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1 Am i. a, Japo .. ,y ile Köylei>imizi Ağ~çlandırma 
M. seb i i K sec k Sef erbelij!! Başlıyor. . 

CENEVRE MÜZAKER ELERİ: 

Hariciye Vekilimiz 
Fransız Murahhası İle 
Hatay İşini Görüştü .. 

. _ . -~ . . . . Ç~plak kalnuş topraklar; meyvah, meyvasız ağaçlar di-
Ameııh~ı~; Çın h~ıb.ı dmm .t~lıkçe b~~nya .~le tıcaıı kilmek suretiie verimli bir hale getirilecek. 

Komisyon, Hatay intihabatı Nizam
namesindeki Tadil Teklifimizi 

Kabul Etti. 

ve ıktı s2nl 1r unastbBtlenm keEmesı ıstemyot 

ıi müsteıar ı bugün Cenev 
rede, Hariciye Vektlamiz 
B. Tevfik Rüıtü Arasta Ha · 
tay meseleaJ hakkında gö · 
rüım üşt ür 

Centıvre, 27 l Radyo ) -
Mttletler Cenıiyeti umumi 
katibi B A ven o\ murahhas· 
lar ıerefine bir ziyafet ver 
mtıtlr . 

================== 

lngiltere 
Mısır~aki · ~uvvellerini tak

viye adiyor 
Londra, 27 (A A .) - İn · 

gilızl"t Mıaırdaki zırhlı oto 
mobil kıtaahnı bir tank 
taburile takviyeye karar 

Vaıingtoo , 27 (Radyo) -
Japonya, Çın ile harb~ de · 
vam ettıkçe ve ara da bazı 
hadiseler vukua geldikçe 
Amerikanıo Japonya. i le ti 

c ari ve iktisa di müna sebet · 
le rlni kesmeıi iç in h ükümet· 
ten karar ver ilmesi istenmit·. 
tir . 
Moıkova , 27 (Radyo) -

Japonların bilaseb~p bir Rus 
postasını uzun müddet ala 
koydukları için JaponlarlR 
posta muamelatının tali\ ed 
ilme si kuvvetle muhtemel · 
<lir. 

ToJcyo, 27 (Radyo) 
Geçenlerde gtzlt bir komü· 
ntst matbaua meydana çı
karan zabıta, ar111tırmaları
oa devam etml ı ve daha 2 
gizli komünist matbaasile 
da ğıtılmak üzere hazırlanmıı 
b irçok beyannameler bul · 
mu~tur. Runlardnn baıka 

bir kaç yerde de gtzU ıilah 
ve mühimmat depoları bu
lunmuıtur. 

Londra, 27 (AA.) - Roy · 
ter Ajl\nsı, Şimal i Cinde 
beklenen büyük muharebe 
ıçln Çinlilerin üç yiız bin 
k iş i toplandıklarını ve ·,.Çin 

1 
kıtaatınıo kuvvei maneviyele 
rın i o iyi olduğunu ve J a pon 
kuvvetlerinin ileri harel<et 
l erinıJe bir müddetten beri 
görülen duıgunlugun Tokyo· 
da enditeler uyandıracağını 

bildiriyor 
Hankov, 27 \Radyo) 

Japonların 15 bombardıman 
tayRreıi bugün Hankov üze· 
rinde uçmuılardır . Tayareler 
Hankov tersanesini bombar· 
dımım etmek istemiıler · 

se de yapılan mukabele 
karımnda buna muvaffak 
olamamıılardır. 

8 
TEVFlR RÜŞTÜ ARAS 

Anlcara, 27 (A A .) - 1 la · 
Vaı AJanıı, llatayda yapıla· 
cak ıe . . 

çıman nizıımoamesım 

lanz.ırn etmiş olan l<omisyo 
;un tekrar topla nacağını , ve 

ürk • Fransız murahhı:t sl ft 
t ınm da iftira ktl e hükümelı -
rntzın tıtediğı bazı hdilata 

leveııü l edeceğınl b ı ldirmek · 
ledfr. 

~nkara, 27 (A.. A ) - F r 
&nıız harici ve 

vermiıtır 

Bir gazetecinin protestosu 
Londra , 27 (Radyo) 

Elcezire eıi makamları elin 
de esir o larak bulunan İn
gJliz gazetecisi 8 . Stedı bı 

rakılmı,tır 

Gazeteci esaretini protes 
to etmitiir. 

Macar Kral N ibi 
Varşovaya Gidecek.~ 

Üç şubatta yapılacak olanbu seya~atta Macaristanla 
Polonya devlet adamlar1 arasında görüşmeler yapılaca~ 

Audape§te, 27 (Radyo) -

- Yunan Gazetelerinden Eleftron Vima Gazetesi Yazıyor: 
~-------------------------------:.------

''Türkiye Müdafaa işine 
BüyükEhemiyet Veriyor,, 
''T urkiye, Hava Kuvvetlerini Takviye Etmek 

~ . 
Uz.ere 28,5 Milyon Liralık Tahsisat Ayırmıştır,, 

Eleftron Vıma yazıyor: 
Hava kuvvetlerini takviye 

etmek üı:ere , yeniden faal i 
:ete geçilm lıtir 7 Milyon 
lralık munzam tahsisat ve 
rtlrnı tı B 1 r . u sayede hava 
kuvvetleri tah sisatı 28,5 mil · 
Yon lırayı bulmaktadır. 
f Türkiye hükürneli mü da· 
aa itine fazla ehmmıye t 

verrn· •ye b şlamJşhr. 

d·~on Posta gazetesinin ver 
lgi m 1 A 

H a um ıı. ta göre, e sk i 
flrni.J tye krovaz.ö rünün ye 

rıne l 
' Ye kenlt bır mektep 

Rernıa · 
r~ 1 yaptınlaca ktı r 

Urkiye ile Roma n ya ara· 
•11ıd8 . 

Yen1 hır tec•m uz.lao 
hıaıı 1 l Yapı mıetar . Bu sa yede 

Grktye hükü meti Ra man 
Yay" 2 l ıh mi yon lır alık mel 

raç e decektır 
r~ . 
Urkıye ekonomi müste 

tarı, Bükreıı z:i ynret inden 
ao1:1ra Romanya da 1 ürk te 
cim evl . . k 
ı- erımn ur ulmasan 
uıuıtı göatermi1&t1r 

T " 
b Grkler Yunan ' ıtB r l a da 

irhkte tıcar e t \'e bilhAssa 
t-uı 
u Q ihrar.atı i ~ inde uzl a ş 

inak ve ifbirliği yapmak n •. 
Jetiodedırler. 

• 

Önümüzdeki mart ayı 
içinde Dr. Aras İran. Irak 
ve Afganistan paytahtlarmı 
ziya ret edecektir. 

V re.dini gazeteıt yazıyor: 

Türkiye Büyük Mıllet 

Meclisi, Türkçe konuoma 
mecburiyetiyle Yahudi hic 
reli hakkmdaki kanun tek· 
liflerini reddetmiıtir . Bu ka
rar Türkiyenin yükıek me 
deniyetlni ve b aı l( a soydan 
olan tebaasma karı ı beıle· 

diğt hüsnüniyeti bir defa 
daha tsbat etmektedir. 

Atlltürkün Türkiyesı . her 
itte Türk milletinin yüksek 
manevıyatını göstermek is 
temektedl r Hu hususta ta 
mamiyle hak l ıdır. 

Çok ıevgı lı müttefikimizin 
bu güzel hareket tt:rini gö · 
rerek, ıevinç ve, ıftlhar his 
fer i duyuyoruz. 

İstikraz akdetmek üzere 
Londr~ ya giden Türk he yeti 
Mu~m~er Erlf, Salahat tln 
Çam ve llhami Pamirden 
müteoekkildir. 

Türkiy,e ile Romanya ara 
ınnda yapll,an t icare t uz· 
laşması 13 1 ·938, tarihiode 

tatbik mevkiine konmuştur. 
Romanya, Türkiyeye 600,000 
li ralık benzin , 600.000 lira· 
tık da kereste ihraç ede
rek; mukabilinde pamuk , 
pirinç ve susam alacaktı r 

Etnos gazetesi yazı yor: 
Ankara belediye t iya tro · 

sunun başında eski e mektar 
oyunculardan Ra~it Rira bu· 
lunmaktadır. Bu tiyatro he· 
yeti, yakm rl a Alev '' oyna 
mıya ba olayacaktı r lstan-
buldan al ın an haberlere gö 
re, Ankara tiyatro gurubu , 
llkhttharda Mısır, Yunanis
tan ve Irakta oyunlar vere 
cektir. 

Süleymaniye civarında va
ki kilise camiınde Bizans 
devrine aid meza rlar bulun. 
muıtur 

N. Moıhopu l os Yunan di 
line girml§ olan Türkçe ke· 
limelerl temizlemiye çırp1n 
maktadır. 

Katımerini , g a z e t e -
sinde uzun bir ma kale neı 
rederek, b ir çok Türkçe ke 
limeleJin Yunancaya girmiı 

olduğunu t ebarüz ettirmek 
tedlr. 

Macaristan kral naibi Aml 
ral Horti refakatinde zevce· 
si ve haricıye nazırı B De· 
kanya olduau halde Kara 
kayaya gidecektır. 

Amiral llorti ıstuyonda 
Polonya Cumhurıeisi B. Mu . 
ıisiki tarafından karıılana· 
nacak ve doğruca Maraıal 

Pilsudskin in mezarına gide · 
rek çelenk koyduktan sonra 
( Blpelodiça ) ormanlarında 
tertip olunaca k ava ittlrak 
edecektir. 

Macsriıtan hariciye na· 
zarı B. Dekanya, avca olma· 
dağından doğruca Varıovaya 

gidecek ve orada Polonya, 
harı'?iye nazırı B. Bekle 
mühim müzakerelerde bulu 
nacaktır 

Amiral Horti, o gece ıere 
fio e verılen ziyafette hazır 

bulunduktan sonra hariciye 
nazırı 8 . Dekanya ile bir · 
likte Budapeıteye dönecek 

Ur. 
Varıova . 27 ( A.A. ) .~ 

Macar hükümeti naibi be· 
raber inde baricıye naznı 

olduğu halde şubatın 3 ünde 
Varıovaya gelecektir Ora
da kaldığı müddetçe iki 
hükumet h a riciye nazırları 

arasıod ıı müzake reler yapı 

lacaktır . 

Nazildr ~ k~:nda ta ~~ i at 
Viya na, 27 (Radyo) _ 

Nazi lerin Viyanada gizli giıı: 
li yapbkları ııler hakkında 
girlfllen tahkikata devam 
edılmektedlr. Şimdiye ka · 
dar elde edtlen neticelerin 
çok rnühim olduğu, ma 
mafl hükfimetln tahkikata 
ait hiçbir malümat 
diil görülmekt~dtr 

verme 

8 . ETHEM AYKUT 

Bu yıl köylerimizin 
kalkinmaaı yolunda eaaalı 
bir faaliyet proğramı çrzll . 
diğlnl ve çahımalara bat 
landığını yazmııtak 

Bilba11a köyleri fidanla 
ma ve ağaçlama için ge· 
nlt mikyasta hazırlık yapıl-
maktadır · 

Ağaç yetiıtirme uıüllerlni 
göstermek üzere bu ayın 

nihayetinde köylülere ıeh
rimizde bir kurs açılacağı

nı da dünkü sayımızda yaz· 
mııtık 

Vali B . E\hem Aykut, bü 
tün kaymakam, nahiye mü
dürleri ve muhtarlara hita 

Rusya -
Askeri bir af ilan edecek 
Moıkova , 27 {Radyo) -

Sovyetler Birlıği yüksek Sov· 

yet mecliıi 8 Kalenin riya 
ıetl altında bir içtima yap . 

mııhr. Uzun miiddet devam 
eden bu · içtimada mühim 

müzakereler olmuı ve ebem· 
miyetli kararlar verilmtıttr . 

Bunlar meyanında Sovyet. 
ler hük.umetıntn ıeoel devri · 

yesl münaaebetile bir madal· 

ya çıkarılması ve ·' askeri 

umumi bir af gibi 

itler büyük bir yer 
tadır. 

daht li 

almak-

Lizbon isyanı 
Tekzip Edilıyor 

Lizbon , 27 (Radyo) 

Salahiyettar mehafil bir 

komüntıt isyanı çıkması ih 

timnlini gözönüne getirerek 

İıpanya hududunda tedbir· 

ler almııtır 

Çıktığı ıayl olan hyanm 

tamarr en· asılsız olduğu an · 

laıılmııtır . 

Pariı, 27 (Radyo) - İı 
yan haberleri, Lizbondan 

tekzip edilmektedir. 

Londradan gelen haber 

ler d e, Ltzbonda tam bir asa· 
ylo mevcud olduğunu bildi . 
riyor . 

ben bu ağaçlanma iti hak· 
kında aıaiıdaki tamimi 
göndererek itin ehemmiyeti 
teberrü2 ottirmtılerdtr : 

Velimizin tamimi 
Köy kanunu 340 ıeneıin· 

de nıer iyet mevkiine lio·n· 
muıtur . Bu kanun Her k& ~ 

yifn oüfuı baıına her ıehe 
laakal bir ağaç dıkmeılni 

emredı yor . h 

Bu kttnuo her köyde koru 
ya·p ı lmaıımı , meydanların, 

yol· kenarlarının, mezarhk
ların ve her yerin ağaçlan· 

mastm, yabani ajaçlarm 
atllanma11nı emrediyor. · · 

Kanun on üç senedenberl 
meriyettedlr. Bu mOkelleft
yeUn on uç ıenedenberl ne 
ll~ratle tatbik ve takip edıL 
dığint görmek ve gözden 
geçirm~k ve meıullyetlerl 
tayin ve tatbik etmek Cum· 
huriyet kanunlarına ve ken· 
di vicdanlarımıza karıı · en 
büyük borcumuz, vazifemi;&.· 
dit . 

Saltanat devri en bQyük 
kıymetli, en zeoaid orman· 
larla muhat olan bu ye9ll 
yurdu Cumhurıyet idaresine 
a ~aç bakımından da pek 
yoksul ve ço < çorak btr va 
zlyette teılim etmitUr. Ağaç 
aızlıktan kurumuı ır~akla

rın izleri kar1111nda gölaeslz 
kalmıı köylerimizın harap 
olmuı hanelerini tamir. ede·. 
cek, kerestenin tedariki aa· 
ban ve arabaların tamiri , 
kıılık odun ve kömürlerfnlo 
t~mtnl bile müıkılata ve Jm · 
kinıızlığa düçar olmu§ bu -. 
lunmaktadır 

Bu çıplak kalmıı toprak · 
ları meyveli, meyveıiz aiaç 
larla ı~nlendirmek, ha yatl . 
mız için, refahımız için, 
yurdumuzun saadet ve em. 
niyeti için en büyuk lüzum 
ve zarurettir. Bu ıebepler

dlr ki arkadaılarımızdan ve 
köyler imizden köy kandnu· 
oun meriyete aeçtıfl tarih
ten bilitibar ağaçlama fi. 
danlama ve aıılama, hak 
kıodaki mükellefiyetlerin 
hesabını soruyor ve kendi 
lerini vilayette geçmtı sene· 
lerdeki ihmallerin bıraktıiı 

boflukları en kısa bir za
manda jfatdeli aiaçlarla) 
doldu rmak yolunda pli.ola 
ve proğramlı bir harekete 
ve kati bir aeferberllfe da
vet ediyorum. 

ve 
Bu tı l e a la~adu memur 

muhtar arkadaılarımın 
köy kanununun merlyete 
girdiği 340 senesinden bu 
gune kadar geçen zamanda .. 
dikilen ve yetiJUrilen afaç · 
tarın " heaabını a1ır ve verir
ken elim bir htetip ialıam ·' 
mül edilmez bit eza hlıie- ' 
deceklerine hiç 'ıiiphe~ yok· 
tur • 

" Verdiğtmtz talimat'\·, ~i·a · 
nun hükümlerin~ m6stenft-, 

1 \' tir . Bu huıuata kusut ya . 
( Sonu llffa~f • .. ,f~d• ·) · ' ,,.. ~ 
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Balıkesirde Muallimhaneler 
YAZAN: Kemal D::fr 

-1 ; SEHİR HABER 
t 

Balılceıir kazaııo• aat lt"l yaptırdığı muallimlıen~ . (4) 
k•lılerlm e • o a • a n d a . 9 ( l 160) T 1trıhindtt tesiı 
Ualıkeıirde me•cut mahke- edilen (Hauımude H"tun) 
met ıerlyeoin eıki ılcill~rl- muallimhanesi. Bir Evde Soygunculuk 
ni e ~aen ,estr,ıniı •e hu 1 O ( ı 177) l'eribinde, 
kt,metlt tarihi •eılkatarda Oruçgaı.ı mahalleeioae (El · 
memleketin çok eıki maarif ha~ Mehmet ) in bina eyle 
haJatile alakadar buı bll dljl muallamhaoe. 
ıt~r oplamııtam 11 (1204> Tarihinde Ba 

Dün gece yeni hOkOmtt brn&siYanmdaki bir eve hırsız 
girerek yüz lira~an fazlı paıayı çaldı 

Bu yaaımda ( 1000) tartb· lıkeıirde (Akçametclt) tar · Gazetemiz fctare Müdürü 
lerlndel! ( 1280) t rı lerl kında te11lı edilen mualltrn· B Muzaffer Uzkurun af ıa 
kadar mevcut (Mualltmha· hane. atabesl kartııındaki evine 

tteler) haldund• malumat 12- (1214) Tarihinde Ba . d6n l"Ce bırsaz lrerek pa• 
•ereeeftm: lıkeslrde Sahnlıar mahalle• ra •e difer bazı luymetJt et· 

ahkeılrde ( 1 O) tarih ıinde R&1lhzade Elb ç llya· yayı çalmııtır 
lerinden t t i b a r e n : ıın teılı ettiği muallimbane. Evdekıler eaat yediye do· 
"'Sıbyaa. •e 0 zamanki Bunlardan baık B hke- f1'Q kapıfı kılltledtktea aoo· 
tabirle (EJtamıı) okutm•i• ıirde daba btr,ok r.fak te· ra mlıaftrlti ıitmtılerdlr. 
.-.b.ıuı •e • Mualllmhane" fek {Muallımha e) ler açıl· Saat dokws buçuia dotTu 
clı \'erllea hemen btr~ok mıı 9 btrhııyli mGddeot eve ıeldıklerl zaman ortalı· 

mahallelerde eçılmıı •e btr ldamel berat etml ler va bu iı karma ka tık, eıyayı alt 
H.•O•D ldareıtadekl muh.. hat {1280) tarihi kadar Oıt olarak bulunea •ıztyet· 

telat •Okutma •e Terblre.. devam etmJıttr. te tabiattle fOphelenmtıler-
Mleıioe teıadGf edilmekte· Yakarıda zfkrı ı~en (Ha· dar . Ufak bir y.oldamadan 
dır.. S. lrf ao oca klarıodfl cı Mehmet) mualllmhaneıi· ıonra ••e hınız ıirdtli •e 
Y•tlt•P cocuklar deYlrlerl· nlo OD une ev•eline kadar yatak oda11ndakl komtdin 
alD btlha11a dini terbiyeler,.. ( Hacı Mehmet Ata) adale içeuiode bulunan y6z lira· 
le lcarıtJls ilk talutllertnt •'· •e (Haun Çelebt) mualhm. dao il:.aret para ile bir 
r6Jerlar •e bu mClte.,aıl hauet_fnln de dlrl yıl ev· ılimOt tabakaJı ve yine all 
ltlaalar altı•da ikmali tahıtl veltne Js da.r (Haıan Çelebt) mGı bir aiızlaiı çf'Jdıi• an-
e4erelı medreıelere ıtdlyor · amJle bir 1 tik m•kte,p ha· laıılmııtrr 
f•rmıf. hnd.c , .. ıdıklarmı abli Hıraız orada bulooan, 

üsladımıı temtı yqrek biaı durumlar• de mit -btr ~traat banka1ı.na ..\it bir kum· 
1 rinde.. ıamanlarının cehs,.. halde- bJllyorva. baray, da kır. rak içtodelcl 

('r f d be, alb lirayı da almıılJr. 
1 t &•lmetlerlni boimak fç- :r.ıa fr) ,,. ~ ( H nuırza -..ı_) il H&diıedeo hemen poliı 

aktaklarJ mı tıtı8ı ıtıkla'· ~ ua imha _ •lerinl de -•-· hal:erdar edll.dlflnden. po· 
rtnın de am ve beka1anı da 1•.-11 uma lara kadar :bt. 

henüz buhırıamamııllr. 

Bu \"aka veni hükümet el· 
varanda yeniden yapılan ve 
alçak dt arlarla, hatta bazı· 

lara cbvaraız b•luoan dıfer 
ev ıahtplerini de haklı ola· 
rak endııeye dütiirmüttür . 

Bu ıibi hıraızhk vakalan · 
oın, bizim kanaatimize aöre, 
belli b1ıılı ıebebt mahalle 
bekçilerinin ıoiuiıt laavada 

•uzun boylu ;ezmek külfeti· 
ne katlanmıyaHk ıuraya bu 
ra1a aokulup •aldt et:ume · 
lerldi1'. 

Çok erken denecek bir eaat· 
te bir evin ıoyulma 1 da bu 
na ıöıteriyor. 

Bekçilerin; po; lı devrlye)ert 
tarafından ıık ık kont~l 
edllmHI ıuretlle bu 1(1bt 
yolıuzluklaran ön&ne aeçde · 
btlecefl fOpheeizdir 

~ -~--... 

Universıteli 
Gençlerin 
Balosu · Ik k lıler ••e gel~r~k tahk•kata 

terenn6m etmlıler ve kasa . rer 1 me tep teklinde le· 
f 1 

baıl.amıılar:dır ş h banın muhtelif mahallele· rai aa ly etttlcleri Ye e rtmtz önivereıtelı ıenç. 
bilih J" i dlld • · ı b B1rıızlı~ın, alt '-at balkonu· le-ıoın " b b rinde aıatıda lıimlerini, are a ve I• ri i · & • "' RUr an ayra . 

mevlıtlerlnt yazdıtım .. Mu !inmektedir. na çıluluak, balkon kapı11 mınm ıkiocı ıünü ak 
allımbane. lere müteaddit ( 1305) Tarihli C Karesi Vı· om kmlmak ıurettle yapıl. famı Şehir Kulubü ealonla 

lly ti) l i d d dıa, aalaıılmakta·Jır. Hır•1• rında .... , J 1 t b l ı ... • 
e•. d6kkin -.akfederek bun· e u namea n e arüt • u c ~ ...... ece < er • o .,.n 
tarın icar bedellerlle mez ıafak" mezunlarından Ahınetl=======:.===:::::;;;;:;I ha:!lrlıkler devam etmekte . 

N tt. Ef di d k mc eleler hakkında ü•-ad dır 
k6r yuvalart idame ede· ure in en itmin e ı u; 

ıelmlılerdtr . bir zatın (Fünunu lptldaive, dit defalar gCSriJ1111ü9tür . Balo tertip heyeti beieıJıye 
rü1U1e. idadiye) ted,iı etmek Hundan baıka baıbakan ge· reiıi acı Kodanaz, Halkevi. 

t -(1001) Tarihinde "'Mah· 1 neral G::ırı"n• ~ıe dtier parti b k F S Ş (izere, Ba ıkeılrde (Medreıel v • • aı anı ey:ıl özeoer, ehir 
mut Ala.. lımlndeki bir ıa · E ve devlet m•nıuplerlyle d• K J b b debi ~ ) adile huıuıi t;fr .... .... . u u · aıkam ı\bdi ... ~ja · 
bibi baJar taraf ındaD teıtı bir ıara ı4rüıaıcler apılmıı b ı N 
d 1 

mektep açtığı ve bu müeı· eyof u, oter Rüko~ttin 
e 1 eQ "Mahmut Aia .. mu• tır . Busiio iae , baıbakan. s- El k •lllmhaneıl. ıeMtın o zam•n yit aıt tal•· oz.er- e trtk ttrkeU Di 

bet• Qlduju yaııhdır ıanıôlye tarafından kabul rektörü bmel Şevki, Dev -
2 - ( l C O) Tarihinde Ba· ' olunmuıtur . let DemiryoHarı üçünc6 it 

hkeıtrfl merhum Rıhletl Efen. (-4) Bu ıal Hukdmet ı·od· "Samimi bir doıtiuk ve letme cer baımllfettlti Sü· 
dl namınd•kl bir ~at tara · ~f indtk{ Ahmtl ~·t6mt.ıUe mütekabil bir aplaıma. h . ha oa.ll, Cl diye m(ilehaı 

"fından lnp ecllleıı (Rıhleti eıilll mest:it il.~ çe mestİıi vaı• içınde cereyao edeD bu ssaa Doktor Ekrenı ft2 Bay 
Efend•) muallımhaneaJ (1) yaptıran Aıl: Muhmul Hü· ruijıakerel r . her lkı ruem- ean. Ma;urf mudfirü vekili 

3 ..... B•lıke•irin Keraoğlao rlai hfl:rtlltrlnin lıiiltfasın leket ere.1ıode ıJcl'amb bir V'C im~ direktörü Vtc · 
rı,~halleıinde (lbrahlm Çelebi) da.rL Balıkesirli Dl:.dar ZQ• doıtluk v~ Avrupa berıtına J ni • ta evcn , yar d · 
nın ( 1031} t riblnde yllphr· de Ştyll AhmeL Ef tndinin elveriıll btr tıblrltii için la- rektörü Naci .'d~v ile eıle . 
dti• mual1imh•nt; . biraderi (Hasan Çeltbf) tllr aımaelen fartların mevcudı rlndt!D müteıf!klctldit . 

'4 ( 1052) Tarihi de, Ha· Hasan Çeltblnln ıllarllı eUni bir d f • daha t~ ·icl Vah vo Putı Hatkaoı B. 
cıııe,ltl mahallesinde lKara mahallesindeki (Tavanlı ) 1 et1111itlir Her iki tarvıf do. Ethem Aykutun • htou.vele · 
Kadı) ilminde i zetm bta11 ft~meılni de yapfrrdıffı ırz Alman. Yuıoıl v münateba rind" v~rılecek olan balo 

yldlr i ) icin tertip he-yetıne •cçtleıı 
ledtii moallimbane. tuu takva • için ı· zım (Kurtıi rJiJagetl Tr11·Jhçeıi) zatl,trla birl ıkte gençl~rinıi.: 
5 Beletll e Relıı· (2) BaJ len her türlü tedhıri alm111 , 1 k d -+cı ı "" ça ı ma ta ırlar Tev%i edil 

Naclnle e• ... d' Ye bir zama• . kararı ftır,.,ııtır ,. b l ~• ' .. V / m fe aı anılan davetiyeler 
lar BahkeılJıd .. Boıta Ça ı · U~OS aVya C a & e 1 e1 ~ r L ;\ ~ ~ cebrimaz halkı tarafından b;ı . 
"Ut Dal'ufhacll .. lımtle anı . bakan • toyıulfr.nviç1n yaptı . yük bir r wbel e ruadltıl' ol 

lan • eneıahn haniıl, der Baırekilinin Bırlin sayı~ati i• muhtelif R~rlntilerden , m•kl11du . Çok ~e• tn hir' 
1 hı lt ça•uılarandae ıerertne verilen 7::1yafetler µroğrl\ ı ıhthn l.!de u ge 

H 
Alman ıazeteled, h d b h k y t a ı Mehmet Boıtan) nam en • ıetme te ve uıoı cenin neıeli ve 

ıekilde SP.çeceRı 
kakhr. 

ilmımi bir 

muhak· zatla 1•,tardıiı n:uıallımlia · men m ah llr n Yuı 1 " · lavya matbuat bllrotu ~efi 
ne \ IOM) ya baıbakanı Stoyadlnctviçi ıle Almanya matbuat büro 

1 - Bahke1irll Yahya Efen· Bulln Hıyah tiyle me11ul ıu tefı arasında •uku bulan 
dinin "Muallimhaneıl.(1079) olmaktadarl r . Bıml rdao öğ- bir ıörütmeden bahı~lmek 

7- (l I02) Tarihinde Bala·. rentldtflne aöre, ayan J 7 tedirler. 
keılrln SalibattCn mahalle· •inde, yani pazarteıl ıunü f u müoaıt-betle vaıılan 
•inde Mehmet EfendiDln tanıöyle Httler Bav StoJa · yazılara gelince. bunların 

dıno•I~• kabul ederek·, lren · h · · .. , y ı tealı ettlll • Mualllmhane,.(3.) epsınıa , ·' men · ugoı ~v 
dtıiyle huıuıt olar•k uzun d 1 .. d 8 - (1121) Tarıt.ınde Balı · "" oıt urunun ne ere~e ıar 

lıeıtrde Marth mahalleıinde ı mGddet ıörüımü tür Bu ılma ve devamla oldu unu 
merh•m (Haaan Çelebi) nln ıörüımeden ıonr• neırr.:dt · ne derece diln~• bar111na 

len bir reımi tnblti.d~ tun· hizmet etutınt ve bundan 
(f) Bu ıalın Balıktslr.ln ı., denilmektedır: 1 oıua da ne kadar •erimli 

KQraltpc eloarında (Rıhlt 1 "Yuıoılavya baf ,.e dıı j 9 e d6n"a har•ııne faydalı 
il kuguıu adile maruf ~r· itleri bakanı Dr Bay Sto 1 bir aeylr talup edeceAlnl 
de. bir de kuyuıu olduğunu yadinovlç, Berlıode bulun· müıtereken iuha çahıtık 
t ki ıleillerde gördüm. dutu müddet zHfıod" . Al · larında ıüpbe yoktur. Yapı• 

(2) Hal~n bıledly~ rtlıldlT. manya dıt itleri bakanı Bay l lan neı,,yat, bu eıaı ftkir
(3> Bu mllalllmh~neyt 1 \\~ Neuratb ile, her ikl mem lerin tekJ'arlanmaıı bakımırt

Hıuıgagb .mQhallesındtn j lekeli dotrudan dojrnya ve· 1 dan, oldukça yekrJeıak bir 
beu Clllet vııMcfli(m.J.f#r. , ya bll•a11t• allkaelu ( Sott" MJfada ) 

- -----~ 

J oplantllar 
Vtlityet Dutmi Encumenı 

dün toplanmıt ve muhtelif 
itler üzerinde görüomüıtür. 

Parti vıliiyet ıdare he 
yetı Parti B~ akanı B. F:them 
A)•kutuo batkanhtmda top · 
latıartık Parti itleri fııeı in 
de rorüımü tur. 

--~- -
Pantılon çalmış 

Dinkçiler mahalleılnden 

Ali oflu Mehmet E"mın, Kur· 
tuluf mahalteılnden lıma1l 

oflu Ehemlo pantaleuunu 
çaldıiı · ıtkiyet olunduiue 
dau '•kalanmııtar. 

Köylerimizi Ağaçlandırma 
Seferberligi Başlıvor. 

(Beıtarafı birinci a.ıyfada) 
paolar . likaydı aö .. terenler 
Cumhurıyet kanunlarma kar 
tı beıap vermekle mükei · 
leftir. Ve bunun pek ağır 

ve acı olacağını llviktle dfi . 
ıünmelari e.rı büyük arzu· 
muzdur. 

Bu itlerin takip ve mura 
kebeıinl tamım yohuıc\a vı· 

livetçe atanan kararl ra aıa · 

ıda yazıvornm: 

Birinel •e ea mühıan ıa 
1eml2 ve kayıumua f Otkilen 
her afacan murlaka •e da 
laaa mu haf aza ta eıasıdır. 

A Sua I varakaları kö· 
ylere bu tamimle barhkte Qç 

nOıba olarak daiılacak ve 
tklncıklnunun on beıtne ka· 
dar doldurulup ıkttı nabl1e 
müdiirluıne •erilerek, hiriıl 

kö1de muhafaza edılecekUr. 

Nabife müdtirleri krındile. 
ırtne eoralao ıoalln ~evab Dl 

Ulve ettikten aonra bunlar· 
dan birini n&hl e.de ahkonl\ • 
cak ve dilerlni bül " k y· 
lertnki i le birlikte Udneıki· 
nunun ıonundan evvel kay. 
makamlıia tevdi erltyecek· 
tir. 

Kaza merkezlerine batla 
kö1lcr bunları dojruc kay· 
makamlıia, vıliyete bajh 
m rke:ı kö,Jeri zıraal mD· 
dür1Gi6oe tevdi edeceklerdtr. 

- B Kazalara elen bu 
sual varaka lan ztrallt dair• 
ıinde, vilayet merkezhıcle zi· 
raat müdüriyetinde munhi· 
:ıa m bir doıya halınde top· 
lanacak ve her köye aıt 

ajaçlama ve fıdanhk ve niı · 

mune tarlaaı tfi bu doıya 

u;ınde o köye ıut nüıbada 

takip rdilecektir. ( Kayma 
kamlar ve k6y burolart zt · 
raat d relerinin bu tıler Qa· 
erınaeki thtiya,larım ve ma 
hcbere ve tebliğ ve kaJ't itle 

- -••"'i ....... -

1 
Umumi 
Meclia 
1 oplantısı 

Vtlivel Umuaıı Mec:lu.ı 

&e\:en 1ı ıllii son toplaotııtında 
938 yılı b dcc 1 müzakere· 
lerlne bir oubatta bıt. l.ıılma. 

k•u rına vermift: . 
Hu u!iktluhr.ı ~ a1tJ aı · 

kttdar büUh:ı d !reler yetti 

;•ıl büdccle rinf hai7ırl11mıf 

oldok!ert aibl , diger hüt'i.'m 
zırlılıl r da tamarnlanmıı 

tn. Onu o için medl& t } io 
edilen tarihte , yani l ıubat 
salı ıünü saat 14 d. yena 
ytl topl ntılarrna ba laya . 
cakt.ır. 

Vilayetcc bütfüı 

davet edtlmiıl~rdtr 
.. ....---. _. . 

Balyl:J ve 
Sındırgı 
Halkevleri 

azalar 

fündıtgıda ve Ba lyada bı . 

rer 1 lalkevi ac;ılacağıoı ya~· 

mııtak . Buıaa aıt emir 
vilayet Parti Baık.rnhjma 

gelmlftfr Her ıkt Halkevl 
20 ıubat pazar afinü mf"ra 

1 ahJ»I ·~lac•k u . 

rini temin ettir~ek lerdir .) 
C - Kaymakamlıklar ka-

:ıa uzedne yapacakları umu. 
mi raporu Şubatın on bet· 
inde vilayete ıöndermlı ol · 
acakhr 

D - Vilayet bu if1eri 
kazalarında ve yerlerinde 
tetkik ve tefUt ed~cck ve 
ettirecektir. 

E - Ağaçlama itlerinde 
vazıfeeioi yapmıyan mukel 
lefler ve bu vazifeyi J&ptar· 
!ftlyan muhtarlar ve ihtiyar 
heyetleri hakkında btlltı 

thoa kanuni cezalar tatbik 
ve takip edtlecelctır. 

f · · 938 Y1lı köy biit esi 
yapılırken ha tıler tamameo 

~aaarıdikkal ve ebemmiye· 
te al?Oe 1' ~e bütceye ona 
16re imeç mlkellefi1 ti e 

tahılıa.t. hem bed n, 
para konacaktır . 

G - Kavaklıklar te ıs 
ajaçlama ptoğı·amımızla fe· 
lıcek vıllarıo kereste ıhU · 

yacını da temtn edt'. cek en 
faidel• bir tıtmiz olarak di 
f6amela 11e bunun dikimine 
miitaıt vaıtye:Ue bulunan 
k8ylerimtı. bunu ön plioa 
aJ11Jehd:r . 

H .. Afaçloma •ti iki 
c~pbedeD takip edilmelidir. 
KöylG hem kendf tarlarına, 

heQ1 de köy ıahıiyetl mane · 
•lyeai nanuna köyün tnGlait 
yerlerini •iaçhyecaktu. 

1 - Daat luklar yapılma.• 

köy tktiıadtyahna •e refahı · 

na çok biunet edecek bir 
nıeselemiı;dir Senelere iki 
•Jlık basit bir ıneıalye ihti-
yaç ıöıteren kozacılık k 
ıerlya bır hıuıentn bh ıerae · 
ltk ıhtıyaçını karıılayacak 

blt weltr temin f'der . Buhu · 
•uıta köy ve köylu l i.yılıile 

· irtat edılmelidır . 

J Bakhklar köylümü· 
zün Jıhhat ve gıdasını temin 
edN. \rn. ıtıı mOıftit olan 
her köylü bır ıkı d6n6m 
ba~ ,.d ınmoelıdır 

K ·- Miifte rek ftd nlıkia r 
te5ı ·i hl\kkınd köy kanu 
nunun 47 ı ııc1 maddesine 
!tvfık n frnrulecak birltkler 

iıt hemen pliolanmah, pro 
ramlanmalı v~ kat·arlarA 
l>a~lanıp ht bıketa e~llme· 

ltdir. Bu i ın yolunda YC 

gunün dıt.:! ,Y<ı pı!rna ıoa n )'81> · 

tuılnıaıana n 8hfyc mldfırfe · 

rı ve kaymakamlarımırdao 

da kfıti •ur~tte trılep v ~ rı -

ca cdcrlrn. 

L Ağaç ildıtlilarının Vt' 

tohumlarının tedarıkı Ye it\ i 
tedariki ve yetittfrılmeıt m~· 
ıeleleri de b8tün dıkkat ve 
gayret le üzerinde duracajı 

mı~ bir mevzudur. Bu buıuı· 

ta ziraat müdür ve mem r -
lar11n11ta hem n teme.ıa ıe 

1 çllmelıdır. Kendilerinden "" 
büy k himmet v• trıadı bek 
feri z 

M Bu ı leran vapılrua 

11 huıuıuodf\ butün memur 
luımızdan a laka . yardım , 

hızmet ııterim . Bu tamim 
devair m4'mur ve reialerlne, 
kaymakamlara , nahi~ ~ n1ii 
dirlükicrloe, köy muhtatl• 
nnı / bl ohu)iia fl r 



Fransız Gazetelerine Göre 

Kabine Buhranının Se-
bepleri Nelerdir? 

M. Cemille Gbautempının 
ri1aıeU alt.oda bulunan f r· 
an11z kablneıtn•o 14 tkincl· 
klnuo 1938 tarihinde iıtaf aaı 
ile Jeot kabinenin yine mu· 
tnalle1h tarafından teıkth 
ara11ndakt hadiseler, kabl· 
nenin lıtJf aıını icap eltirer•n 
ıebeplet ve yeni kablnenta 
teıekk&lüne m6e11ir olan ıa • 
rtlar ve lmfller ıöyl«e tel. 
htı olunabilir: 

ı kambiJo murakabeıinin teıiı 
olunma11 teminatını fıtemlt · 

Caaetelerın verdikleri ma 
lılrnat •e tafıtlita ıöre Ch 
"Utempı kabıneıl mebuaan 
ıneclııınde ekalliyette kal· 
IDakıızın lıtlf a1101 •ermfttlr. 

Sollar del.,&1yonu tara · 
fından acarluldarla tanzim ol· 
uaaa ruıname1e ı~ıı tek 
lafı hatta reye konulamıamıı· 
lır . KömOnııtler kabtne1e 
ruuhaltf rey 'fermemekle be· 
raber itimat etmlyeceklerlnl 
beyan etmıı olduklarından 
•otyalbt part;ılnln mecl11I 

l\ıeb .. aa ırupu ıoıyaHlt na. 
~ırların kabinede ııblrltjınde 
buluo.,.larına fmk6D kal· 
madıiı hOkmünil vermft bu· 
lunuyorludı. Frank mc.e 

le.iade kom6ni•tlerln yaphk· 
ları tiddetlf tenldtlt-re mu• 
kabelede bulunan baı•elıil 
Ch•utempt kom6nlıtlerln ka 
btne)ie kartı ıerbeatllerlnl 
iıtırdad edebtleceklerlol be 
yan etmtıttr. Bundan ıorıra 
ıoıyaltııt f1rka11 kabinede it· 
birltjtnde bulunabilmeıl lçla 

lizua olan ıartlarnı mevcut 
olmadıinn beyan ettıitnden 
ve b•ı•ekıl ıoıyzllıtler ta· 
rafından teklif olunan ttlmat 
reylerini reddetttitndeo 

Bl•m •e arkadaıları kabine 
den çekilmek arzusunu be· 
yan et mit ve bunun üzerine 
kabine lıUfa etmtıUr Hül&u 
met monctaıre serbeıtlnln 

ıdanaeıiat ve kambiyo mura
kahHı tesiı o'anmamaıını 
iıtlyordu M. P E Flaodio 

- Bayan Martın kendisi 
le gör6ımek tıtlyor. 

Bayan Martinin aöı.leri 
Hflyeüe parıldaclılar : 

- B" Y Petro . onu bula 
ınaz m11ınıı? dedi. 

Petro genç kızı dekolte el
blıetl ü:ıerinden ıür;erek: 

B'lmtyorum, dedı 1 bu 
kolay delil ve ılzf a6rüp 
görmek ltteml yeceğini bil 
nılyorum . 

VJlliam11 •üzere" ılave 
cttı 

- Sizin "G - meu., ( I } ler 
den ol rnadıfını:rı bana kim 
11bat 'e debılar? 

Bayat1 Martin elini yavaı· 
ça ltalyaoın kolu üzerine 
bırakarak sordu: 
~ Bepde mi bır G men 

halt var? 

Bay Petro, •izin ba.na yar 
dam edecejtnlze emindim, fı 
tid•tılbıız za•allı genç bir 
l"za bu kabil bir hizmette 
bulunmayı redetmezslniz 
Lokantacı ıöiıünti kaııdı: 

Dtnleylnlz, dedi . Mont. 
ınartre kabveıini biliyor mu
~uouz? Ha , ıüzel! Bu akıam 
yemeilnl orada yiyiniz, Man. 
nle orada bulunur, eğer ıl· 

(1) G · m~n Amulkadu 
haydul takip elmtk ü;trt ı 
vetlfilrllmiş poltı tqkll4Ui. 

tir. Soıyallıtler hükumetin 
bu huıuıta ve ıoıyal karra 

ıalıldaran baatırılma11 huı\.I · 
ıunda vermek i•tedtjt temi 

nalı ta .. ıh etmı1orlardı Bu· 
D&>D için kabine mecliıi me· 

buHnda zuhur eden herhan · 
ıi bir hadlıe Jlzünden de 

ill, komünist ve radikal ıos 
yallıt f 1rkaları araıında ma 

li ve 1011al pQltttka bakı 
mıodan zuhur eden ve azçok 

gizil kal:ın ayYıhklar yüzOn· 
den dlımüıtQr. 

Tempı, kabinenin ıuku 
tuaclan eoara yazdıtı bir ma· 

kalede ıu filcirlert tlerl ıGr· 
mektedlr: Devam eltlii tak-

dirde feci bir laal alabilmek 
lıtldadını göıteren bir va2i 

J•l karıııında kalan bat•e 
kd memlekete hakikati a6y. 

lemeyi ve elc1erlyet f11kala • 
riyle bunların m6me11alıerlni 

uladelerine düıen meıullyet 
lerl yüklenmeye 1evketmeyı 

tercıb ettı. Beıvekıl açık ve 
kati bir liıan ile ıdarei ke 

lim etmlf, kati •e ıarıb ce· 
vaplar fıtemlıUr. Saallerjnin 

cevapla,. ııeçikmedl Soıya 

itil f1rlca11 k6k6metten ay 
rılda. Soıvalht f11k811 tara 
fından kabıneye memur edi · 

len nazırlar fırkalar1nı mem · 
lekele tercih ettiler . 

Arhk müpbl'!miyet zail ol 
muı ve perde yırtalmııtır . 

Arllk "'halk cepheat,. d~nilen 
büy6k O)acera içinde mar · 

klıilt fırk,.ların lhUlali tacıl 
etmek lıtedtklerl 16rOlüyor; 
bunlar bu tbtıliltn, batta 
memlekette derin karıııklık 
lara malolıa dahi patlak 
vermt.ıı ioı arzu etmektedtr. 

ler. 
Mevzuubahı olan nedir? 

ztnlc: görüımek isterat>, iı a 

bedeni yapar 
Bayan Martin ductak bük

tü: 
- Oou daha erken göre 

me7. miyiz? 
f-Javır . bayan, hütün 

si7.e yapabileceğim hu 
Gr.uıe endııelend': 
- Fttkllt bızi nıuıl lem· 

yacak? 
· O bu jki kadını nere · 

de olıa tanır. fürı Titten ve 
dığeri Leonard de Vtnc. llay 
Petro bır hareketle penbe 
ve altın renkli meleklerin 
dan11nı g~steren tavandaki 
reımi ita ret etti · 

- Bende bir ıaoatkAr ru
bu vard11 ve onların güzel

lıjlnl Manneye tasvir edebi· 
llrttn. 

Lokantadan çıkınca, Grane 
Bayan Martin ile Sayan 

Brentlnoya, yedl buçukta 
uirıyarak onları alacatını 

ıöyledf. 

Gölge dolu koridorda ra· 
hp btr hava esiyordu. Va· 
kıt ikindiye gelıyor ve yara 
karanlık içinde hücreler kay 
bolu yordu. 

Dar yatejma uzanmıı. 
Vestland zamanın ~abak 

t• itini bir aevl • bır.tıalık-

.. ·······:··············-.···=··=··=··==••:••=··=··· ! TURKDILI ı' c 
i Pazarteıindcn baık& her i: DQ K TQ R ~ 
• ıün çıkar Siyaaal gazete .. • 1 t 

1! Y1l11aı: soo Kurut i • Raif Demiralp t 
• Al 1 4""C • , .. I . : tı Ay ığı: u J • • ç Hastalıkları Jlülrhass1st t 
• Saya'1: ~ •

1t t 
': Günü ıeçıPiı ııeyıtar ıs it Hastalannı Her t 
! lrnruıtur. !1 Gün Saat 15 ten t 
i ADRES: i ı 1 cibaren An af arta- = 
: BALIKEstR TURKottt : t ıar Caddesindt:ki c 
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Bu fenalaımayı icap ~tti · hem pazarlıkta bulunmak, 
ren htçbir teknik ıebep yok· hem de htmayelerınt cebren 

tu . Bütçe tevazün halinde kabul ettirmek ııttyorlardı . 

idi. Devlet heaineıl ilk üç 1 Bu ı•raıt tahtında M Cbau 

ayhk ihtiyaç ara tekab6l ede-
1 
tempı vaziyetin tehamınül 

bilecek vaziyette bulunu· 1 fena olduju kanaetıni basıl 1 
yordu Halbuki marlutıt far· etti ve iıtıfa etmeyi tercıh 
kalar, bızsat 11 Pauıe .. dıye eyledi. Bu hal, hG~(imet ek 

tavıif P.tuklert vaziyetin bir eerlyeli areıında btr mllddet· 
an evvel nihayet bulmaaında tenberl devem edeıelen m6 

ıabıraızhk g6ıte~meye baıla · 
1 

nalt.aıalar1n mantıki bır ne · 
mıılardt Baı•ekll Chautemp• 1 tıcesfdlr. Radikaller, anlatı -

yeni bir kalkınma pllnı 

nın ana hatlar1nı çlamıı bu· 

lunuyordu Bu huıuıta baı
vekilın dün mecliate verdi · 

il izahat ve laf ıllit mark · 
ıııt fırkaları hayrete cfüıür 

da .. . M Chautempı tarafın 

dan çlzılen profram onun 

yerine geçecek olan kabine 
tarafından da tatbıkl zaruri 

olan bir proiramdır. Ancak 
bu profram1D tatbiki lçio ber 

türltl müphemiyetin nihayete 
ermeıi lazımdır Markıizmin 

her türlü kalkınmayı lmkin· 

11z lnldıiı aılkirdır Artık 

Udnılnden birinin kabulü 
mecburi olan lkt iık vardır : 
ya thWil Yeyahut millet! 

Sajtlan Jpurnal deı De 
bata gazeteılne göre: Baı-

vekll ittlhad edılmeai huıu · 
ıunda aynı zamanda hem 
memlekete hem de parli 
mentoya müracaatta bulun. 
du. fakat markıtıtler ihtilal 
ve Moıkova menaflindeo 
baıka bırşey tanım>yorlıır; 

lan. "halk cepbeıi. ne glr 

dıklerl zaman bunun ne ol

dujuaun tamamtyle f arlrın · 
da dejlldırler. Radikaller Bıu 

mun tlddeUne kat anmak 
zaruretinde kaldılar Doiru-

• ıu M. Cbautempı markıııt· 

lerden beklediii İf arkadaş 

hi•na mazhar olamamııtır. 

Kendlıl mahye nazıra ıle bir· 

likte makul bir pohtika ta 
kip etmek btlyordu. 

En büyftk bataaı bu · poli
tikanın tatbikinde meclisi 
mebuıanın makulattan en 
ziyade uzak elemanlarına 

dayanablleceğinl zannetmit 
olma11dır . 

Yunan devlet bankaaının 

umumi toplant11ında, Oırek
lör Çuderoı ile bük dmet ko · 
mlıeri Elı:aarhakiı, ıerel< 

banliantn umumi vazıyeti, 

ıerelue devletın büdçeıi hak· 
kında aıaiıdaki mah1matl 
vermtılerdır 

Çüolcü frank meaeleainde 
(Sonu Dördüncü !Sayfada) 
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ÇEViREN: Kernal Demiray i 1 
düıünürkeo koridorda 

ıtıfın hafif deilf rneıinl ıöz 
den kaçırmıyordu 

Dıfer laraftaoda yaıaya· 

cafı günlerin azhiını d6-
ıüo6 yordu: Salı, çarıamba 

per ıembe ve cuma! Mesele 
nın halli imkansız defıldi, 

fakat zamanında bal çareıi 
bulunacak rntydı? O Tınk 
leıteın'ın ıu mabut M G . 

mücrııni reti bb1tt edebile- 1 
cekti 

K.ur9uni renkteki ıema 

dan dökülen ıtık , kort<lorda 
duman reneını aııvorJu Co· 
nnorsun hücresinde ıtddetli 
ve ıüratlı ayak !lesleri ıo dt 
lıyordu: Bır, ıki bir, ıkl üç 
Bir, iki - bir iki üç: Bu 
der mult&Ulin hudlar. ldt 

lıidore Var~cda hıç\cırık · 

larının ahengin• ıtddetll ök 
ı6r6klertle bozuyo .. du 

Yugoslavya aş vekili
nin Berlin Seyahatı .. 

( ikinci sayfanın devamı ) 
manzara arzetmekle bera
ber ifade tarzlariyle birbir· 
lerınden ayrıldıkları içın, 

aıağıda birkaç nümune zak
redıyoruz : 

Dt diplomatlıchpol kor· 
reıpoodenz. her tkt mem 
Jeketıo daimi ve ııkı 

bir lfbtrliğt aayeıinde hem 
kendı, hem de bütün Avru 
pamn menf aatlerıne hizmet 
etmek arzuıunu besledığıoı, 
bu itbirliğıoin daıma karıı
hkh bır sayaı ve anlaıma 

ile kabil olabıleceğlni, böyle 

bir ha leli ruhiyenln tıe hıç 

bir valut ıttmatıızlıkla kar• 
ıılaomaması lazım ıeldıiıni 
tebarüz etti rdikten sonra, 
İtalya ve hatta logilterenln 
aksine olarak. bazı Franuz 
g1tzetelerının , Rheinio öte 
k&yılarından gel~n bu barıı 
ıeılerini yanlıt tefıir ettikte 
rin tee11üfle kaydediyor ve 
Almanya ı l e karıı karııya 

ı~ç p görüımemo bir '" ıha · 

oet., te ikkı edıldiğf zaman· 
larıo artık tarıhe karııtığını 
hatırlatarak ıözlerıne ı6yle· 
ce devam ediyor: 

~ A vrupanm iadei ııhhat 

edebilmeıı için muhtaç ol 
duğu ıevlerd~n btrııi de, da 
ima bir üçüocünüo aleyhine 
çenilec~k itttf aklara yol 
açan ve bu yüz,ien zaruri 
olarak birer "Complot,, ma
hiyetini alan düıüoce ve 
temayüllerden kurtulmakta 

dır" 
F ran kf urter 

Stovadınovıçin 

nelık aktıf bar ı 
ele alarak bunun 

Zeıtunr, 

üç se 
ılyasf!tint 

bır bılan 

çoıunu ç zıvor Gaz.-teve gö
re, Stoyadıno\otçln en büvük 
mezlyetınden bıriıi de , kü 
çük andlR~manın, aynı nok 
tada kaimıyacağını, bır evo· 
Uhvon ı~çırmeye mecbur ol 
doğunu anlamıt olmuıdır. 
Yugoılavya, evvelce giriımıı 

it bulmuıtu. Yahut da ka · 
til kadım, kocuından kur 
tulmak ıçin lSldürmüıtü. 

Fakat neden. bu takdirde 
doğrudan doğruya kendi 
ıahıına taarruz etmemitlı? 

Varecha gürültülü bir 
ıurette hıçkırıyordu: Connora 

sabrı tü"entniı . yüzünü de 
mir parmaklıklara dayamıı· 
tı 

- Korkek herif! Dtye ba 
iırdı, derhal ıuımaz isen 
§imdi ıeoı öldürürüm 

Hayret edılecek btr ıükt1t 
haaıl oldu. ıonra V arecha 

çok yavaı bir ıurette tnle 
meğe devam etti. 

Veıtland; cinayeti hazır · 

larken amucazade11 Lavren

ce Vhartonu, ıoora, Rıchar 

Bol.tonu, Rov Voodburyi 

ve memuru Amoı Sprague
yi düıüomeğe çalıııyordu. 

olduğu taahhütlere ıadık 
kalmak' " beraber, Anupa
dakı yeni inkişaflara kartı 

llkavd kalmamıf ve Alman 
ya tle lt&lyanın yeniden 
kuvvetleomes'ni . daıma m6 
hım btr unıur olar1'k eöz 
önünde buluodurmuıtur. hel· 
grad bu suretle Avrupa bft• 
rııının en &< u vvetli unıurla 

rından bıri olmuıtur BGtün 
bunları ımkinlaıtıran veni 
polıtıka m~to;ju ıaveılnde 

bugün, F ranaız dıt bakanı . 

Delboı, Ortaavrupa ıevaha · 

Undeo döndüğü vakıt, Fran· 
aanın Tuna davalarından 

u.uklaıhrıldığı hl11inl taıı 

mamakla beraber, Balkan· 
larıo manzaraaının del ıtıji 
nl itirafa ve bunu blSylece 
kabule mecbur o\muıtur. 

Berlloer Rör•enzett11ng, 
ıörüımeleı d'"n ıonra neıre· 

dılen reıml tebllii mevzuu 
bahıed~rek dtvor ~I: 

" Yugoılavva baıbalcanı 

Dr • Stoyadlnovtçln Berl•n 
ziyareti hakkında neıredılen 
reımi teblii. her ıki memle• 
kette de ıenıı ve ıe•lnçll 
aktsler uyandıracaktır; zira 
ikı devlet adamının Berhn• 
de müıtereken teıbıt ettilr
lerı noktalar. birbfrlerıyle 

dostça ıeç•nnıek l•teyen Al· 
mao ve Yuıoılav ml letl ar• 
zu ve mak1atlarana tama. 
men uygundur. Herlınle Hel• 

grad ara1ınd", her iki devle· 
tin menfaatlarıoa u1gun ola· 
rak takıp eodlleo pollt.kava 
bundan ıonra da devam 
olunacaklar Berlın alSrüıme· 
lerl ve bunlardan elde edi
lrn Df'tlCf", her iki tarafın 

menf aetlerfni göz 6nünde 
bulundu•m,..kl" beraber, htç 
btr üç(incünün ale~hine çev 
rilmıven •e bu yibden t>a
rtıçı ve yapıcı olan Ud ta · 
raflı görüıme uıulOnün fay · 
da ve lüzumunu bir dda 
daha aöıtermtıtır ... 

zllmıı ince keılaranı oynattı. 
Ve birden jıkletlnl çlinlye
rek durdu. 

fınkleıteln ıordu: 

Bay Bolıton burada 
mıdn? 

Bay dolıton mu? 
Sanki kadın bu lımı ilk 

defa ııttıyordu. 
... Z1man çok ıeç .. 
Fınkleıtein lcuru bır ıeale: 
- Saat kaç olursa olıun , 

ben ıtze burada olup olma
dıitnı ıordum. 

Genç kız lcüllah bir ta· 
vırla onu ıüzdü . 

- Şımdi bakayım, kim
siniz? 

Charleı f iokleıteln 
- Ya ne münaıebetle? 

Avukat bir 1abınızlık all
meU yaptı: 

- Sızın bana ıorduiunuz, 
zi1aretlmln oıakıadın ı ona 

izah edeceitıo, efer bur>u 
bilmenizi lı:eodlıl arzu eder 

dcan alınacak ma16mata gö · 
re çalıtmaja baılıyaceğını 
umuyar ve bu adt'lm hak 
kında bir ha1li merak ht~
edtyordu. Bu cinayet geceat 
apartımanda ne yapabiltrdıi' 

F•nkleıteln, eli kapırtm tok· se bızzat kendiıl onu anlet
mubayytleal meseleyi her ban-

mağı ÜZf'rlnde, ıeffaf cam makla zevk duyacakhr 

Hak ıkl Katti! Veıtlandın 

Eğer o hakiki mücrimi 
aörmüııe, ıüpheıiz her ıeyt 
kolaylaıtıracaktı M . C n•a 
ıahadeU hiç olmaz~a bir zct. 
mao iıazanmaia yrdım ede· 
celı: btl&hara h•klk1 katili• 

gı bırtne yükletmeyi mene 
dıyordu Şuraaı muhakkak ki 
bunuo aıle doıtlarındao bi 
rlıl olmuı kuYyetli ldı. iki 
ıeyden biri: Ya katıl Bayan 
\'eıtlaodtan kurtu 1mak lıte· 

mit ve Veatlantın aıle"i va 
slyetl•I' taraılme11nı mGta 

üzerine valdızla çizilmıı harf· 
!eri yeniden okudu: 

Veıt•and, Bolıton ve Vo 
odbury . 

Sonra, kati 
adımını attı 

lefoncu kadıo , 

bir ıurette 

Genç te· 
kalemle çl 

Telefoncu, Standardın bir 
fitini yerine soktu •e c haz 
da bukaç kelime .c;ı edı. 

Sonra: 

- Bay Ro'ıton, btr 
ılıl beklıvor. dedı . 

S0R0YOR -
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Fransız Gazetelerine Göre 

Kabine ~hranının ~e-
be p I ri Nelerdir? 

teredd6t etmez .. .. Halk 
cephuı,. nin balası fatlzmle 
mücadele etmıı olmHı de. 
ğıl , cumburıyetln miidafa 
asanı ıoıyal dalalet haline 
setlrmtı o muındadır. 41 
milyon nlfuıluk bir mamle· 
ket C G. T aza11odao 2 -
3 mtlyoaluk b1r kitleyi mem
nun etqıek ki, -bu memnu 
niyet le muvakkahr- mak· 
aadlyle idare olunam•z. 

Maliyeci lnformatlon 
ve komüniıt Humanlte 

kabinenin takip ettlil bari 
ci poltttka bir Franıız İn 
ııliz doıtluiu pollttluHı idi 
ve o halde kalagelmekte· 
dır. 

K o m ü n i ı t Humanil~ 

gazeteıine ıöre: lagillz mu
hafazaklrlar1nın Lord Lon· 
donderry taraf andan idare o-

1 unan ve baıvekll Cham 
berlalne tlhamlarda bulunan 
bir hızbı birkaç aydanberl 
fraaıız halk c•pheılnl da 
tıtmaya, vlcude ıetlrdlil 
eaertn tnklıafına mani olma 
ya ve halk cepbeatn1n elde 
ettiji neticeleri 1ıkmaya 

a hdetmıı bulunmaktad1r. 
lıpanya hanmde lnıillz 

ıerma yeıtnln oynadıiı rol& 
hatarhyanlar loıillz tefeb 
biiıOniln ıumol dereceılni 

ne ntıbeten daha hız.metçi 

ce hareket etmeılnl arzu 
etmektedir. lnılltere Fran 
1anın Salamanıaya bir mQ 
me11U 16ndermeme1lne ta 
bammiil edemiyor; Franıa· 

nın Fran1a - Sovyetler pak
tına ılttlkçe daha bariz bir 
rlayelltzllk göıtermealnl iı 

tlyor; .. mihver • devletle -
rlnln lhllrHlarına bGyOk bir 
pay ayrılmak 6zere Franıa 

ltalya ve Franıa Almanya 
ara11nda anlaımalar yapıl 
maaını arzu• ediyor. Bunun 
için M Cbautemptnın 16y 
ledilrleri ini bir tebevvlrln 
mahıul6 olan ıeyler detti 
dtrler. Scbautempı ıadece 

L6ndra bankacılarlyle mu· 
haf azaklrlarının emirlerini 
yerine ıettrmektedir ,. 

(Üçüncü ıayfaom devamı) 
markıiıtler e radtlraller ara
undakt tez8'l tam fdl Radi 
lraller FranJu mOdaf aHını 
ciddi bir ıur te arzu edi
yorlarJı lıtler lıe pa 
ra ve 1ermayeyl yılcmalctan 
baıka birt•Y dOıünmüyor 
lardı; btlt6n barekltlanna 
Moıkovnın ilhamlara hllctm 
bulunu1ordu. Bu ıartlar için
de berhanıı bir uzlaıma ya
,,ılma11na matuf ıayretler 
6nceden akamete mahl&üm 
idiler. 

Soldan Ere Nouvelle 
nazırlar buhranın, dıı polltl· 
ka zavlyeıtnden tetkik et- anlarlar. Bu sabada b6y6k !============! 

ıa::?:etealne ıöre: .. Halk cep
heal.. uzun zamandanberl 
6lm61Ul. Kabinenin lıbf uı 
tarihi olan 14 ıonklnunda 

16mtllme meraılml yapıldı. 

KomlnlatJer de ıoıyallıtler 
ara11ndalrl tefrika bir taraf
tan, birbiriyle hiçbir ıuretle 
telef kabul etmlyen radika
lizm ve kotlekttvızm aruın 
dakl deolojl zıddıyetleri dl 
ler taraftankt, bGtln bun· 
lar kambiyo murakabe .. nde 
bllhaıaa tebariz etmlılerdlr· 
dlayanan en lmkia11z tefek 
ldlllerlndea biranın parçalan
maııaı mucip olmuılardar. 

Komlnlıt Ye aoıyaUıtler, lı· 

ter müttehit fıter mlcteml 
bulunıunlar. Franıız milleti 

ara11nde herbanıl btr kol
lekllvlat t&criibede buluna 

mular. Franıız mlllell bau 
ye reformu yapılma11oa ve 

IOIJal ıartların tebdiline kal
k11ılditı takdirde kendini 
,.,tanın kucatına atmakta, 
Jftnl, faılzml kabul etmekte 

melcte ve dikkate deler iki 
makale neıretmektecUrler: 

Maliyeci Joformation 
ıazetealne g6re: Zuhura ıe 
len nasırlar buhranı Fran11z 
dıı polltlkHının kontlnüıte 

ıt meıelealni ortaya atmak· 
tadar. Son intiha battan beri 
.. Halk cepbeıt .. namına 

it baıına gelen kabtnel;rin 
hertk11ı beynelmilel itler ıa
ba11nda mebuMn mecliıinlo 
heyeti umumlyeıl tarafından 
tavsib olunmıyan bir polt 
lika takip etmtılerdtr. Bunu 
tebarüz ettirmek vakıaları 

tef ılr etmek defli onları te 
yit etmektir . lnglltere baı 
veki i Londrada Fransa baı 
veletli ve hariciye nazırı a.e 
vlkt o\an miillkatlarından 
birçok net celer bekliyordu 
Ve hali b~klemeıktedlr. Dün 
mecltıt mebu111nda vaki o 
lan münakaıaların takibinde 
loıtliz ıeflrlnin ıöıtercliil 
allka ve dikkat ciddi bir 
allmettlr. Politllcanın tebdili 
lcabildir. Fakat fatıfa eden --

Brltanya lmparatorluju ade· 
ta Avrupa lrttcaımn mümeı 
ıtll ıibl hareket etmlıtlr. 

lnılitere bareketleriJle Muı
ıoltnl ve Httlerin emellerine 
blamet etmektedir. Fraa•· 
da dahilde .. Pauıe ,. ve 
hariçte de • ademtf milda · 
bale komltell .. fikirlerini 
telkin eden laıtlteredtr • pa
ul8., un manaıı para kuv-
veti lrHtı11nda teılimlyetf;. 
" ademi mildahale • iıe 

Almanya • balya macera11 
kar1111nda teallmlyetl ifade 
eder. Bu neticelere varıldılr· 
tan aonra Glty mall1ecılerl 
yeni btr merhale atlamaya 
ka lkıımıı 1ardar. Bun lana 
t ranaada tatbikini iıtedtlc)e 
rl politika evveli kom6nlıt
lerdea ayrılma11, ıanlyen C 
G T ttttktl&bnın f aallyetlae 
mani olmayı iceı.p etUraıek 

tedlr Yalnız bunlarla ildl 
fa etmekte deiıldirler. Glly 
mallyectlerl bunlardan bat· 
ka Fran11z dlplomHlılntn 
lnıtllz hariciye nezaretinin 
talepleri karıı11nda evvelki 
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7 Söfütlük 5-829 
61 )) )) 5 280 
19 Ada .. 2 332 
5 Mııarhk )J 29ı 

20 SöjütlOlr 9 353 

2 K1r angıç 14 658 

ll 611tllk 16 881 

16 « 24 344 
7 Kulak 225 115 
1 Sunıur Br.385 210 

O. Klmtl 
Muıtafa G Mehmet. Şi Muıtafa. C Dere: Kokucu Mustafa 

.. • Mehmet. G dere Şı. hendek C. Kamil: Küçük Ahmeı 
Mah&r G. Ferit. Şı Nızametlın. C Mahir: Hurııt. O . Tahir 
Şehrinaz. G . Yol. Şı Şerıfnaz C b. Saleyman: izzet. 
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O Kadir ve aaire 
lımail G. Hayriye Şı haıao C. lımall: bacı hH•D eti 
Zekiye 
Bay hüıeyln G. Htlml. Şı Mtllkt. C. hendek: Zekeriya. 
O. Mahmut 
Mahir G Zekiye Şı. Azmak. C Ferıt: Çolak Ômer 
Q, Haıan 

Seniha G Muıtaf a . Şt Aımak. C Mahtr: » » » 
Yol G Memtı. Şı K6y. Tarl•11 C. Kendi: Bay Hüıeyın 
Yol. G . Yel. Şi Mezar1ık. C Hacı Slleyman. Hay Yu 
ıuf vere1elerl 4 ~ 31 

Bıhkısir icrı 
lııuıluğundın: 

Ctnıe k6Jlnden Aziz ot 
lu Seyit Alinin bu k6yde 

Karaof lan ofullarından Ha· 
lil •llu lbrahlm mahdumu 
Abdall•hdan ba aenet ala 
catı olan ( 150) lira tarla be 
delinin temini lıtlf aıı için 
borçlu Abdullabın mahcuz 
ve Mtalmaııaa karar verilen 
Kabrtıtao, namı diler Gilr 
alan mevkUnde ve Clnıe k6· 
Jlnde Kadir Onbaıı halen 
dopıu Kadir Onbaıı deni
len Koca Kadir vef ati le A.y· 
ıe ve Abdullaba ve Sllley 
man lbrablm Atalarla Alı 
vereıelerl, batııı hacı Meh 
met ve Muıtafa balen umu 
ma alt yol ve çam. kıbleıl 

Molla otlu Maıtafa ve ha· 
lea Selim ve lamall, poyrazı 
çam b&ien kabrlltan ile 
mahdut 96 payda 15 peJ 
bı11ell ıayrl menkul tarla
nın tarihi lllnclan itibaren 
30 i Jn mOdetle açık artır
maya çıkarılmıı oldujuodan 
talip olanların Bahkeeir icra 
daarealne ıelmeleri ve bi
rinci artnma 28·2 938 tarı 
hine teaadOf eden pazartesi 
ılloG 4 aat 1 S de baılanaca 
ğı ve artırma ıartnameıinln 
Hin tırlbind~n ltıbaren her 
keı tarafından g6rllmek ize· 
re açık bulun~uıu , bu ıuret
le tayin edilen zamanda ar 
tarma bedelinin ıayrl men· 
kule takdir edilen beher dö· 
nGmG 15 Ura muhammen 
kıymetin ylade yetmtı beti 
ni buJmadıiı takchr<te en aon 
artıranın taabbOdG baki lcal 
mak ıartlle artarmanıa ı S 
ıOn daha temdit eddeceji 
ve IS ncl ailnl yani 16 3 938 
tarih ve çarıamba ıünü ay · 
nı ıaatte ıayrl menkulün 
tekrar artırma11 ıc:ra edile
rek o ıün en çok artırana 
kati lhaleei icra edıleceil ve 
ipotek ıabAbi alacaklılarla 

dlier alakadarların ıayri 

menkul Gzeundeki haklarile 
faiz •e ma1rafa dair iddia· 
laranı evrakı m6ıbltelerile 
birlikte icra daireılne bildir· 
m lerl akıl halde hakları 
tapu ılcıllıle ıablt olmadıkça 

1atıı bedelinin paylaıılmaıın 
dan hariç kalacaklara ve da 
ha zıyade malümat almak 
tı\iyealerln icra daireaiae 
gelmelerJ, 1ataı bedelinden 3 
senelik vergi borcunun da 
mlıteriye alt olduju bildiri 
lerek ve ıatıı bedelınln pe
tln para tle oldulu ve ihale 
ıaatlnde hazır bulunmayan 
mQfterder lıttnklf etmlt ol· 
cluldarı llln olua• 

Balıkesir Vild)'et Daimi 
EnciJmeninden: 

1 - Arthrmaya konulan tı: ldarelhuıuılJe akaratm
dan eakl Sıhhiye delreal ittl•lindekı kahvehanenin l>tr ... 
nelik icarı 60 lira ve muYakkat teminat 4 lira 50 karat• 
tur. 

2 - ihale 14·2 938 Pazatteıl ıOnl .. at 15 de Hı•t· 
met blna11nda Vıll1et Enclme11 odaıında 1apalacaktır. 

3 - Şartaamenial 16rmek llUyenler Enclmen kale
minde g6reblllrler. 

4 - tıteklilertn muayyen vakitte Encümen DalmlJe mG· 
racaatları ilin olunur. 

4 - 1 - Z9 

Dar•anbey Hava Kuruma 
Baılıanlığından: 

Kurban bayramında toplanacalı tahmin edilen (65G) 
koJUD, (800) keçi, (5) 11lw derlılle. (300) t.arMk 20 1 938 
den itibaren ylrtnl bit gGn mBddetle eçık arbrmaya •on· 
muttur. 11 Şubat 938 cuma ılnl uat 15 de isa li tbaletl 
J•pıl.acaktar. latekltlerln .. rattt.anlama• lsere Ha•a K ara 
ma Daraanbey ıubeıtne •'iiracaatla•ı 

4 130 

. 
Balıkesir lnhiıarlar . . 

BafmiJdiJrliJğiJnden: 

Kabili tezyit ve tenklı olma k tartı1le Ginen lnhharlar 
balumevtnden Bandırma lnhlıarlar ba•ımeYlerlne lram;on· 
la ıevk edilecek (200,00C)) kilo idare malt 1aparalr tltln 
lerla nakliyata mevcut ıartnameal muclblace 25· l 938 si· 
nilnden itıbaren ( 15) ,en mGddetle ekıtltmeJe lroaalm.111-
tur. lıteklilerln 8 2 938 ıah ılnlae kadar G6nen ... ı .. r
larına mlracaatları. 

4 1.35 

Balıke•ir Orman 
Baımali.ecli•lif inden: 

Balıkeıir villyeltnln Sındarıı lcaza11 Bardakçı lsly 
civarında Sıtarova Devlet ormanında ( 1) numarada• !13 
numaraya kadar numaralamnıı 481, 911 metremdslp ıa,
rl mamule muadil dlktlt çam alacı yirmi ıh mldcletle 
açık arttırmaya çıkaralmııtar 

2 Arthrma 16 - 2 - 938 çarıamlta ı&nl ••t (IS) 
de Balıkeılr orman baımühendtıhlt bina11nda J•pılaeaktır. 

3 - Beher metrftltlclhının muhammen flah (SIO) lıu• 
ruı yGzde 7,5 muvakkat teminat ( 185) liradır. 

4 Şartname •e mukave ename projt-lerl Balalceıir •e 
Sındırgı orman idarelerinden 16rOleblllr. 1 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii 

Dombay 
Ç .. meıl 

Ctmi 

Tarla 

Hududu 

Dotu: Rençber Y •tar tar
la11 bat111 mabacır Ha
ıan tarla11 poJram fol 
kıbleıt: Çırpaalı C.ID 
tarla11. 

Paıaalanı tarla Dotuau: koca Hl1ey1D 

batııı: Rlıtem otlu Kacltr 
poyrası ıoıa yolu kıbleıl 
Halal otlu Ahmet tarlatı. 

Evıafı yukarıda yaaıh iki parça tarla M'19tafafakkı ma· 
h•lleılnden Yentaatra mahacarlarandan lbrahlmdea in· 
Ukal ıurellle bili Mnet mataıarrıfı otlu lımallın 320 ıe
neıhıde ölmeııle veruatl ofullara Alt ve K.acltr ile kızı 
Fatmaya münba11ra olup bunlar da babalarının 61Dm 1 
müteakip terk olunan araziyi birrlza yapmlf oldukları 
tak11me nazaran bunlardan Ali ve Kadır blıaelerlae ve 
her birine iklf8r tarlaeverlldijl ıibl, ba iki kıta tarlada Fat· 
ma hl11ealne t,abet ettılinden namına te1eıltnt lıtemelrte 
dlr. Ba Jerler hakkanda mi ldyet iddia eden varaa op ıı-. 
zarfında ve1alklle birlikte yazı ile Tapu Stc~ mubafı•hlm• 
veyahut mahalline 6-~ 938 ıilni 14'lecek lreılf memarua 
mftracaat lara IOzumu tlipn olunur. 

Sahıbt ve Baımuharrarl: Balakeılr Meb .... H. KARAN 

Çık&rım Genel Derektlrl: FUAT BIL'AL ...... , .. , v.,. ~-~h·~ - ~I~ 


