Ne Aynı Ananelere, Ne Aynı Adet

lere Ne de Aynı KültüTe SahiptiTler. 
«Kaatonla HankoYuD zaptı 

Çtn me•elıeılnl, akt6alttenın 
ön eafına geçtrmJıttt. 

Bu lttbarla Japon pzete· 
lertnln ne duıüadfiklertnf •• 
f ethedllmıı Çtnle hen tiz fet
hedılmemtı olan leıaımlarto 

fsttımMı için Japonların ne 
yaptıklaTını ve ne yapacak • laranı mOta!ea etmek fayda-
lı olur. 

lli:t Japen icadı olan ti · 

malt Çın muvakkat hillcQ· 
metl,le merkezi Çın yeat· 
leıme bOls<hnetı tçln bir m6t· 
terek komtıyon kurulm11ını 
tefıtr ederken, Japonya ti 
caret •e endlbtrl llemlnln 
büyüle bir organı o!an Şu 

ıat Şoıyo Ştmpo ıazetesl, 
bunun, yeni bir Çlnfo orıa· 
nizHyonuna Ye •nhd~leı· 

meıine dojru tik adım ol
dujuou ıöylüyor. 

Hankovuo ı11aHnden ıoo· 
ra hemen orada da .mahalli 
bir hikumetln kurulma11 
muhtemel dır. Bu ıuretle ya 
rınkt Çını teıktl edecek top· 
raklar genlılemlt olacakbr, 

ba .. aııleme biUln Ç•n 
merkezi bir hOkümetl• lda· 
resi alhnda btrJeılnceye ka
dar de•am ed~cektır . 

Japon orduıu tarafından 
tgal edılen hav:r.aom ıenit 
lemeıfyle, bu Hhalarda ni· 
zam •e sükunun mubaf a · 
11 meıeleıl laer ıln biraz 
daha ebemlyet keıbedlyor . 

Çank Kay Şek htıkümetlnln 

Haoko•dan çektl111eılnden 

ıonra bu ehemmiyet bir kat 
claha artacaktll', çinkü biç 
tiiphe 1oktur ka Çtolll.r 
çete harbine daha bOyük 

bir ııddetle ıtrlıeceklcrdır . 

Bu ıerllla beılıuhlı zaman 
J•poalar tarafından ı11al 
edıl"n arazinin vaziyeti ıyl 

olmayacaktır. Harp dt:vam 
ettijl müddetçe ıükün ve 
otz&mın iadeel tabii tmki.n 
11zdar ve bu ıükiinu tcılı 

etmek en müıtahkem bir 
ıehrt zaptetmekten 
ıüç b•r ittir. 

daha 

Tokroda çıkan Mlyali:o 
gazetesine göre. Hankovun 
Japon kıtaları tarefından 
zaptından ıonra, Van eyale
tini idare edecek olen yeni 
hüllümetıo de müıterek ko · 
mlıyona raptedtlecejlnden 
füphe yoktur. Bu müıterek 
komtıyonuo ihdaeı Çinin 
•ahdet bulması ve blr Çın 
merknl tiükiimetlnln tutsl · 
ne doiru mükemmel bir 
adırndır . Bu ıuretle Hanko 
vun ıulcutundan ıonra, Ge
neral Çang·Kay·ŞeklD bükü 
•eti, mahalli değilse bile 
bir taıra r•Jlml manzaraıı 
alacaktar 

Yelli merkezi h8116met 
teıkıl edıldlf ı zaman onu 
tik tanıya11 Japonya olacak 
br. Almanya ft ltal1a ılrat· 
le bu hareketi taklit edecek 
lerdlr. O zaman Fransa. in· 
ıtltere •• Btrleılk deYletle
rlo ne yap•calclannı 16r· 
•ek e n l e r e ı a n o 1 a -
caktır Bu Öç de•letln hak 
ları ve menf aatlerl lttlha11a 
yeni merkeei hektımetln 

tdareıl altına ıtrece'lc aun· 

takalarda bulunacaktır. ÔJ
le ki yeni idareyi az zaman 
içinde tanımaları lmkinıız 

olacaktır. Bu itibarla yeni 
hükümeıln lıttkball 1116kem · 
meldtr. 

Çın çok gentı bir ilke· 
dtr. Burada Jerleımtı olan 
mmet1er ne aynı aoaaelere, 
De aJDI adetlere Ye ne de 
hatta aynı kültlre aahlptlr· 
ler. Onlara aynı nizama be· 
yun eidlrmela :1on derece 
ıflç olacaktır. Bu balnmdaa 
mtııterek komtı1on berkeı 
için mütterek olan taraf lan 
bhlepiwmeye çalaıacak •e 
maatakaJarıa keDda huual· 
yetlerlne alt itlerin &6JiıtAl• 
mHlnt maball1 idarelere ı.· 
rakacaktar. O ıur.etle Jd Ja
paa 'tı•h albada Ç•nln tin 
kfıaf ı tlevaanınca yat'a.bla 
cak olan bütCin &Gareler 
otomatik ıurette motteHk 
komlıyoaa clah•l olabilecek· 
tir . Bu mGtterek kom .. Jona 
eeçden 1ah11lar ıfederal eea-
,. lıUnad edecek J•DI mer· 
kezi hükumeti t~ıktl e.iecek· 
lerdlr 

l !k balrıtta, Moiohatan ve 
Slokjang iclarelel'lnla bu 
müıterek komlıyonun barı

cı•de buakıl1nıı olmHt t• 
ıt\acak bir ıey ıtbı göra.ür. 
fakat baldkatte, böyle ol 
maaı pek tablidlr. Mojolla 
rı Çaoı K.ay Şek hakime· 
Undee uaaklaı•ak "tfn fU 

prc .. cp ileri •Ürii"'19ftk: 
MojolWaa MojaUartadv. 
Bu buıu•I ıarba ha'l'lclnde, 
Moiolı•tan ve Türklatan ıa 
k&n\erlaia adetleri, kü\t.iffle 
rl ve blalerl dljer Çin mil · 
]etlerinden o kadar farklıdır 
ki buolan Çinin dtier kı 
ınnlarlyle aynı h6kümetln 
çerçeveıt içine almak lioi•u 
olmaz. Dlter taraftan, müı 
takti bir devlet kurulamaz 
Stnklyang ve Moiolısıanıo 

yedi milyon halin üzerinden 
ancak 300.000 nt Mojoldur. 
Yapılacak en iyi ıey Mo 
follıtaoı Maoçukoya ilhak 
etmektir. 

Muhakkak ki Japonya 
muazzam ve ciddi bir ite 
rtr ıımtı buluouyor. B. Çem
berli ynın Çtode lngtlız ma -
Hyealnla yardımı olmadan 
hiçbir ıey yapılam•yacalını 

eöyledfil günün ertrıtncl• 

Prenı Koooye garp emper 
yallzmtne hücum etli ve Uz· 
ak Şark.ta enternaıyoael mu,. 
ahedetctrln umumi bir ıakıl
de revizyonu llzım .. ldtflnl 
ı6yledi. Bu auret!e Japon'a 
Aıya re•lzyonculuiuuue ba· 
,,.. ıeçmıı olmakta.tar. 

MeYzuub&btı olan aedir? 
P.ranı Koaoye <4 ı:toa Mırlar 

zuf ında ı••p emper,ak•· 
•inin Uzak Şarlsa e•ptme 
etaııı oldutu llttk l&I ialll 
edici bueketlwta •lacia11 
"•\kmeeı.ı. D~or. 

Japoo .baı•ekdı de lllY• 
ecllyor: 

•Japon~• bu Yadf_... 
.... ı. Wr revia,or:u Y..-1 · 
maaı va Uzak Şarkta ada· 
lele mltlenlt yeat ~ ılı· 

tem karulma11 lhumuDll 
beyan eder •• 

Daha ıwlh "--t_. 
.amkın def6&dJr. Sulh •e 
adalet ıı~ı hlyGk ıözlerl 

(Sonu dardiiadi ••nada ) - -
Bir ıtltt hapishne dnı 

nm d~erık ~acıt. 
Amerikanın meıhur atlet

lMlnden Conbel umum1 bir 
yerele tılsandel yaptıiından 

do\ftyl üç atin cezaya çarpı
larak bapıe ahlmıflır. 

Taymlı ıazeteılnln Pelcln 
muhabtrlaln 25 llkteırla ta · 
rlhlı mektubunda bıldırdt 

ğtna göre Japon kontrolü I 
altındaki mu .. kkat hiUrumet 
Ttyen Çın IÜ'Driik oteriteJıert 1 

•eııtaılyle, ıımali Çfo kmea 
laranden koyun, ,.a. .-e Ha· 
ckria ihracı memnu olduju . 
ou ılao etmtıtir. 

'Fakat bu mah\ümlJete 
canı 111nlan atlet. b1r ıece 

ıabaha kartı bulundufu höc· 
renin duvarını yılımıı. ka· 
pıyı çerçevesi ile htrltkte 
çıkarıp kaçmıtlır Kaçmez· 
dan önce haplıhane dtrek· 
tör6oe bir mektup barakan 
atlet. baplıhane blna11mn 
çok viran oldufunu. Ame· 
dkahlara böyle eski blnala 
rıo yakıımıyacaiını ıöyltye· 

rek ye ot Ye muhkem haptı · 

hane binası yapılmaıını da 
tavıtye etmeli unutmamıı 

tır. --
HiUar. alzlüt kallın111iı 

b2~2d1. 
Harp eıoaaıoda Hltlerln 

gözleri yaolbıJh. Senelerden 
ıonra H1tlerln ıozl6k tak
maeı icap c.:Ut. EvHil Hlt· 
ler doktorlar>n bu taniyeıl· 
nl dın1emedl. Fakat ı6o1er 
geçtikçe 16rmemeie baıladı, 
nihayet okuyup yazmak için 
gasltlk takta, alııta . 

Şımalt Çuua biitiin yapa · 
jı mahıulunu Japon ordu
ıua lıUhlik eltljt aDlaııhnak· 
tadar. 

Bu emir, btlhaeea. en bü· 
yük yapajı alıcı\arı olan Al
••n tacirlerine, •e ikinci 
olarak Ttyen Çındekl laıılız 
ftrmalarına dokunmaktadır. 

Bu tedbir Alman ticaret 
henelertnt blyük bir tnkisa 
ra tlüıClrmüıUlr. Sallblyetlt 
makamlarao 13yledtllne ıö
re Çjnde Japon f aallyetl yil 
zenden, Alman ticareti 1lz· 
de 50 ezalmııhr, Şaoıhay· 
da •e ıımali Çlndekl Al 
manlar en bü,ık darbeyi 
yemıılerdlr. 

Yazan~ Jak lhıta 

Şımdl artık ıözl\lkı6z ya· 
zıp okuyamıyor. 

Ancak Hıtler1n 16zlülü 
reımlnl g3rdünlz mn? 

Bunu ı6ren yoktur. Mü
nib anlaım•11 lmzalanarkea, 
ıloema makineleri faaliyete 
geçince Httlerln teliılı bir 
harekett göze çarptl. Ew•ell 
aelı1amadalar, sonra eırar 

meydana çıktı. Sinema ma· 
kloelerl ıılemefe baı1ayıeca 
Hltler ıaztOklerlnl çıkarmıı . 

H1tler ıözlOk kullandı,_ 
berlıeıln bilmesini tıtem lyo 



• Feth di mı e Çi •• 
loıılter~nio M111r ıeflrl, Fren 
ıaoıo Fa1 seferi, ltalyanın 
Habeı ıef eri nevldea blrfe)' · 

(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
kullanmakta beıı1'aları ka 
dar mahir dav ranan jııpon 
yrı, d~mek oluvorkf, do~ uz 
devlet muııheduı denilen 
nlzllmtı son vermt-k arzusu · 
nu tı.har etmtıtır. 1921 de 
Amerlkanm teıebbüıü üzeri · 
ne akdedtlmıı ol n bu muahe 
de Çinin masuniyetine hür 
rnet etmek taahhüdünü thtl · 
Ta ediyor ve hükümranlılne 
tedricen avdeti tedııll etmek 
ıayeıtni güdüyordu fakat 
Japonyanın bu muahede 
perdesi ardından ıı6zetttği 

n>aksadın ne oldui'! görülü 
yor mu? Bu, imtiyazlar ılı · 

temldlr Ye tmtlyazlar ıtıte
ml ardmda Japonyanıo gÖ· 
zü Hong -Konıa va Makao
J• dlkllmııttr. 

{ 
lunao İtalyayı bir kenara bıra · 
karak, harıta iizerlnde Japen 
ve A lm o ımparator luklarıoın 

dt. Fakat Çın ıeferı! Bu 
bir dünya hegemonyası 

teıebbüıüoden b a f k a 

Fakat daha mühimi var: 
Japonyanm bugün benlm
ıedlil profram Çın naeyoua · 
lazmt proiramından baıka 

bir ıey deilldlr. 
Borodının tahrik ve ıe•· 

kettlil Kanton lhtllilclleri· 
nln de maksadı baıka de
jlldl. Bu Sua-Y at.Senin pro
jramıdır. Aynı zamanda 
usua zaman Japonların ea

dık bir doıtu kalan Çanı· 

Kay-Şekln proğramı. 

Çanı-Kay Şek de, yenil · 
ıln yentlmeetn, milliyetçilik 
cephesinde Japonların ken· 
dlılnden ileri ıltmeelne ma
ni olmak için, dokHn do· 
kuz aene müddetli tmtl· 
yazlar ılıteminl reddetmek 
ve ıarp deYletlerlnden en
ternasyonal muabedeleriD ta 
dilini alenen tıtemek mec · 
burlyetlnde kalacakbr. 

Japonya resmen kendlnt 
Çıalı!erla hlmlıl Ye bunun 
6testnde bütün Aıyalıların 

himtel olarak ıoıtermek lı
lstlyor. 

Bu, her halde, Çan Kay · 
Şekl, Çtatn beyazlar karıı 

olduiu kadar onlardan daha 
tehltkelt olan Japonlara kar· 
ıı da lıtıldlllnl muhaf an ya 
azimli oldufunu ıöyltye-

rek mücadelere de -
vam etmekten menedecek 
deilldlr. Bu aynı zamanda, 
Soyyetlf!rln Çang Kay-:Jeke 
yardımda devam etrnelerlne 
de mani olmayacaktır. Fekat 
dokuz devlet muahedesine 
Ye imtiyazlar slıtemtne kar · 
ıı iki tehdidin arHıodakl ir
tibat, belki birletlk devletle
re, loıtltereye ve fran1aya, 
müıterek bir cephe kurmak 
deillıe bile, hiç olmazsa ç 

ılmaktan ıert kalmayacak 
olan müzakf!relerde müıte · 

rek bir tavır takınmak im
kanını •erecektir. 

Belki tlmdiden b\Jnll mu· 
ntazar olan preoı Konoye 
Almanya •e ltalyanıo mOza 
h~retfne ıüveoebtleceğl ümi
dinde olduiunu söylemtıtlr. 

"Çın bidlıelerl, de mittir, 
bizi bu iki memlekete blr
leıttren baiları kuvvetlendir· 
mek ve dünyada müıterek 

ideolojimize müıtenlt yeni 
bir nizam yar tmak lüzu
muna bizi ikna etmlıtlr » 

İtiraf edtyorum ki üç 
memleketin müıterek ldeo 
lojlıl ne olebıleceelnl anla 
yamıyorum; daha ziyade OD· 

larıo müıterek kinlerine 
möıtenlt 1ıaycleri olması 

muhtemeldir. Bu lateklt rolu 
ikinci derecede alan ve kuv 
veU Almanyadan d he az bu· 

Ru yaya karıı latlkametlerl · 
nl farketmemek mümkün 
değildir Çünkü Almanya 
lçlo orta Avrnpanm ötes n 
de, Japonya için de Çinin 
öleılnde, btrlotn buğday 

anbarı Ukranya ve Bakü 
petrolü gibi senetlere malik 
dtferl fçtn PaılfJk denizinde 
ıahtl sahibi geoit Ruıya 

vardır. 

Uer ıkl ııkta da, ıayele· 

rin tktlıadl tarafı çok 
mühimdir. Almanyanıo da-
da öteye gltmlye lntlzaren 
Tuna boyunca muazzam bir 
pazar temin etmek, Japon· 
yanın da, 600 milyon müı · 
tahıll ye müetehlıkten mü 
rekkep bir temel üzerfnde 
kapalı bir pazar Yiicude ıe · 

tlrebllmek için bütün Çın 
ekonomtılnl Japon ekonomi · 
ıt içine almak lıtedtklert 

talamln edilmektedir· 
Japon maliye ve ticaret 

bakanı B. Selhln lkedanın 
beyanatının mlnası da bu · 
dur. Kendlıl Japonya lçln 
«Bugünkü ekonomik kontrol 
de•am ederken Aıyanın ge· 
rl kalaa k111mluının tabıi 

ıervetlerlni lstlımar etmek 
mevzu•babı oldufunu ıöy · 
lemtıtlr. 

Demektir ki, Japonya 
Çin ham maddelerinin Ja · 
poaya ithali ve Çine yapı· 
lacak ihracatın lnhiıarına 

ıahlp olacaktır. lıte burada 
lnıtliz maliyesinin mubte · 
mel mGdabalesl akla ıehr. 
Japonya, lauoa ihtiyacı ol· 
mıyacajı fikrindedir. Çünkü 
ıtmdtye kadar Amerlkadan 
bam madde elde etmek için 
ihtiyacı olan ıermayelerl Çi
ne dökebllecektlr. 

Amerika bu ıuretle iki 
müıterl btrdeo kaybedecek
tir. Ham maddeler huıusun 
da Japonya, mamül madde· 

btrıey deiildtr. Bu Tanaka 
plioının tatbike konulması· 
dır. Dünya tarihinde, Cen· 
giz han deyrJ müıteına, bu 
derece jentı btr taıa•vur 

asla yer almamııtar . 

Napolyon btle, Aıyadao 

baıka yerde büyük itler gö · 
rülemlyeceilni diiıünüyordu. 
Japonlar onun talebeetdlrler. 
Bunda ı•ıılaca blrıey yok; 
ıaıılacak ıey bu fıhpolyon
varl hülfaya Anupalıların 

omuz vermeleridir. • 
E••elce deniyordu ki: 

«Kanlonla Hankeu dütUik· 
ten ıonra artık Çin harbini 
ıona erdi saymalıdır.» 

Bugün ıörülüyor kt Çin 
harbi bitmemfıtlr. Fakat 
dtkkat edilecek oluna Çıoh· 
lerle Japonların boiuıtukla· 
ları mıDtakanın Çinin içer· 
terine doiru oldukça uzan · 
mıı olduju anlaıılır. 

Çin·Japon harbinde her· 
kesin en çok merak ettiği 

meselelerden blrlı1 de Japon 
lana eline düıen Çın top· 
raklanndakl vaziyettir. 

Uzak Şarktan gelen ha
berler, her istila •e ı11al 
mıntakaıında olduiu glbl, 
Japon ordularının geçtljl 
Çin ülkelerinde de korkun~ 
bir ıefaletln büküm ıürmek· 
te oldujunu açık açık göı 

terlyor. 
lıttllya eahne olan mıa 

takada bulunan, biitün hl· 
dlıelert ıören bir Avrupa· 
lının anlattıkları Çın-Japon 

harbi ve harp mıntakaıı 

hakkında oldukça ••zıh bir 
fikir vermektedir: 

- Japon ordularının geç. 
Uğl bltün mmtakalarda 
balkın neti •arta elinden 
alanmııtar. Çın orduıunda 

levazım itleri bozuktur. Bu 

nlarla beraber bugün ken· 
dl memleketinde bulunuyor. 

ler hu!uıunda Çın Dlier ta: 
raftan Joglitere de bütün 1 
Uzak Şuk pazarından meb. 
rum kalacaktır. 

Çlndekt Japon orduıu tıe, 

levazım unıurları kafi de· 
recede dizgin olmakla be 
raber, zaman zaman erzak 

Bir l<ere daha ıoyliyellm 

ki lnglltere ve İtalya bun · 
den çok memnundurlar. Her 
ıey sonkt aotıkomUern pak

tın üç aza11 dünyayı arala· 
rında paylaımıılar gibi vu-

kua gelmektedir. Sana Av· 
rupa, Sana Aıya Sana Afrl· 
ka. 

Avrupalı dımajl rın ıe· 

nif hüly lar peılode kotma 

ıı, Jopoo dlmajlaranın daha 
genlı hülyal r kurması ka 
dar mümkündür. 

Yalnız Japonyanın. ııkarı 

karıısır.da hemen tek baıı 

n bulunduğuna tıaret ede· 

ceğim. Almanya btlı!ııs ve 
İtalya Avrupeda yalnız de 

ğlldırler . lıte bizi ümltılz 1 l· 
ğe dOıruelcten lrnruyao bu · 
dur. 

1 ve mühimmat ithal edeme 
mek zorluklarlyle karıılaıı· 

yor: ÇünkQ yabancı mem· 
lekette bulunuyor, güçlük· 
lere maruz kalma11 ıayet 

tabiidir. Faka Japonlar lh· 
Uyaç duydukça Çın halkının 
elinden lıtedlklerlal ala yor· 
lar. 

Japon eline düıen Çin 
toprakiarıod birçok köyler 
ve kHab lar vardır ki, bu· 
gün tamamen boıaltılmıı bir 

1 
haldedir. Buralarda Çin or · 
duıuoun tııne yarayacak ol· 
anları Japonlar ıasbetmek· 
tedlr. İıgal ıabaııoda ne t r 
lada tı görecek btr hayvan 
buakılmııtır, ne de tohum 
Bu mıotakalar çok geoit ol 
duğu ha ide, Çin köylüıünün 
elinden tarlaeı bile gltmlt· 
tir. 

Aotlkomitern bloku baı . 

ka, Japonya ba~ka blrıey 

dır . Antikomlntern bloku 
dün mevcut deiıldı. Bllakrs. 
J ponya. yetmlı aeneden · 
beri durmak11zıo büyümek· 
tedlr. Y alnsz muzaffer ha· 
rplerl birbirini takip etmek-: 
le k lmıyor, dünya onun en 
ölçüııüz emel.erini tabii bul · 
mı ya baılıyor. 1932 den· 
beri ne büyük deiiıtklıkl 

Çınde nehirler ıedlerin 

üzerine alınarak, civardaki 
tartalard n daha yükıek 

yerde akar Çinde Japon ta 
arruzu b ıladığı il zrıman 
lardaabert, Çinlilerin en mü 
hlm müdafaa a.stemlertnden 
blrlılnl, bu ıedlerl açarak, 
bu ıuretle Japon llerleytı•nı 
zorlaıtırmak. •ağırlaıtırme k 
ve durdurmaktır . 

Sedler. btlhaaıa nehirlerin 
kabarm zamanlarında açıl · Maoçuko ıeferl, vaktıle 
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Bunlardan biri yakalanmıı 1IJ amelerJ bOyük ıubelerfnde kiralık lıİ:aaalar. ('; 
dlierl kaçmııtır . ~ lhbar11z tasarruf ve kumbara beeaplarında tkra· ~ 

Miralay Krtıteska bundan .,.. mlyeler. ..,,. 
on beı ıün evvelabır tehdıd = f 
mektubu almııtı Bu mek. 11tJ. llcramlyt!: Miktar/: ikramiyenin tutan: ~ 
tupta on beı gün içinde il- ~ ADEDİ LiRA LiRA ~ 
dürüleceği bildiriliyor ~e .,. 1000 IOOO rr 
föyle deniliyordu: ~ 500 50 ~ 

«Tedktk edilen adli ev· .,. 1 250 250 ,,.. 
ral&slz, biklm miralay Krls· = 11 ıoo ıOOO = 
teskunun memleketi müda· 1IJ. 25 50 1250 ~ 
faa edenlerin mukaddes ha ..J JO 40 1200 ,,-: 
klarına karıı hareket etti· ; 40 ZO 100 ~ 
ilalzl lıbat ediyor. Menfa- 'fit 108 6000 ~ 
ati umumiye namına ılzl '1- B• lkrGmiytltr htr üç ·~aa •tr ol.-ıak üztre st· ~ 
idama mahkum ediyoruz· ~ nıdt ddrt defa •u miktar uıtrlndtn kura ile lltıbıt•· -,;. 
Bu hüküm, on beı gün ;çtn · 11J [accktır. ~ 

de infaz edilecektir. • 'i-). 1f 'i "j. '1-l-'i i 'I ~ "i-J.-_ 'i 1-"I "i 'i "f 'i .. "j. "I• 
Demir Muhafızlar, aai · 

dır ve m6teyakkızdır.» 
Hükumet çok ııkı tedbir· 

ler almııtar. Ecnebi ıayete
ctlerln tabmlolerlae g6re ye · 
nlJmevkuflar on bini ıeçmlf
Ur. 

Dahiliye nazırı nazaret bl· 
naeıadan dııarı çıkamamak· 

tadır. Nazırın yanına da kim · 
ıenln ıtrmeslne m6saade 
edilmemektedir. Demir Mu· 
hafızların dabıliye nazırına 

ıönderdlklerı tehdıd mektu · 
bu üzerıne yeniden birçok 
te•klf at daha y apılmııtır. 

Dahlltye Jtazırı,Demlr Mu· 
hafızlara karıı çok ıtddeth 
tedbirler almıı ve gazeteler· 
den birine ıu tebllil ver· 
mlıttr. 

«Romanya lattklllt için 
800.000 kurbaD •ermlttlr. 
Bugün tehlikede olan lıttk
lalt uiruna 30.000 kurban 
(Demir Muhafızlar 30.oOO 
kiti tahmin edilmektedir.) 
Vermekte tereddüd etmlye • 
cekttr.» 

Kayıp mü~ür 
(Ferhat Çelik) adlı mühü

rümü kaybettim. Y enlılnt 
alacaiımdan hükmü olmadı
lı ılin olunur. 

Ovaköy thtlyar heye · 
tinden Ferhat Çelık 

(lenı T ray, bir boksörü 
döğ~u . 

Geçen hafta Hollıvutta 

çirkin bir rezalet olmuıtur. 

Sinema ıehrlnln en güzel 
artlıtlerinden Elena Tray 
bokıör Cek Doyle umumi 
bir yerde iki ıamar atmıı 

tır. Holavut artiıt mehaf ılin 
de bu kadından daha güzel 
blrlılnln artistler arasında 

bulunmadığı tddı edi ldijl 
için çirkin ıkandall birçok 
dedikodulara ıebep olmuı
tur . ctGüzel Elena» yı bok
ıör evlthk •aadl ile aldat · 
mıı ve uzun müddet yaca 

mııtır. Gazetelere beyanatta 
bulunan kadın aldatılmıt ol· 
duğundan dolayı bu ıkan

d h yaptığını ıöylemlıse de, 
bokıör hunun aksini iddia 
ederek Elcoayı tanımadıimı 
btldlrmfıtır. 

dığı zamao, bu ıu tuğyanı 

daha fazla büyümekte ve bü 
yük fellketlere ıebeblyet 

vermektedir. Çinlilerin ııfı:te· 

malik bir halde, butün tar 
lale.ra su salarak b taklık 
.ve göl halinde bırakmaları, 

(Sonu Var) 

Şelıir Kııltlbü 
Bıı~kanlığından~ 

flllpı marka az kullanılmıı bir radyo ile hoparlörü •e 
bir pikap eh•en flatla eatıbktır. Görmek ve almak tı · 
erseniz Hüıeyln Şahlan tlcaretlaaneelne müracaat edebtllr-
ılnlz. 4-1-394 

Susığ11 h~ icı a mıı urf uğundan: 
Karacabey kazHının Sul· 

tanlye köyünden Ramazan 
Ça vuı ojlu Malike( J 189) It..: 
ra (4 7) kuruıa borçlu Su11 
lırlıkta mukiD> Demlrkapıh 

Müzehhtp oğlu Hafız Abme 
din Balıkesir Aziziye mabal

leelnden Mehmet oğlu Ab· 
dullah Ziyaya 1000 liraya 
birinci derecede ipotekli bu· 
lunan ve yeminli üç ehli 1 
Yukuf tarafından ( 2400) it· 
ra kıymet takdir edalen Su· 
11rlığın Büıhanlye mahalle-

ıınde ki•n tapuca Mayıı 

928 tarlh Ye iki numarada 

kayıtlı yemini Arıf oilu Yu· 
ıuf hanHI yeearı ve arka11 
tarik ve c~pheıl ıoıa tariki 

ile mahdut altta bir bodrum 
üıtte üç oda bir ıof a •e bir 

mutbak Te bir miktar av
lu •e kuyu ve bir at»· 
desane ve yine ayoı hudut 

içinde altta iki oda bir •o· 
fa Ye üıtte üç oda blr ah · 
deıane bir ıofa ve dıı ctbe 

ttnde btr oda ve bir mutbab 
bir abdeeane, bir miktar av. 

lı ve bir ıu havuzunu müı 
temil ve yekdtğerlne mutta-

sıl ve bir kayıt dahtllodekl 
evler Malike olan borçtan 
dolayı açık arttırmaya ko 
nulmuı olduiundan 16 1-939 
tarihlnf! QJÜıadlf pazartesi 

ıüoü 1aat .14 den 16 yaka 
dar dairede birinci arttırma· 

ıı icra edilecektir Arttırma 

bedeli kıymeti muhammtne· 
ntn yüzde 75 ıtnl bulduju 
takdirde müıterlıl üzerinde 
bırakılacaktır. A \ut ta"dirde 
en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak ftzere ar · 

tırma 15 ıün m ü d • 
detle temdit edilerek 1 · 2 -
939 tarihine~: müıadlf ıah 

ıünü saat 14 den 16 y• 

kadar keza dairemizde ya· 
pılacak ikinci açık arttır-

ma11nda artırma bedeli kıf' 

mett muhammtnenln yiizd• 

75 ini bulmadıiı takdırd• 
ıatıı 2280 numarah kaoul1 

ahkamına te•ftkan geri bı· 

ralulır. Sıtıı peılndlr. Art· 
hrmaya lttlrak etmek lıte· 

yenlerin kıymeti muhamaıl· 

nenin yüzde 7,5 nlsbettnde 

pey akçaeı Teya milli bit 

bankanıo teminat mektubu' 

nu hamil bulunmaları li· 
zımdır Hakları tapu ıtcılıle 

ıabtt olmayan alacakhlarl• 
dljer alakadarların Ye trU· 

fak hakkı Hhlplerlnln bıı 
haklarını •e huıuılle fal~ 

ve masrafa dair olao 
lddialal'lnı evrak• 
müıbttlerlle birhk te tli• 

tarihinden ltlbaren nihayet 
20 ıün zarfında birlikte da' 
lremlze bildirmeleri llzıoı· 

dır . · Akıl takdirde hakları 
Tapu Sıcıltle sabit olmayan· 
lar eatıı bedeltnjn paylaım•-

11ndan · hariç kalırlar. Müte' 
rakım vergi müzayededen te~ · 

zil oluour. Dellillyt" rüıumıı 
müıterlye aittir. Daha fazla 
malumat almek isteyenler 
J. 12 937 tarihinden ttlbareP 
herkesin ıörebllmeel içlt1 
dairede açık bu1uodurulacalı 
artırma ıa.rtnameılle 938·202 
Numaralı dosyaya müracaat · 
la doıyada mevcut veeatld 
ıörülebileceil tlin olunur 
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