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Çin Askerleri, Japon İşgali Altınd• 
Bulunan 5 Şehlri Geri Aldllar. 
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~ÜYÜk Millet Meclisinde DOnk~ G~rüşmeler Baş vekil 
Hava Kuvvetlertnın Ar - , k d 

1 
• ı m ı islınbala gidecek 

tınlnıası çın Kanun 
Meclis; Hükti;;;te 7 Milyon Li
raya Kadar Salahiyet Verdi, 

Anlcara, 15 (A .A ) - Bü 
YDk Millet Meclisinin dünka 

toplantıtında hava ku•vet· 
lerı jçin 21.500.000 liralık 
taahb6de ıairiıtlmeai hakkın· 
dat.ı kanuna ek olarak ka 
bal edilen yeni bir kanunla 
ille kanunun l nci maddeıtle 
••ilea aallhlyete lll•eten 
Ml.6caet 1edt milyon hra 
taahhlde ıtrebilece&ctir 

lttanbul, 15 - Yeni Şe . 

Hitler 
- ~ 

Pılınyı hariciye ıızın 
ilı glrüştl 

Berltn. 15 (Radyo)~ F'o· 
loaya Hariciye Nazuı B. 
Bele• bu ınn B. Hıtler tara· 
fınd•n lcabul edf1111l1Ur. 

Alrnanya Hariciye Naım 
Baron Von Nöyrat, B Bek 
fereftne bir ziyafet Ydrmlf 
Ut. 

herltn, 15 (A A.) _ Httler 
daa Polonya hariciye nazm 
nı kabul ederek kendlsile 
bir buçuk uat ıörütmüıtllr. 

Yugoalavya ... 
8ıııe~ili Barliaa gitti 

8 · STOY ADJNOVIÇ 
Belırad , 15 (A .A) - Yu 

aotlavya baıvekili ve hari 
ciye na~ıtı Stoyadlnoviç dün 
Berline gitmiıtir. 

1 

hirde Devlet maliallesıode 
lnıa edilecek Büyük Mıllet 
Mecltsi binasının plinını ha · 
zırlamak için bir çok yük 
aek mühendiıler talip olmak
tadırlar 

Bu ite ltlhak etmek üze· 
re, lngllterenin maruf mü 

bendlelesrtnden Roberboa 
da yakanda ıehrimize gele· 
cek, buradan Ankaraya •• 
decektir 

8 CEbi.L BAYA'R 
Aakara, IS (Huıuıi)-8•1 · 

vekil "B. Celll Bavar bu 
a ym 20 ıinde İstanbula gl 

decek ve bir müddet Yalo 
vada lıtlrahat edecektir. 

Fransada Kabine Buhranı: 

Fransız Kabinesi is
tif asını Verdi .. 

- -----
Yeni Kabineyi Te,kile Ea'i 
Maliye Nazırı Bone Kur

mayı Kabul Etti .. 
P aria, l 5 (Radyo) - Reiıt 

cumhur Lebrun ııra ile •• 
bık baı•ekil 8. Şotana. aa 
bık harbiye nazın R. Dola -
diyeye ve 8 . Alber Saro1a 
yeni kabineyi teılul etmele 
teklif etmiııe de her lçü de 
reiılcumhurun tekliflerini 
kabul etmemiılerdtr, 

Neticede ıabık maliye na· 
z1rı Kone cumhurrelslnin 
teklU.nı kabul etUilnden 
yem kabinenın teıktltni üze 
rine alrnıthr 

Pari11 l 5 tA.A.) B. 
Şotanm B. .Albert Lebrun 
ile e6rüfm !!ı i üç çeyrek 1a 

at ıürmuıtür 8 . Şotıto 

ıaat 15 le Eııze ıarayından 
çık.arken hadiıel~r hakkında 

Cumhurbaıkamoa izahat 
verdifıni bıld ı rdıkten ıonra 

demfıtir ki: 

"Memleket heeabın itin 
mümkün ~lduğu kadar ça · 

1 
buk ve paranm selamE:tine 
ve Fraasanın harici emoıye 

tine llzım olan ıftkunet ve 
jyi m(halemet havası içinde 
halledt lmes\ol temenna ede-
rlm ... 

8. Şotan Cumhur baıka 
nmm uat 1 O dan itibaren 
tıttıarelerioe Senato ve Dit! · 

elit l"eitleri B. Jeanneney ile 
B. Heryoyu kabul etmek 
ıuretlle b•ıla1acağaoa bıldır 

mittir. 
Cumhur baıkaaı yeni ka

binenin teıekkülüne kadar 
carı itleri sevk ve idareye, 
istifa eden kabineyi memur 
etmııttr 

Parıs . 15 (t'tadyo) Ôğle 
den tonra halk cepheat grup 
ları ıoplanmıılar ve kabine 
oto ıstıf aıı üzerine yent va · 
zıye t hakkımla görütmüılu 
dir. 

Almanya 11yasi mehafilt, 8 
Şaton· kllbineslnln çektliıloi 

hayretle k arıılama mııhr . 
Kabinenin çeklleceiı öek · 

lenmekteydi. 
...... 

Faşist Almanya.nın ikti· 
sadi Müşkülleri .. 

«Silihlınmı humması Alman dış ticaretıne hımdilir derecede daıbıl11 wurmıklıılır. 
• 111110 sanıyii iptidai maddeler bul111adığıodan ihracatı gitgide azalııkl .. ır. » 

Pra.•da ıazeteainln 28 tlk
kinub nüıhasında . biri Sovyet 
raatbuatının Almaoyaoın ik· 
tita.di d l urumun" karıı o iın 
noktai d w S neı.arlarmı, ıaeri 

ovyetler Btrlıjınde milli 
kült •• b ur alıumındao I" yanı di-
kkat bı d ·1cı ' mevzu teırıh e en 1 Yaıı çıknaııtır. 

"F •ıitt Almanvanın iktısa d" J 1 rtıOtlcllleri " baılıfınt 
taııYa11 birinci yazıda ezcOm· 

le tunlar kaydedilmektedir: 
"Almanya konjonktOr en 

ıtttüsü dırektörü profesör 
Vageman Plhirt'n çok ıayam 
dıkkat b •r " "er neıretmithr. 
Vageman bu eserınde tktiaa . 
di organlarla askeri meue 
ıelt'r arasında ve f aıistlerlo 
dört yıllık ikttaadi plinmıo 

tahakkuku yolunda bir ltbi 
rliii lmklnlar1nı araıttrmak 
tadır . Eıer Ahnan1ada dirt 

yıllık plina karıı muhaleftin• 
her cepheden geniıledtği bir 
sırada lotlıaf etmiıtır . 

Vageman t'ılrind~ hem 
askeri. hem iktiaadi bir ta 
lnm sevkulceyt kanunları 
bulmıya çalıfıyor . Bu 
cihetten V aıemanan mesaiıl 
Alman askeri nazatiyecileri 
tarafından büy6k bir tanl· 
he mbzhar otmuıtur Hatta 
( Sonu ü~adi ta,fada ) 

•• ,,...,... - csuıa:== 

Japonlar. Son Çarpışmalarda 2,000 Zayiat Verdi. 

Çin Kuvvetleri Beş Şehi· 
Geri Aldılar .. • 

rı 

Amerika Hiilıdmeti; Japon Aakerinin Amerika 
Mallarını Yağma Etmelerinden Dolayı Pro

t es t oda 8 u l u n d u •. 
Londra, 15 (A,ı\} -- Çın 

kuvvetle,, ıtddetli muhare 
belerdeo soora Tslnlngi ve 

dijer dört ıebrt geri almıf 
lardır. 

Tsinina ıokaklarında vu· 
kua .relen çarpıımalarda Ja · 
ponların 2000 kadar zayi· 
at verdiklerini Çfn resmi 
tebltil btldırmektedlr. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon 
ıazeteleri Amerikan krova
zarlerlnla 14 ıubatta Stnga· 
puru zi1aret etmelerinden 
ehemmiyetle babıetmekte· 
dır. 

JAPON AS~ERLE.Rl 

Y omuri Sbımbun gazetesi, 
hedefi Japonya olmadıfı 
üzere İngiliz fllotunun 
ileri hareket ü11üo~ aç-
ılması meaelesile Japonya 
nm ciddi btr alaka ile ta· 
kip etmesi lazım eeldtflni 
yazmaktadır . 

Tok10, 15 (Radyo) - Ja · 

ponyanın, Maraıal Şan-Kay

Şeke verdtil ültimatomun 
müddeU, hu •ün ıece yarı · 

aında ıona ermektedir. 
Maratal Şan· Kay· Şek Gl· 

timatoma red cevabı verine 
Japonya, Çtode umumi •e 
çok ılddetll bir taarruza 
ıeçecektlr . 

Bu ıün toplanan nazırlar 

Sovyet Ruayada 

Büyük Meclisin Açllmsı 
Tezahüratla Karşdandı 

Parlimınto başkan muıvinliklarinden birinı 
bir Türk kadım seçildi 

·mecliıf, imparatorluk kon· 
feranıının bu huıuıtalil l.:a -
rarlarını tasdik .,ıema,Ur. 

Tokyo, 15 (RadJo) -
Japonya Hariciye Jılazırı B. 
Htrotı, buıO Alman1aaın 

bura ıeflrlnt kabul etmtı ... 
imparatorluk konferanıında 
Çın hakkında •erilen karar
ları blldtrmlttir. 

Slyaıal melaafll1 8. Htrota 
ile Almanya ıeflrl araıın · 

daki miillkata biiJük ehe•· 
miyet •ermektedir. 

NeYyork, 15 (A.A .)-Nan· 
klndekt A merlkan elçin, Ja 
pon atkerlerlnln ılıtemaUk 

"lr ıurette Amerikan malla· 
rını yaimacla ~e•am etme
lerinden dolayı Japon ma
kamlarında yeni bir protes· 
toda bulunmuıtur. · 

ziraat profeı6r0 Ul6m aka- Bütün Banka l'c Mütsstıtlerde. 

8 STALIN 
Mod ova , 15 ı A.A. ) 

Sovyetler Btrllii yüksek So 
vyel mecllslnm açılması bü . 
tün memlekette büyük halk 
ıenli l< lerine vetile olmuıtur. 
Moıkovada bütün gün tok 
aklarda ve ıpor meydanla. 
rında on binlerce halkın it 

tiraktle ejlenceler tertip ve 

merkez park ile meydanlar· 
da on hinlerce halkın lttira
kıle eilenceler terttp edil 
rntıtir . Her tarafta büyük 
mltln•ler ve tezahürler ya. 
pıldıjtı bıldlriliyor . 

Moskova, 15 (A A .l Ko 
münlıt farka om me 
rkezi komitesi umumi kati · 
bi Andre Androvitch, Sov 
yet Ruıya yükıek ıuraeıoa 

reis intihap edllmtıtlr . Hiç 
btr fırkaya meatup olmıya11 

deml"t azasından Trophlme 
DemiHovitch Lyeaenko ve 
halk lı omlterl ve Ôzbek cu
mhuriyeti retıt KeıutzbaleY 
de reis vekilliklerine intihap 
edil mitler dır . 

Motkova , 15 (A.A.) 
Dünkü celtede meclla tara -
f andan hararetle alkıılanan 
Sovyetler Bırliii lhm akad
emiti azatından mebuı Otto 
Şmtt parlak bır nutuk ıay. 
lemıt ve btr •rup adına Ye· 
rdlit bir takrirle nat1onall · 
teler Sovyetler meclisinde 9 
azadan mürekkep bir bari · 
ciye komisyonu teıktlini te 
klif etmiıttr . 

Bu teklif ittifakla kabul 
edilerek komtıyon reiılijine 

R. S. F. S. R. halk komi 
serlerı reisi mebus Bulıentn 
seçil mittir . 

Moskova , 15 (A .A.) -
Sovyetler Btrllii ıendtkalar 
merkez konteyi sekreteri 8 . 
Nikolaı Mlhallovl~ natyoao· 
lıatler Sovyet meokti baı
kanhğına seçllmittlr. Bak6 
kadın muallimlerinden Ali 
kızı mebuı Aıloaova ıle be. 
yaz Rutya komünist partlıi 
merkez komiteıl aekreterl 
Aleski Levltzlrl ' baıken mu· 
••inlıkler•e eeç&lmlılerdir . 

Faiz 
Yüzde 8.ze 
indirilecek 

Ankara, 15 (A.A.)-Ulut 
.razeteıi, lktitat veklletlnln 

bütün banka •e mGe11eıe · 
lerde alınmakta olan f alz ve 

komsiyon mecmuunun ba· 
deme azami ylzde ıeklz 

buçufu tecavüz etmlyecefl · 
ne dair bir kanun projeıl 

hazırlamakta olduiunu yaz· 
maktadır. 

Almanyada ... 
Kıtıhk tıngrııi taplındı 

Berlin, 15 ( Radyo ) -
E•velce H1tler, timdi de Ro· 
zenberr tarafından çıkarıl . 
makta olan Naıyonal Soı · 

yallll rnecmuaaında '"Roma
nın Naeyonal Soayalittler 
aleyhindeki apaz ıiyaeeli" 

baıhkh bir makale IDtlfAr 
eylemtıttr. Bu yazı ile Pa · 
paya tldcleth h6cumlarda 
bulunulmakta, Almanya.ta 
Katolik koa.relertnht tep\en· 
maıa takbih ecltl••ktetUr. 
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F ransadaki Grevlerin 
İçyüzü Nedir? .. 

Amme hizmetleri grevi. 
umumi ft konfederuyonunun 
bir taraftan amme hizmet
leri komitesiyle ve dffer 
taraftan dahthye nazırı tle 
giriftffi müzakerat netlceıi 

hitama ermittir . 
Malum olduju üzere, M. 

Cbantempı, ıhttllfın baıtan

gıcından beri, ıre,·ciler iıe 

batlamadıkları takdirde; am
me hizmetleri murabhularile 
herhanıı bir müzakerttye 
ıırmekten içtinap etmlt ve 
mumaileyhln bu kararı da -heyeti vekile tarafından taa-
•fp edilmittl. M. Chautem· 
pı bu kararmı sonuna ka
dar muhafaza etnıltU · 

O Ü n y a vaziyetinin 
ıayet karaıık bir zamanında 
•akua ıelen ve birçok nolr 
talarda haric1 bir el tarafın 
dan tahrik endllmeı hl11lnf 
•eren grev, f ran11z matbu· 
atlnı ıılyadeılyle alikadar 
et mittir. Bundan evvelki 
havada olduiu aıbt, buıOn· 
kG ha•ada da iki ehemml
yetll hldlıe ıöze çarpmak
tadar: 

1 ) Grevi takbih etmek
te, mutedil ıollar, ıağlarla 

beraberdir. Bu hareketi meı· 
rC ıören ise yalnız "Huma
oıte. dlr .. 

2 ) Gre•t takbih edenler 
ırevctler deitl. fakat tahrl· 
katçıları ( dahılt ve hctrlci ) 
ve srevin reklinl ( fllbaki· 
ka ır••· müzakeratın der
pif edılmlı olduiu bir za· 
manda ilin edllmittir. ) 
takbih etmekte bu münaıe

betle Franıanm sOkunet ve 
intizama muhtaç olduğunu 

beyan ederek, hük6meao 
otorite ile hareket etroest 
lüzumunda israr etmektedir· 
ler. 

Le Tempı ıazeteaine göre: 
Grevin hitama ermesi, 

nizam davası ile kanuni
yet için ve Amme menafii

nl kuv•etle müdafaa etmit 
olan baı•ektl için büyük 
bir zafer teıkıl etmektedir. 
Şeflerin bukadar otorite ıle 
konuıtuldaranı ve kendileri· 
ne terett6p ed~n meauliyet 
leri idrak eder bir ıekilde 

hareket ettiklerini çoktan· 
beri unutmuıtuk Söyl«-ml'k 
lazımdır ki, M . Cbautempı 

tehdtt ve tazyık kar1111nda 
ıerllememek karar1nda fı

rar etmekle, efklraumumi • 
yenin çok bGyük mOzaha 
retlne nail oluyordu. Bir h6· 
küaıet relıinln, 1ab1r ve ta· 
hammfilü ıuliıtlmal eden 
•• ibtlraalart ıiyaai gayeler 
ujrunda iıtlımar eden tah· 
rikltçılara karıı , muti ve 
m6tevazl ameleleri mGdafaa 
etmeıt 18 aydanberl tik defa 
•iki olan bir hi.dlıedir. 

Bır komplo maozaraıını 

vermemeıl için ı•zltden gl:ı

llye ve maharetle hazırlan
mıı olan bu haraketln gay· 
rJ memul mahiyeti efkarı 

umumiye üzerinde çok fena 
bir teılr yapmıthr. Grevi 
herkeı takbih et mittir . Bu 
hareketi meıru tellkki eden 
yalnız komünlıtler olmuıtur 

ld bu keyfiyet de ırevln 

üçüncü enternaainale m"n 
ıup Franıız 16valyelerJnln 
111arka11nı taıunaktı olduiu · 
bU eo uf ak btr hata lhthna-

li olmadan iıbat etmektedir 
İnhizamrn11 ~ahı t oldufu

muz bu hareket , halk cep 
heıioln zuhurundan berı ko 
münhl partisini harekete 
getiren kavgacı müfrltçfliğin 

yent bir te:z.a.hürüdür . Fa 
kat daha ziyadtt 'osvahıt

ler aleyhine tevcih edılmiı 

manzaraıını arzeden bu yo· 
rulmaz ve muannid mubale
fetm yeni ç ığıra girmemesi · 
ne dıkkat edelım . loUzamın 
mesullyetini st;>ıyallıt bir na · 
zmn takabbül etmit oldu~u 
bir zamanda amme hizmet 
lerinde grev Han t>dilm"ıı -
nin ıoayahıt partiıine öldü · 
rücü bir harp ilin etmiye 
muadıl olduğu müıahede 

edllirae endııemizln muhik 
•e iptidai bir aklıselime 

müıtenit olduğu kolayca ka · 
bul edlltr 

K.omüntıtler, ıosvaliıt par· 
tisini tehdit P.derek ittihada 
icbar mı etmek lıUyorlar? 

Yahut, daha karanlık bir 
yoldan giderek onun harici 
ıiyaaet ıaha11nda bazı mef 
humlar• iltihakı wayeıini 

mi aüdüyorlar? 
lıte komüolıt muamması 

münaıebetile ferasete tev 
cih edilen sual. 

" Le Martin " Pariı 

aazeteılne ıöre: 

.'1. Chautempıın azmi ken· 
disioe maddi ve manevi 
bOyük bir zafer kazandırdı. 
Bu kader ahmakça bir ha · 
rekeU emredecek ve mu
vaff .kıyte hayalini beılive 
cek, ancak Fraoıız pıilcol o · 

jlıinl bilmiyt>n ecnebiler ola · 

bilir . 
Moıkova dikt.törlüğii hiç 

bir zaman bukadar taam · 
ndle hareket etmemiı ve 
bukadar vuzuhla le~ahür 

etmemltlir. 
Sendika kitlelerinın körü 

körüne itaati . herke11 n ko 
!ayca yakasmı kaptırmasma 
ıebeblyet Yerdi Bu kuvvetin 
ikiyüzlülüğünü anhyan yal · 
nı7: ııoıyalistler •e sejeUstler 

( umumi lf konfederasyonu 
azalara ) olmuıtur . Gayet 
açıkh ki bu hareket soıyol11t 
lere bır ihtar tetkil ediyor· 
du Soıytılıstler ntıhadı ka 
bulden içtinap etttklf!rt tak
dird~ kumünıstler . bu itli· 
hadın tahakkuku utrunda her 
va11taya müracaat edecek 
lerini "nlatmak iıtiyorlardı . ı 
Fakat M Chaulempıın llzmi 

derhal meyvelerini verdi. 
Hiç ıüphe yok k 1 bu zafer, 
ıemı azıya almıt olan 
bu ihtllalci tahammürden 
endııelenmekte olan efkarı · 

umumlyenin ruhun& yeni bir 
kuvvet ver mittir. 

Komünlıtler, tahhakküm 
etmek Jstedtklerf umumi fo 

kofederaayonuoa ve muhak 
kar bir lttıbad ile Şarlarına 
bajlamak niyetinde olduk · 
la rı ıoıyalııt partlılne karıı 
oir zorba hareketine ıiri~ 

mit bulunuyorlardı İııhııa 
mla neticelenn ou teıebbüs 1 

leri, onlara herhalde biraz 
daha ihtlyath hareket etm1-
ye ıevkedecek ve Franıanın 
bolıeviklık ıçin henüL ke 
male ermemiı oldutunu ne 
zara itlbııre almıya mecbur 
edecektir 

"L lnf ormatloa" · Parts. 

rÖRKDU. t6 lKINCI KANU~ 1~31 
t aX ll!& ES i it o 

gaıeteıfne ıör~: 1 @]~=======:::==========================~[§1 
M. Cb ulemps grevin hi 1 1 

lamuıı memnupiyetle kat§ı • 
lamııtır; fakat müıarünıleyh 
ileriıl için hareket gerbcstı 

tın ı rnuhafa7.a cttığir>i de be· 

yan etmf!yi thmal etmemittir , 

ŞEHiR HABIERLERil 
l§Ji==========::::::==================================r~ 

Köy Kız Ve Kadınlar1 
İçin Kurslar .. 

Vekalet bu yıldan itibaren köy kadmlanna eı idaresi 
kurslan acmaia basladı 

Kültür Bakanhiının, köy \ 

Memurlar 
için verilecek tedavi Ye 
yol masraflan layihası 

Hüyük Mıll~t Mecliıl me· 
murio muhA kemat enc.ilme

ninde: 

Grev bugün için bitmi9t ir 

Fakat grevin lla . ı için ves 
ile i t 1 ı haz ediJmif olan meıe · 
leler henüz halledilmemittir . 
Ücret ı. ı eı~lefetını halletmek 
salibi) ~tini haiz olan umumi 
mecl11le belediye mecli,lnin 
ne ıekilde bir karar ittihaz ed · 
ecekleri mal.um deftldtr. Hun-

1 
dan baıka amme hizmetle · . 
ri grevcilerile huıuıi nak · 
hyat tlrketlerl ırevcileri 

araıandakl tesanüt, bazı ıür -
prizler dofurmak fıtfdadına 

kız ve kadanlarma ev ve dtkıf, 
biçki öjretmPk üzere kura · 
lar açmağa karar verdiği 

malumdur. 

okulun miHfiri clank da 
kalabileceklerdir 

Kursda ev i,leri ile birfjk· 
te okuma, yazma da öğre -
tilecektir. 

Memurların devletçr: ve · 
rilecek tedavi ve yo1 mas
raflarına ait bir madde ile 
memuriyetlerinin iliH' do
Jay11iyte açıkta kalan me
murtar hakkındaki bir mad· 
deyi havi ıki maddelik la
yiha müzakere ve kabul 

malik bulunmaktadır. 
Hükumet, vıliyet ve lıo 

mün müıtahdemlerfnin dev · 
let memurlarından daha im· 
ti yazlı bir vaziyete ılrmele · 
rini meneden kararında ba 
zı ince tefaırlere mibıaaJea 

eduıe, bir anlaımıya varı
la bUecelini zannetmekte yfz . 

.. Journal deı Debah,. Pariı, 
gazeteılne göre: 

Grev, bu ıeferlik bir ia · 
bizamla netlcelenmlıtır. Fa 
kat birgün devam etmlt ol 
an muvaffakiyetf, gizlenme · 
ıi dojru ol mı yan bazı hak· 
ikatler meydana çakarmııtır. 
Fılhaktka, bukadar vasi bir 
hareketin, birkaç ıaat içinde 
aıaiı yukarı birkaç d"kika 
içinde, takarrür ettirılebf. 

leceğı iıbat edı ! miı bulun
maktadır 

Grev bu ıef.,rlık ıooa er 
mittir. Çünkü Moıkovanın 
eli kabaca tezah6r etmekte 
idi. K.ablnedekı ve parlam 
entodaki aoıyal11tler, kendı 
fakirleri nazarıltibare alın -

madan ve halli kendilerine 
birıey ıorulmadan, bu ife 
ıürükleodirilmek ve bulattırıl 
mak ısttndiklerine ıahit ol · 
muılardır. Eler dOnkü den, 
diğer bfrçoklarmm unutul 
maımm aksine olarak unu· 
tulmıyacak oluna. bazı lı
tif ad eler temin edecek ma-, 
hiyttttedtr . Fı l hıık;lc, biraz 
azim aöıterd ı klcri takdird" 
imme kuvvetlerinin nizamı 
ve dahili sulhu muhafazaya 
muktedir oldukları anlaııl 

mııtır Ve thtilalcı taammü 
dün ayan olduiu bütün mü
ıa bıh v a k a 1 a r d a da 
bunun böyle oltıcafı bilınm 
elıdir . Çok ıükür ki Moıko 
va uz.ak tadır fak at ıbulal 

ciler vakttlerinin dar olduğu 
hlısint verecek ıektlde hnr 
reket etmektedirler. Bunlar 
cihan meylıoin bendı lehle
rinde tecelli etmedliinfn fa - ı 

rkıoda olıalar gerek Her 
tarafta inkiı ı"'' hayale ui 
ray an bu ıhtililciler. ınhiz 

amlarmı memleketimizde te 
lifi etmt-k ıatemektedlrler. 
Biz ıse gn yrl vazıh vtt der -
hal vuku bulmayacak olan 
tehlikeler kar111ıoda maal 
e11ef reybi ve kayıhı:ı dav 
ranmalctayız 

"Llntranılaeant .. - Pariıı , 
ıazetesinde Galluıe gör~ : 

Belediye müstahdenıleri 

· hepsi değıl. çünkü ba2!ala 
rınıo arcvi takbih ettıkleır 
ni bilıyoru1. hükumeti iı 
tediklerl glbı oynatacakları 

kana atınde idıler . He l bu ki , 
bundan daha yanlıt barıey 

olamaz. Hükumet, hlklm ol· 
mak ve tantaj karıuıında 

gerılememck kararını alınca 
partiyi kazrmacağından em 
in olabilir 

Din ihtU 1 k11r9ıtında bu 

Buyıl ;lk defa olarak iz 
mirde böyfe bir kurs açıl 

maıı muvafık görOlmüt ve 
hazırlıklara baılanmıthr . 

Kurs üç ay kad"r devam 
decek, 15 yaıla 30 yaı ara· 
11ndaki köylü kız ve kadın · 

lan bu kuraa kabul oluna-
caklardır . 

Kurs• gelenlerin öğretmen

leri kimi len kadın olacak · 
tir Kız ve kachnların ylye · 
cek v~ ıiyecekleri Vek&let · 
ce meccanen temin edılece· 
ği ribi muvaffak olanlara 
da a vd~tte takıitle ve ucuz 
fiatla dikiş nıaktnel~rl veri 
lecektlr. 

Kursa devam eden 
kardeti veya kızlarmı 
meje gclec~kler bir 

Tuhaf bir t@abir 

karı, 

gör 
ıece 

.~evyorkte ve diler bazı 

büyük Amerikan tehirlerin 
de yalnız kadınlara aaldlren 
bazı caniler zuhur etmiıtir . 

Bunların mevcudiyeti Ame· 
rika kadınlarında o kadar 
büyük bir dehıet huıule aıe 

tirmittlr ki. 
Amerikanan bdha11a ııle· 

rinden geç dönen kadınları 

bu tadbit altında ıu tedbire 
baı vurmuılardır : Beı, on 
kadın bir 1Uada küme halinde 

Vekalet, gelf!cek ıene bu 
kursları tedrtcen diğer ıe· 

birlerde de açmak aurettle 
adedini artıracaktır 

--,--'!Jliı ___ , . .,.. .. 
BiJ.rhaniyede 

4"' • 

Köy islerinde çıhsmalar 
Bürbanlye. (Huıuıi) 

Blrbanlye köylerinin 937 
yıla çalıımalarından atman 
netice bet ı.-nelik kalkmma 
plinınm muvaffalnydle ba· 
ıarılacağını müjdeledi . 937 
Yalanda tki, üç 11nıflı bir bet 
ımıflı mektebin duvar ve ça 
tı11 ikmak edllmtı. iki oku 
ma odaaı yaptırılmıf, ıtltı 
k6y odası inıa edilmlı, köy 
ıalaıiyetlcri namına alta zey. 
tinllk ıatın ahnmıı . 15 zey 
tin dikmelik ve af laklıi(ı vü
cuda gettrilmif. 16 örnek 
zeyUnliğı ve larlıuı teıt~ ed 
ilmtı. 70 kiiıur kılometr• 

yol \eıvlye edtlmit, 3 radyo 
alınrnıt. iıtimlak yapıluak 
4 cumhuriyet mevdaoı açıl · 
mıa . 2 amt dikilmit . 10 kö 
yün uı yolları yt>:niden yap -
tırılmıı, 2 ıpor kulübü açıl · 

mı~ Vf! aaha hazırhğı yapı l. 

mııtır . 

Daha bir çok zırııat. kül 
1 tür . ekonomi, ıağhk ve ba 
1 yandırl.k itleri yapılmıtlır. 

edilmittfr. 
Madde 1 788 numa

ralı memurin kanununun 
84 üncü maddeılnln ( D ) 
fıkrası aıaAıdaki tekilde de
ilttirllmlttir: 

f (7) incl ve ondan aıağt 
derecelerde bulunan me · 
murlardan (Kadro dolayııly
le açıkta kalan memurlar 
dahil ) memleket dahilinde
ki reımi ve huauıi müeue 
aah ııhhiyede teda•llerl ln
zumu fennen sabit olanların 
teda vl ve yol masrafı ve 
d~vletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze 
masrafJ mensup oldukları 

daire bütceaioden verılır . J 

Madde 2 788 numarala 
memurin kıuıununun 85 inci 
madde!!& aıafıdaki ıekılde 

1 deiittirilmıt•lr. 
( Memuriyetinin ilgaıı de» 

la y11lyl~ açıkla kalan me
murların , tlıamn vuku bul
duiu ay ile anı müteakip 
olan ay zarfında maaılar 

tam olarak ve bu mOddetln 
hıtamında tekrar hizmete ta· 
yln kılanmamıt iıe \er yı:ni 

memurly~te tayinlerine ka· 
dar, fiili hı,.;met müddeti ye· 
dı aeneye kadar olanlara dört · 

evlerıne dönmekle ve her kli
mede bır de gözyaıı verici ! 
bomb 11 bulunmaktadır! 

25 Senedeoberi yapılmıyım 
tılM bir ıenede baıarddığm 
dan bütün köylüler sevinç 
içinde 938 yıla çahtnall pr• 

, te bir . on l>et seneye k 1du 
olanlara üçte bir, on beı' ııe -
nedeo fazla olanlara yaı m 

niıbeUode açık maaıı veri
lfr. I iki kardeşin maceralın 

Novyorkta Bon 

isuııli bir delikanlı ve Meri 
Cokim adh genç bır kızdan 

mürekkep bır aıle vardır, bu 
aıle çok rne11ud ıdı f11kl\t 

ani bir hi<llı~ bu ~aadet ı 

bozmut ve bu karı kocftnan 
kordet olduRunu meyda na 
çıkarmııtır 

Umumi harp ııraluında 

ökıüz kalan bu ıkt kfttdeı 
ayrı , ayrı yetım çocuk yu· 
valarma valmlmıılardır. Bu 
olar geçen uzun seneler zar · 
fında birbirlerini unutmut 
lar ve bir tesadüf ile de 
sevııcrek evlenmtılerdir 

Ne çirkin facia! 

lunuyorduk Çünkü Patron 
devlete karı1 değil f1ıkat 

idareci·devlete lı:arıı ayak 
lenı l mııtı . 

Grev hitam" ermıt ıö:ıü 
küyor ; fakat grev dün dahi 
httamtt erebilirdi, eğ~r ant 

bir mukabele takip etmif 
olsaydı Ruodan ıonra , dü 
ıünülmeııı lazım eelen mes 
ele budur. 

Bugün öğrenm~1tni arzu 
ettifimn. meıele. halkın al. 
kııladıiı bir flteriteyt bul
muı olan hOkf.tmt:tin hu ote
ntcyi muhafaza ve uyıfl•t -

(Sonu Dördlaeü Sayfa.ela} 

oğramlarmı aenıı ölçude tan
zimle metıuldürlcr. Köy ça-

1 

lıımalarmda bllhaaıa kayma· 1 

kam İbrahim Dikmenin ya· 

1 

kın ilgis i gfüo:e ç a rpmaktadır. 

Mesleği memuriyet olan 
mebuılar müddetleri bittik · 

ten ıonra tekrar intihap ed· 
ilmezlene nıebuıluktan ev-__ ......... "4.•~ 

ı Gıda 

Maddelerinin 
Ucuzlatılması 

Ekmek, et gibı baolıca 
büyiik Jfldaluao ucuıllltılnı 

"" etrAfınde hük6mr tın var~ 
makta olduau tetkikin d e 
vam etm~ktedlr . 

Bu makaadla Aokarade 
toplanan komiıyon zaruri 
gıda maddelertnın ve dlier 
zaruri ihtiyaçların ftatları 

nın indirtlmeıi çarelerini •e 
bunun için alınacak tedbir· 
leri etraflı bir tekilde araş· 

v e lkı me muriyet lerine naza
ran hakla nnda bu madde 
tatbtk " lunur . " . -==-r:ıfu __ , __ _ 

Halka 
1 Sağlık 
Bileisi ·-

llnlka çocuk Lekımı ve 
el tiler sağlak ka id~lf!rınl öğ 

rehnek üzere Sıhhiye Veldi 
let. ha ztrlıklttr yapmaktadır. 
Bu malu tı tla "Annelere Ôğüt~ 
adında bir kitap tertip edil· 
mitt ir . 50 Sın nüııh bastı 

rılarnk meccanen lev1.i cdt 
hrmaktadır . 

1 

On paralar yeniden basıhyor ' 
----- lecek olan bu kftop yftkm 

da bltmiı oİacaktır . AyrıcA 

sıhhi Jrnideleri göıtıeren 

rcnidi le vhalar rlııı. butırıla-Hronz: on paralıkltU ye 
niden batı lmaktadır Bun· 
ların buılruuı bittikte n ıon
ra ptyuaya çıkarı l arak es· 
ktler tedricen tedavüldttn 
kald mlacak tır 

l 60 Mil yon da ne basıl. 
makta olan on paralıkların 
halltaaı eski bet •e on ku 
ruılukların ftynıdır Bronz 
yirmi parıılıkların lnuılmrı 

ımdaa \"aı: aeçlJa>if(ir . 

rak umumı yerle•e asılmak 

üıerc dağıtılacftkhr . 

1 $ehiı KulibÖÔün yıllık top
lantısı 

Bugün saat t 5 de Şehir 
Kulübü llZatl yıllık toplantı 

ııını yaparftk yeni idar~ he· 
vetlnin seçimim yaprıcaklar 
dır . 

• 
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Faşist Almanyanın ikti
sadi Müşkülleri .. 

«Silihlanma humması Alman dış ticaretine hissedıhr derecede darbeler vurmakta~lr. 
Alman . sanayii . iptidai maddeler bulama~ığından ihracatı u·tgide azalmaktadır. » 
(Baı tarafı birinci sayfada) belcsr \' Urmaktadır. Al 1 • Tacikistandaki milli me 

bu ne.zariyectler lktıaadi fi . man sanayii, elinde kteplerde Rus dili tedrisatı 
kirlerjn "aıkcrileıtnıJmesl,, iptidai maddel~r bulunma- gayet fend cereyan etmek · 

Y~luoda geç kahndığım bile dığı lçln ibracatmı gitgide tedir. Bu tedrlaatı yapan mu· 
ııoyleoıektedirler azaltmak · mecburiyetinde alf imlerin ekserı i cahildir 

Ancak Vagemanın hır no kalmaktadar. 1929 da 12 Tacıkiatan maarif ko 
ktainazarı Alman askeri milyarı bulan Alman dıt ti serliği bu vaııyetten heber-
nuarlyec:ilerince hoı görül · caret yekunu 1936 da 4 mi· 

dar bu!unduğu halde yine 
me111ıt1tir. Bu noktainazar lyar marka dnımüttür. Ge · ı 

t le böyle uneurları tıe a mak 
'P 1 ordu erkinıbarbiyeıt gibi, çen ıene ithalita nazaran 
iktisat erbabmm da gerek thracatta ancak 550 milyon gafletini göıterdiği ıçın ıe 
ıulh nelerden beri Tacikiıtan ma · 

' gerek harp zamanın<~• marklık bir fazlalık görül 
zöz ve rey haklarının müa· müıtür. Bilhaeaa yeni bir arif iılerinde mevkilerini 
avı derecede nazarıitlbara buhran bat göllerine Alm · muhafaza edebi)mif olan 
alın111ıaııdır. Bundan baıka anya hem cihan ticaretinde burjuva naayonaliıt unsur · 

Vaaeman bahhazırda müt yerini, hem de silahlanma lar Tacik çocuklannı Ruı 
enıadlyen geniıliyen aakeri planını tutabilmek için pek- diline ve Rus kültürüne 
tah · llıat meselesi (lzerinde çok mütkillerle karıılaıacak- uzak tutmak için ellerinden 

durmakta ve bunun gayet tır Bu itibarla bugünkü ik geleni yapmaktadırlar . Hu· 
mühim bir mevzu olarak tel· tisadi vaziyeti zaten bu ka nun neticesi olarak Tacıkiı-
kıkini istemektedir dar ear1ılmıı olan Al tanda. orta ve yüksek töh · 

ÇGnkü Alman faıizminio manyanın bu mücadeleyi ba · ıUlerini ikmal eden aençle 

askeri Projramı için yenf pa· ıarabilmesi ve ayoızaman · rln ekıerisi Ruı dilini bilme · 
ra rnenıbaları bulmak mea · da hariçten yardım görme · dıkleri için bu dilde mevcut 
@leıi " - - ı k ı ı b 1 ~hl -uçuncü imparator ok,. ı z n u ıı a anma prog d eserlerden ıstif ade edeme 

8 •on zamanlarda hayli en ramını ıonuna kadar yürüt k d d me te lrler . 
ışc uyund1rmı11.tır . Bır lsviç . mesı çok ıüphelidir. ÇOnkü 

.- Tacikistan maarif komi · 
re gaıeteııoin verdiğı hesa f aıizmtn dört yılhk por~ra · 
b ) serliğinde üç ay evvel buı 8 göre dlahlanma makaa· mı A men aktisadiyatının te 
dıyl R il · h ı kt d iılihat yapılmı" olmasına c eiıchbank tarafından me erıni ta r p etme e ır . .-
çıkar 1 h y b b f d. k. k' rax.men dairelerde henüz bir ı an uımsi çeklerin yal · ine u ıe ep e ır ı, e ı • 
ııız. 1937 yılı 30 evlulünde ha · Belçika liaıvekıli Von Zel-
lı tedf\vülde bulunan mikta and tarafından, faıitıt devlet · 

rı 12,6 rrıllyıırdan f azlndır. lere . beynelmilel mali yar 
Vergileri &umi hadde çık· dımlıu yapılması h&idunda 
nrrnak suretiyle dP. 8 yrıca yapılan proje Almllnyada 

milyarlarca rnaı klık sı 'ahlan - pek fe"·kilade bir ıurette: 
ınn sernıavcıi elde edtlmiye karıılannıııtır . 
çalı§ıln11§hr 1933 34 de 6,8 Hulasa "üçüucü ımpara· 
milyar olan bo vereiler torluk ,, 1937 yılını bövl ... ağ · 
l937 ·~8 de 1 tl milyan bu ır bir du•um içinde tııımam 
lmuttur. Resmi vergtlerdt"n la.m ı f hulunuyor " 

hatka " kıılık yordan, " namı ** 
ahında toplanan ve yioe Pravda gazelesmin aynı 
rnecburj gibi olan iHneler de tıuthli nüshaamda "Tacikis 
vardır. tan mekteplerinde Hus li~a 

Fakat bu ıılahlanma hu nı ., baılığı altrnda intiıar 
mıııası, Alman d ıı ticaretine eden yınıda dR ezcümle ıu 
hfssedthr dereceı ie dar olar vardır: 

iylleıme eseri JJÖrüİmemiıtlr. , 
Tactkldan maarif komiıer· 

lijl, Tacik, Özbek ve dığer 1 

mılllyetlerc mensup mektt"p 
lerde Ruaçayı öğretme me· 
acle11nde hail n .. yonallıt 
bır yoldu yürümektedir Hat · 
ta regmi kayıtlRra nazaran 
4,132 mektepten anc·ak 150 
200 mekteple Ruıça oluıtul-

maktadır. 

BurjuvAt naayonalisıleri t,,. 
rafından tanzim olunan 
müfredat proAranılarında 
Rusça dilı üçüncü, yeclincı 

ve onuncu sınıflarda olmak 
üzere haftada ancak ıki 

sRat , d6rd6ncü , beıf nci, a l. 

.. 
T0RKOIL1 -
tıncı ve sekizinci sınıflar<fa 

haftada üç san l o ' H a k t rı; -

bll edllmi,tir . Köy m ektep· 

leriode iııe , zaten az olan 

bu saatler ıimdı büshütiln 
tenkıs edilmııtir . 

Tacik mekteplerinin ders 
proğramlarında Rus edcbı -

yahoa hiç yer ayrılınamıf· 

tır Halbuki Tacik mektep

lerinde, hatta orta mektep · 
ler için bile Tacik dilinde 

fen ve edebiyat khapları 

mevcut değildir. Hatta bir · 

çok derslerin proğramları 
bile yapıl marnııtlr . Tedris 
alit ve edevatı da yoktur. 

Şırr di Tacikiııtanda tid · 
detli soğuklar hüküm sür 

mesane rağmen mektepler · 
de yakacak yoktur. fiatti 

hükümet merkezinde gibi 
mekteplerde bile teshin ka · 

bil olmamaktadır. Köy mek · 
tepleriode iıe vaziyet büı 

bütün fenad&r Muallimıizlık 

yüzünden bir çok mektep 

ler esaıen hiç açılmamakta· 

dır . Mahalli teıekküller, 

parti ve hükumetın karar. 
larını baltalamakta ve mu· 

allimlere fena rnuamel~ et
mektedırler Meıelô. bazı 

mıotakalarda muallimler al
tı aydanberi maaı almamı~ 
lardır . 

Bir kaç iÜn evve l Taci· 
kistanın merkezı olan Stalin 

Abadda muallimler bu va 
zıyetleri konuşmak için bir 

kouire yapmıf 1ttr ve '!'aarif 
meııelelerf üstünde eHslı ko-

nuınıufl ardır . Fakat parti 
merkezi de buraya hı r mü· 

meuıl ızamm& bile IOzum 
gönnemiıtar .. 

28 llkkioun tarıhli Perai 
gazeteıtnin siyasi icmal k111• 

mm da "Londra - A mıterdam 

kombinuonu,. b11ılıiı altın · 

d" neırolunan makalede ez
cümle ıöyle denılmektedlr: 

" Uzakııuktaki hadısat in 
giltereyi gitgide daha fazla 
dehıete düıürmektedir. Bu
ııebepten İııgilt~re, Avrupa 
dan ehnı çekmeğe ~alıtıyor 

Direktör Buckho1tz, kırpı 
fan küçük göıd ednt Veıtla 
nd,. çevirdi 

olsun 8lze huzur ~ ·············································· . 
Bunu ne zıtırıa n a l dı 

On bet gün old u 
Me ktup bır kaçık l rg . n 

ltadeıi. İhtım ı:ı l yrtı;an bır 
kaçık! 

Olabilir , l cıkat hadile 

bılmek için ımkin&ır olan 
şeyi yapmağa çftltııı ıım 

Veatl11nd: 
Bt:tna y a rdım etmeniz 

lazım, ded :. Hu kurtulma 

nın yegan '" çareJtdir . 

Oı rektör cebinden bir 17. ı 

marıt çıkardı ,.e kalın du 

daklıuırıın araııına t.ıkııtırdı . 
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sa da. lAkin bu ra <l aki vazı 

~et d e buna ımkan vern1e
m ektedir. 

Harbi körükleyıci l erin ca 
ni yarıe hn ra ke tlerin l• ebcp, 

Demolu nt · Hurjuva devlet · 
leri ve bll h11ssa lngihere ta-

raftodan faıt t mütecavizle 
re niebetcn güdülen taltlfat 
&iya&etl olmu§lur. 

İngilt e re ile Hitlerci Al 
manya arasındaki görüıme 

Jer gayretli Lord Halifaks 
ile Cömert Montegü Norma· 

nan iftJraklariyJe bira:r: yolu . 
na girmekte ise de . lakin 

faşist İtalya ı le vuku bulan 
müdavelei efkar ekte ye 

uğramıtlı r Mıısıolsni Akde 
nt:ı:i İtalyanm btr "İç denizi" 

haline ıokmıyR ciddi ola
rak çalı~makta d1r. İngiltere 

nio Akdenızdel<i vaziyeti de 

ıitg ıde daha müıkülleomek

tedir, İtalya, lngilterenln 

Arap ü1kelerini tehdit et 

mektedlr. Muısolini gerek 
M11nrda, gerek Filistlnde ln 

giltere aleyhinde propağan 
da yürütmektedir. 

Londra, Roma ile uzlaıma 
yolunda biı keç def&lar te -

ıebbüıte bu\unmuftur Lakin 
bu te§ebbüslu her defasın 

da akim kalmışhr. Şimdı 

ise ortaya rnutavaas ıt bir 
ecnebi devlet çılcmıı bulun · 
maktadu Hu mutavaBaıt 

devlet iı Hollandadır. Hol · 
landa; ltalyanın. zaplettlği 
Hl:\beşistan üzerindeki hakkı 
hükürnran istnin garp d~vlet 

lert tarftfıodan tanınması 

meıelesinde ınutavataıtlık 

rolfinü kend ı Üzerlerine ol 
mak huıuıunda laveç , Nor 
veç , Danimarka ve Fın\an 

dtyadan mürekkep bulunan 
timal devletlerine t~klıfte 

bulunmuıtur . 

Garp devl~tlerı ifadeıiyle 
evvel emirde lngllterenin 
mevzuubahs oldu~unu her
kes an l ıya b ll i r . Eğer ltalya, 
Londra ıle görüımelerlnde 

muayyen bazı mfbamnha · 
lard1t bulunmu§ olıaydı , İn · 
giltere; ltal v1tnın, Habeoietan 

vereceksiniz? 

- Arkadaılarsmdan bi rı 

ne. yarın sabah getirmeıi için 
11öylayeceğ im . 

- On bın !olar ci e ğ i l mı? 
O n b in dolar 

Üırekt ö r knlktı . Korıdor 
artık ~üneş e gurk o muftu. 

V cııtland: 

Sır da kika. dec.l ı , Lu 
yi aydınlatmak k [> gere : ıu, 

bcntrn Yegane selamet )' O 
luın . 

Uenden nc heklıyorsu 

nu7., de dı. • 
ÇEVİREN: Ken1al Demiray 

• gün a vukat Charles f ınkles • 

Hu mektubu "lar al 
nıaz ned~n hemen çarelere 
baıvurnıadıoız 1 

Z11 rnan1oda buna ehem· 
mivet eıtfet medim. çünkü 

~I ~nı:nan ihtimal bana 
o ürn bi ı·· f b r utu gı ı görünü · 
Yordu 

d Ve lland, asabi, höcreıin· 
e lt'ılniyordu : 

çük YFe'<at komıum , ıu k ü 
ı_ k dludt ölümün korkunç 
•or uıu 

na rağmen l<endiısinl 
8.S0\8.k • 
. •ıtedi~ıodenberl f ik 
rım dejı • 
k ftııit bulunuyor. \ a 

8
' -~•na bu ~kilde de ol 

ea; Grn korkusunu verdi.. 
lrektörün önünde durdu: 

1 
Bu korkunç hal. çok 

Hg anı i 1 1 nır ere ıhtiyaç gös · 
t f'fir. 

Direktöt: 

- Pelrt Pekı, eledi . Aırcrk 

Evvela bu m ektup mu 
nasebetılc rnft\Cımat edinmek 

ve sonra kendimi kurtarmak 
icın hemen 1te baılamak 111 . 

tiyorum Göreceğim birçok 

inııa nlar var . 

Direktör bir kihr ıt çaktı 

ve 11ifia rasın1 yaktı 

İtle bu niza mgız b1r 

§ef, dedi 

- Hücremde olıun , iater · 

11e tizin ınüna sip göreceği 

nlz: diğer bir yerde olsun 
her gün bir kaç kimse ile 

ısadec.e görütt' bilment arzu 

ediyorum 
Huckholtz tavana doğru 

bir nefes duman üf lcdi . 
isteğinize muvaffakatl 

ımkan11z görüyorum Ntzam• 
name katidir 

Veatland, direktörün ya · 
ı ntn<la yatllia oturdu . 

- Fakat tizi de müldı 

• 
fatlandırarajını . Su yegane 
çare ve bunun jçhı li:ıım · 

gelerı oeyi veririm . 

Direk tor aiır ajır atğara · 
ıını ağ~ından çektt. 

Bır mahbuı, eYvelce 

kendistnın kaçmaeına göz 
yummam ıc;ın iki yüz dolar 
teklif etmiıti 

Sesinden gücenme ıezilı 

yordu 
V estland ıordu : 

- Sadece he r gün bb kaç 
tahsı görmem~ müaa.ade et 
tığlniz takdirde on bin do· 
lara ne dersiniz! 

O irektöriln gözleri ~aokın · 
lığını anlatıyordu, stğarasını 

farkında olmaksızın ıaırdı . 
Ne kadar dedtn•-ı? 
On birt dolar . 

Kuckholtz baıil~ tıudik 

elli f la yır kulakları , bun 

da a ldanmıyordu; sl ğ uıaını 

ağzından çıkındı 
A)"nl zAmandl\ d oatçn ve 

he-m i timatsız bi r· tavı rla : 

• • 
"' • 

Çek ola rak m1 , nakte rı 

mı? Dedi. 

Şüphesiz. nııkten ' 
Direktör izmariti atta ve 1 

cebinden yeni bir slğara çı 
kararak mahbuaa ikram etti . 

Veatland: 
- Hayır, teşekkür ede

rim, eledi. 
Direktör itina ile yüzüğü

nü çıkardı ve slğara11nı par· 
makları arasmda uğdu . 

Bunun hakkında kim 
aeye birıev söylemiyecekııinız 

1 
değil mi? Diye sordu: 

En büyü" bir ıır ol" 
rak muhafllz" edeceğime 

ıi•i temin ederim. 
Bu parayı ne zaman 

tcini görmcği a rzu ediyorum. 
Onu haberd"r edebı lir mi 

11nız ? 

Charl eı Finkleste n mi? 
l'abıt , dı• rhal ona telefon 
ederım 

Demir parmaklığı açtı ve 
tekra r kapattı : 

- Derhal. d iye tekrarle 
dı İ ri a dam ağır ağır koıi· 
doıdan uzakla§tı . 

Uzun saatler ona eriyor· 
du . Güneş camlarda kızıl 

ıtıklar ı le parı l dıyordu, ha 
va da ha ertnd i, lı idor Va · 
reçh a. höcresinde uyu~ordu; 
artık ağlamıyordu Fakat ıü · 

ktltu hıçkırıklarından daha 
fena ıdi. 

Ytyeceğmi "lmak üzere 
parmaklığa, a ç gözlü bir kö· 
pek gibi koıtuğu görülm6f 
ve bundan eonrll zamanını 

5lü aıbı bayım bir uy~u 

SAYrA: 3 

üzerindeki hakkı hilkümra· 
nlsln i ttrnırdı La\on loıi'te 
renin sa lahiyettar mehafilt 
Habeıiatanın zaptının tanın · 

maııı hakkında İtalya ile 
açılcten açığa mü~akere\ere 

giriımiye ceıaret edeme· 
mektedir. Böyle bir mtiza
kerelere giritmiye, lnıllte · 
renin mütecavizleri taltif 
ıiyaaelinden memnun olmı 
yan İngiliz efkarı umumi· 
yeıi engel olmaktadır Bu 

sebepten ortaya Holf anda 
hükümeti sürülmektedir. Ma· 
liım o lduğu üzere Hollanda 

hüktımeti lnılltere hükume· 
Uyle bazı mukaveleler ak 
detmit bulunmaktadır . Bu 
mukaveleler mucibince lo
ıtltere, Ho!landanın, Hindiı
tan civarındaki ülkeleranl 

himayeyi tekeffül e-tmlttfr. 

İngiliz emperyalizminin 
Hollandanın, Hindistan cıva· 
rındakt ülkelerini bukadar 
büyük bir ihtimamla hıma· 
ye etmekte buluoma11nın 

gcbebini anlamak gOç blr1e1 
değildir Bütün meıel~, bu 
ülkelerin Britanya hakimi· 

y~ti altında btılunan müı

temlekelerln kapm mesabe
sinde bulunma11dır . lnıtlte· 
renin , Hollanda ülkelerini 
himaye husuıuoda g&ater· 

mekte bulunduğu bu bfl:

metıne mukabil Hollanda de, 
tasavvur olunan lngillz·ltal. 
yan müzakerelerinde bir 
muta va111t ro iünü ifa et 
mektedir . 

lngllterenio Skandioavya 
memleketleri üzerinde ol-

' dukça bir nüfuzu vardır. 

lngıltere bu nüfuzunu idame 
ettirmek için son aeneler 
zarfında fatist Almanya ile 
mücadele edegelmektedir. 

Maamaflh Londranın , ltalya 
ile yakınlığı elde etmek için 
Skandlnavya memleketlerini 

bir alet ittihaz edtıl fevk&· 
iade btr zeka eseri sayıla· 

maz. 
Bütün bu Londra - Amı· 

terdam kombın,.zonu, lnılL 
terenin R•ma ile anlaımak· 
ta istical gösterdiğine bir 

delildir ,. 

içinde yatağında geçirmitli· 
Ezik burnu , çarpık ağzı, mo 
rarmıo bir berenin çevlrdill 
boynu tle bir panay1r ba
rakasının bal mumu bir maıı . 

kesine bendyordu 
Ve•tland, Finll'!atelni bek

lerken Counors bir ziyaret 
kabul etti Y anafı renkli va· 

kur tavırlı bir papu höcreat 
nin önünde durmuıtu 

Tatlı bir ıee: 

- David Ccnnora kim? 
Diyoröu . 

Connorıs parınaklaia yek· 
laşh 

~vet. . benim , dedi , ne 

istiyorsunuz~ 
Rahıbln yüzü gülümaedi: 

Davıd Connor• bet aüo 
ıonra ölecefintıl btltyor mu 
zunuz? 

Connon ce\•ap verdi: 
Bana yeni bir ıey öi

r etmıyonunuz: 

Rııhip s-:>I elinde çarmaha 
gerllmit İıanın gümüt bir 
heykelini kaldırarak: 

- Sizi ölüme hazır1ama

ğa i eldim, dedi . 
Connou yuvarlak yüziinii 

parmaklığa tamamen yalr

laıtırarak bağırdı: 

- Cehenneme gidiniz! 
Rahip ıatırdı . T atlrhkla: 

S0R0YOR 



~ .• Y: . .. 4 

F ransadaki Grevlerin 
•• •• İ'ç '.V 

- 1İ 
uzu • • 

(Baı tarafı ılc:ioci ıayfada J 
manıaya muktedir olup ol· 
mıy"cağı meselestdrr. 

(•LErr.ı Nouvelle,. Paris, 
gazetes ınde Mirkine.Geutze• 
vttche göre: 

Şedit •e erolıl . ıe•dika
lizm devleti tehdit etmekte 
ve demokrasiye kartı ayak. 
lanmıt bulunmaktadır. Hal· 
buki devletin ölmemeıi la· 
zımdır. Çünkii devlet olma. 
yan yerde, anarıl baılar ve 
anatl de diktatörlüğe mün
kalib olur, ç6nkü lntt:ı.ama 
olan iftlyak o kadar büyük
türkü, cumhuriyeti tercth 
edecek ente!Jektüeller bu. 
lunıa dahi. halk hiirriyetle 
intizamın feci lbtlllfında 

dalma otertte tarafını iltizam 
edecektir. 

Markıltler, amele 11nıfı · 
nm mütterllerlne, bu 11nıfın 
rüçhan ıahlbl bir ıınıf oldu· 
iunu telkin ederler. Kitleler 
itbu böyle okıaomaktadır. 

Ve itte yine böylecedir kl 
kitler idare edilecek yerde 
takip edilmektedir. Marluiz 
min bütün politik fecaati 
amelenin bu tehlikeli ve bot 
llablattırmuı keyfiyetinde 
meknuzdur. 
Demakraılnin •hiçbir ekal 

llyet,. kart11anda gerUeme
meıi lazımdır. Ekalllyetlerln 
keyfi hareketi, devl~Un ıo
nu demektir. Cumhuriyetçi. 
ler bunu aıla kabul edemez 
ler . 

Cumhuriyet, terakki mi 
demektir? Evet, fakat inU· 
zam dahilinde. Cumhuriyet 
adalet mi demektir? Evet, 
fakat kanuniyet dahilinde. 

( .. L'Oeuvre., · Pariı. gaze 
teılne ıöre: 

Memleketin •e amele 11· 

nıfının bertaraf etmeleri li 
zım relen iki teY vardır: 

1) lnt1zam11zlık ki' harl· 
cin tehditlerini ini bir leh 
ilkeye çevirebilir 
2) İçtimai akıülamel. 

Bizi, amelelere kartı cep· 
he almakla ve halk cephe 
ılnln dajılmaııoı arzu et· 
mekle thtam ettiler. Bu,hlç· 
bir hakikate lıtinat etmlyen 
bir iftiradır . 

Biz, nakliyat patronlarının 
vaziyeti, oldukları ve bun
ların koporatif bir mQnaka
ıay i bir prenalp ihtilafına 

ve hatti. bir aiyaıi ihtilafa 
tahvil etmeye çalııma larını 
takbln etmekte t~reddüt et · 
memekteyiz. Filhakika, pat. 
ronlar, ıendıka hukukuuun 
1936 haziranından beri ka · 
nuna ithal edilen içtimai aa
hadaki terakkilerin yeniden 
tatktkın• istemekte ve amf'!le 
aınıfına kartı tevcih edilmlt 
manevral arı te8hil Ye tak
vıye edecek ümıdi}·le ame· 
leleri bır takım badiseie re 
tagrtk etmektedirler. 

Bız bu hareketleri tasvib 
etınenu~kteyiz ve eminiz kt 
radikal ftrka11 dahi buruju· 
va dahi ol.a bizimle bera· 
berdir . 

Fa kat i şte ki, hiç bekle 
nilmedtk bir zamanda, im· 
me hizmetlerinde grev i lin 

-ediliyor Bu:ou da tasvib ed 
emeyiz B ız amme hizmet 
lerl müıtahdemlerjn in mü· 
taleb"atını deill, fakat bu 
hareketlo ıekl•nı, bu hare· 

kette takip edilen uıuHl , 
takbih etmekteyiz Gre•, 
mukaddema m6zakeratta 
bulunmadan ve hatta mG:ıa · 
keratin derpit edtldljl bir 
z.amanda vuku bulmuıtur. 

V • itin on •ahim tarafı, 
aıiiıtabdemın, neyin mevzu
ubahs oldufunun ve derme
yan edılen mGtalebatan ne· 
ler oldufunun ptk farkında 
deitlda . 

Bı:z, hakiki dost telakki 
ettiklerimize, bu ini infia l· 
lerde gösterilen hafif meı· 
rebliğin , efkirs umumiye 
üzer inde çok fena bir tesir 
yapmakta oldujunu batır. 

latırız Filhakika, bu hare
ketler, halka, bir korporatif 
miidafaa deiıl, fakat bir in
tlzamıızlık hl11lnl verme"te · 
dır. 

Ve tarih- ki heyhat. bir 
ite yaramıyor - lıbat eder ki, 
ort" ıınıf ın ebemmlyetli me 
vki ihraz ettlji bir memle
kette , akıülamell tevlit eden 
lntizamıızlıkter. 

(" Humanlte" - Pariı, ) 
Gazeteılnde Durmara röre: 

Hükumet. bGylk tlddet 
ıöstermek istiyor. Kime "a · 
rtı? Verri kaçakçalarına mı, 
iktiaadlıadtyala ve içtimai 
kanunlara 1abotej yapanla· 
ra mı veya hayat bnbalılı

iın rezil ve ceza ıörmlyen 

miicrimlerl olı•n tröetlere mı? 
Hayır; halk cepheal tarafın · 
dan iktidara getirilen vekfl
lerimiz, kılıçlarını amme bi
•metlerl amelelerine kartı 
kull anıyorlar. Oyıa ki, bu 
kılıçlar onlara, halk ve va· 
tan düımanlarının vurulma11 
için tevdi edilmlttlr 

Amme htzmetlerı rrevt, 
halk cephednin içtimai ka
nunlarına açılan aavletlt 
harbe kartı durmak gayeat · 
ne matuftur BüvOk ıerma · 
ye, 40 ıaat kanununu jıkat 
etmek, yevmiyeleri indir
me k, kollektlf mukaveleleri 
yıkmak, ıendtkal hukuku 
ı hf ll etmek ve ihtılifları 

uzatmak iıtemektedlr Asıl 

intizamsızlık, Parlı be ! edıy. 

eılnln intihabat slıtemlntn 

11lah edilmemesinde ve bun 
dakl ekseriyetin hllk1tz ola· 
rak faıist ellt:re bırakılma · 
ınnda meknuzdur 

Miizakerat esnasında grev 
ılin etmek kabalıktır en df 
yor. Hayır anl kabalık, mü 
zakerJlt e-ınuında böyle bir 
rey verme keyfiyetinde te · 
celll etmftUr. 

Eğer cidden bir ıükuoet 
temenni edıll youa bir me 
tod ihtiyacına çalııılmalı ve 
programın t&tlikatının mu 
bafazaıını tıtiyen halk cep 
hest sadık müdaf iJlerJne 
karşı f aılıtleri tahrik etmek• 
ten icUnab edilmeli. 

Daliltlye Vekili Goıpodtn 
kraınofakı yeni ıeneye ıtrer
ken gu:etelere vi.kt beya · 
natında yeni yılın Bulgaristan 
ve Bulıar milleti iç in sükun 
içinde btr çalııma ve yarat 
ma ıenest olması teenniıin 

den ıonra Bulgar milletine 
938 yılı zarfında parlamen~ 
t oya kavutacağını müjdt' le 
m it ve b&ylelıkle Bulgar 
milletinin "21 niıan 935 
kral beyannamesi" nde teı-. 

bit edılen yeni yolda bü· 

yük yaratıcı hamlelerle yü · 
rümekte bulundujunu ıöyle· 
mittir. Oahlliye Vekili lnti
haplarda büt6n milletin in -
tıbap kanununa röre ıuurlu 
bir ıurelte hareket ederek 
m6stakbel parleıuentoya 
1vrdun en namuslu, en 
muktedir ve en vatanpener 
evlltlaranı aeçmesl lizımıel · 
diilnl ve mazideki hallerden 
mütenebbih olduiuna tGpbe 
bulunmıyan Bulıar mtlleti 
nln, herteyln 6st6nde mil
letin biricik rehberi olan ça 
re ve yurda olan ıevıtıtnl 
Gulunduracafına emin bu 
lundufunu ili ye etmlttlr. 

lntıhapların ne zaman ya· 
pılacafı hakkında Utro mu 
babirlerlndea birinin ıoru 
ıuna da dahiliye vekili, ıe 
çimin mart sonlarından ev 
vel yapılmasına imkan bu. 
lunmadıiı cevabını vermlt· 
tir. 

Zora gazetesi de bu be · 
yanattan mGlhem olarak 
Bulgarlıtanın ilkbahara par· 
llmento ile ayak basacagı· 

nı millete, yeni yı) müjdeıi 

ıekltnde, tebıir etmektedir· 
Yılbaıı ıeceıl Sofyada, 

Qrduevlnde verllen mnkel · 
lef bir baloda hazır bulu· 
nan kral Borlı , söylediil bir 
nutukta b6tün Bulgar mil· 
letine yeni yıl hakkında te
menlilerden babMderken: 
"Yeni yılın Bulıarlıtan için 
bir barıt, ıüluin ve ebedi 
inklıaf 1ene,ı olmaıını tem · 
ennl edelim,. demlıtir. 

"Reımi gazete,. 938 dev 
let bGtçeılnl neıretmektedir. 

Bulıarlıtanın bu aeneki but 
çeıl yedi milyar 200 milyon 
leva olarak teıblt edtlmiıttr . 

Yeni bütçenin en büydk fa 
ıhnı devlet borçları feıkil 
etmekte; ondan ıonra milli 
müdafaa bütçeıl gelmekte· 
dir. Bütçe mlfredatını ay 
nen alıyoruz: 

1 - Yükıek devlet lda· 
reıl 52 milyon 400 bin leva; 

2 - Devlet borçları · bir 
milyar 916 milyon 980 btn 
leva; 

3 - Yükıek ve eyalet 
muhuebat divanları 21 mil. 
yon 120 bin leva; 

4 - Hariciye Vekaleti 91 
milyon 750 bin leva; 

5 Dahiliye Veklletı: 

a - Poliı ve m6lklye id· 
areıt . 332 milyon 560 bin leva 

b - Sıhhat ve ıoıyal 

yardım- 199 mtlyon 490 bin 
leva; 

6 - Maarif vekaleti - g 17 
milyon 800 bin leva; 

7 - Fınanı be kanlıAı ·218 
milyon 500 bin leva; 

8 - Adliye Vekaleti - 175 
mi lyon 35 bin leva ; 

9 - Milli Müdafaa . Btr 
mily&r 820 milyon 600 bin 
leva; 

10 Ticaret Vekaleti . 78 
milyon 17 bin leva; 

1 l - Ziraat vekaleti · 372 
milyon 500 bin l"va; 

12 - Nafıa Vekaleti 243 
mtlyon 68 bin le , a ; 

13 Aıkeri meaa I miike 
llefiyeti müdürlüf6 · 146 
mt lvoo 500 bin leva; 

14 - MOnakalat , poıta , 
telgraf. teleon: 

A Deniz ve ve 11ehir mü 
dafaaaı ve ıimend6fer mek· 
t~lıi 50 mi lyon 580 hın leva! 

B - P.T.T Umum mO 
dürlüğü 316 milyon leva; 

C Hava yolları umum 
mü~ürlüğü l 75 milyon leva; 

Bügünkü poıtamızı teıkil 

ÔICsQrenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

• 
ıe lKlNcf KANUN 1'~8 

KATRAN HAKKI EKREM 
r .. ·~oR;~ili ..... l ,'8ahkesir VilaYet Daimi 
: Pazarteıinden baıka her • 

·== rünçıkar. Styaaal gazete •. =: Encu·· men·ındon•. 
Yılhiı: 800 Kuruı ~I 11 

• 1 • • e Atı Ayhfı:400 e 1 - Kapalı zarf uıulıle 15 ıfln mGddetle elulltmeye 
konulan it: Bahk~ıtr merke~fnde mCieeddeten yapılacak 
Dolum •e çocuk bakım evt •e k61 ebe mektebi bltiattiiır . 
Ev.-elce ekıtltmeye konulan bu itin ketif bedeli •e tartna~ 
meıl deiltmlt, halen ketlf bedeli 95748 lira 82 kun.,t11r. 

: s 3 ı • ayuı: .. 
: Günu geçm lı '"'yılar 25 !' 
: kuruıtur . : 
• • : ADRES: z. 
• BALIKESiR TÜRKDILl I' 
~ ....................... . 2 - Ekılltme 3-2·938 tarihine rastlayan Pertembe llnlı 

aaat 15 de Balıkeılr hük6met btnaıında Encemenl 

Edremit hukuk 
hlkimliğindan: 

Edremtdlo Heklmzada 
Maballeainden HOıeyin e• 
latları Kadir ve lbaan ve 
Zinet taraflarından müddea· 
aleyhler ' ayna mahalleden 
Çerkez İbrahim ve Mustafa 
oğlu Ali Cemal aleyhlerine 
ikame ettikleri lzalel ıuyu 
davasının mOddeaaleyhler 
den Mustafa oflu Ali Ce 
malin ilanen yapılan tebll 
lata rafmen gelmedJğinden 
hakkında gıyaben cereyan 
eden muhakemeleri ıonun 

da tarAflaran murlılerl Du· 
dudan intikal eden Edremt . 
din Ilıca civarında Atıl Pat
lak mevkiinde kilo ıarkı 
Emin oilu Etref garbı Nal 
bant oilu •akfı, ıtmali 
Hü1eyln, cenubu Şekvlrenll 

Kadıoilu zeytınltlt ile mah
dut dört dönüm mahalde 
kırk bet büy6k ve iki zey
tin deltcealnl havi iç yüz 
ltra k1ymetlndeki zeytinli· 
fin takılml kabil olmadıiı 
reaen seçilen ehll•ukufun 
ihbarından anlatılmıt oldu 
fundan yukarda hudutları 

1azılı zeytinltil ıatılarak pa. 
raıının m6brez veraset ıe · 
nedinde 16ıterllen hi11e ntı 
betinde taraflara tefrik ve 
takıimlne 17 12 937 ıGn ve 
388 eaaı ve 446 karar ıa 
yılartle m6cldeaaleyhlerden 
Muatafa oilu Alı Cemalin ıı · 

yabanda karar verilmlı oldu· 
tundan itbu illnın netir tari
hinden itibuen sekiz gün zar · 
fanda Ali Cemalin mahkeme 
kalemine müracaatla fllmı 

nı lltihıan ve kanuo yol la 
rına müracal\t etmesi lıbu 

müddet zarfmda müracaat 
etmediği takc?trde hükmün 
;kttaabı katlyet edecefi fık 
rai hükmtyye teblifi maka
mına kaim olma k üzere 
ilin olunur. 

Gönen Asliye 
Mıhkemesinden: 

Gönen Ayv.'\cık köyünden 
Vacip kızı Zülfiy e tarafın 

dan kocası Üçpunar köyln· 
den olup Hc a ml!ti meçhul 
bulunan Muıa oğlu Enver 
aleyh ıoe açm ıt o !duğu bo · 
tanma davaıının cari mu 
hakemeıinde iki tarafın bo. 
ıanmalarına dair Gönen aa 
ltye hukuk muhal.en1~1inden 
verile n 1 Y 7 93i T ev 190 
329 Nolı karara lcarıı Hin ta 
rlhtnden itibaren bir ay zar
fanda itiraz etmeai. a1ui tak
dirde hükmün kaiyet k~s · 

bedeceği ilan olunur. 

eden g11zetelerde yeni bütçe 
hakkında henüz akisler yok· 
tur . Müteakıp bültenlerimiz· 
de 937 bütçesiyle yent ~büt· 
çe a rasındaki mukayeıe l erl 

de vereceiız . 

Vıllyet huzurun yapılacaktır 
3 - Ekıtltme ıartname1I ve m6tefenl evrak Bahke· 

atr Nafıa datteıtnde ve Encümen kaleminde 16rlleblltrlet. 
4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 6037 lira 45 

kurut mu•akkat temioat •ermeleri ve Nafıa vekiletlnclen 
938 yıh için alınm ıı müteahhitlik vestkaeı ibraz etmeal 
llzımdır. 

5 - lıteklilerin teklif mektuplannı 2490 numaralı ka· 
nun hükümlerine tamamen uygun olarak ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar EncOmen rlJaıetl · 

ne makbuz mukabilinde •ermeleri mulstezldir. Poıteda 
olan gecikmeler kabul edılmez. 

4 - 1 - 2J 

Ballkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Balıkesir Vılayetloln Kepıüt nahtyeal Dereli k6Jil 
hududu cıvarında Taki bahçe kuzu ormanında teıbltl l e ar• 
tarmaya çıkaralan 114.f kental kuru meıe odunu yapılan 
artarma nettceıinöe talip zuhur etmedlilnden on ıln daha 
temdit edllmlttlr. 

2 - Artırma 2 l 1 938 tarihine raıthJaa Cuma ıünO 
aaat 15 de Orman MüdOriyetl binHında müteıelılııl kom· 

1 ılyon huzurunda ihalesi yapılacaktır . 
1 3 - Şartname ve mukavelename ıuretleri OrmaD mü 

düriyetinde görülebilir . 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü 
Çandır 

Mevkii 
Kınalık 

Ctnıi 

Taria 
Hududu 
Doiuıu: Haeı&cata 

otullarından Alt 
otlu Hüaeyln ba -
t11u Sakallı oful
larıaclan Mehmet 
ı\ll ofla hacı Ya
kup poyrazı: Yı

rGk M~hmet vere 
seıtnden Hanife ve 
A ne •ereaelert ce · 
uuben vereaeden 
hacı Y akup karaıı 
Rah•me hl11ealne 
müfrez tarla 

Hudut vea&ir va11f l arı yukarıda yazılı tarla eıaaen ni 
san 288 tarih ve 5 defter 167 3586 numaralı tapu kaydı 
mucibince Çandır k6y0nden Kaltak oiiu lbrahlm otlu H6-
ıeylntn tuarruf ve ztraatinde iken 316 tarihinde 6ld0iü 
zaman miraıc111 olarak terkettijl evlatlara bacı İsmail •e 
hacı Y akup "e Hasa o ve Azılme ve Hanife aralarında 
bilumum emvali gayri menkulealni rızaen takılml 11ratında 
itbu tescili iıteDllen tıulayı da Gçe bölerek bu kıımı Ha 
sata hlsaeılne tahılı eddmlt ve mezk(ir tarıhtenbert 1ani 
316 ve 316 sen~atndeo vefatı tarihine kadar fntllial ve ta
ksi«n cıhetlne müıt~aıden adı ıeçen Haıanın aenet&lz •e 
nizasız hüanüniyetle taıarruf ve mülkıyeıınde bulunmak· 
ta iken 930 tarihinde ölmeıl le veraaetl ıliılk ve Balılııeatr 
u liye hukuk mahkemesinden alınan 6 - Mart 937 tarth 
ve 337-150 numaralı veruet genedi mucibine~ kar111 Ze · 
llha ve evlatları Emine ve Fatma ve Hacu ve Azime •e 
Ane H Halil ıle evvelki kar111 ölü Fatmadao dolma ev 
litları lbrahim ve Hasıbe ve Ayteye bilahare lcar11ı Zeli-

,, hanın da 933 de ölümlle yine mevı.uubehı veraset ilim
ında yazı 1 ı olduğu veçbtle cvlatlars adı geçen Emtne ve 
Fatma ve Hacer ve Azime ve Ayte ve Haline mGnhulfa 
ve mOntakil olup baıka varı ı bulunmadıiı ve bu vereae de 
bu ıuretle namlarına tapuya bailannıaaını ıstedllıılerlnden 
bu tarla halck1nda bunlardan batka mülkiyet •eaa1r bir 
ıuretle bir bak iddiasında bulunanlar varsa on ıün zarfın
da Balıkeı ır Tapu ıici l muhafızlığına yaz• ile ve rnüsbet 
evraklarile birlıkte veya 1'E"tlf ıGnü olan 25 1 938 aalı 
gGnü mahalline gelecek tahlclk memuruna m6racaatları 

lüzumu tlan olunur. 

Sah ·bi ve Baımuha rr lr1 : Balıkeaır Mebuıu H. KARAN 

Çıksrım Genel Dire ktörü: FUAT BlL' AL 
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