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1 .-\akara. 26 (A. A ) - Ulu~ -- ı 
ıazet ... bit L d mea üzere olan 
ô't dea&aaltı ıemimlze Riyük 

neler Atatlrkin ıu iıimlerl 
1eçttlclertaı J•zmaktadır: 

Saldna, B A 1 y ld , abrar, ta ay, 

Atatürk 

lb~ıı Hilmi Pışıyi ~a
~ul ettiler le\ ıra, . Tlrkçe olan bu 

• hnelerın manllara kolay 
:a &alatıldıiı ııbı . ıaldıran, Ankara, 26 <AA.) - Sa 

•taran, atılan ,' yıldarandar . bık Hidiv Abbaı Htlml Pa 

AtatQrkOın bu huıulla ıa dün Yalovaya gelerek 
8 •tbakan Celll Bayara ıön· Reisicumhur Atat6rk tara 
derclllde i '- · - f d lr b 1 d 1 r aıe11tup Deniz mu· ın an a u e 1 mittir 
zeılne k ı f . •e me tubun birer Atal6rk, Abbu Hi mi Pa · 
otolraltıi de yeni ıemtİerin ıayı bir ıaat kadar nezdle· 

her ,birine konacaklar . rinde ahkoymuıtur .. 

Rusya,JaponlaraKarşı 
Büyük Hazırhk Yapıyor 
lir cô ~ııp 111ileri 11 ıi;lrıter taplıl!ln: YlUirastok 

bDyük bir ~ıniz üııD hılina gıtirildi. 

Balkan 
Antantı kont eransı 15 şu 
bıttı Ankarada toplanacak 

Ankara , 26 (A.A.) - Bal
kan Antantı konferan11 15 
Şubatta Ankarada toplana 
caktır. 

8elgrad, 26 ( Radyo ) -
Baıvekil Stoyadinoviç An· 
karada. J 5 ıubatta toplana
cak olen Balkan Antantı 

kona~yinde bulunmak üzere 
14 ıubattan Ankarada ~u . 
lunacaktar. 

Süveyş 

Mıntıkasında "ıp~lan 
t~hkimaı 

Londra, 26 (A.A) · Btr 
Kahire telgrafı Süven mın
takaamda Mıaır h6kfametl 
tarafından lnılltz orduıu için 
kıılalar ve dtier askeri ·te · 
ıiaat ve bu arada altı tane 
tayare kararglhı yepalaca
iını btlcllrmektedir . 

İntaat ~aarafı on iki mil 
yon lnrılız lirasını bulacak-
lir . 

R Puta, (Radyo) - Sov,et mel ajanıının Korede Keı.- Semavi Bir 
R uıraıun, V lidlvoıtoktaki jodan . haber alarak bildirdi · 
",.. clonanma11nı aeferber fine r6re , Sovyet orduauna Hadise 
it '-le lco,duiu ve uzak menıup d6rt zabit ile iki Parla, 25 ( A..A ) _ Dan 

~rlra ,... tayare1er aev nefer• 21 kiaunuaaalde çı. ıece lnıllterenln muhtelif 
••aa .. e b&flad,iı .aylenl ençao eralettnde Hunıçun yerlerinde, Porteklzde, Nor· 

Jel, civarında Mançukuo hudu veçin cenubunda ve Avru -
R..,,a, Vllclıvolloka ıip · dunu ıeçmiıler, üç Jtiz me panın dlier bır çok mınla 

h.lt llrd&il t.6tön eılıall tre kadar · içeri ıirmiıler ve kalarında fecri ıemavi g6rül
teyldf •t•ekted bir petrol membaını ateıle · müıtür. G6kJ6zü bir iki 

ı -- • ar. l.oOllGra, 4'6 _ Tokrotlan dikten ıonra geri kaçmıılar- saat kıplnzı& kal11111, ortalık 

~tldırlldıtı.e 16,e Sovyetler, ı-d=ır_. =•======-----=t_•_m_•_m_ııe--==aa::y=ıdc:::ın::ıı::l=ık=o=lm=uı=t=u=r. 
1 
•ktarktalıt eaubtelıf.Uman 

•r1aı t•hkim etmektedirler. 
Bllbaıaa Vlldivoıtok llma· 

Dı aarı bir cleniz 6aıü haline 
:•tlrtla.ifttr. Burada bir çok 

•Dt .. ltı l••ileri inıa edil

JaponyayaZecriTetbir 
Tatbik Ediiebilecekmi? 

••tedır. --~-------------~--------~--

Halen Vlldıvoıtok Uma · 
.._.a •e•cad dentaaltı ge · 
-~lain adedi 90 dır . 

lıertkı ıı f .derııyınu. Japonya ııa,h :ndı~i ekonomik 
ınlaıınyı iıtirak etmiyor 

K •ret Ruıyadan Honı· 
onca ıelmiı olan bir ec· 

h•bl1ain lf d -a eılne gore Sov 
Jetlerta Uzalcıarktaki aake 

cl
rl haa1rlılıdarı tahmin edil. 
ilinden ._ 

lad Pe" çok daha fıtz · 
ır. 

So•retler bGtün Pasifik 
Olcranu b l •u •• ilinde kuvvet· 
1 tablcı11aat •Qcuda getir · ... ,ı., .. ,, 
Pariı 'Js ( ' .. AA .) Oeuvre 

:••eteıı , So•Jetler Birlifinln 
••iz k hak"-41. uvvetlain lnktıafı 

Yor. tu aatırlara yazı . 

Vaılnıton, 25 ( A.A ) -
Amerikan lt federaayonu ya. 
ptıi• bir toplantıda lnııltere, 
Fraoaa . lavıçre, ine,, Sov 
yetler Bu lift ve Hollanda 
ıuruplarınm Japon a leyhta· 
rı . ekonomik ittifaka ıirmek 
teklifınl red etmıı, fakat ay· 
nı zamanda Japonyanın gay 
rl medeni bar surette ve ıe · 
bepılz olarak yaptıtı teca 
vib harbini takbıh ede 
rek federaıyonun evvelce 
kabul eltili Japon aleyhtarı 
boykotaj ıiıtemini tatbik• 
hazar bulundutunu btldirmiı · 
tir. 

İiankov, 26 (Radyo) -
lca~:;~Uer Birliiintn dik· 
.......... il olarak Paattlk 
blc çe,,irecefl muhale- Bu gün ç•kan yanıın neti-

tar. Bu QL 
•etlt b aJanuıta kuv- ce1lode Rua ıef arethaneıi 
aaha11 

1
' ftlo •e ...... teıir tamamen yanmııtır. 

ta, 
1 

olan bombardıman Şanchay, 26 (A .A.) - Roy 
are •ri J 

ciddi b ' aponya için ter Ajenaı muhabirinin öğ· 
bilir. J lr tebhke teıkil ede rendijıne göre, Sovyetler 
ruaa .._. tersaneleri taar- Bırhiınln Çtn elçlıi Luıa 
So P•k &lyade miiaaattir. neta ile maiyeti bir ölüm 

1 "J•tler Birhtlnin yeni de· tehlıkeıi ıeçirmiılerdlr. le· 
na c.ı., 
lıııu.1lt "'-lart Amerika ile hanı 6zerlne akan yapan .... •re.a . 
l • iyi 16ale karıı · Japon ta yya relerinden atılan 
•••çaktır. . bir bomba aeffr ile maiye T k . 

• -., • <A. A.) , .O.· tinin yanında patle••ıtar 

Sefir ile maiyeti tayare 
tle Chungkingden Hankova 

ıtderken Japon tayareleri 
nio akınından az evel le 
hangda yere lnmeie 
bur olmuılardır . 

mec· 

Amerikanın 

Çin harp m:ntıkasındaki 
. halkı r1rdııı 

Vaıtn11ton, 26 (Radyo) -
Nevyork mebuılarından biri 

meclııe bir kanun llyihaaı 

vermiıt!r . Bu layihada Çın 

har mıntakaaında eefil bir 
vaziyette bulunan aç ve pe· 

riıan ballnn acıkla hali te· 
bariiz ettirildik ten aonra bu 

muhtaç ahaliye yardım edil 
meıi illenmektedir . Bu yar 

dım itinin de hiikümet ta · 
rafından yapılma11 ve h6lıa . 

mele buhuauı için (5) mil 
yon dolarlık bir kredi açıl. 

ma11 , yine bir li.Jiba fle tek · 
lif edilmektedir. 

CeneVre Görüşmelerine 
Ehemmiyet Atfediliyor .. 

Bu içtimada Milletler Cemiyetinin Geçir:· 
mekte Olduğu Sarsıntı için icap Eden 

·Tedbirlerin Alınmaaı Görüfii.lecelı .• 
Cenevre, 26 (A A.) - Mil· 

Jetler cemiyeti konıeyi yann 
öjleden ıonra toplanacaktır. 

Cenevre, 26 (Radyo) - Bu 
ıün öğleden ıonra topla na · 
cak olan Mılletler cemiyeti 
bu lçtimaını yarına teh ir 
etmiıtı r. BuıOn del~ıeler, 

aralarında huıuai g6rüıme

ler yapmıılardtr. Bu gör6t · 
meler yarınki toplantıda mü · 
zakere edilecek meaeleler 
hakkında bir f lkir birllii te· 
mini elde edebilmek içindir. 

MiLLETLER CEMiYETi BiNASI ::-----

Cenevre, 26 lRadJo) 
Bu ıünldl mtlletler cemiyeti 
toplantıaında görGıQlecek 

meıeleler hakkında ılyui 

mehafılde fikirler beyan 

edılmelctedir . 

Bu içtimada 26 mesele 
üzeriude konuıulacaiı ve bu 

Hitler, Rayştağı Bir Şu
batta lçtimaa Çağırdı .. 
Bir ıınıdenbııi ilk daf a ta~anıcık ılın Rıyiıtıitn 

açıhımdı f ührır bir nutuk liyliyıcık 
Londra . 26 - Hnler. önü

müzdeki pazar 16n6 Relch
ıtag mecllılni toplaatıJa ça· 
ğarmaia karar vermittir. 

Nazi partlalnin Almanyada 
iktidar mevkiine geçtikten 

ıonra yalnız ıekiı. defa top 

lanmıı olan Reichataı mec· 
llıl, on lkl avdanberı tek 
bir içtima dahi yap•amıt· 

tar. 
Berlln, 26 lRadyo) B. 

Hıtlerln, ıubatın birinci ıü· 

nO Rayiftaa mecllaint fev· 
kallde toplantıya dllvet et 
Uil tahakkuk ediyor. 

Berlin, 26 (Radyo) - ti. 
Hitlerin, Raytıtaı mecllıinln 
küıadında Almanyanı~ da 
hl li ve harici ılyaaeti hak· 

kmda mühim btr nutuk ir~d ı 
edeceği ve bu nutkun, bu-

Yunanistan . \ 

Selinikta ü~ büyük radyo 1 

istısyanu yapıcı~ 
Attna, 26 (Radyo) Hü· 

kClmet Selinikte 3 yeni ve 
büyük radyo iıtaayonu yap· 
mala karar vermtıtlr . Teıi · 
sat için Alman f lrmalarında 
birllile anlat larak mukavele 
lmzalanmııtır. 

Oniıarsitaliler Buiap~stede 
Ankara, 26 {A.A.) - Pro· 

feıör Muhltıln relıliiln .. e 
lıtanbul Ünlveuiteıi talebe
ıinden 36 ktılllk bu gurup 
heyet Macartıtana ııderek 
bir \Ok kültür m6e11eıelerl 

nl ıezmiılerdlr 
Buclap-.ıte, 26 (Radıo) -

B. HITLER 
tün radyo iataayonlaranda 
dinleneceği ıöylenlyor . 

iz mir 
1 

Telefon şi rketi mukııelesi ı 
dün imzalan~ı 

Ankara . 26 \A.A. ) - iz· 
mir telef on tebekeai bükü· 
metlmize geçmlfllr . 

Mukavele dun h6kümet 
namına Nafıa Vekili Ah Çe· 
tinkaya, ıirket namına da fa . 
ik Ener ve Y ... Rapip tara· 
fından imzalanm•ıtır . 

8ur:aya lıtanbul Ün l •er~iteıl 
ta lebelerinden m6teıekkil 
36 ktıOik bir kafile ıelmiı
tır . Talebeler ıerefine bir 
zivafet verilmtı ve Türk·Ma 
car kQhilrel münuebetlerl 
tebarilz ettarilaaJttlr . 

26 meselen la ea .abtmlert · 
ni milletler cemlrettntn ... 
çtrmekte olcluiu tezelz6ldea 
dolayı icap eden tedbirlerin 
alınmau ile 10.um 16r6'e
cek ıılihatın J•pılmaaı Ye 
ltalyan lmparatorluiUDu• 
tanınmaaı teıkıl etmektedir. 

Periı. 26 (Radyo) - in· 
giliz barlclre nazarı B. Eden 
buıüa Parlle nıuvaaalat e;t· 
mJıtir 

8 . Eclea, ıereflae verilea 
ziyafette bulunmuı we B 
Şotan ile uzu• müddet ıö· 
r6ımüıt6r. Bu 16rltmelercle 
Cenevrede mnaakere edile
cek olan meaelelere dair 
olup iki barlei,. aazm fi · 
kirleri aru11ula tam bir bir · 
ltk bulundutu anlaplmııtır. 

Franll'~ hartdJe naaırı 

ile B. Eden aaat 22 de Ce 
nevreye m6tevecc.lhe~ hare· 
ket el mitlerdir. 

Pariı . ~6 lRadyo) Bel 
çika hariciye nazırı ela aaat 
22 de aynı trenle Cenevre
ye gltmlıtır . 

Cenevre, 26 (Radyo) -
Uluılar Soeyetftl konaeyi, 
yedinci içtima devrealnln 
ilk celseıini yann lran de· 
leıe•I B. Muıtafaoın rlyue· 
tinde aktedecektlr. 

lçtimaın ilk lnımı hueuıl 
mahl1ette olacaktır. Toplan· 
tıya 7 hariciye naz.arı iftlrak _ 
edecektir. Türkiye Haıtclye 
Vekili Rittü Araı, Hatay 
naeıeleaini blazat aab eyli . 
yecekUr. 

ikinci lçlimaın cumartellye 
bll'akıl ma11 mubte...W.r 
En fazla dikkati ,.k• ao 
kta , Milletler Cemiyeti pak· 
tının tenalki tle qra,.cak 
28 ler komltetlniD me•W
dlr. Maamafıh cem.,..a ak
vam IÖl'Qfmeleıine, Parllte· 
ki lqthz.f ranaız mlaak•~
lertle baılanmı, 1&Jılabllir. 

Paı i ı, 26 (R.d10) - Ya 
rın CtSDe•rede tQPlaDKak 
olan U ı uılar Soıyeteai kon -

1eyiode Franl&Dlll; haridre 
nazırı 8. Delboı, devlet na · 
auı 8 Pol Bonkur •e B. 
f ranıova D6tetaala dll• 
bazı diplomatlar ve ekıpr· 

ler tarafından temul edile 
r ce._~ .. ,.ı.~. . . 



Teruel harbi. maddi ehem
miyeti olan neticeler dojur· 
mıya namzet olmamakl,. 
berl\ber, cumhuriyetçiler le · 
hine maneYI bir ka:rançhr 
ve bu zafer cumhurı,etçıle· 
rlD kuvvetleriv1~ nasyonftliıt· 
terin kumanda lt1erlnl a •dın· 
letacalı mahiyettedir. 

Daha lbttlllin baılanııcan · 
da Frankocular tarafından 
kuıatı1an Teruel; Toledo ve 
Ovlyedo ıtbı, az m6ddet 
ıonra onla ren eline dGımüt · 
tü. 

Ve 15 ardanberi hükfı· 
metçllerln kuvvetleri, ıehrlo 

• •Gcude ıetlrdtii çıkıntadan 
12 kilometre kadar uzak · 
hldakt hatlarında haraketeiz 
kaluuılardı. 

Teruel cephesi, kolay mü· 
Jafaa edilir bır vaziyettey
di. Ve bu uzun tevafkufun 
aebebinl de bununla izah 

,etmek m6mk6ndür. 
11 llkklnunda hükumetçi· 

ler, Teruelln 60 kilometre 
timaltndekı Panlcudo mevki · 
'.tnde bir oyalama taarruzu 
yaptalar . Bu eanada, tama· 
ml1le ıtzlt bır ıı-kiltif' •e 
ezar azar ıelen üç f ırkalık 
tak•iye kıtalara. hük6ınetçi 

me•zllerlne takıfm edihyor· 
du. 

15 İlkklnun ıGnü ıabah 
•a•t yedide, bGk6metçiler, 
topçu ateıt1le hazırlık yep 
·madan, ıehrln cenup, garp 
ve ceoubi ıarbı btıkametle · 

rınde üç noktadan birden 
t•arroza aeçtllt-f 

Bır kaç ıecedenberi kar 
yafıyordu. Nao ooaltıt me•· 
zilerin mOdafılerl h6kümetçl 
hQcum dalgalarının yaklaı
maeanı pek ıeç farkettiler . 

Taarruz, baskın mahıyeli 
ni almııll. Bar taat içinde, 
cephenin her taraf anda hü 
kGınetçtler alta kilometre 
ılerlemltlerdl. Akıama dÖjru 
garp •e cenubu garbi isti 
kametinde ilerliyen h0k6 · 
•et kuvvetleri ıehrin ıima 
tinde Konkud mevktınde 
yerleıtller. Teruel kuıahlmıt 
ve umumi cephe ıeklz kılo · 

metre timale çıkarılmııtı. 
Adetçe dört mlılı üatün 

dütman kuvvetleri karıma 
da Terueli 10,000 adam mü 
dafaa edıyordu . ltk ıüo zar· 
Fanda Sorta jıtikametlndekı 
dar koridordan kaçmıya 
muwaffalı olamıyanlar yaYaf 
yavaı ıehre •ıiındılar. 22 
llkkinuoda, cumhuriyetçiler 
kenar mahallelere a .vak atı 
yorlardı; ayın 23 6ode, bom 
halarla yapılan ka"h bir h6· 
camdan ıonra ıehrln ,Yar111 

ıu ı11al ettiler 
' · için deaıker ve ıivil Fran 
lcocu ların 11iındakları bi oa
lar birer birer hGkOmet ku•· 
•etlerinin eline d61Ul. Santa 
K. lara maaaatarının ıQn mü 
dafılerl de 8 ıonklnuoda 
cumhuriyetçiler~ teıllm ol · 
dutar ••bu suretle bertkller 
ıebre tamamiyle hlkim ol 
dalar. 

29 llkklnunda 8aılam•ı 
"'an naıyonallıtlerın muka
hı! taarruzu, bir obtb ve 
terpil.yaimuru altında, CUID· 

burlJ•t~llerla pek acele k•· 

zılmıt -zayıf siperle• ini hava
ya nçurduktlm sonra ıehre 

tim111 ve lf"'P tarafından 

bakım olan sırtları ele ge 
çirm~!eriyle nihı.vetf' eriyor· 
du. 

3 t İlkkanuoda . o zamana 
kadar 1yı giden hava bir · 
denblre değııti ıtddetli kar 
ferttoafarı harekatı kötiirünı 

leıttrdl. Cumhuriyetçiler de 
bu fınattao latıfadf'! edertk 
mevzılerinı kuvvetlendirdi . 
!er. O zamandeoberl neayo 
naliıtler yerlerinde ıavmak 
tadarlar ve hava kuvvetle
rloln lıikir üstünlüiiine rağ 
men, muyaffak o ıamamakta · 

derlar. 

Teruel harbi, naıyonaliıt · 
lerln aleyhine olar•k sona 
ermlt ıörünmektedir. 

Taktık bakımından cum· 
huriyelçilerin kazand.klan 
zafer ebemmiyetılzdir Çün· 
kü harabe halındekı Teruel 
galibe b6yük hır ıey temin 
edecek değildır 

Fakat manevi cepheden 
bu zaferin ehemmiyeti var· 
dır . 

Bu ordunun bill on ıekiz 
ay önceki va~ıyette olduju 
nu ıananlar var. V ~ cumhu
riyet orduıu bili paçavra· 
lar ıiyinmlı, dıılphnıi& bir 
mtlaa sOrOıü olarak tuavvur 
edtl mek tedtr. 

Gerçi ihtılilin ilk ayların 

da vaziyet bu merke:ıdeydi 

Fakat bu kaol• kargaıahk 
tan merkezi iktidar oofmak· 
ta ıeclkmedı Komıteler da
iıtaldı, devlet kadroları ye · 
niden orıantze edıldt . Müf · 
rit fırkalar, ~vvell 8narıtst 

ler. ıonra. komünlıt14!!r kena-
ra çekıldı ve nahayet · 
lıpanyanın hiç bir zaman 
ıörmediği derecedt: kuvvetli 
bir ordu yaratddı 

Bu eseri vücude getiren 
lerce bıle inanılmayacak bir 
neticeye varılarak, hükumet· 
çUerın orduıu. ıhhllldeo ev 
velki devirden bıle daha 
kuvvetlı bir hal~ gelmiıtfr 

Teruel harbf itl~ bu deği. 

ıtkliğ\ ııb~t etnıııtir . 

Cumhuriyetçi tar yarelcrin 
ani bir ıekild~ İtalyan kıta 
ları arasında panık uyandır· 

malari nettcesiode kazanıl 
mı!} olan Guadalajara zaferi 
bu ordunun bir kuvvet dar. 
bHlydi 

[ eruel harbı MIP, bUikiı 

u.ıun boylu düıünü.lmüı. in · 
oedeo inceye hazırl a nmıı •e 
aynen p'ioına uygun olarak 
tatbik edilmit bir hareket 
tir. 

iki düımao mıntakası ara-
11oda ıki hüln'.imetçi farka 
nm birbirlerine doğru yap· 
takları yürüyüıü . teııbıt edt 
len anda tamamln·llra k bir· 
leımelerl, ancak yt~k11~k bir 
kurmayan hazarlıva.bilec~I• 

ve mükemmel ve dhipllnll 

ve talim görmi.if lntalartn 
baıarabıleceji btr eaerdır . 

Otuzdan aıaiı yaıtakı bü· 
tün erkekleri seferber etmlı 
olan hlKümetçilerin huıüo 

ıilih altında 500,000 aıker· 
lerJ vardır Ayna ıektld~ ha· 
ki elbıeeler atven bu kıtalar 
mükemmelen dlılpltaltdlr: 

A ·&ct>rler üııtün rütbede 
kilere a ncak lıa1ırol vui 
y~tmde söz söylemt"lctedır· 

ler Harf'~et >ohl'l<'rınu gi· 
den • olJıı.rda arch ftraıı ke · 
tılmh' PD nakliye kol 1 arınıı, 

<'.eph ':ı~ vf! yiyeceklerle do· 
lu ka ınvon kafilelerine rast 
lanır; hı!r köyde lstenild•qi 
kıt.far br.nzin hulmak mum 
kündür, geride yivecf':k kıt 

lığı hüküm sürerken . cephe· 
deki Hkerlerin hiç hır ıev

leri ekıik değildir . 

Bugün fÜP le götürmez 
bir balokattır ki lıpanyada 
cumhu~iyetçilt'r modern, iyi 

• 
talim görmOı mükemmel bir 
orduyA uhlpttrler. 

Fakat, Teruel hldiıesinhı 

oa1yonal11tlerln 16kıek ku
manda11 huıuıunda ortaya 
koyduğu halukat daha u.: 
ehemmiyetli deiıldir 

-

Erdekte 
Zelzef e halkı heyecana 

düşürdü 
Erdek, 26 (Hu•uıi) - Saat 

2 yl yirmi geçe f':r altından 
gelen iÜrültüyü nıüteakıp 

ıtddet l i ve ard11ıra çok tıd· 
detll ze:7.ele olmuıtur. Halk 
gece l eyın uykularından uya· 
nual< sokaklara f ıtlamıı'ar 
dır . 

Marrnıua adastle rnuba 
bere edilemı::mtı, ze!zele yir 
mı .aniye devam etmiıtır. 
Hataret 1oktur. Yalnız ıe 
çen Jıllardaki büyük zelze· 
lenin korkuıu ile halk bü

yük bır heyecan aeçumitUr. 

Teftise g:den ıücrürler 
Huıuıianahaaebe mlidürü 

H l<aı•t Sekendiz ile Naft11 
midürü H. Sami . Batur tef · 
tiılerde bulunmak üzere dOn 
Bandırmaya gitmiılerdir. 

Oreıdan Erdek ve G6nene 
ıeçeceklerdır . • - - -

Maas aı t.nısı 

Gtjonun sukutundan Aon· 
ra nuyonaltat!eri paralize 
eden ıebebin Df' oldutunu 
çok kitt kendi kendine sor· 
muıtuı? Aıturiden Aragona 
veya Kutile .ı0.000 ukeri 
nakletmek ıçlo on bt>t gün· 
den fazla zamana ihtiyaç 
yoktur. Herkeı, fıparıyada 
ve yabanca cnemleketler~e. 
Frankonun böyük taarruzu · 
nu bekliyordQ. Halbukı ara
dan tkf ay geçtifl halde naa · 
vonaltstler yerler•ndeo bıle 
kımıldamadılar •e akılne 

taarruza geçen cumhurıvet · 
çiler oldu. 

V ılayet Daimi Encümen 
' 11tatııtik memuru Ali Yörü· 

jün maaıı yirmi liradan 
' yermi beı liraya çıkaralmıt 
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Frankooun kıtalar mı Madrt· 
de airmekten menedec~k bir 
kuvvet mevcet drğtl rH , Ma . 

laeada Keypo de Lanonun 
kuvvetler• Motralı aldıktan 

ıoora , önlerinde lııçblr rnu · 
ka,·emet olmadıiı halde dur · 
muıtu. 

Üçüncü defa o larak nu -

yonalııtleı nferlerlnl kay 
bett ller. Neden ? 

Bu ııahı naayonalıat l erın 
yüksek kuma nda heyeti f\ra · 
sandaki ıiddetll rekabetlerde 
bulabılirız 

On ıeki7. aylak harp dev 
reıt, ukerliğto y~lnız kusur 
lanna sıtna ob.n İıpnnyol 
11ub<tylarına venı h 1ç hir ıey 
öğretmemiıe benziyor 

Gecikmdere ragmr n, kı · 

zıllar Ü7f!rmde zaferin kaza· • 
m i nı ıuı onların n" zel'mda 

ıüpbesiz olduğu lç!o, her 
ıeyJen önce mani olmı)·a 

çalııtıkları. rakip htr kuman · 
danın parl"k bır ufer ka 
zanmuıdır . Yaıne ve Va 
relaoın araaındaka kıskançhk 

Madridt nasvonalhtlere kav· 
J betttrdi. Molan o Keypode 
Lanoyu yardımsız bırakma11 
onu Mal "ızadao 11oora iler -
lemekte dt ~am edf!rek za 
ferini tarmuolamak ımkanın· 
dan mahrum etmj9tir 

Gtjonun ~ukutundenberi, 

Beitit . Hueoık.ıı. Arganda n 
Guıı cia ldjara mmtakalarında 
naıyonaligt kuvvetlerin tek· 
ıif crfildiğ ı rnüt11hade edil· 
miftl . H~r ,,f,rınd~n bu 
tahtld11t dağılarak bir baıka 
noktada top:anmıttır . Sebe 
bide general Frankonun. bir 
arkadaıımn p\ioınt kaboi 
t!dip tatbıka kalkııtılctan 

sonra çevrilen entrtka neti 
ceıinde onu bırakıp bu se
fer bir ba1ak11Dan planını 

tatbıka kalkııması oluyordu. 
Bitin bu.. ' ıectlıttrmP-ler 

Bir tarin 
V atidat buğday koruma 

memuru Cafer Aldemb iı 

tıf a ctmıı ve doksan hra 
ücretle Huautimuhuebe 6ç 
numarala bina tahrir komls· 
yonu reıılığıne tayin olun · 
muıtur 

ona Teruel) kaybettirdi. Ve 
Mııadridle Valinıiya yolunu 
ketmek makıadıle Guadala· 
jarada yıiılrmf olan bütin 
kıtalar bu harbe ıokulmak 

mecburiyeti hllsıl alduju 
ıçin, Oatfona liıt lt"r taraf ID

dan uz.un zaman bir taıırro:t. 

mevzuuhuhı olamıyecaktır 

IO günlük ter!!ddiltten 
ııoılra Teruele v "pılao mu 
ka btl taarruz da ı,. r hatadır 

Nasyonaliıtl~r cumburıyetçt · 

İerin ıstifa de ettikleri bu 
km uıu:önden faydalanmayı 

habrlarma aetiremezler. Hii · 
k l'ıınet ordusunun yanlarını 

armayı\ kalkııacak y•r<İe, 

doğf'UC~ ıehrın üunne vü 
rödüler . Bu §ehir k.,lay lıkla 

tahkim edı lmivf' 11aüaaHtir. 

Onu gerı olmak için nas· 
yonahıtlerın rnüth10 zaytsta 

göze Alma luı ic ı:. p eder fft · 
kö l böyle bır zder, l"libl 
pek fena bir vıııı ~ete sok 
maktan baıka bır netice 
verme7. . 

Höylt' c'". nuyonaliıtler 

ıtratıt"jik eh .. ınm i ·~ti olmaya n 
bir mevzh z a pt ıçin inacf 
etmekle, valrıız nıanevl kıy· 

meti olan bir muvaffakf)·eti 
düımllnları lehine hakiki bir 
zafer haline ıokmuılardır . 
İspanyada vaziyetin bundan 
ıonrak i inkiıaf anda ıu fk\ 

imı l ehe mmiyetle rol oyos · 
f"caktır : Hükiimetçilerin ha
kiki bir orduya sahip oluı 
ları n r1svonaliıtl er in yüksek 
kumanda b~yetindelri Yfthlm 

buhrae 
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Köylerimizdeki Kalkınma Hareketi: 

938 de Proğrarrdara 

Ahnacak Köy işleri 
----~---------------

Yi .i yet dah;linde bu husust lki hazullklar tamaı~n~1. 
Muhtarlara dırettlf fer verildi 

Bu ~nenin meıa laini öl
dürmemek ve çıftçi arasmda 
da muvaff.ıkıvetı;izlikten do 
iacak btr akıtamel •ucuda 
getirm-:ımek vilayetimizia 
baılac~ aayeıidir . Bunu ufak 
bir fedaklrlıkla •e bir azda 
zahmetle kökünden hallede 
ceğiz . F ~daklr ık her kay 
büdcetine azami bir ka ç li· 
raya mal olaca'4tır. 

Bir kaç lira fedakarlık 

iımi kaleme ahamıyacak 

kadar basıttlr Eziyet ıse her 
çiftçirin herdatm katlan 
makta bulunduiu mt>alek 
itidir. Bu zahmete bi7 de bu· 
rada a yaı ıelulde maruz ka 
lacaiız bundan dola)ı kat 
iyen hıçbır mani kabul 
edılmiverek emirlerimiz gü· 
nü ıününe ve: harfiyen tat 
bik edıl~celcttr. 

Emrimizln ıayeıi: Çıflçi · 
ye yapacağı •ti imkin niı · 
betinde öğretmektir Şöylekı: 
Fıdıto dıktlmeıt. ajaç dıkıl 
meıı, aıı yapılmuı yazı ale. 
b6roıür tlt' anll'bİır ıey de · 
gıldır Runuo kövlü tarafın · 
dan tamamale kavranmuı 
ve anlaıılmıt olma•• mutla · 
ka amel i ve nnari ıörgii· 
ye tib~dir. 

Ame i ve nazari ıörıü He 
bir mül;ıhar&ııın müıta•t bir 
ıahada v~ muktt!Zİ veeait 
içindt> ameli ve nazafi ma

lumata göıte,ebilmcııle ka 
ımdir. 

8uodan dolayıdar ki vila . 
yet zirant müdürü bu itl 
bızzat fidanlıktft yapacaktır 

Kiylerimız için, nahıyeleıl 
mız için büyük ve luymeth 
bir f ınat o lan hu itin pro· 
jramı töyledir: 
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pazartesi günü 1&bahı ıaat 
dokuzundıın haı 1amak. 8 ıu 
bat çarıamb1t günü öileden 
sonra ~aat 4 d" hıt~m bul · 
mak üzere Bıı1 ı 1ke&tr meyva. 
ve aıma fıdanltğında 10 ı;i:u 
devam {'tmt.k üzer('. kö> il 
ler kurııu nçılacaktH . 

2 - Su kunda "eneli v ı:: 
n•uari olernl< yevmıvt: aHı 

ıa11. t den ~erilecek v~ derıt · 
lec bizzıtl \'ili 11~t Zır,,at 

müdürü tu.ıfındnn yapıla 
c "ktır 

3 l)prıılerde takip eı:li · 

leeck proğram şudur: 

A Köklü, köıuü2 fıdun 
intihap etrn~k . K avak. ıö 

ğüt, badem, erik. ka,•aat 
elma, ıla .. ile çanı \c' ' l'ervi 

fidanlttn ııbl. 
8 - Kök.lu , kökcüz fi · 

danlan dikmeden e vvel mut · 
lakn hıt"bil!T\es• jçfn hunta 
rm ihttintle yapılaellk buda 
ma f~kıllerı . 

C Haz1tlt\nmıt- Hdan 
f arı mutlakı tulturmAk içfrı 

topr!lğtt dikme usu\ ı l"!ri 

O - Dıkıleo fidanları bf 
lihara kururnamala n i~ln 
yaptlacısk takavyudı. 

E - Muhtelif ıt f ı 1amft nı 
ullerl (Mutleka tu abi 1mek 
içan l aıı b !\llMin lo ıntt · 

habı uıull•rl 

f - Malumdur ki J•rm• 
aıılar ağaçlara ıu ylrlme
ğe baılarken yapılır. Halba· 
\-c bu zaman hem z•r anla 
tılar •e hem de k11a bir u 
ruaodır. Bundan dolayı qı 

yapmak mahdut ohn. Apyı 
mevsim harici de yapmalr 
uıulleridır ki bu uıul bıaat 

vilayet ziraat miidlrlnlD 
l<endt icadıdır . 

1 Ağaçlara baılaca ma 
1ellıııt olan hastalık ar •e 
böce\cler. Hunlar bizzat b& 
cek!e-ri ve hutalıklar ile tet· 
ktk edilecek ve mleadele 
usulleri ameli olarak ıa.te· 

rilecektir 
M - Ne ıçin .\merlka aı· 

ma . çubuklaranı anaç olarak 
fntıhap ediyoruz Sebeplett 
ameli v~ naHrf ıöıtertleceli· 
Ur. 

O . AmertkAn çubata ile 
bağ )'llpma" ta toprak taklt· 
linin mutlaka l azım old•tu 
e\meli olarak gösterllecektlr . 

P Amerikan çubulaau 
mutlakıı tutmak için lc6llle· 
me uıullerl ameli olarak 
ıöıt--rilecek ve kökll çabak· 
tarın bailara dıkıl91eli de 
amıeli ola rak ıösterl,ecekttr. 

R Bailarda ,Japılu 

yarma •f'! lngllız dedttımız 
aıı lar emf!ll olarak ıl•tert· 
lecektlr Ve burad• •ll&,.t 
ziraat müdürünün. bal!ara 
tatbik edilmek 6zere çols 
ameli olarak bizzat icat et· 
tiiı ve hiçbir yerde mal61D 
olmayan aıı usulü de ameli 
olarak göaterılecektlr . 

V - Son o larak zlrae t 
v~ •iaçlar hakkmda ••-İ 
musahab~. • 
Proğram budur. 
t Kursu icar •• yal 

ı.nur gıhl hı çbir sebep telalr 
ı!tmiyecel,tir . Eusen çiftçi 
k11 r ve va~mur altında ~ah ,,,, 

5 Kuru her k6Jcleıt 
mutlek11 okur yaztsr olmak 
uzen· il\ gari bir adam itli 
rnk '"dt"c.ıı!khr 

·--
HalKevindı konf ,.rııı ıı 

f P.msil 
Bugün Halkevinde ••t 

19 ,:·iO ·~a 1..tse öiretmeele 
rinden Bay Httmit Altay ta 
rafmd4' n (Tar ihte naldl va 
"talsrı) mevzutu bir konfe 
raos ve t ilt"cek ve ılltertt 

kolu tarafından bfr lcomeclt 

-
H kuet ıtm;ı 

fstaobullu Ali oğlu Şev 
ket ııdıoda biri11 •erhoı ole 
rak p,,muk hanına ıttmtf, 

oracln Bı.-ki,. oğlu Faikı bı · 

çakla tehdit v e:: hlillkeret et 
tlft•deo ,r•k•laam.., 
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Budapeşte Konferansı i a ya İçi 
Bir Muvaff aKiyetsizli midir? 

Franaa:ı gazeteleri Roman· 
~a Palchnı imza etrnlt olan 
uç .de•let. yanı , lt1ılya, Ma 
Cllrııta ~ 
1 n ve ·"•Ualurya dev· 
et •damı 

1 •rı arasında yapı . 

;n lconferanı ile u2uo uza· 
'".• lll~trul olmuılardır Sai 

C~bah 

k lf•zetelerl Budapefle 
onferan 

'1Uın nzıyette bıçbir 
Yentltlc ı 

1 . b Yapmadığı ve ltalya 
çın it nevı ff k" 

sizlik d muva a ıyet 

dedir. emek olduiu fıkrin· 

.. 1 f 
ko f 

11 
or01atton,. Budapeıte 

0 erenıımn halya için bir 
rnuvaff le 
llnı 'lcaa lvet teılcal etmedi 
b h bul etmelı le beraber 

u •lın. ltalyanın Tuna ha•· 
zıuuıdakı l 
.. teıır erinin azaldı· 
R•nı tıb t 
rı d a edeml)'eceii fik-

o edır M f B d · Ü rlt ıol cenah 
u •Peıte koof eranıından 

•onr6 Al 
Y d rnaoyanın, A vuıtur 

a a Ve ltaly'lnan da Akde· 
;1•~de faaliyetini çoğaltacak· 
ııarını tddta etmektedir 
·re~p ı 
ü le 1 ga 2eteılne ıöre: Bu 

~ dn üt vaıtyet fçtnde Budapt-f 
: e talya hariciye nazm, 11 
""vuıtury h 
~ a artcıye nazıra ve I 
' •cariat b 

an •ı•elcili ile hart· 
~ıye tuıını •ruıoda vikf o · ı 
•en k f ı 

h 
on erant huıuıf bir 

t' emrrıı 
H . Yeti haizdir. İtalya 
arıcı ye M nazuı A\•uıtur)·a ve 
acariıtın• lcifi ıurette Ro · 

ına B . 
etlın paktına iltthak 

cttırrnek için bu de'\'letler 
üıerinri'= b- "k kl uyu tazyi er 
vapmaıt,ı. lt.ıılya haricıye 
oazarının l 
t >Unu tarnMniyle 
emınP. 

1 
rnu\iaffak olamadığı 

fıll •tılınalctod.r. 
Avuıtur. 

k 'il ve Mncar11tao 
ornünı· , h <t.:m muvacehuirdeki 
arı ruubaldetlerjni teytt 

etmekt• . 1 . - ıae er de antıko-
mıntetn ._ 

. P••ta ittir" k etme· 
Yı kabuı 
d etm~miılerdlr Bu 

8 
kornnnizrue muhallif ol 

tnakln b 
eraber Avutturya 

ve Mac · 
arıatanıu ideolojcler 

flraıınd6 k · 

k 
ı m6cadeleye gir 

rne lıte d 
Oıe ıklerini g6ıte 

Grane b 
arcı"a sordu· B· ~ • 

reb . lJ:e Yiyecek btrıeJ ve
Hır Olltıniz? 

Ôbürij 
• cevap ver<lı : 

l abıi, 

halya t 
Ü d n ttr ikt genç kadıtıı 

• z üler Dı 
r~ il · P •alon da. ve-
uf aık olduğu besbelli o lan, 

4 t(:'~k 
1 • •arıtın bh kadın 
;ı, baıınd b 

b 1 a lr fötr ıapka 
u unan t 

tiddetı · unç re.okli bir ıahı 
le: 1 bır surette müna 
aıa edı Y~rlardt 

Granc. bu iki çtftın eo 
ıı~atuı da b l 

u unan masi\ yı 
•ntthaıa etti. 

Mut~cıht 
kık bir r- an kenarları ıar 

otr iymit bir gat 
son çıkt 1; 

Lo V· 1
&

1 eınada Emtly n. ıll· 
rıu 1 •arnıeye. mantoıu- 1 

ÇI Htrtn • 
edı· a11 tçın }'ardım 

VOtdu Q 
bu . •rıon, ıaıırm•ı, 

•Yen, rn-
içifl k Uflertleri ı.evretmek 

ııaca d 
rnüt h urmuıtu , sonra 

e llrralc k da apımn arka11n 

VYenıden kayboldu 
tllta 

k tılıı, b yan Martine 
"'

11 aıulerelc ltaret etU: 

sa;;ı~~Pkalarlmızı çıkarma· 
1" b Yi ederdık, bu ınıan 

. r' 81 ' nça" dururaak bi 
J:lln e ltıe l 

G 
lgu olacaklar. 

rane: 

· Gaı 
nedil et~ nıuhabirj z1tn 

eceiırn k Ul•iS t e ur una di:ıll 
•t<:th •d rJm 

rir Üç devletin Mill"tler Ce 
miyeti lcarııımdaki vaziyet 
lerinde dahi katiyet yoktur. 

Mac:arJıten ve Avuıturyanın 
Mılletlf'r Cemiyetinden çe 
kileceklerlni gÖ•teren hıçbir 

alamet mevcut değildir. Hal 
bulcl italya, Avuıturya ve 
Macarlıtanıa Frankoyu ta
mmalaranı temıne muvaff al< 
olmuıtur Ve basıl Budapeı 
te konferan11nan verdıği ne 
Uceler vaziyeti tadil edecek 
mahiyette deli 1dırıer. 

Saidan Journal deı 

Oebata ıazetesıne göre: 
l'ıııhayet bulan liudapeıte 

kooferan11 ltalya için bir 

muvaffalc.ktyet t~ıkil etmez 
ıe de Herlınin haluoııyeh 

altında bulunan Bt rlan Ro 
ma mihveri için bır ml vaf 
fakiyettir. Franıanan takıp 

ettlii perııan harici polltaka 
ve Sooetlerle akdedilmıı 
bulunan manaaız pal't bu 
netlcenm ha11l olmanıına 

imtl olmuılardır .. 

Konferans netf~eainde net· 
!edilen tebıtjin muhtevi bu · 

lunduju henal cümlelerin 

İtalyanın konferanıta maruz 
kaldığı muvaffakiyehtzlıfi 

ıızltyemedıklerıni iddia eden 
ıafdan Ekoque ga2eteaı · 
ne göre: Bud11ıprıte konfe 
ran11. otoriter devletlerin 
oyuncağı olmak fıtemiyerı 

Avuıturya ve Mar.arlıtanm 

gösterdıklen 'htiyntk arhğı 

iıbat etmitUr O.t.ba Huda 
P"tteve gıtmt-zdeu ev,,·el mu 
zaffer olacaimı ilin t>dtu 

İtalya harıcıye naz111 Ro 
maya bot t!lle dönmektedir 
Vıyan" ve Budapeıte hükü 
metleri Tund havzumdaki 
diğer devletlere yakın !aıma

ya &L'yret e~eceklerdır fa 
kat bu gayretlt>rlnde muvaf 
fak olmazlarta Hha Alman 
ya için serbest kalmJf ola 
cak ve ltalya bundan hiç 
bir mcof oat elde t>demiye 

Kuvvetli bır İtalyan ııve· 
ıUe. 

~e arzu edıyor"uouz? 

Dedı 

Vtıhaın11 cevap verdı: 
Vhı ky. 

Graoe ıki 

ıs ordu: 
Martınt 

genç kadına 

ıatesek? Peki 
mı? . .. Car1on. üç 

ve bir Vhlıkv . 

Martini 

Yemek hıteainı : ıeifoce, 

Cranenitı teklifi: Muhtehf 
çerez, yumurtah mantar, 
hıodıba ıalataaı müllefıkaıı 

kubul edtldi. 

Vılliatnıı yavat bir ıektl 

de: 

Kırmızı derıliler Fort 
Dearbon katliamında, kafa 
deriıin i yüzdüğündenberi fBP• 

ka etyer. dıve garson mut 
bağa doiru yürüdüiü za · 
mao ıöylendi. 

Garson ıert bir setle: 
- Ne dedinız? Dedi 
Heyt-cftoını gizlemek için, 

büyOk bir bard•k ıuvu u . 

c~ktir . 

Maliyeci Jnformatıon ga 
zete!-ine göre Budapt-fle 
kooferansı nnı vaziyette bır 
ye01lık demPk olmayan ne· 
ticelerle bitmiı olması mcm 
nunıyeti mucip bir hal sayıl 
mamaltdır Yenı hadıaderın 

gayet yakan bir i et ı kbalc'e 

ortaya ç1kmalarının muhte 
mel olmayıfı esasına ınüste 
nıt bir nikbinlik &<aklı de 
gildir. Vakıa 1 Arı biraz daha 
uzakta bu unduklara h.tlde 
tet!uk eflnek ıerektır hal 
va polıttkaıının kerı dırıe zor 
luklar yarattıiı nıubakkak · 

tır; Fakat haıyamo Tuna 
mıntakaııoda derın bır nü 
fuz ıabıbi bulunduğu da mu 
ha kaktır. 

Komüuist Humanite ga
zete11ıne göre: Budcapefte 
konf erao11om bıriocı neticeaı 
ıudur: ltalya Tuna hav.tal!t 
nı Almanyanm teıebbüı.leri 
ne açık nıraktıjmdan Ro· 
manın ıhtaraılııırı, her zaman· 
dan ziyade Akdeniz 11t1ka· 
metinde inkıtaf etme"tedır . 
D .. ha doiruıu Fttfisl hük6· 
metanın l11paoyadaki gdyret· 
leri azalmıyecali, bılakıı, 

, çoğalacaktır. Şimali Afrflıa 

da ve yaL.ın ıarktaki f aıiat 
entrıka lal'I gittıLçe kuvvet 
lenmektedir lngiltere harı 
ciyeılnin eınırlerine daha az 
tabı bir Franıız. hükftmell 
olta} dı bu huıuıte bazt ted 
birler almak kabi! olabiltrdl. 
Bunların bnıhcalarındao lli· 
r.i cümhlıriyetçi lııpanyanın 
Teruel de lbra:r. ettijl zafe
rin ııttıınarıdır . Budapeıte:ı 

konferaaındırn hasıl olacak 
ikinci muhtemel netıce ~u 

dur; Avudurya üzt-rınde 

mevcut ltaıyan himayesi ıa· 
kıt oldufundan Almanfa 
Avuııtur ye muvacebuiode 
bare~atında ıerbut l1ıt lmak 

tadır. 

Biz ~ranıa h"4riciye naıare 
tınde öyle bır hıuici~·e na · 

l 1 

varhy1tn Villtams çabuk: 

- Hıçbir fl"Y, dedi. 
Düımanı aözden kaybo. 

!unca ıllve cttı: 

Galtba •tın gittim 
Grane: 

Muhakkak, dedı 

Slllatalar mebzul ve ne 
fhtt: Balıklı tomatet, ıırkell 
bibt-r turıuıu, Bo'onva ıucuk 
ları, kıuıdeıler, jctmhon. pey. 
otrla gerevlzın yamnda kı 
zarmıt ekmek, taze tereya 
ğı, buluonıakta idi 

Emlly Lon güzel dııter ı ni 

gösteren k ııtahla yiyordu 
O : 

Bu kadar iyi htçbir fey 
yememlıttm ve hemen he
men oburluğumdan mahcu 
bum diyordu. 

O dağınık kızıl renkli saç· 
larlle •~ parlak, canlı maYI 

- 1 t tt, ı 

DOKTOR 
Raif Demiralp 

t iç Hastaltklarz Mıilehasszsl 

J Hastalarını Her ~ 
Gün Saat 15 ten ' 1 1 cibaren An af arta- t 

.• ıar Caddesindeki : 
t Muayenehanesin - • 
• de KD~ul Ve Mua- ı 
~ yene t:.der. • 

• 4&: :t:ı~: :tf:t : •• 
zırı istiyoruz ki, deruhte et· 
tığı vazıfesınm llıt •ercı ve 
rac•de Goga hükômetının 

ıaıes ı ne n ha yet vermf'k ve 
2 f ransa ya kartı beııledığa 
dostluk dola vıaıle General 
Tomiçi öldürdükten sonra 
Pr~ns Pole dıktntör ük ver
mek isllrt-n Sıoyadınovıçe 

şıddetli hır ıht .. rda bulun
mak oldueunu takdir r.tııın. 

Ro, anyada kabin& degış kll ~J 

va İngilız gaz ı ~ıer ,: 
lneiltz gazete eri Roman 

yada yapılan umumi f"çım 
ler oetıce11nde lıberal hü 
kü netin umulmadık bir ft!. 

kilde iktıdar ıııe v hiini l\a v 
betmui üurıne teot>kkü) 
et.len B Gog11 hü!ıumt-tinın 
ne gibi değıııkliklerı d,.rpl9 
etn.ekt .. olduğunu ızah ede· 
rek hu de~ıı ı kl klerın ıt r11dı . 
kı halde büyük bırıey olmr 
vaceğanı ılt'r l sütÜYorlar f ler
hıı lc..~ Romanvanın f •t'•' gu. 
ruhuna tltlh alonın vevehut 
ya hudi aleyhtarı po'itılrnn • n 
reni§ bir mlf<vasta tatl>ık 
edılmesinin mev:ruubahı o)· 

mad iı bildiriliyor logtliz 
matbuahn1n kanaatine röre 
Romanvanın alacnaı hakil.i 
Vi'\Z'Y~ ancal< ilkbaharda 
yapılacak olon urrı urni se• 
çimlerden sonra taayyün ed · 
ecektit 

Timeıı ıazcteai Roml'ln 
yada yapıl11n umun i 
llf'Çimlerden bahıedrrek 

İibt"ral hükumetın ıder,. i al· 
' tında yapılan bu teçımlerde 
llberallerın ekıer•yetl ellerin
den kaçırmalnrının hHyrc·tle 
kartılanacAiını kaydetti&• lttn 

gözlerıyle bır mektep'iye beıı - ! 
:1. ıyordu . 

Villlaıns fc\·kalide mt>m 
nundu ve çehre t en mü te 
rih bir halı ifade edıyordu 
Şuap Gayanne bibuı tle 

bllhuatlanmı ı, gıbiyd ! ve her 

yudumdan sonra Grane içi. 
ne oır limon sıkmıı gibi bir 
lezut hiııcedıyordu. 

Mütemadiyen içerlcro. ıkl 

kadana bakıyor ve bu karlar 
iri gözlü bir kachnı tlmdiye 
lu,dar görmedlğınf düıunü . 

yordu. 
Bayan Brent4no beHci· en 

ıayanı dikkat ıdi Çünkü ruj· 
ııuz yüzüo !e, du iakl..,ra mü· 
kemmel ıurette tebarüz et 
Urılmtı, bu neftı ııyah eöz 
lerl müıteına hJçbır fPY oa· 
7arıdıkkat1 cet Letmlyordu. 

Tamamen farkh olarak 

Yugoslavyunın 
Alma yaya 
Ba.ğlılığı 

8 Slo)•adinovtçtn 8t'!rlio 
ııc yahatıodon bahseden Tay · 
mis gazetesi yazıyor: 

~ Yugoslavyft. Polonra ve 
Avusturya gıbi memleketlH 
cıddeo herk~ele iyi müna· 
ıebetler idame etmt"k isU
yen, meınleketlerınıo birer 
harp sahna11 olmuını arzu 
et mi yen ve bu tht imalt" k r· 

fi terllbı,t alan devl~t edam 
ları tarafından idare olun 
maktadır. Yugoılavyenın 

ekonomi ve polıt1kl\ bakım 
lanod ını Almı1nyaya bağla 

buiuoduğu bir vakıadır. fa 
kat bu, 8-lgr,.dın f ranıa, 
Roınanya ve Ç~koılovakya 
gib ı tarihi doı·larandan ay. 
nlması için bır s t be-p teıkıl 

t-tmez .. 

ııoora seçımlerde kaztooan 
partıleri a dıklara derecel"re 
göre tasnif ediyor ve biıhu 

ıa evvt>lce "demir muhafız 
lar" adını taşırkeD .-on za· 
Ulanlarda "herıey vat.tn için" 
adanı alan partınln pek 
)'flkan zamana kftd11r parla 
mentodl\ ancak 14 mebus ' 
bulundururk~n bu adedı 75 
e ç ıkarmak suretiyle kuvvet · 
li hir parlmenter partı ş~k· 
line ~irmiı olmasının · t-odı~e 
He kar~ılnndığını teharüz et
tidyor . Bu gazf!tenln biidir 
dığine göre timdikt holde 
Roruan)·ada polıtika rüzgarı 
ııa(t cenahtan taze bir kuv 

vetle eıımektedır ve hu hu · 
ııuı , ou ,eferkl umumi ıeçım · 

lerio nıutaddan çok da ha az 
reımi müdahale ile yapıldı· 
ğı için daha büyük bir 
ehemmiyet keıbetmektedir. 

Ayrıca ıeçtm komisyonunun 
harekatı da müf rttler lehine 
ııempatlyi arttırm1tktadır . 

Newı Chroniclt• cn:r.etesı 

Romanyanm İrıgiltereden bir 
bavlı U.tdk bulunme11na rağ 
men oı ada geçen badııelerin 
İngıltereyi yakından alaka 

d"r ettığin• kaydettikten 
._. ....... 

Emily Loo Mattıoiu yıne bü· 
yük. mavi gözleri vardı fa· 
kat, tebenumün yanaklarını 
çukurlaştı r dığı 'e par ak 
d ıılerınt açığa vurduğu 5on 

derece müteharrik çehreli 
idı 

Manları ı \'urrıurtaden ııon 
rcs. Graoe, garaonn patronun 
orada o up olmad tını ıordu . 

Garsoıı btr yumrukta ma
sa üzerinde bır ekmek ka · 
buğunu eıerek aordu: 

Ne var? Yemekten mem· 
nun olmadınız mı? 

Vıllıl\ms bir ıuçra)'lfte 

kelktı: 

Bu budalayı öldürece · 
ğım nerde İllt', dedı 

Grane onu arkasından çek
tt ve §ı.tfkın garsona, bay 
Petroyi getırme11ni emretti 

Gıuııon muha 1efet etmek 
ılz ı o gitti ve V ılliamı yerı 
ne oturdu 

Bayan Martin ıon derece 
teliı içinde: 

f lakikaten öldürür mü 
idiniz? 

Grane: 
- Rüvelverinizi evinizde 

bırakmanızı ıöy.emııtim zan 
ederım 

Vıllıamı CPVap verdi: 
Alıtkanlık. hareket et· 

meden önce onu cebime yer · 

~AYtA: ~ 

R do y 
Harbine Amerika da Qtl\yor 

Vaıington, 26 { A.A.} -
Salablyettar mehafıllerde 
ıöyleodığfne göre Rooıevelt, 
Cenubi Amerıkada, İtalyan 

ve Alman µropağ11ndaıiy(e 

mücadele etmek üzt>re dev· 
let tarafından bir radyo fı · 

tasvonu tesıı edıln eıi hak 
kmdakı P'Ojeyl tanlp et· 
ınııtır. 

ıonra umumi ıeçimleri hü 
kümehn kaybetmeılni bu h6• 
huınetın kdlluo ıempatlıınt 

kazdnamamıı olma11na atfe· 
dıyor ve kral Carolun ıa· 
yeılode mevkıı oi muhafoza 
edebtlmiı olan hü~umetio 

halk tarof ındao tutulmodıjı· 
oı bıldırlyor. 

Hu gueteolo mütaleeaına 
eöre bır kanııklıtı öoleoıtk 
ıçm kurulan yenı kabin• nin 
ömrü pek kııa olacaktır. 

Kral Caroldan beklenilen 

ıe 'I ~n ileri gelen muhal .. fet 
partlıi olan mılıi çtfıçtler 

pc1rtlııinın ıefiol çağırarak 

hükii. neti ııimdive kadar ra
kiplerındeo çok daha iyi 

idare etmıı ulan bu grupu 
idare mevkıine getırme11dır. 
Kralaa faı•ıt bir hükd.net 
kurarak meml;keU parla
mentosuz idare etmek nıye
tlnde olduğunu öğrenen ıa
zete kralın bu hareket•nl 
memleketi için olduğn ka • 
dar kendi ıah11 için de teh· 
lıkelt görüyor ve bu takdir• 
de Caroluo •ngtlteredeo hiç 
bir müzabuet bekhyemiye· 
c~ğlnt bil dm yor. 

T i m e s g"zelHi ytne 
Romanvadakı de i 1f1 k • 
lıklere hasretlıği bir baıma
kalt:de B. Goganın kral ta
rafandan baıvekalete getiril
mesini mevzuuhahıederek 

mecliste ancak otuz mebuı 
bulunduran mıllt harbttyan 
partıııntn eı.ıeriyrt temin et· 
meslne im&can hulunmadıiı· 

(Lütfen uyfayı çev rlntz) 
w µz 

leıtirmeldt>n benı menetmedi. 
iri yarı bir dehlcanlı ma

aa ya yakl1Jtta : Küçük çıçd' 
çukurları!~ dolu bır yüz, aer 

aeri bakııh hilekar gözl"r, 
çok dar gömleğinin yakuın· 
dan taşan yaglı, büyük bir 
kaytan, koyu yeıll bir göm· 
lejCt vardı ve kırmızı bir 
kravat talcmıth. 

Ben Joe Petroyim, dedi 
Arkaddılarını takdim eden 

poliı haf ıyeaı 

Ben de Grane, dedi 
Y ıyecekler hakkında ma · 

hirane bir komplimandan 
ıonra ilave etU: 

Doıtlannızdan 
arıyorduk . 

birini 

Petro omuz 1 aranı ıtlkerek: 

- O kadar doıtum var 
ki! .. Dedı . 

Benim bahıettli•m ba 
yan Martının n•ıanhııına M. 
G. rumuzıle mektup yaz· 
mıthr 

ltalysn, ıualanoı ıaçan bir 
elmaam bulunduju aöiıü 
6zerine, yajh eltle, b&1tardı: 

. A! Haktkateo, bu mek. 
tubu bilayor••m. Bunu Man· 
nıe yazmııta . 

- Menol kim? 
Mannie Grant. Fakat 

neden ıtze 11mlni ı6ylüyo· 
rum? 

S0R0YOR 

• 



~ .'\ y ı . . 1 TURKDILI 

Budapeşte Konferansı ltalya için 
Bir Muvaffakıyetsizlik midir?. 

(Üçünc ü ııayfanın devamı) 
nı, hatta h~men hemen ay
nı dü~ünceleri taııyan ~her

ıey vatan tçln,. partisinin 
müzaharetini dahi temin et• 
mit olsalar mecliste ancak 
üçte bir reye sahip olabile
ceklerinJ, halbuki bu ikinci 
partinin lideri olan B. Cod· 
reanunun mtlll bıriıtlyanlar . 

la -birl~ım~yi kabul etmesine 
imkan ıörülmedlflnt, bina-

enaleyh neticeleri nizami mOd· 
det olan zekiz gün zarfın · 

da ilin edilmlyen ıon ıeçim
lerln hükümsüz sayılarak 

parlamentonun timdıllk da 
ğıtalmaaının ve gel~cek ba · 
barda vapılacak intihaplıtrda 
kati neticenin alınmuına ça · 
hıılacağın1n muhtemel oldu
iunu, esaıen Goga hükiime· 
tinin müıbet bir proğramı 

bulunmadıiını , yeni baıve
kilin , ıon zamanlarda Alman
yayı ziyareti esnasında Ma
carların revizyon taleplerin · 
de teıvik edilmiyeceği bak 
kında Almanlardan teminat 
aldıi: için r.azl hükumeti ile 
daha yakın münasebetler te · 
ıls lne t oraftar bu~unduğunu 

Romanyada görülen Alman 
taraftarlıiımn hakikaten ef 
kirı umumiyede hasıl olan 
bfr delltlkllkten mi, yokıa 
liberal idareden ad !mi mem· 
nuniyetten ve mıHi köylü 
partiııinln ıcraatının yarattı · 

iı inkisarı hayalden mi doi 
dujunun tayin edilmediğini 

btldlrlyor 
Mencheıtar Guardian ga -

zeteıi R o m a · n y a · 
daki yahudi lerden bahsede
rek yeni Romanya h6kume
tinin Romen Ya hudileri hak · 
kında almıı olduğu kara rl a 
rın ma hiyeti hakkında iza
hat verdikten sonra büyük 
bir kısmı Romanyada aaır · 

lardan beri yer l eımit olan 
bu halk kttleıine k~rft gös· 
ter ilen vahıiyane hareketle
rin kültür ve vicdan ııahlbt 

herkesi 1 ıyana ıevkeltijlnl , 

pek tabii olarak büyük dev 
letler medeni bir devlete te 
rettüb eden vazifeyi unutun · 
ca kOçak devletlerin de ay 
nı kötü yolda yürümekte 
hak l ı aayılabtlecek lerlni , fa
kat Romanyaoıo yalnız ma 
nen değil , muahede ahkamı· 
na tevfikan da eka lliyetle 
rinln hukukuna ria yetle mü 
kellef olduğunu ve Roman
ya bu muahede ahkamma 
rillyt!t ehniyecek oluua Mil · 
let le r Cemiyeti Konıeyinin 

ha rekete geçebil~ceğlni bil · 
d iriyor ve d iyor ki: 

"B. Goga lngilterenlo dün 
yanın bu k11mına doıtane 

bir nazarla bakmuını rica 
etmeyi münaaıp gÖrmüıtür. 
Yalnız B Goea ıuou bt!me· 
lidlr k i hıgilteren fn doıt l uğu, 
tebaları ar asmdakı zapflara 
ka.rıı haksız zulümleri re\.a 
görmek ııuretlle inıaniyeti 

utandıracak hareketlerde 
bulunan hükumetlere kolay 
kolay ver ilemez." 

menbaı olm&11 itibarile 
Romanyanan blok polıtikaaı 
pe9lnde koıan devletler için 
kı1metli bir devlet ıayaldı-
itını tebar6z ettirl1or. 

Timeıı ıazeteai Romanyanın 

Goıa hükümetinin ikt idar 
mevkılne geçUii ıündenberl 
ılrlttlil icraattan bahseden 
baımakaleatnde umumi se · 
çimlerde kazanan kimtelerln 
bilihara ikdldar me•kdne 
ıeçlnce ıeçlm eınaaında ıöy · 
!edikleri ıözlerin •e verdik
leri vaadlerln ekıeriya ken 
dilerini mütkül mr.vkıe ıok · 
tuğunu gördüklerini, Roman. 
yada baıve '< ül olan B. Go
ganın seleflerine nazaran bu 
huausta daha büyük müıki · 

lat ıle karıılaıtığını, ıeçim 

ler baılamadao ev•el hiç 
kimsenin Goga partiıinin 

muvaff aklyet kazanacağını 

ve b1lha111a B. Goganıo yeni 
bOkumetl teıkıle davet edi · 
leceğlnl beklemediflnl, B. 
Goganın propağandaları ara 
sında yahudi aleyhtarlıfının 
baıta geldiğini ve Sovyet 
Ruıyanın memnuniyetıizhği · 

ni mucip olduğu kadar ltal · 
ya ıle Almanyayı iltizam 
eden birçok noktaların mev
cut bulunduiunu, binaena · 
leyh fi . Goganın hiç belde · 
""ilmediii halde iktidar mev 
kilne yükıelmeeinln Fran · 
aada bazı endiıelere yol aç-
tıjım . Romen baıvekilinin ~ . 
Mussoliniye çektiii takdir 
kir telgrafın Franıaya kut · 
kulandırarak bundan böyle 
franaanın Romanyaya mali 
ve ukeri yardımlarına 
esirgemiyeceği ıekUnde bazı 

rivayetlerin ortaya çıkmaıı · 
na sebep oldugunu, diğer 

bazı mtlletlerJn de İtalyanın 
Habeıiıt"n fltubahnı tanı

dıfına bakıhraa yeni romanya 
bükekmetlnln de bu itde ıe 
clkmtyeceflne muhakkak 
oaaarla bakılabtleceltnl , aa· 
ıen Macarl etaaın re••lyon 
taleplerinin Roma nezdinde 
müzaharet ıörml yecell tek 
ltnde verilen teminattan 
ıonra Romanyanın balyaya 
kartı mlnnettarbfını b• te · 
kilde 16ttermealnla pek ta· 
bit olarak beklenec•ilnl, Ro
manyanın umumi clıt poUU
k .. ıoda tutulacak yola ıe

Hnce, keneli partlılolo aza· 
larıoın mecllıio ancak onda 
birini letkıl edeD baıvekilin 
yeni bir politika ılbi tehH
keh bir yol tutma11na im . 
kin buluomadıiını, Goga 
bCildimeti eaaıh ıekiJde yer

leımedtk çe hiçbir deiltikll. 
fe teıebbCia edilmettnln bek· 
lenemlyeceiinl ve dtfer ta
taftan Yahudi aleytarı polt 
likanın da milli hıriıtlyan par· 
Uıloe menıup vekillerin nu
tukJarında ilin ettikleri dere
cede ılddetle tatbik edlleml 
yecelinl ıötteren delillerin 
qıevcut ol dutunu bildiriyor. 
ve makalenin ıonunda 16yle 
dl yor: 

" Aalaıılan kral Carolun 
bizzatı. kurmuı olduju hilkQ· 
mele yaptajı ıudal ta veiye · 
lerl ve losiitere ve Franıa 
hükumetlerinin 1919 da ak· 
tedılen •e Romanyada ekal· 
U1etlerin hukukunu tayin 
eden St.9 Germain muabe
deılne B. Goıanın nazarı 

dikkatini celbetmlı olmaları 
yeni Romen hük6metlnln le · 
raat projeleri Ozerlnde te-
air icra etmittir ,, 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kolordu için 6 . bat Fayton kotum hayvanı pazarlıkla 
saho alınacaktır . Hayvanlar 4 - 7 yaılarındai, ~e yiikıekllk · 
ler i 140 lrtifaıodao aıağı olmıyacaktır . Hayvan salmak 
lıtiyenlerin her gün hayvanlartle btriikte komlıyonumuza 

müracaatları . 
2 - 1 - 25 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Vılayet hizmet otomobili lçiD alınmak üzere ek
ıı l tmeye konulan 75 teneke benzin için iıtekh çıkmadı· 
ğından 3 l · kinuneani · 938 tarihine raılıyan pazartesi ıü 
nü saat IS de vilayet daimi encümenıode ahaleıi yapıl. 

mak üzere ekıil\me müddeti 10 gtn uzatı ' mııtar . 
Muhammen bedeli 206 hra 25 kuraı . muvakkat temi· 

nalı ) 6 liradır . 

Şartnameyi aörmek iıtlyenler daha evvel ve lsteklUe 
lerln teminat makbuzlartyle beraber muayyen vakitte en
cümeni datmiye gelmeleri ilin olunur. 

Defterdarlıktan : 
Mevkii Ke pı numaraıı 

l 

Ctnıi 

Ev Aygören 
Müıtemilatı Hududu Satıı bedeli 

225 Alt. üıt 2 ıer oda 
bir mutbah biraz 
avlu. 

Newı Chroolcle gazeteıi 

Romanyada kurul ft n yarı faıit 
kabinenin liberallerle yahu · 
diler aleyhinde şiddetl i ha 
rekctlere geçtıği nı , Ronıanın 

pek ta bıi ola rak bu itten 
büyük bir memnuniyet duy · 
makta olduğunu ve petrol 

Hazineye alt olup yukarına c i nı 
25 1 938 tuihlnden ittbıuen 15 gün 

muıtur . 

ve mevkh yaz ıl ı ev 
müzayedeye konul -

Taliplerin yüzde yedi buçuk pe y akçalarile müzeye· 
denin yapılacağı 9·2 938 tar ı h ine müaadtf çarfamba günü 
saat 15 de defterdarlık da ı reslnde buluomuları ve fazla 
mft lu mat istiye nlttrin m illi em'ak müdürlüğüne müracaat 
tarı 4 l - 28 

ÔksOrenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
Erdek İcra Memurluğundan: 
Kazuı Köyü • Mevkii Hududu M.M. Kıymetf 

L. K. 
J Erdek Ocaklar Kö1 içi Ş . Daraun Haaan, Kürt Kimli. C 385 30 00 

Salih •e 10l . Şt. Pomak Mehmet. 
C . 6 numaralı arsa. 

2 
" " 

,. 
" 

ş K6rt Klmtl halen Haıan, Duraun 
Oıman ça•uı.tG. yol ve sahil . Şt . 330 !5 00 
metruke araHı, C. metruke araaıı 
halen Baki tarafından tnıa edilen hane. 

3 
" .. " .. Ş. Ramo ve: H .. an, G. yol ve aahfl 376 35 00 

C . Çınarb yolu , Şi, 4 numaralı 

araa kayden ana haJen Mebmed 
tarafından lota edilmlt bina. 

4 .. ,. 
" 

,, Ş. Cami caddeal , G . Cumhuriyet 400 45 00 
caddesi, Şı . Çınar lı yolu , C. aahtle 
giden yol . " 

5 .. " .. " 
Ş . Cumburtyet.,..,caddeıl , G . !_ Halid 220 25 00 
paıa :caddeıl," Şı . Çınarla yolu , C. 
Çınarhya~ glden: yo l. 

6 
" " 

ş.: arazii• baliye, G . manaıtır ve 340 ıoo 00 
deniz, Şı. Yol. C bayır ile mah-
dud taı duvar ve enkazı havi li 
na Ue birlikte 

Erdejtn Yalı mahallesinden dava vek ılt Ferhad Arıtana borçlu mnku.. ırıah11Hede 

mukim kasap Sabri Dilerln Erdefln Ocaklar köyünde vaki olup haciz altına a hnırıı, olan 
yukarıda budud ve evsafı tle üç yeminli ehlı huku luafınden la"dir olunan kı)m '!tleri 
yazılı ahı parça gayri menkul ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. A1tt ır ma 1() 2 938 
tarihine raıtlıyan Perıembe günü ııaat 9 dan 11 e kadar Erdek İcra daireıtnde yapıla -; 
caktır . 

Mezkt\r gayri menkullerin._ ibaleai için tahmin ed• lmiı olan kı :· metln yüzde 75 ın• 
bulm .. ı llzınidır; bu mlktan bulmadıkları takdirde en çok arttını.lann taahhüdleri baki 
kalmak üzere arttırma 15 ıün müddetle temdid edilerek 26 2 938 tarıhlne müeadtf Ca -
marteıl ıGnü aynı yer ve ıaatte en çok arttırana thele uli lecek ve akıi tekdirde i hal~ 

olunmıyacaktır. 

Satıt peıindlr, taliplerin arttırmaya girmeden evvel muhammen kıymetlerin yüzde! 
7,5 pey akçeıl •ermeleri veya milli bir bakanın teminat mektubunu tbraz etmelui la
zımdır. 

lhaleden müteYelht dellaliye ·ve pul veealre masraflar müıterılere lliddir. Mezkür 
ıayri menkulJer Ozerlnde hak idd•a11nda bulunanlarla dlfer bilcümle alikadaranın iddi 
alarını tarihi lllodan 20 gün içinde evrak\. müabitelerlyle memuriyetimhe bildtrmeleri 
lcabeder, akıi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça tahf bedelinin paJlaıılm• · 
11ndan hariç kalacakları ~e daha fazla tafsilat almak iıllyen 1 erln 21 · l 938 tarihinden 
itibaren berkeeln görebtlmeei için açık bulundurulan ıartnamelerle 938-39 uyıla doıya· 
11na mGracaatları din olunur. 

Erdek icra 
M•murluğundan: 

Erdejln lımetpaıa m•· 
hallealnden Süleyman . ojlu 
Aliye borçlu Erdejin Halit· 
paıa mahallesinden Ablt oa· 
lu Kadirin Erdeğin Apuıtol 

allı mevkiinde kardeıt Hüı 
nü, Atık Ahmet , Hacı Ah 
bafları ve yol ile çevrili bir 
buçuk dönüm, eıkiden bağ, 

elyevm sebze bahçeıi hacze 
dilmıı ve üç yeminli ehli 

vukuf mezkür hahçeye yüz 
lira kıymet takdi r etm iıttr 

Hudut ve evaafı yukar1da 
yazılı gayri menkul açık ar 

tırma ile 10 2 938 tarihine 
r .. thyan perıembe günü ıa 
at 9 dan l 1 e kadar Erdek 
icra dalreıinde satılacakt ı r. 

Mezkur gayri menkulün 
tbaleıi için tahmin edilen 

kıymeUn yOzde 75 ini bulmaeı 
lazımdır Bu mıktan bulma· 

dtğı takdirde en çok artıra -
nıo taahhüdü. bakı kalmak 

üz.ere artırma 15 gün müd 
detle temdit edilerek 26 Z 938 
tarihine mGıadıf cumarte1i 
günü aynı yer ve ıaatte en 
çok artırana ıhale edilecek 
ve akıl takdirde ihale olun· 
mıyacaktır. 

Sattı peıindır, taliple•in 
artarmaya gırmez.den evvel 
muhammen lcıymetln yüzde 
75 pey akçası vermut veya 
mtlli bir bankanın teminat 
mektul:unu ibraz etmel~ri 

lazımdır . 

İhaleden tQÜtevellıt delli
liye ve pul Yeeaire mıuraf 

Bahkesir Vilayet Daimi 
·Encümeninden: 

1 - HOk6met kanağının bodrum katında ıld odada,, 
ibaret ve ıenevl bedeli icarı 120 lira olan Hükumet büfe· 
ıı ıartnameaı mucibince ve 7-ıubat 938 tarlhlrıe rHlıJ•P 

pazarteel ıünü ıaat J 5~d~ ihale edilmek üzere 13 1-938 ta· 
rihtnden itibaren l 5 gGn müddetle. açık arttırmaya konul· 
muttur. 

2 - ihale \'lliyet makam ında müteıekkit Daimi Eocrı· 
men tarafından yapılacalchr 

3 isteklilerin yOzde 7 ,5 nlıbetiode muvakkat t•lr'i· 
natlannı mal ııandıiına yatırdıklarına dair makbuz .,.,. 
b.anka mektuplariyle birlıkte belli eaatte Vilayet Oaıoıl 
Encümenine müracaat e tmeleri lazımd ır . 

4 - Huııuıi ıartname daha e•ve l Vilayet Daimi enci' 
men kalemınde görülebilır . 

4 22 

ları müıteriye aittir . r·······:·······~·····1 
Bu gayri menkul üzerinde 5 TURKDİLI İ 

hak idd ıaıında bulunanlarla : Pazarteıınden batka her 1 
diğer bilcümle alikadaranın : ıün çakar Siyaıal ıuete.· i 
iddialarını tarihi ilandan •ti · : Yılhiı : 800 Kurut 
~aren 20 güo içinde evrakı : Altı A)'hjı :400 
mllıbltelerlle memuriyetimi· : Sayısı: ::ı .. . • ze bildırllmelerl icabeder, ak· : G ü nü l(eçınıt aavı lar 2S 
ıi halde h~kları tapu ıtcı l li : kuruıtur . ~t 
ile aabit olmadıkça aatıı be İ ADRES· 
delinin pay ! aımeeından hariç : BALIKF.S IR fÜRKDtıJ 
kalacakları ve daha faz fa · lı..ee••••••••• •••••• .. 
malumat almak lıtlyenlerın 1 bulunrfurulan ıartnemetıl ti' 
21 · 1 938 tarihinden itibarttn 938 15 uyılı doıyaaın. roO· 
herkeıln ıörebllm•sl için açık racaatları ılan o lunur . 

..=:=::=;:::;;;;;=:;======================:::::;~ 
Sah ıbi ve Baımuhar rar i : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkuım Genel Dırektörü: FUAT BlL' AL 

Baıımyerl: Vilayet MatbaHı - Balıkesir 


