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16 NiSAN CUMARTESi 1938 

Hariciye Vekilimiz Bey
ruta Hareket Etti .. 

Türkiye Siyaseti Bir Sulh Ve 
Diğer Devletlerin Dahili işleri
ne Ademimüdahale Siyasetidir .. 

Ankara, 15 (A.A.)- Hari· 
clye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüıtü Araı, dün ıabah Ka· 
htreden ve akıam üzeri de 
İıkenderlyeden hareket et· 
mittir. 

B. Tevfık Rüıtü Ara1, va. 
1>urla Beyruta 8e1mektedır. 

Kahire, J 5 (AA.> - Tür
kiye Harlctye Vekili Dr. 
Tevfik Roıtü Aru, dün sa-

bah saat 10,45 de elçilik 
blna11nda yerli ve ecnebi 
gazetecileri kabul etmlıtır. 

Türkiye Hariciye Vekili be· 
Yana tında: 

T6rktye ılyaaetlnln bir su · 
Ih ve dıfer devletlerin da• 

hlli itlerine ademi müdaha
le ıtya1etl olduğunu, Türki-

Yenln komtularlle kardeıçe 

seçlnmek lltedlğlnl ve Bal· 

kan Antantının buna bir de · 
ltJ teıkil eylediğini, aza de. 

vletlerln bazılaranda hüku· 
met değıoıkhklerl olduğu 

halde aradaki münuebatın 
dalma daha ziyade ııklath· 
iını ıöylemfıtlr. 

Rnıtü Araı, Türkiye ile 
Mısır ara11nda mevcud ti· 

caret muahedeılnln yentleı 
tlrtlmeıl için müzakereler 
açılacaiım blldlrmtı ve Mı 
11rın Saldabat pakhna ııtt-

B. Tevfik Rüştü Aras 
rakının yakm bir ati için 
derplı eddmedlflnl kaydey· 
lemlıttr. 

Kahire, l 5 (Radyo) -
Türkiye Hariciye Vekili Do 
ktor B. Tevfik Rüıtü Aras, 
buıün Baıvekil Mahmut Pa· 
ı• ile tekrar konuımuıtur. 

Bu konuımadan sonra çıkan 
reımi tebliğde, Mmrla Tür· 
kiye ara1mda akdolunan 
dostluk muahedealle iki 
memleket münuebatmm, 
çok kuvvetli ve samfmi bir 
ıafhaya girdiği blldtrllmtıttr. 

Kahtrc, l5 -
Türkiye Hariciye Vekili Dr 
B. Tevfik Rüıtü Aras, bu 
gün lıkenderlyeye hareket 
etmlt ve büyük merulmle 
uiurlanmııtır. 

B. Tevfik Rüıtü Aru, lı 
kenderlyeden Beyruta gide· 
cektlr. 

1 

Çinlilerin Lideri Şan -
Kay - Şek Yaralandı .. 
Mırıııhn ~ir sehrin tayiB ilı yapılın bom~ardı· 
mımıdı ıyıklınndın yaralan mıı ol~uüu bil~iriliyor. 

Londra, 15 (A.A.) - Bir laogıcından beri Japonyaoın 
Tokyo telsrafı Japon ta· felaketle neticelenecek bir 
Jarelerlnln bombardımanın. ite teıebbüı etUilni iddia 
da M l ç K ş ki eden Taymtı gazetesi bilhaa· araıa an· ay e n 
bacakl d 1 d .... aa memnun sörüomektedlr. arm an yara an ıgını 

1 blldı ılı Bu gazete, heyeti umum ye r yor. ~ J 
il k ) Ş _ itibarile asken vaziyetin a -

l( an ov, 15 [ A. A. - an pon emellerine müsald ol -
ay · Şek ile Sungun ıeçen madıfını yazmaktadır. 

Pazar iOnü bir hava seferi 
eınaaında ölmüt olduklara 
na dair olan haberler, res . 
inen tekzip edtlmektedlr. 

londra, 15 - Çın kuv · 
Vetlerlnln Cenubi Şantungda 
vt Şanghayın cenubugarbl 
1 

nde ilerledikleri haber ve · 
rtlınektedtr. Maahaza mu· 
ht l 1 

h e lf cephelerdeki ukeri 
b •rek&t hakkında alınan ha · 
derler btrbtrlnl tutmamakta· 

"· 
d Japonlar, Çın hücumunu 

Urdurarak mukabtl taarru 
ıa k ll ıeçu lerlnl, Çinliler lıe 
et~~~l hareketlerine devam 

1 erfnl iddia etmektedir· 
•r. 

Londra, l 5 - Bütün ga· 
ıeleler Çtnltluıa a1keri mu· 
"•ffa"IJetlerlnden dolayı 
'-'•rnnu t ._.

11 
D Jetlerini beyan et-

tedırler. lbttllf ın bat· 

•• •••••••••••••••••••••• ~ . 
5 Küçük Haberler ! 
'························· * Son günlerde plyı.aada 
3

1
5 milyonluk Uıtün satı§• 

yapılmııtır. * Bır Yugoıla v deniz he · 
yeti Belgraddan Venedtğe 
gitmtıllr. Heyet, ltalyada 
tetkikler yapacaktır. * Emniyet umum mü· 
dürlüğü tarafmdao pollı ter· 
f 1 lilteal hazırlanmııtır · * Danimarka mebusan 
meclfllnin toplant111nda ad
liye naımna tabanca tle 
iki el ateı edılmlıttr . Kur· 
ıunlar ı.abet etmemlttlr. * Şarap ve tampanya 
kaçakçılıfana mani olmak 
için hükOmet bu maddele. 
rln gGmrftk re1mlnl indiren 
bir proje bazarlamaktad1r. 

Çin Ordu/an Başkumandanı Maraşa/ 
Şan-Kay-Şek. Bir Tayare Bombardıma

nında flğır Yaralandı. 
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Ziraat 
Vekili vazifesine ~aşladı. 

Ankara, 15(Hususi]- Ye· 
ol Zfraat Vekili B. Faik 

Rusya ile Mançuko Ara
sında Harp mi Çıktı? 

Kurdoflu. bugün bir top· 
lantı yaparak lktı.at Veka · 

leti memurlarile vedalaımıf 
ve Ziraat Vekaleti memur
larlle de tanıımııtır. 

Çin Teşrii Meclis Reisi Diyor ki: 

Yeni Vekil, bugün vazi

fesine baılamııtır. 

''Sovyetler, Uzak Şarkta Mühim Kuvvetler Tah· 
ş it Etmif ferdir. Bu Kuvvetler Japonyanın Mu
vaff akiyeti Halinde Müdahale Eedeceklerdir.,, 

Antakya 
Konsolosumuz vazifesine 

baslad1. 
lstanbul, 15 ( llusuıi] 

Yeni Antakya kooıoloıumuz 

B. Celal Tevfik, buaün va. 

zlfeıfne baılamııtır. 

Şanghay, 15 (A.A) -
Sovyet konıolosbanesl, bu 
radakl seyyahat acentaları 
rıa Slblrya fçfn ıtmdllik vl· 
ze vermlyeceğlnl blldirmlr 
tir. 

Bu haber, Sovyet Ruıya 

ile Mançuku ara11nda muha· 
rebe çıkmıı olduğu suretin 
de ortada bir takım ıayia · 
lar deveran etmeıtoe ıebe· 
biyet vermtıtlr. 

Bununla beraber umumi-

Dünya Kendisini iflasa 
Doğru mu Sürüklüyor? 
Deniz tuvıetlerini mütemad,yen çoğaltan İngiltere \le 
lmerita 1936 da~i deniz mua~edesim göz~en geçiryor. 

Lonra ve Vaılnaton bükü · ı 
mctlcrj, 1936 dent;ı. ıuualıt=· ı 
deılnde harp zırhlıları için ko· 
nulmuı olan azami hadleri 
yeniden gözden seçlrmek hu· 
suıundakı kaydı 31 marttan 
itibaren üç ay zarfında merl
yete getirmek niyetinde ol· 
duklarından Partal haberdar 
etmıılerdl . Bu azami had 
35,000 ton ve toplar için 
iJ55 milimetreydi. 

Bilıodlğl sıbt, bu muahe. 
deyle, deniz devletlerinden 
yalnız Amerika, lngllteıe ve 
Franıa bailanmıotılar. Ja • 
ponya ile ltalya, muahede 
nin akdinden evvel müza · 
kerelerden çekllmtıtt. 
42, tla 45 bin tonluk devzırh· 

lıları tezgaha koymuı ol · 
duğundan ıüphelenllen Jap 
onyaoın tnıaat projelerinden 
endfteye düıen bu üç dev 
lelin hükumetleri, ıubat bat 
larında, 1936 muahedesinin 
hükmü muclbfnce, Tokyodan 
proğramı haklunda izahat 
tatemlılerdt. Fakat Japonya, 
bu muahedeyi kendlılnln im 
zalamamıı olduğunu ileri sü 
rerek izahat talebini reddet 
mitti Bununla beraber, bu 
reddin konulan azami had
din üstünde gemiler yaphğl 
ıekltnde tefılr edilip bir at· 
lahlanma yarııına 1lrltllme1I 
doğru olmıyacağını da ili.ve 
etmlttl· Akıl takdtrde bu al· 
lahtanma yarııının me1ullye· 
ti dlger deniz devletlerine 
ald olacajını ileri sürüyor. 
Londra konferan11na teklif 
etmlı olduiu tekilde, yani 
her kataıorlyl ayrı ayrı tah · 
dtd etmeden, umumi bir to · 
naj tahdtdl koymak HHı 
üzerinde ııllhıızlanmaya ha· 
zır olduiunu söylüyordu. Bu, 
Japonyanın, Londrada red
dedilmlı olan teklifini, yani 
lnıtltere ve Blrl•ılk de•l•t-

lerle eıttlik talebini tekrar · 
lama11, vaoınatonaa telblt 
edllmtı olan meıhur 3 S 5 
nlıbetinln ortadan kalkmA1ı· 
nı istemesi demekti. 

fıte, İngiliz ve Amerika 
hükumetleri, aaıl bu nlıbett 

mu haf aza endtıeslyledtr ki, 
bugün, 1936 deniz muahe-
desi hükümlerini yeniden 
gözden geçirmek lıtlyorlar. 

Japonya dev gemiler lnoa 
edene onlar da aynı ıeyl 
yapacaklar, Paalflk denizin· 
deki hadlıelertn büıbütün 

lüzumunu lıbat etmlı oldu· 
ğu beıte ikilik farkın idam· 
eılne çalııacaklardır. Uzak 
Şarktaki deniz vaziyeti, in 
giltere ve Amerikanın, bu 
rada, tedaf ül vaziyette kal
acak olan Japon donanma· 
11ndan çok daha geniş hare. 
ket aahaaıoa sahip olmaları 
Dl amirdir Japonya da buna 
kanidir. Şu halde taarruzi 
mahiyetteki bu dev zırhlı 
ları yapmaya, oe lüzum var? 
Bu, her halde, Japonyanın, 

Çtnln kendisine arzettlilnden 
daha baıka gentıleme im· 
kanlarını ıözönürıde tuttu · 
ğuna delalet eder. Bu dev 
lelin daha uzak hedefler iç
in daha büyük bir donan· 
maya ihtiyacı vardır Japon 
muhacereUoe kartı muka ve 
met gösteren Avuıturalyanın 
tik hedef olacağı hatıra gel· 
mektedlr. 

Fakat Japonya bu mak · 
sa dl arını itiraf etmek lıte · 

(Sonu ikinci sayfada) 

Sovyet 
Elçi•i Ankara
ya Geliyor 

Moıkova, 15 (A A.) 
Sovyetler Birliğinin Ankara 
yeni büyQk elçlıt B. Tren · 
tlyef TOrklyeye hareket et

mittir. 

yetle iyi malumat almakta 
olan mehafll, bu taltmabn 
konaoloıhaneye Sovyet Ruı. 
ya ile Japonya araıındakt 
gergin vaziyet dolayıslyle 

Sibtryaya asker sevkini te1hlle 
medar olmak (izere verilmıı 
olduğunu beyan etmektedir 
ler .. 

L on d r a , 14 - Bu
rada bulunan ve loglllz 
Başvekili Çemberlayn ile 
görütmüı olan Çin teırtl 
mec\tst reisi Sunfo matbuat 
müme11lllerfne beyanatta bu· 
lunarak, Uzak Şark thtılifr 
nın doğrudan doğruya cihan 
ıulhünü alakadar ettlil ve 
Çın. mutaarrızi tarzda muvaf · 
fak olduğu müddetçe harp 
çıkmıyacafını söylemlı ve 
ezcümle demlıttr ki: 

" - Şunu da hatırlatmak 
isterim ki Sovyetler, Uzak 
Sarkta mühim kuvvetler tah· fit etmlflHQlf ve t>U KUVVet 
ler, Japonyantn muvaffakt · 
yeti haline, zaruri olarak 
müdahale edeceklerdir. 

Görüyonunuz ki, bir el· 
han harbinin arifesinde bu 
lunuyoruz.,, 

logtllz Baıvekllt, Çember 

llyn dün, Çın teırll mec· 
llıt Sunfo ile uzun bir 16rlt· 
mede bulunmuıtur. 

Sanaldığına 16re Sunfo, 
Lorıdrada Japon1aya karıı 
yapllan m6daf aa harbi için 
Çine lnglltereden kredi te· 
mlnlne çalıtmaktadır. 

lnıllterenln kNdlyl Yere· 
cefl ıanıhyor. ÇGnk6 lnıd 
tere Uzak Şarkta Japon1anm 
muvaffak olmaıını lıteme· 

dikten bat ka Mılletler Cemi· 
yeti konıe1lnde Çinin mG
zaberetlne muhtaçtır. Ftlha· 
klka lnıtlız - ltal1an anlaı· 
ma11 mucibince lnıtltere 
Habeıtıtan ilhakı meaeleıl· 
nln Milletler Cemiyetince 
hallini tstemtıtlr Kooaeyde 
böyle bir karar •erllel.Umeal 
için it Uf akla rey •erllmeıl 
li.zımt1ır. 11-•'--t.• ___ .. __ 

Cta b6yle bir re' ••r•el• 
razı dellldlr. \.UDkG bu talr 
dırde Mançuko ilhakının da 
tanınma11na 701 ı&ıterllmıı 
olacaktır. lnıtlterenln, Çine, 
mOıtenklf kalmaıı ıartlle 
Japonyaya karı• bazı yar· 
dımlarda bulanacafı 1611•· 
nlyor . 

ispanyada F rankistler 
F eraguerayı işgal Etti •. 
Cum~uriyetçilar yani müdliiİ ~ızKh"ınnı ıı Bır-

selon~a isli~timlar vücu~e gatirıığı bıılıddır. 

FRANKIST ~ KUVVETLER .... 
Parla, 15 [A A.) - Sara · 

ıosadan bildiriliyor: Franko 
kıtaatı ileri hareketlerine de 
vam ederek don Feraıuerayı 
ele geçirmlılerdır . 

Parlı) 15 (Radyo) - L6 
ıondan alınan haberlere ıö· 
re: Franklıtler, Poy Serda. 
dan doluan kilometre uzak· 
ta buluDuyorlar. Cumhurl 

yetçller, bu hayatide tertt
bat almıılar •• Franaa ile 
olan irtibatlarının k_,lme· 
meıt için bir mDdafaa hatta 
teılı etmele baılamıılartlır. 

Cumbarl1etçl lıpan7a, Bar· 
ıelon 6nlerlnde de lıtlbk&m • 
lar yapmala baılamııtar. lu 
lıtihklmlar itin 3!S bla ame· 
le ~ahı•aktatlar . 
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Folklor: 

Yürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

1,, ' . . ·, . -..... ~·· 

. . . 

SEHİR ' -BERLERİ 
TOPLIYAN: Kh'.UAL ÖZER 

- 3 -
I- Yaiarda yağmur eıer- 2 - [Zerece) [45) yüre 

de poyraz kıı günü 1 ğtmde [yoğudu] (46) gorku 
2 Hu günde aozelle- 1 3 - (Nıttlm) (47) neyle 

3 
rtn hoı günü 'ı dtm Manieanın yelekçe Tür· 

Orta mahallenin kü 
benli coogunu l 4 - Furun aelanlarım Jer 

Baı bızım evlere gel dlylp f alıer] Koç Gün · 4 
mez oldun nedendir. düz oflu 

1 Yörü dilber yörii 
ıaçanda ıürünıün 

2 (Açıver] beyaz gon· 
ıOnü gul memelerin görün-

sün 
3 - A gozel eana {tntl

zarım) [29) benden beıbe 

beter olup dıztn ıurunsun 
4 - Höyledır a guzel ta 

na {ıotızarım] ah bu gun 
dur. 

Bu türküler; Küpeler na · 
biyesi Karamanlar köyün 
den ve eski aııklardan "Ka
ra Muatllfa., ıaz çaldmlarak 
dinlenmiftlr. 

Her aabahın iki (tu. 
fek] [30] atıldı 

2 - [Ak ıtnema] [31} 
[lıara] [321 [ıanlar] [33] (ga

tıldı] [34) 
3 (Ak dudu] bet [ma · 

yaya) [35} ıatıldı 

4 Furun aslanlarım dt-
Jlp [ aler ) Koç Giınd6z 

oilu] [36] 

- Her ıabahın ıkı ı. .. _ 
fek] çııı iladı 

- Telli (ıurıun} (37] eli· 
rtmt dağladı 

3 - [Duıman] (38) aan · 
cıkmıı (gafil) [ 39) avladı 

4 - Furun 
der di7tp (aler] 

aslanlarım 

Koç Gündüz 

oilu. 

- Aıadanberi eiltm 
elllm yol ıelir 

2 - Yol d~illmtı aenç 
beğlme tuğ tellr 

3 Pek gençlikte bu 
ölilm bize zor ıeltr 

4 Furun aalanlarım der 
dtylp (aler) Koç Gündüz oğ. 

lu. 

1 - (Atam] (40) nama
zında [düıüm (41] goruldu 
2 Sabah namazmda 

basgınım verlldt 

3 Geodimden (eveli] 
( 42) Koç beğim lfuruldu] 

(43) 
4 - Furun aelanlarım der 

diylp (aler) Koç GündOz 
oğlu 

Getirin [gaputumia) 
(44) GürkümQ 

(29) llrnmtk 
[.JO) 1iif ek 
[3 JJ Ak sineme 
[32] Kara 
l.JHJ Karılar 
[.~.~) Katıldı 

jS5} Dişi dtveyc 
[.:16) VertbeJl«lr 
j37J Kunpm 
(SSJ Dıişman 
[39] Gafil 
(·19' Akşam 
(41) Utiyam 
(421 Evveli 
(43 ı l'uruldu 
(·H) Kapulumla 

1 - Ha bunadır delt 1ıon

2 

3 

lüm ha buna 
Şııdi yürek aığmaz 

oldu gabına 
Ell bağlı dar (acının] 

dibıne 

4 Furun aalanlarım d~r 
dlylp laler J Koç Gündüz oğlu 

SONU VAR -

(·15) Zr.ruce 
[.16) Yok idi 
[47} Ne tllim 

Dü ya 
Kendisini if lisa doğru mu 

sürütlüyır 
(Bat tarafı birinci aayf ada) 

medili jçtn, büyük taarruz 
gelımlerlntn lntasını, Londra 
ve Vaıtnatonun ıelamet eo· 
dtıeelyle vermeye mecbur 
kaldıkları kararı ılerl ıürerek 

kendini haklı göıtermeye 

çalııacaktır. Sanki kendi ge 
mllerlnl onlardan evvel, tez · 
gaha koymamıt gtbl lıte bir 
•J & u&, .. ~ &ıUb•DUI ... , aı&•U 

lanma yarııını11 en mühim 
amillerinden birini teıkıl et· 
mekte ve dünyayı , kendi tf· 
li.ıma dofru sürüklemekte · 
dir. 

Bırleti k devletlerin yeni 
yaplıracaiı dev zıhlıların 

40,000 tonu aıacajı ve 400 
mtlımetrellk toplarla teç . 
hız edileceil tlmdıden haber 
veriliyor. Fakat Amerika, Pa
nama kanalının 33 metre ol · 
an geniıllilyle muhduttur. 
Bu da onu Nikftraguadan 
geçecek yeni bir kanal in · 
ıasını tasarlamaya ıevket 

mittir. Fakat bu kana!ın in 
ıaatı okadar uzun ıürecek 

ve o kadar pahalıya mal 
olacaktır ki , Amerika, bu 
it yapılıncaya kadar baıka 

türlü teıktlatlanmayı ve bü· 
yük ünitelerini Pasif ıkden 
Atlantığe geçmek için Ma · 
gellan bojazmdan lıltfade 

etmeyi düıünmektedlr 
lnıılterentn notaaı Ame

rikanınkinden daha tiddetlı 
bir lisanla kaleme a lmmıı 
olmasına ve Japonyonın red· 
d! kendlaıne atfedilen niyet
lerin teyidi d~mek olacağı 

nı ıöylemeslne rağmen, Lon· 
drada , alakalı devletler nra · 
aınd& bir müzakerenin fa y· 
dalı olacağından hala ümit 

kesilmemiş görünmcltted ir . 
Fransaya geline ... , Londra 

ve V aılngtooun nota !arına 
verd•it ceva ptn . ıerbeıtis!nl 
ele almakla beraber, AHu · 
pa devletlerinden biri kendi · 
ıltıl mecbur etmedikçe ken
heaabına selamet hükmün· 
den istifadeye lcalkıımıyaca
ğını ıö)•lemtıtır . Yani Al· 
manya \ıe ltalya Japonyayı 
takip etmedıkçe, demek lı 

temlıttr 

, 

Belediy 
A 

1 ec-
T a • • • 

ısı : ı 1 1 • 
Meclis, Bazı Tarifeler iJzerin
de Göriişerek Kararlar Verdi. 

BELEDiYE KURAGI 

Şehir Mecllıi, Belediye He. 
lıl B Nacı Kodanazın bat· 
kanlığmda toplanarak nlıan 
devresinin üçüncü toplan 
t111nı yapmııtır . 

Eıki zabıt okunarak ay. 
nen kabul edildı . 

Bundan ıonra encümenler. 
den gelen evrak üzerinde 
müzakerelerde bulunulmuı· 

tur. 
Bütce ve tarife muhtelit 

encümenince tetkik edilmlı 
olan istihlak verglılnln ta . 
hakkuk ve tahıllı hakkında
ki talimatname kabul edildi. 

Motörlerde kullanılan ma
zot gibi petrol müttakatm · 
dan alman iıUhlak reımlnln 
belediye kanununun 28 ncl 
maddesine göre iki kuru§a 
kadar reıhn alınabileceği 
taarlh edıldıii halde beledi 
rece aıgari had olan kiloda 
bir kuruı alındığından bu ta· 
rifealn tadiline lüzum olma. 
dıiına karar verildi. 

Belediye vergi ve reılmle· 

rl kanununa göre alınan ver · 
gt ve rael111ler, gerekse 1580 
numaralı belediye kanununa 
ve dtier kanunlarla beledi 
yelere dalr verilen vazifeler· 
den dolayı mus ddak t ar ı 
felerlne göre, lllın acak ruh 
eaUye harçlarının ye niden 
tetkiki ve bu tarifelerde ya 
pılmaeı icap eden ek ler 
hakkındaki d a imi encümen 
ka rarı okunm uo tar ıfe ve 
bütce muhtclı t encümt!nlne 
ha vale edtlmtş llr . 

C. H. Par tisi ilyön kuru\ 
baıkan1 ı ğının Cumhuriyet 
bayramı için icap eden tah 
ılHhn konmasına dair ya
z111 nazarı IUbara alınmak 

üzere bütce encümenine 
bavnle olundu 

Belediye müıt hdemlnln 
be.z1 dı lekl ert a lt oldukl Arı 
encümen lere havole olundu 
Medlı p zartesl günü top· 

lanmak üzere dağıldı. 

Ziraa 
Kongresi ~ k~mda ~ir tamim 

Baıvekıl Celll Bayar, 
c\ nkarada toplanacek olan 
büyük ziraat kongreıl hak· 
kında bütün valtltk
lere aıağıdaki tamimi gön
dermltUr: 

l - Ziraat Vekaletinin 
64. J938 tarihli ve 10. 143 
numaralı tahrlratının ehem· 
mlyetl ü-ıer ioe nazarı dtkka 
tinizi celbedertm. Memleke· 
tin en mühim ve en eseslı 

olan zirai istıhsal kuvvetle 
rlmlzln ne ıekllde orga nize 
edtlmeıi lazım geleceğini 

tayin ve umumi bir prol 
ram vücude 1ıetlrilmesi için 
bir büyük zlrllct kongresi 
toplaoacakhr 

2 Buraya gelecek kim-
seler in ziraat ltlerlnde aala
hl yet ı ıı htbi olma l arınn dik 

a t edilmelidir . 
3 - Mıotakanızda en bü 

yük hhhı l ne gibi madde 
lerden ibaret lıe on la rın en 
iyi bir ıekllde organize edil 
meıi ve bunlardan rasyonel 
bir ta rzda lstıfade edilm sı 

için neler dü§üoüldüğünün 

bir reıpor haıinde lcon gı e ye 
fştlralt edecek ze vat ile goo 

derılmcsin l rfc ederıın . 

Şa h i ftkirlerlni hürmete la
yık bulu rum . Anc it rspor 
muhıt n lzdeki eltihdarlarıo 

umumi k naatlerln l ı htıva 

etmelidir Bunun haricinde 
ıöylenılmeıl arzu edılen 

umumi z. lrıuıt politlkllmıza 

aid düıüncelerln de il iıveıl 

mümkü n ve ha lta muvafık 

olur 
4 • Bizzat vahlerlmlzlo 

bu ırle >·akından a lakalan 
ma rını temenniye ! ayıl< 

buluyorum . 

-,, 
Tic et O ası intihabı 

Ye ilenecek .. 
--~ 

Dün Bu Maksatla Yapılan 
Toplantıda intihap Günleri 

Tesbit Edildi 

TlCARET ODASI 

Ticaret ve Sanayi Odası 

mccllıl azalarının müddeti 
blttlilnden yeniden intihabı 
yapılacaktır. 

Buna hazırlık olmak üze· 
re intihap heyeti reiıl Vali 
Muo•hıl B. Elucm Ya l çın 

kayanın rlyaaetlnde Ticaret 
ve Sanayi Odası mecliaf aza 
ları toplanmıılardır. 

intihap komtıerJ Mektup· 
çu 8. Süleyman Alemdarla 
Ticaret Od.uı reisi 8. lımail 
Hakkı Varna lının da iıttrak 
etti fi bu toplantıda intiha· 
bın gün ve aaatleri 
teıblt e d 1 1 m t ı, oda 

Ekmek Fiatla
rı 20 Para Ar

tırıldı. 
Belediye daimi encümeni 

dün Belediye Relıl B Naci 
Kodanazın baıkanhğında 

toplanarak ıehir ve beledi 

ye itleri üzerinde görüıme 

lerde cezslar, lnıaat tıleri, 

e kmek ve e t ffatla rı , üzerin 
de tetkikatta bulunmuı , ka 
rarlar vermiıtır . 

Daimi encümen, buğday 

fiatlarmdakl fa rk dolaytııle 

ekmek flatlarını; 20 para 
zam ile harcı ekmek 8 den 
8,5 lrnruı , birinci nevi ek
mek 9,5 don on kuruıo, 

fırancnlaya 12,5 kuru ~ üze 
r lnden narh vermıvur. 

O ~ili tic et mu m litı 
Da hili t ı car,.l serbeati · 

sln ı ten1ln edecek ve t im 
d tye kadar devam etmekte 
olan d s hlli tlcnret muame 
li.tmı çok buıtlettirecek ba· 
zı ted birleri n alınması yo 
lunda İ nh ı sarl ar Ve '< i.letln 
d e bir komisyon te tkiklerde 
bulunmaktadır 

Dnhılı ca r tle a lakadar 
olan ları çok sevin :H rece ği 

ta hmin edil n bu f al lyetln 
yakın bir zo.mandn bı tecefl 

kanun ve~ nizamnameılnln 

intihaba taallük eden k111m-

ları etrafında görütülmOt 
ve kararlar verllmtıttr . 

Verilen bu kararlara göre 
Ticaret ve Sanayi Odası mec. 

llıl azalarının intihabı 18 
mayıs çarıamba günG bat· 

lıyacak. 19 J.0 net gün 1eri 
devam edecektir. 

Odaya mukayyet bu1unan 
tüccar, aanayi erbabı ve tir· 
ketler mümesallleri yukarı· 

daki günlerde saat 9 la 12, 
14 le 17 araaında reylerini 
kullırnacaklardır . 

l ISTANIUL RADYOSU 1 

16-Nisan-1938 Cumartesi 
ÖGLE NEŞRIY A Ti: 

l 2.30: Plakla Türk muıl. 
kili . l 2.50: Ha vadlı . J 3.05: 
Plakla Türk muılkiai. 13 30: 
Muhtelıf pllk neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRlY A. Ti: 

18 .. O. Şııli llalkevi göı 
terlt kolu tarafından bir 

t~msil. 19 15: Konferans: 
Üniversite namına Doçent 
Eıat Raıtt Tuksayul \Tanıt 
yon ve beyindeki akıılerl ) 
l 9 55: Borsa h berlerl 20. 
Necmettin Riza ve arkadaı· 
lar1 tarafından Türk muıl· 
kisi ve halk tarkıları 20 45 
Ha,1 a raporu. 20 48: Ômer 
Rıza tarafından Arapça ıöy 
lev. 2 1: Belmtı ve arkadao 
l arı tarafından Türk muıl · 

k lıl ve halk ıarkılerı ( saat 
ay rı) 2 1.45 Orkeıtra. 22:15: 
Ajana haberler i 22.30 Plak · 
la sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haber 
ler ve erteıl günün proi 
ramı. 

v~ bugün çok purüzlü olan 
dah ili ticaret fşl c r lnln kolay 
bir ıekilde fnki~af edecell 

söyleniyor. 
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•• ispanya Harbinin Tecrübeleri: Mısırda Saylav Seçimi 
Ust Katlardaki Sığınak- ye ye f d p ·si.. : 
lar Daha Emniyetli . . Mıoır matbuatı mebuıan parSta~sdt 92 Mebus ı 

seçimi hakkında tafsilat p Eı r t isi ve Ahmet Ma-

hlerdakf sığınaklaı -YikıiiiiCiCanlı insanlara mezar v•;:;,~e;İ;· mart ve 1 ol hır partlıl sv Mebuı 
olma~ tehli~asini no· stermiıtir. ••n günlerinde Y•P•'m••'" Müstakiller partisi 

Çekoalovakya parlamento· 
ıu azaaından Rtchter lıpan 
yada bir tetkik ıeyahatı ya
parak, hava taarruzlarına 

uğramıı tehirleri ıeznılf ve 
toplamıı olduiu enteretan 
1r.alamatı ve bilhaaıa lapan 
Ya ıılnaklarına alt tafsflatı 
neıret mtıttr. 

Bu neıriyata nazaran bJ 
rloct sırada en mühim olao 
keyfiyet evlerdeki mevcut 
•ığınakların. yılu lma ıebt-bılt

canlı lnaanlnra mezar o la 
cağı tehlıke1lnl ortaya atan 
fikirlerdir . Şayet kifı veva 
maksada muvafık tarzda 
rnahrecler mevcut değilse 

o halde evin çökmetı iyle 11 

lınak öyle müthtı bir enkaz 
altında kapanmıı olur ki, 
ıığınakta bulunanların biz· 
ıat keodllerint kurtarmaları 
irnk&m kalmaz ve hariçten 
aelen kurtarma kuvveti ıle 
ancak pek ıeç ve afır bir 
•urette ite mOdahale eder. 
M•drtd ahallıl. edindiği tec
rQbeye dayanarak &111 11ğı 
O•jın illtündckl katı tercıh 

etmektedirler. Her aıimak 
için bir çok mahreçlerin 
lc•tt ıurelte lüzumlu olduiu 
tebarQz etmlıtır. 

Bombaların tetlrlerlne ge· 
lince bunlarla, 4 6 katlı 
evlerin bütün katlarının, 
bodruma kadar dellndlii ta 
hakkuk etmtıtır Keza yer 
altı hatlarımn tunellerl de 
bombaya kartı emniyet te 
rnın etmez Evlere yapılan 

tam laab tler, beklendiği 

Veçhlle bir lstiıoa tetkil et 
tnektedtr. Sığınaklar ancak 
nadır ahvalde tam isabetle 
re maruz kalmıılardır Bu 
•ebeple, 11ğınakları o ıuretle 
tertip etmek lazımdır ki el· 
Vara ve mesela caddeye dü . 
ten bir bombaya karıı em 
niyet temin edebı lıin 

Mevcut evler, bazı meıa· 
feler dahilindeki bombaların 
teılrlerine kartı mukavemet 
iöıtermtılerdlr. En emlo 11 

iınaklar, tııbli kayalar için 

Evet, düıfincemde iı
rar ediyorum: Zannettiğin 
aıbı kırlarda, inzivada fikir 
l..IJumaz; tamtenl, ıehrln 
Pla kokularından kurtulur, 
hlnız ağaçları ve d algaları 
0lctıyan ıerln rüzgarları te· 
neffüs ederek hftrrlyetlnl ka· 
tanır, yüluellr ve aaaletınl 
elde eder. 

- AHahaıkına, bunları 
nerede okud:.ın? 

- Allahın yazdığı tabiat 
~lrnlı kitapta. Bunlar o lca · 

"' büyük harflerle )'azıl · 
~•ıtır ki, onu ancak senin 
tıbı körler okuyamaz 

l' - lltıfatına teıekkür .. . 
•tıdı§ım gözlüklerden de 

•nlaıılır kı, ben miyop bir 
•danı b ırn; fakat, tabiat klta -

dını, •en alfabeyi öğrenmez· 
en " 

d h 0 nce okudum Sen lıe 
" a düne kadar bu gibi 

rom 
d antık düıuncelerle ele1y 

:ı 1
' 0 rdun Bununla beraber, 

1~di fıkrlnt değlıtlrdlğlnt 
tnelde bahtiyarım: Bun 

il \I' Seçime dört parti lıtlrak el· Vafd pertlıı 1 2 Mebus 
mtıttr . Bunlar halk parU•i Seçim sonunda ekseriyet de yapılanlardır Açık yer· 

lerde yapılmıı üıt(i kapalı 

hendekler fevkalade mükem 
mel bir emniyet temin et 
miılerdır . lıpanyada ııtınak · 
lar lnıa etmlı olan leviçrell 
Doktor Beodelln müıahede 
lerlne aöre bombaların teal 
rile yıkılan evlerin takriben 
yar11ının enkazının cı.ddeye 

döküldüiü anla§ılmakta ve 
bu ıebeple caddelerde gıdit 
ıelio tamamen lmkanııız bir 
hale g el mekted ı r . Enkazın 

kaldırı ' maaı çok zaman ica 
betttrmekt", v~ haftalarla 
ıürmt ktt- d lr . Eu tt-cıübel <>r , 

mükemmel ııureıte teçhiz 
edilmıt ve çok malzemeye • 

1 
malık ve iyi yetııtlrllmif 

kuv vetll yardım htzm,.tlerlne 1 
1 

ihtiyaç olduğunu meydana 
koynıuıtur Sık lılılı.n edil · 
mit mahallelerde, ~nkaz ıe 
bebıle gtdit gehtın imkansız 
lığına karıı evlerin 1 inci 

veya 2 ncl kat dıvarlarında 
açılan delıklerden yayaların 

gidip gelmesi imkanı elde 
edılmlıttr . Sığınak tavanla 
rının tıkvlyeıl iti ekıerlyet 
le zayıf bir ıekllde yapıl · 
mıthr 

Ekseriyetle zayıf bodrum 
dıvarları takviye edılmemlt 

ve bu ıebeple, civara düıen 
bir bombanın pat lama tesi 
rile bu davarlar yıkılmııtır. 

Bu tıten anlamıyao loıan 
ların yaptığı sığınakların ite 
yaramamuına mukabıl mü · 
tehauısların yaptığı aığınak

lar iyf hizmet görmüılerdir. 
Sığınağa giden merdivenin 
büyük ehemmiyeti vardır. Dö · 
nemeçll dar merdlven'er ya 
rahların nakline elverltll de 
ğildlr . 

Hava taarruzları eına11n 
da aörülmüıtür kt, tehlıke 
ııaretl verlldığt andan ittba 
ren, tayarenlo gelmetlne 
kadar geçen zaman zarfın 

da ancak JUO kiti, tek bir 
methalden 11ğınağa glr~bıl 

mektedir. Bu ıebeple aonra 
radan bir çok ıığınaklarda, 

dan ıoora, senin1e ula eğ 
lenmiyeccğim; yalnız, st-n 
de bana birıey vadedtcek 
sin 

- Nedir ? 
Benimle açık ve doğru 

konuıacak mmn? 
Ne demek lıtlyonun? 

- Şunu demek lıtlyorum 
l<i, bu kadar lakaydi ve so 
ğuk luktan sonra inziva ve 
k1rlara karı• olan hu ani sev· 
el t ~sadüfen gelmlt değildir. 

Bu harikayı meydana geti · 
ren bafka bir ıebep olsa 
ıerek . Anlıyor musuu? Baı · 
ka bir eebep 

Stefao, yüzüme bakarak: 

- Şeytamın , dedi. 
- Yahut bütün Rumlar 

gibi zf':klyim . .Söyle .. 
-- Tahmin et bakalım. 

Bir sebep olduğunu 

anledım; lakin, bu ıcbebin 
neden ibaret olduğunu sen 

.aöyllyecekıın. 

- Hakikate doğru dahn 
birkaç adım atamaz mı· 

adını taııyan hük6met par hasal olmadıiından intihabı 
tisi Sid partııl adını taııyan tekrar edilecek mebuılar 19 
doktor Ahmet Mahir partlıl, mebuı . 
müıtakıller partiıi ve Vefd Y ek\ın 264 Mebuı 
partııl idi. Dlier üç parti Vef d partlılnin liderleri 
Vefd partlılne kartı bir cep olan Muıtafa El· Nahu Pa· 
he almıı bulunuyorlardı. ıa ve Mükerrem Abed paıa 
Bunların belli baılı progra v~ arkadatları seçimde mağ-
mı yoktur. Fakat Vefdln lup olmuılardar. Böylece 
tdareeizl i ğlni tenkıt itinde Vefd part11l lntıhabatta 
bJrleılyorlardı . tam bir lnhtzama uğramıı 

bulunmaktadır. 

Seçimin verdiği netice Vefd gazetel~rine göre, 

d 
partinin bu ıuretle kaybet 

ŞU ur: me1ının sebebı otorıtelerın 
Halk parllıl ve hükümet Veftci müntehip1ere tlddetll 

birden fazla methal ve ua 
lık boıluklar (ıchleusen) vü 

cude getlrtlmlıttr. [ Nıeuvve 
Rotterdamıche Zeitung] den 

öğremldtğine göre, ıılınağın 
havas ı , nazari olarak kabul 

edilen zamana söre daha 
çok erken bozulmaktarlır. 

Ne oksijen lattmalf, ne de 
hamızı karbon aalıverllmeal 

havanın bozulmama11nda 

kati rol oyoamamııtır Ha· 
vanın rutubetle tıba haline 
gelmeıi ve fena kokular 
dolayıılyle buraları uzun za· 
man tahammül edılmez bir 
vazh·ete gelmektedir 

muamele yapmaları ve fntl · 
habata düdahale ederek rey 
verJlmetlnl kuvvet btlmaUy 
le mt'netmelerldtr. 

Partinin ora-anlarından 

olan "El Mıarl,. gazeteal, 
Kral Faruka hıtaben nefret· 
tiği hır mektupta kralan 
milli hlaee tercüman olabi 
lecek serbeıt intihabat yap
maıını lıtedıil halde, hükü· 
metin buna zıd bir hattı 
hareket tutmuı oldu~unu 

yazıyor. 

Hükümet doetu "El Belai,, 
gazeteıl lıe Mmr uluıunuo 
Vefd partiılne artık muhab 
bet betlememekte olduğunu 
ve buna en açık delilin ıon 

' intihabat olduğunu yazıyor. 
" El Bel ağ " gerek kra · 
lın, gerek h<ikdme
tln bir diktatörlük vücude 

Hava bilhatta ıtlak elbt 
ıelerden dolayı çabuk bo· 
zulmakta buna mukabil ha· 
vanın ıunl ıekılde deiittirll 
mesi [ fılhratyon J uıulü iyi 
neticeler vermektedir. Bu 1 

ıayede mtde bulant111 ber
taraf edilmektedir. Ctvarda 
harap olan benzin tankları, 

kalörifer teıl1all, ıu bor~la· 
rı ve buna benzer ıebepler 
dolay11lle ekstriya 11ğınak· 
lar i§e yaramaz hale gel 
mittir Hu gibi tetislerin el 
varında ıığınak yapmaktan 
kaçınmak lazım gelmekte 
dır. Su b&1malarına kartı 

kafi derecede yer altı mec 
raları olmayan k11ımlarda 

ııığınaklar ıu altında kalmıı 

lardar 

getirmek arzuıunda bulun 
dukları hakkındaki iddiala
ra karıı da bu iddiaların 

yıt.nlı~ olduğunu ve mecllıte 
üç kuvvetli partlnlo azaları 
bulunmakla ıabıt olduiunu 
kaydediyor 

·El Mokattam,, ı•zeteıl 

m illete sükünet ve sofuk 
kanlılık tavalyl'! etmekte ve 
ayrıca netrettlğl bir maka · 
lede müstakiller partisinin 
ehemmiyetini tebarüz ettir
mektedir . Gazeteye göre, 
Müıtaktller partlıl, ileride 
tt-ıekkül edecek ka hlnelerde 
mühim bir rol oynayacaktır 

Türkdilinin Romanı 

- ı\ l\111\R İLİS 
Çeviren: Zeki Tıınaboylu 

sın? 

Evet. mademki lıtiyor· 
sun 

Atınayı ve btz1eri bıra· 
kar ak üzüntüler için 
de yola çıktın Karak· 
terini bılenler bunu pek 

tabii buldular: Senin bir ke 
şif değil , bir salon adamı 

o lduğunu hep biliriz Acaba 
yıdoızlığın 9'nl çeken cazı 
beıl ne ıdt?. Şüpheılz ki 
bunlar, ormanlar, ekinler ve 
kayalar değıld l : BüLün bun· 
lara ta nıyor ve bekliyc~rdun . 
Şu halde, batka bir şey, da· 
ha canla, daha cazip birtey 
vardı . Yani bir ııebep ol · 
malıydı. Demek utlyorum 
ki, orada bir genç köylü kı 

2 -

zına tutuldun . 
Kahkaha ile ıülmeğe bat · 

ladı 

Zeld insanların da ba· 
zan bu g ibi 1açmaları olur. 

Doğru . Pııkolojlyl bir 
kitte olarak okuduğumu ve 
bunu flzyonomilere tatbik 
etmedlğtmt zanneder mlıln? 
Cesaretin varsa itık olma
dıiını ıöyle bakayım ... 

- Hayır lnkir etmlyo 
rum. Bunu ben söyltyecek 
olduktan ıonra senin pslko 
lojl tecrübe lerin oe İ§e ya 
rar. Sendeki aptallığa bak 
ki beni bir köy lü kızına tu 
tulmuı ııanı yorsun 

- Neden olmasın? Köylü 
kızlarınm bir cazlbeıl yok 

SAYP.Aı 3 

ahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekıiltmeye konulup müddeti temdit edtldlil 
halde vaz edilen peylert haddi layık ıörülmemlf olan 'H 

keıif bedeli 976 ı lira 16 kuruı olan Ayvahk · lzmlr yol· 
unun Altunova köprihü araaında teıvlyel turablye ve kal · 
dmın int•atı J 2·Mayıı 9J8 tarihine tesadüf eden perı•m· 
be günü &&at 14 de kadar bir ay zarfında verilmek Qzere 
pazarlığa bırakılmııtır . 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
Profil, arzani maktafar, takip ve tahrik turabtye cet

velleri, mesaha, keılf, vahidi flyet, cetvell, elulltme ıart
nameıl, mukavale örnetı. bayındırhk ftlerl aenel ıartname
sl istekliler bu evrakı Vtllyet Nafi Müd<irlQjünde veya 
Daimi locümen kalemlnke görebilirler. 

3 - Pazarlığa lttlrak için 1938 yılı ticaret veılkaaı 
ve yine 1938 yıh için Nafia Vekaletinden alınmıı veılka 
veya Vilayet Nafia Müdürlüiünden alınacak mOteahhıthk 
ve1tkuımn ibrazı metruttur. 

4 - Muvakkat teminat bu bapta tebllğatı umumiye 
ahkamın tevflkao pazarlığı müteakip yatırılacaktır. 

5 - ihale hüktlmet konafında teıekkül edecek Daimi 
Encümende yapılacaktır. 

isteklilerin bu müddet zarfında her hüo için Daimi 
Encümen kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 "7" 1 - 114 

Balıkesir T:icaret Ve Sanayi 
Odası intihap Heyetinden: 

Müddeti biten Balıkeıtr Ticaret ve Sanayi Oda11 mec 
litl azalarının yeniden intihabına 18 Mayıı çarfamba ıO . 
nü baılanacak, ıntlhabat 18, 19, 20 inci ıüolerl fievam ede· 
eekUr Bu günler zarfında saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 
ye kadar ticaret edatı ıalonundakl rey tandılına reyler 
atılacaktır . 

Bahkeılr t icaret mıntakıuında bulunan ve Oda1a mu
kayyet mecburiyeti kaydlyeye tabi tüccar ve ıanayl erba

bı le mQe11eııatı maliye ve tlrketler müme11lllerlnln ıözü 
ıeçen günlerde ve tayin edilen saatlerde Balıketlr ticaret 
ve 1aoayl odaaı salonuna gelerek reylerini lıtlmal etme
leri ilan olunur. 

Bunlar, loglliz avam kama
raaındakt liberaller partfılnl 
andırmaktadır. Y aoi dıfer 

partılert daima kontrol al· 
tında tutarak kuvvetler ara
ıında muvazeneyi temin ey· 
llyecektır 

"El Ehram , lıe yalnız 

hldiıelerl kayıd ile iktifa et · 
mektedır. M111r ve hatta 
Suriye . gazetelerine aöre, 
Japon hükumeti Tokyoda 

yeni bir cami iota ~tmlıtlr. 
Bu cami, ıtmali Afrlkada 
ve uzak ıark müılGmanları 

mudur? Muallarda, prenıle
ri baıtan çıkaran binlerce 
çoban kızl r ını hiç okuma· 

dın mı? Ben ıana bu huıuı· 
takı fikrJmi ıöyllyeyim: Hen 
kulupl arı çok ıevt!rlm. Çi· 
çekler araaında, bahçeleri. 
mlzde yettıen ıahane edalı 

gül hoıuma gider, yahut, 
kırların mütevazi menelf ıe
ılnl tercih ederim. Kadınlar 
içinde de, ya kral kızı , ya

hut çoban kızı .. . Bu ilet ku. 

tup aruında bulunanların 

bence bir kıymeti yoktur. 
İlk dütüncemde yamldığımı 
anladım: Çünkü, bir köylü 
kızına Atık olmak belki gü
lünç bir feydlr; faraza , mi . 
raııa konmak emeliyle mu
htarın. zahire tüccarının ve· 
ya bakkalın kızına, bir ca· 
hıl kadın karikatörüne senin 
gibi bir adamın tutulma11 
tam manisiyle zevkılzlife 

delalet eder. 
- Yine çıkmaz yollara 

daldın . Muhtarın zavallı kı· 

• 
nın yaphiı teberrGat ile in· 
ta edllmlıttr. Japon hüktl· 

1 • 

meli , camtln açılııı meratt-
mlnl peyiamberlo dofum 
rOnüne te1adüf eden 12 ma· 
111 olarak teıbtt etmlıttr. 

Japon hükumeti, lılam Ale
mine menıup birçok müı
lüman ıahılyetlerl davet et· 
mittir. 

151 Miime11ll, bu mera 
ılme ııttrak edecektir. Japon 
hükumeti, mlıaftrlere ıayanı 
dikkat kolaylıklar yapmıı· 

mııtır. 

zını rahat bırak: O benim 
ıönlümü atla çelmemlıtlr. 

- Şu halde ıeyyah bir ln
gillz dilberi olmalı? ... 

- Canımı 11kıyor ve ken· 
dini de boıuna yoruyorsun. 
Teokrltl okudun mu? 

- Aynı suali beo tana 
ıora bilirim. 

- Üçüncü idil hanıt ke· 
itmelerle baılar? 

- Biraz dur. Üçüncü idi· 
lin b.,,ılığı Komoıtur. Evet! 
Lakin, T eokrit ve A marlllıtn 
burada ne iti var? 

- Evet, ne iti var? Ama· 
rtlls bana yaloızhiı ıevdlre· 

nln lımldlr . 
- Bütün bunlar bilmece: 

Amarllla kadın lıml değil

dir ki .. 
- Ben ona Amarllıı lı· 

mini verdim. Biraz tab1r et, 
neden ve nasıl olduğunu 

anhyacakıın. 

- Hadi bakalım, yine 
benim fikrime gellyonun: 

- SÜRÜYOR -



SAYFA: 4 

Kazamız1D Han mahallesinden ve Sultançayır köyün 
den •t•iıda lıimlerl hlza1ında hudut, mevki ve dönüm 
mlkdarları yazılı vergiye borçlu ık• mükellefin gayri men 
kullerl idare heyetinin 24 3 938 gün ve 838 1&yıh kararlle 
29-mart-938 tarihinden I9·nlıan 938 günü saat J 8 ze de
fin idare heyeti marlfetlle bllmüzayede aatılacaj1ndao talip 
olanların yevmi mezkQrda ve yüzde 1 O dlpozlt akçalarll~ 
haz1r bulunmaları llln olunur. 
lıml Hududu Köyü Dönüm 

Aına•ur kain Şarkan Mehmet, gar· Sultançayar 26 
biraderi Kale· ben Naıko, tlmaleo 
ı•rl Şahlımor cenuben 

Kör Murat tarlaaı 
Me•ld Clnıl Helvacı Mehmet · Şarkan Hasan 

Abur taıta Tarla ahırı, ve GGleük tlmaleo yol, ce· 
Han mahalleıl Ana ouben Helvacı Mehmet ıarbeo yol 

" - 1 - 112 
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TOl.ltDILI 

nur. 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Cinsi Bedeli mubammeni Hududu . 
Ayıören Arsa ve 350 lira Ônü yol, arka11 Muıa, 

lkl oda 1afı Asım evleri, ıolu 
ev. 

Hazineye alt olup yukarıda evaafı yazıla bulunan a•Y· 
rl menkulün aatııı 8 4 938 tarihinden 8 S 938 tarihine kadar 
bir ay pazarlığa konulmuıtur. · 

Taliplerin pazarlağı yapılacağı 9 . 5. 938 tartbtne müıa
dlf pazartesi g6nü saat 15 de yüzde yedi buçuk pey ak · 
çalarlle btrltkte defterdarlıfa ve daha fazla malumat almak 
lıtlyenlertn de milli emlik m6dürlüiüne müracaatları. 

4-1-111 

16 NiSAN 1131 

Havran ldma yurdu 
Başkanlığından: 

Yurdumuz menfaataoa 1 Mayıs 938 Pazar günü peh· 
livan güreıleri yapılacağı tlan olunur. 

ikramiye · Lira 
Bat 75 
Bat altı 40 
Bilyük orta 25 
Küçilk ortB l 5 
Deste ıo 
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