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Dr. Refik Sut 

(Sonu iktncl Hyfftde) 

Doktora cevabımız 
Şe~~;:a:,:~ d:~:;!.ıı~ftyç:: l••;~:::~~~=:• ıün 

1
btr 1tloıtunua 

.... fOeu U na•t~J-a 
••ı• yaaı1a dtın brr dok aeye 16aderd1 O d tartıl ld · ra • yine 
•• ce•ap • ık. Ku ya ııa karı\lına ç lat H •ıl 1 • ı ıoız. alta 

arı•ız a bıaım dt-f ıı; lcen hanede l let me•cutlıeo 

.Aı ke•dlnl allkalandıran ,ok dediniz 8 il ..J ••J•• dol&lerua bu acı ha k . . ura a aa k L ••ual •e uıml •aslfenlzl 
laat lrar111ında d il ıuımaeı Y•P•• ınıa. Bundan dola 
••• ı•llrken hl k ll J• atmerh e\uak meıulıl 
lsanıJ•• JaraJa neıter ala. ltıteklm yaı:tnıı:da da b 

•'9rur ıı~t •- ı • "• b ••u •Urca amuı- c•betl ikrar ettljlatı: ı,ı. 
llltld aluhr1a; btae, ıöJl•m•· l IHrtacle fazla l••alclsuf 
•• .::l•l:ııt ile ı6JletmH tıt• - et•ek ııtemlJor•m. 
te•ıl •a•••dtyoruz Hala•katl 1 Balaa erteıt ıOn Vali Re-
1.ı, • ikrardan baılsa hı~ cal GGrelıntn emrtle çocuk 
._ lrı1••tl laat:ıı olmıyaa tktocı defa olarak baataha-

•tllalarana aarulle CHap ••1• 16adertlclı . ........ 
1 

· Sor•ro•am! O ı:amaa Va-
cı - R ... ı •aalfeıl harı ıı.ın emrlat ••den dıalem 
.... ~ d L • it ecl r ••l•run müraca dtalz? Neden reıml ve •tc · 

,
1 

•n laaatalarıadaa üuel danı •azıfenıaı yapmadın ? 
.... , t b L 1 IS. 

'•Irat •• • 11 ulr halslııdar DHDIJelpener arkadaı\a. 
._ la laaıta:Bea fakiri•, eler rı••a ılzl lkaa •• ••ztfe1• 
'' ektm oa• mGrlHtea da•et attılderl zaman ntçla 
•I .~:•Y•aelaaaeıtnde teda- hu tantyelere kulak aıma
'•~I& r; ••yahut eline btr dı:ns? B.ren için kabul etle 
•••dere •ererek h11t•hane1e lımlu, hut•hanede bu ya•ru-

•rı, .Fakat b lı b k ı ~ar. Ô u •• a •t a ru 6 Gaıden kurtaracak llet 
9', Jle ~lılettayıD fakir bir yoktu. 

••••• ••.. • mlracaatına ben ~ize hu mUletln Qç buçuk 
•t •a. ÇlnlsG ilim tehlike kuraılulı alet kadarda mı 
,,,~·11a•d•r sa,ı. bir hH- halıkı ı•çmedt? Sızı bu mil· 
d•, 1,~::r mlruaye .. laaneıın lel J6tlfUrloclye kadar D• 

\'-•• tir ıo akta; lıter hH · ler aarf ettt? Ve ı • z bu mtl . 
,, .. _ ••etılhı.cl• teıadGf let l .... L L • neye m• oldu•u:r.! 
• ' 11•atme ltu anda ka 1 ••ı ~ ıt• ıaf1et burada. Madem ki 
...,.._ 1' •aalf • terettlp b ,~.. . u •••lelıette baıka btr 

~.,,d b kulak mltehHaıaı yolı O 
~ı._ e uluna bulıuo he · halde para11 otmıyan falrtr . 
•- Lbt,ıe bir la11tayı ceL · 1 1 ı t ı d .,. " • er ı • atm • • emeslerı• 
.. ,,

1 
••talaeaeJ• """ •• t•· 61Ame •1 mahla6m olacak 

~-ti 
1
et•elr 'HZlfHtyle mi lar? Ve etse ba b•t•rl •• 

• tir L t · ••Dunl •asıfeyl yaptaracak 
la._ •~ h•lrtm mecburi olan bir k••••t yok mu ...... ı 

•tatf L ~ V 1 '"'- •ılat yapm•H• .a 1or1••a•r ar .. yer.. ıt• • 
~lcl ••aarıada meıultllr. kun·et kanuadur Bu ya•ru 
)t t I lrr; balta11 ıtze hatta· yu 6llmdeD lrurtaraealı lle· 
ı....:•rclıfı ı:amaa bea fa . tı e•l•tzdea 1•llr1•1cit•I• 
''-' lt dedt, yal•artlı Stae •• elu.,du; ki bitti• mtı1lelr· 
~ ı~' ••r•ell lıtedl . Sis taılar1•11. ah•all ldlytde 
,_::.&aa •t•I• ya,••• bile bueu h6yle yeparlar .. 

;~• l•klan•hk kar Tiri& laekt•hk tartlaı '-•••• 

3 & ... 

1 B. M. Mecliain

de barem ka-
Hatayın bayramı. 

nanu. 

Anlrara, 27 (AA.) - BO· 

rllr Millet Mecllıl cllalsl 

teplaatmnda Y alo•a lraplı· 

calarını tıletmeıt •• irap . 

hcaları• ı.,aat tılertnl• Sıla· 

laat •• l~ttmal Mua•eaet 

Velr&letl•• .teni haklnadakl 

kanan ll1lha11Dı tını~ et

•fı, miUealrlM• •ahıuı Itır 

kaaua ile de•l•H•• bir hak 

••••• ede• •e,a .. , •• , •• ı. 

•I• yar111•••• f aslaeı de•· 

lele ald ela• lta•ka ••Y• 
••elMMler ••••rlartnıa 

•••ı •• lcretlert •• hlıme· 
te slrlı •e terf 1 uıullerl 

laıld11a•ald kaDUD llylhaeı-

Dan Hataydaki batti~-İİ;,lıeolerinde meraaim 
yapıldı. İnöna, vatandaşları oe Hataylıları 

Aakara. ~7 (AA.)- Hata

yın ••••atana lra••ıma11 

40Ja1tılle çekilen minnet •e 

tlkran telıraflarıDa Mlll1 

Şef laini ıu ıuretle muka

laelede lt•lunmuılardır: 

Tayfur S6kmen 

Aaıak1a ıa,laYı 

- ANTAKYA-

tebrik ediyor· 

••• mlzakereıla• laaılaa 

Azla Halayın ana•atana 

lra ••1•111 •••lncf b61ülr •e 
derlatllr · Bu meeut aetlc:eye 

•laımanada unutulmaz kıy· 

met htılert olan aayıa Ha· 

ta1lalıra •• ıtst . •ulaa bbetle 

Halaydan bir g~rünüş: Antakya 

b ık ede· rlm. 
••ıtır . anar, hararetle te r 

Sovyet • Japon ta
yarel~ri çarpıştılar. 

•••••••••• • 

60 Japon tayare11ile 50 SoıJJJPI ın,,nrP•; 
araaında kanlı çarpıf mal ar o°IJu. 

Sovyet - İngil~z mü~akereleri iyi bir safhaya girdi. Molotofun 
rayasetı altında bir içtima aktedildi. 

Parlı, 27 (A.A.) - 8QtGo 
Praaıız ıazetelerl So•y•l 
tel&hflertala lnıllter• tara· 
fındaa kabulG ile Moılro•a 
mlzakerelerl•l• Uerly• bl· 
y6k bir adım a thiını yas 
•aktaıılırlar. 

Loadra. 27 (Radyo) - 60 
Japoe layar"laden m6rek· 

•le• •l•I •tıallerlle do~u 
dur lıt• ıl:ae eadan btr mi· 

aal: $ıılt 11bhat yurdund• bu· 
lun•yerdum Oraya ameliyata 

•ubtaç bir haata ıeldl. Opa 
rat6rle paaarhk ediyorlar. 

Operat6r mleıHHDID 

tayla etUlt btr lcreU tatt 

JOr Haata, beal• J6z elli 
lira param •ar, diyor. O 

talıdtrde eeal beda•a ame 
ll1at yapaya•; paran da ya -

nında kalııa diyor; •• eline 
bir kllıt Yererek derlaal Gal 
baoe hHtalaa•etlae ıl•de 
rlyor. Ve hutıyı erteıt gOn 
ellle G6lbaae haa 
tabaneıt•d• amehyat 
ediyor. Bu operat6r Pro 
feı6r M. Kemaldir. Bunun 
burada da bir çek •l•allnt 
aıkredeblltıtm Fakat bu m8 

t••••I arkadaılar1. ~•slerl•• 
karı• methet•ekle m•as
•• edeceflmtien korkanm. 

Ben ıl•• ltu mla ... betle 
bir noktayı dah• hatırlat · 
mak lıterlm . Dıplomayı al · 
dıf1nıı: saman Terk milleti• 
•• karı• ••rdlltnl• bir J• 
•I• •ard1r. Bu yemtnlD 

Hayrettin Karan 
(S.•• ılııact eayfatla) 

kep bir filo 26 hutran ıO
DI hududu ı•çerek Moto . 

B Stallıı 
llıtan topralılaraaa ılrmlı · 
le~tllr. 

Ru yGzdea bu tayarelerle, 
50 So vyet tayareıtntn tıtl

ralr . etli it ıtddetlt bir ha•• 
mubarebeaı olmuıtur. 

ltıt aaat ıOrea •e çok ç• 

Un olan bu çarpıtmadan 

ıonra Japonların ftloıu mal 

1 So•· 
IQp olarak k•ç111ıı ar. 
J•t •• Moio\ a•c• ta1are 

lerl tarafıDdaa takip edtlmlf 

l d 
aaaıınd• 

er tr. Çarpıım• e 
25 Japon a•c• tırar••1 dO· 

ı6r6JmfttUh . 

Moıko•a, 27 (Rad1o) -
d •• , ••• 

Staltntn rlyaıetlo •• 
L 1 1116· 

büro aaaeıaı• tıtlra•I • 
hım bir içtim• akdetıloatıtfr. 
Bu lçtlm•d•, Harici Moıo· 
lııta11 hutluduadı ki ctddl 

hldıaeler dolarıııle Uıak 
Şark lildtHlerl tedktk edil 

mittir. au 16ril11D•lerd• Ja . 
PODJ•Y• karı• Mofol, So•· 
yel ıarntı:oDlarıaın talı••1•· 
ıl tle , Çtn• karı• ,ardıaı 
1apılma11 ııtenmlıtlr. Yine 
bu içtimadaki ıı1aıl rical 
ıon loıllız teklifleri Gzerlne 
lnıılı:ıı-So•r•t paktını• bir 
an e•vel .kdln• taraftar 

olmuılardır. 

Belçika, Fransa ve İngiltere 
erkanıharbiyeleri arasında 
lıl~iU ıy11ıı•ıı •irinin iç d11lıt ırkUıbı•iyılıri 
111111D ıırııı~ır yıpılıııı hakkındı mdiüi bır tık-

rir lırlin ıiyııl mıh af ilindı ııd~ı uyııdtrdı. 
ı• ve laoıauclausluk uyan 

dırmııtır 

Berlın, 7:1 (A.A.) _ Belçl· 
lıa, Fraaaa ..,. lnıtltere er· 
k&aıharblJelerl ara1t•da 16_ 
rtımeler Japalma11 hakkıa. 
da Bel~lka ayanındaa bırt 

nl• bir talnt! ••r•HI •• 
Belçtkada it• laaıuıta bası 
tema10ller beltrmeel .1, .. 1 

Al••• ••lafellerıatl• •atlı-

Dtplomattıcla• Und Polı . 
tıech• KorreıpondeDz ı•· 
seteıt Belçtkaaın netlceıl 
.ahfm olabilecek btr ltttfall 
akdetmek ••Ja tedltlrler 
almak hakin da dahtl el· 
(S-u •ırd&acl aaıf atla) 

lımtl I nönti 

Başnklllmlzlı tebrikleri: 

Ankar•, 27 ( A.A. ) -

Baı•elrll Dr. Refik Saydam 

ffat•f•D ına•atıa• ka•ur 
ma11 mOnaaebetlle vatan• 

datlard•• aldıfı tebriklerin 
ıet•K•Utrlorıne 'H m•K&Dll 

tebrlklertalD ıltllfı•• Aaaıııl•
la aJa•11nı memur eylemlt· 

tir . 
Antakya, 27(4.A.)-Ha· 

ta111ı kurtulutunun Hataycla

kl dk teılt meraııml elle 

Antakya HallrHlnde J•P•'
mııtar. 

HıtaJ balkı••• bı,ık ıe · 

•lacl her an artmaktadır. 

Köse lvanof 5 
temmuzda Ber

line gidecek. 

B. K6se lvanof 
Sofya, 27 (Radyo) - Bul

ı•r Baı•ektll K6ıe f yaao · 
fan, temmuzun beıtnde Ber· 

llnde bulaaacalı •• Alma• 
ricaliyle konuıtuktaa ıoara 
Hltler tarafınclaa kabul 
olu•acafı elylealyor. 

Allkadar mehafll, Ka .. 
l•anofla Alman ricali ara. 

11nda mlhlm mOaakereler 

cereyan edecaeıı kaDaıtlal 

llttermektedlr. 
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Doktora cevabımız 
(Baıtarafa birinci ıayfada) 

metatnl burada yazmıyor um . 

ıı fn \ bild iren raporun mahl · 
yetl bizi all 

SEHIR HABERLERİ 
Eier yazar ve onu ılze ba· 
brlahraam btr Türk çocuiu 
olduiunuz tçto oedam~t du 
yacaiınıza e rnln im . 

2-Kendlnlz de bir çocuk 
babuı olmaaız Hlbarlle kaçGlı 
yavruları candan -.e yürekteo 
aelen bir muhabbetle HV 

dlllntzl ı&yltıyouunuz Evet, 
tnıaolar yekdtferlnl eevmek, 
korumak ve yekdıierlne yar· 
dım etmek vazlfeetle m6 
kelleftlr. Ammı .. ..... . 
Çocuk ılze getlrlld ı tı zaman 

kulalındakl ecnebi clımlo çok 
eıkldeo ıtrmtı oldufunu ld 
dla edıyonunuz . O halde 
&lGm tehlllreıl ilk g&rltte 
anlaııhyormut; fakat neden 
durdunuz? Ve neden o da· 
klkada mtıdabale etmedlalz de 
nihayet zavallı itabının bo· 
lablldlil beı, o• kuruıu ıl · 
mak için aradan aOnler ıeç· 
ttktea ıora te4avJye tevH· 
ıOl ettiniz? 

Kulaktaki ecnebi clımt 

almak için elinizdeki demtr 
ilet tahammül etmedi de 
kullanılmaz bir hale ıedl, 

dıyon•nuz O halde bu taı 

ıoradan ne oldu? Şiiphu z 
anne ve babanın ı~fkatll 

elleri demir kazık ııbt muz 
tar ip ya vruaua kulafına 

ılremezdt . ifadenizden enla 
ııldılına 16re bu tıtı arhk 
et ve hrnak çıkaramazdı . 

81r takım mlnuıı: ıeylerle 
tatın kulaktan kaybolma11 
keyflJetlnl bir de •lleye at· 
femelıı fıtlyeraunuzl Bu 
•v••.::ıı 111ıaıa aımı neye 
laand11mak lıtlyonunuz 

Tekllflals Gzerlne kulak arka-
11ndan amelllyata razı ede · 
medtilal:ı ana ve baba aca· 
ba doktorların bilmedikleri 
bir llet icat ettiler de bu 
taıı onunla mı çıkard ılar? 

Soruyerum bu taı ne oldu? 

• 

Kırılan lletıalzle 

beraber acaba taı parça-
landı da bir k11au dııarı· 

da, bir kıımı da lıüvük 

zerreler haltade içeride mi 
kalclı? 

Madem kı tik 1ı6r01te bu 
tehlikeyi anladınız; Güt 
ban• hHtabaae11ne ııtmell 
o zaman tanlye etmediniz 
de niçin aradan ıüoler ıeç 

ttkten ıonra tantyede bu 
lundtaauz? Zaten aradıiımız 
nokta da bura1ıdır. 

Çocuk ılze ıon olarak 61 
lmOaden d6rt 160 evvel detıl , 

iki ıGo evvel ıetırlldl Fa · 
kat maayenehaaenl:ıden ay· 
rıldıktaa ıonra menenjit bat· 
ladı . 

Çocuk batını yerden yere 
vuruyor diye baba ıl•• erte· 
ıl ıAn tekrar haber 16nder
dt. Fakat bu haber ılze va· 
ııl oldufu zaman ne yap · 
tınız? 

Hiç tanımadıfım bu ba · 
ba vakayı bana anlatt;iı za · 

man bekim olmadıiım bal 
de ~en bunun btr meneoj ıt 

olduiunu anladım ve derhal 
hekime haber verd im . Vakit 
akıam olmatına rafmen bu 
lnaanlyetpener hekim bin 
de bir tlatlmal üzerine da hi 
olta hemen onu haıtahane · 
Y• celbetU. f alut takdiri 
eze'he maat olunamadı. Ço 
cuk o aktım Allihın rab
m~tloe kavuıtu . 

4 - l'ethıme1t aetlce· 

kader etmez. Biz; mtlletla 
reaml b ir aıüuıeaeılnde va · 
:a lfeda r ıkeo bu fakir yav· 
ruyu vaktinde tedavt e tme 
d ıf ıo tı l t ebarüz ettirmek lı 

tlyoruz 

Nevyork sergi
sinde Türk günü 

Bu çocuiu birinci ve ikin · 
et müracaatlarında nltln te
davi etmediniz? Bu hareke
tlalzln 11:11 mazur ıöıterecek 
yeri nereııdır? Bı ze onu ı&J · 

lertnlz. 
6 11 ı mulalltaJ• bofduiu· 

nuzu ela ılze hatarlatmak 
ııterJm . Y a:ınlao ıeylerdea 
mlaa çıkarmak huıuıunda 
kulaktan tat çıkarmak kadar 
urdum duymazhia ıelıyor-

ıunuz 

len buDdaD evvelki ya· 
sılarımda mGnhuıran Tlrk 
laeklmltllnla; T6rk milleti . 
nla aazarandakl yülnek mev
kUnl aalatmala çalıthm. 
Zaten hektmlerlae laanmıı 

olan bu mlı let •l•r lnan
maıaydı ılze de m6rac:aat 

etmezdi. 
Bea, bu vakaya muttah 

ohıncıya kaclar ne fellket· 
zede babayı taaıulım, ne de 
bu 110ne kadar ılsl taaardım. 

Btr BalakHlrll olduium 
halde, savalh babayı da ilk 
defa allıyarali '-ana mlra
caat ettııı zaman ıokakta 

tanıdım . Onwn tçın vicdani 
kanaatim ne lıe v~zılaram da 
onun tfaduldlr. Bundan 
ötesini artık adaletin pürOz· 
ıüz Hd11ına bırakıyorum . 

o ı&vlHln: ODU dınlıve· 
um. 

Hayrettin Karan 

~--

Şeref in ölümü hadisesi: 

Doktor hadise
yi ne şekilde 
anlatıyor? 

(Baıtarafı birinci ıayfa.la) 

ıaaları aeven, koruyan ve 
kurtaranlardanım. Yırml ae 

aehk lekeıl• haJah tıbbı · 
yem buna tabltttr. 

3 - Çocuk bana ıeUril · 

dlflade kalalındakl clıml 

ecnebi henOz ithal edtlmlı 
vazlJette deitldl. Cablllnı 

ıefkat blılerlJle ve (lcnet· 
it) ellerle kurcalanarak ıay· 

rt kabili ihraç bir hale ıel· 
dikten ıonra ıettrllmııtt. 

Neteklm baba1ına : Bu, na · 
ııl elclır ki benim bile tı 

karamıyacaiım ıektlde bu. 
raya tatı takmııtır, demlı 

Um. Elimde mevcut bırıctk 
vatıta ile taıı çıkarmata 

ıayret etmlt bem de benden 
evvelki (bılılılz eller) onu 
çıkaralmas bir b s.le ıokmuı· 
tu Kullandıiım (L6vye) ta· 
t•n aertllilne ve muka ye· 
metloe tahammül edemlJe· 
rek bozu lmuı ve kullanı l· 

maz bir hale ıelmtıU. Bu 
vaziyet karımnda ıon bir 
tedbir olarak kulak arka
ınıdao açıp çakarmalı tek· 
llf etllilmde baba11 çocu· 
tun buna dayanamıyacalı· 

nı bahane ederek reddet· 
mtıttr. Buuua (izerlne lıtan· 
bul, Ankara ııbı venltl 

Ankara radyosu o gün Ame
rikayı neşri yat yapacak. 

Beynelmilel Nevyork Hr· 
ılılnde 23 temmuz TOrk 16· 
n6 olarak ayrılmıttır. O ıün 
ve ıece ıerıtde Türklr• ve 
Ttlrklerln tereflne parlak bir 
preframla teıll edtlece .. tlr 
Bu prolram ıerııllle TOrk 
ıltHI tarafından tertip edile· 
rek Aakaraya ıöaderılmtı 
ve tanlp olunmuıtur. Bu 
protram Hrıl umumi komf· 
ıerllllne tevdi olunacaktar. 

O 16• ıerıtde Türk ılnl 
lHll edilirken NeYJork rad 
yoıu da T6rkı1e tçın bir ıa· 
at teılı edip TGrklyeye mab
ını ••trlyat yapacaktır Bu 
na mukabil Ankara radyoıu 
da Mıhl Şefıauz Amerikalı · 

lara meHjandan ıenra lklDCI 
defa olarak Amerika Gzerlne 
netrlJat Japarak beynelml· 
lel Hrılde 'l Grk k6y0a0n 

lHldloe lttlrak edecektir. 
Radyomuzda o 16n tatbik 

olunacak proiram da te1blt 
olunmaktadır. 

Amerika istiklaline ald pullar: 
Amerika lıtıldllınin 150 

net 1ıldönüm6 mtınaaebetty
le Nevyork Hrıııt eınuında 

a . - • ı . -1-1. • - -·- Ta .. -

klJ• Cumhuriyeti poıtaları 

tarafınd•n bir cemile olmak 

fizere potta. pulları hazırla

aacalını eYvelce yazmııtık . 

Bu pulların bazırlıi ı iti bt 
raz l ' Ç kalmııtır. Pua ar 

Nev,orkta TOrk ıanüne ye 

ttıerek ıatııa çıkanlacaktır. 

Sı~~at Mü~ürOnün 
tıd~lklıri. 

Sıhhat MldürG Saffet 
. Ô•ey ile hlk Qmet doktoru 
Cemalettin Araen dan Ça
i•ı aahlyeeln• gltmtt ve 11h· 
hı itlerle me11ul olduktan 
ıoara d6nmüılerdlr. 

bol btr ha1tabaneye ıötüre· 
rek llzım ıelea mOdahale· 
yl yaptırma11nı tanlye etti· 
llm halde riayet etmedik
leri, blllbere d6rt gOn ıon

ra 6lüm halinde çocutu 
haatalaaneye ıetlrdıklerl za
man anlaııldı . BuoaDla be 
raber canavarllk ve ıefkat 

btılerlndeD mahrum olmıla 
ııbt ııfatlar temiz bir yl . 
rekle bu tant,eyl yapan 
hekime mt, yokıa bu m4cl· 

• 

det sarfında taıı kulaktan 
çıkaran meçhul ve icazetli 

ellerin aahlblne mi aıd oldu 
iuDu vicdan eahlplerlnln 

ylkaek takdirine terk edlyo· 
rum. Ç6ok0, hakikat elbet 

f etblmeytl icra eden bitaraf 
•e muhtelit heyetin rapo 
rundan aolaıılaaaktar. 

4 - Ne garlpUr k i: Kula 
iını tedavi ettlflm Mektup· 
çu Bay Siileymanı ziyaretim 
dahi aleybımde earf edilmek 
lıtenllen ı6z lere ayn bir 
mevzu teıkH etmlt ve veıl· 

ka ıtbl kullanılmak lıten · 

mittir. 

. ~ .• - . : .. . ~ . 

Pamuk ipHğ i ve pamu~lu 
mensucat sınayiinin ti~i 

ılacığl şartlar. 
Memlekette lHlı edilecek 

pamuk lpltjl ve pamuklu 
menıucat aanayllnln tlbl ola 
cafı tartlar laaklnnda ıeçea 
aeae icra Vekilleri Heyetince 
konulmut elaa bazı takylt
ler Y••l bir kararaame ile 
kaldırılmıthr. 

Kaldıralan lau takyltler bu. 
ıuıl mlteıelabııler tarafından 

kur•lacak tphk fabrikaları 
için ı•ttrılecek olan makine· 
ler• taallQk etmektedir. 
Hlkm<l ref edılmlt olan ka 
raraameye 16re buıuıl mO· 
t•tebblıler ithal edecekleri 
makineler için lktııat Vekl· 
letıaden mCbaade almak ve 
1 O bin lid•• nokıan, 25 bin 

lfclen fazla teılıat vGcude 
ıettremlyeceklerln• dair V •· 
kllete muteber teminat ver. 
mek mecburlJ•tlnde ıclıler . 
Bu müteıebblıl., aynı za. 
manda teeıılerıne 6 ay zar· 
f ında baıhyacaklarını ve 2 
tene itinde faaliyete ıeçe · 

ceklerlol de ı•ne lktıaat Ve 
klletlne kartı temin edecek 
lerdı. 

Pamuk lplıll ve pamuklu 
menıucat lıtlhıal eden me•
cut fabrikalarda yabancı 

memleketlerden makine ge· 
tlrlrken eaktlerlnt ya lıı:ulla -
nılmıyacak hale 11etırmek 

veya memleket dı.ına çıkar. 
mak mecburiyetine tlbt tu
tulmuılardı. 

lkuaat Veklletlola gördO
lll IOzum Ciaerlne V ekıller 
Heyetinin vermlt olduiu ye. 
o l kararla bCitün bu bOkOm· 
ler mGteıebbııler lehine ola· 
ra k refoluomuıtur. 

Bıle~iye Meclisi tehir 
edildi. 

Düa Hat J 5 de fevkal
lde lçtlmaa da yet edilen 
Belediye Umumi Mccltıl cu 
ma ıün6 ıaat 16 ya tehir 
edı lmtıtır 

5 - Yırml ienedır temiz 
ve ıabıi menfaatlerden Aza · 
de olan haJoh tıbblyem.Ae 

ancak bir bekim ıı bt ömQr 
ıllrıebllecek malt vaziyetim 

dahi bir kaç yüz defa bü-
1GltOlerek (Bir 1enede bir 

apartman) yapacak tekilde 
tefırr edtllp ayrı bir tariz 
vHllHt olmuıtur . 

6 - Bir hakikatin teza· 
hilrü için umumi efklra 
tercüman olduiuou tddla 
eden gazeteni• bir tarafa 
dinlemekle hl11tJata kapı· 
larak dıter tarafan mealekl 
varlıiını h ç nazara itibara 
almamıthr. Btr cepheli ya· 
zılar ile umumi efklra 
haksız yere, vaka bir facia 
ıeklıade eöıterl lmekte eala 
tereddGt edllmemlı. meıleie 

ve hekime karıı nefret tel· 
kin etmekten biç çektoll
memtıtlr. 

Son ıöz olarak : Bü1ük 
hükmü umumi efkarın yftk· 
Hk vicdani muhakemeahıe 

terk ederek ıuıuyorurn 

Dr. Refik Sırt 

Atletler Bursa-· Balya made -
dan geldiler. ninde bir kaza 
Buna, BahkHlr, KocatU, 

Edirne ıper bilıelerl araua 
da 24-25 haziranda yapılan 
ıur•p btrlncllılderln• lttlrak 
etmek Gzere Bu11aya ıtden 
b61ıemlz atletleri din avdet 
etmtılerdtr . 

Atletler bu miilallakalar
da iyi dereH alamamıtlar
dar. 

Ayvahk Halkevinin Berga
madıki temsili. 

• Ayva lak Halkevl temıtl ko 
lu 16 kııdık bir kafıle ha· 
llnde Berıamaya 11tmf1 Ye 
orada cKanun Adamı• adıa 
da bir plyH temıll etmlıtlr. 

Gerek temıllkolu, ıerekH 
onunla birlikte aıden caa 
Berıamalılar tarafıntiaa çok 
beieallmııttr. 

Bekci teşkilatı 
imtihanları. 
Şebrlmlzde bekcl teıktll 

tanın ııllb edilmek makta 
dıle yenıdea tanı.im edllece· 
ilnt yaımııhk Yeni kadro. 
ya ı&re bu ıılerde ••zlfe 
ı6rmek üzere 20 bekct . iki 
bekct batı, lkt taluıldar ve 
a..ı. -ııabaeıp alınmak Ozere 
Emniyet Dırekt&rlOtOace bır 
lmtlhaa açılacaktır. Bu im 
tıhanlar ıörCUen 10zum Clze· 
rlne 3 temmuz pazarteal gü 
nQne bırakalmıttar 

Haltbazırdakl bekcıler ha· 
ziran ayı Clcretlerlnl eıklıt 

ıtbl halktan kendtlerl tabıll 
edecekler, ıelecek aydan 
ttıbaren lıe Ocretler bekcl 
teıktllh tahılldarları tarafın• 
dan alaaaeaktır 

. ..., 

Ayvalıkta 
bir deniz 
hadisesi. 

Ayvalakta Patrlça meY· 
illinde ıeıenlerde denls 
aıteden evvel birden bir• 
mevzii bir tekilde yQkael 
mittir. Bu eanada ıular ka-
raya 100 metre kadar bl· 
cura etmıı, blllhere de çe. 
kllmtıtlr . 

Aynı vaziyet 6ileden ıoo . 
ra da tekerrOr etmtı, ber le 
kerrGrde Gç defa otmuıtur. 
Bunun bir meddlceztr hl· 
dlHıl olduiu anlaıılmakta · 
dar . 

Bir kaç Hne evvel de yine 
bu mevkide ıuların aynı te• 
ktlde yükıeldıil ve hatta yu. 
auı balıklarmıo karaya ahi 
dlkları anlaııtmaktadar. On · 
ua için bazı klmıeler bu 
mevkide tabtelarz bir bldl
ıenln vukua reldli lnl 
tahmin etmektedirler 

oldu. 
lalya Karaaydın made· 

nlnde bir amelenin yaralan
maılle neticelenen f ecl ttır 

kaza olmuıtur. 
Bu madende makapcı 

olarak 9alaıan Bal1ah Ce· 
malettln matarada çalııar· 
kea unutulan bir dlaamltln 
btrdeabtre patlama11, yGzln· 
den alır ıurette 7aralaamıı· 
tır. 

Cemalettlnla yaran teblt. 
keh 16rüldllOnden teda vl 
edilmek lzere lıtanltula 16D• 
derllmtttlr. 

H&clıte hakkında tahkı ka." 
ta baılanılmııtır. 

1 RADYO l ~ 
- llllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
1648 •· ıas Kc:a. 120 Kn. 

T.A.Q.t9.74m. 1S19SKc:a. 20 KY"' 
T.A.P.51,70m. 9"'6SKcı. 20 K~· 
28 6 · 939 • Ç rırıamba 

12.30 Proir•m 12 35 TGrk 
mQzııı - Pi. 13 00 Meml•· 
ket aaat ayara, •Janı ve met•· 
oroloj • haberleri . 13 15 - 1~ 
Müzik (Rt,uetl cumhur Bao· 
doıu - ıef: lh1on KQaçer.) 

l - E. ReevH HobomokO 
Hınt tarkm 2 J. fuctk,..., 
Kıt rftzılrları (Valı) 3-G· 
Aaıeı -k.oaHr uvertüri14-
Tıcbaıowıky - Hazın ıark• 
5 - Ma11enet - «Le cld» op•· 
ra11010 aDtraktı ve balet p•'' 
çalara. 

19 O ·l Prolram l 9.05 MO· 
ztk (Valılar - Pl.) ıg.15 
Tdrk mQılil ( Fa11l heyeti ) 
20.00 Memleket ıaat a1ar•1 

ıjanı ve meteoroloji habet· 
lerl. 20 .15 Konuıma 2o.30 
TGrk mtblil (M6ıterek •' 
ıolo teıannl ) 

1 - . . . . . - Nıhavıot 
peıfeYI · 2 - lımall Haklı' 
beJ - Nlbavent alır ıelll11 
- Seni b6km6 ezel. 3 ,..., 
Rakım - Nıbavent ıarkı,....... 
Ne yana• kalbime baktı• 
4 U 

ı. ,..,ı. 
- . ..•. - t taaı 

.ıı · 
5 - Sıl&hattln Pıo•r - l" 

bavent tarlu - Hlll r•t~ 
yor. 6 - Saadetttn 1Ca111• 1 
- Nıbaveat ıarkı - G600 

/ 

nedir bilene, 7 ~ . · · · tP' 
Nihavent tıırkt - Hatır• 

Jtt' 
dan biç çıkmıyor. 8 - ,..., 
takı - NıhaYent ıark• 
Koklaaıam eaçlarun 9 ....... , 
f al:1 Kapancı - Nıb••'", 
ıarkı - Gel güzelllD t•f'P, 
hcaya, 10 -- Refik fet~-

Ntbavent tarlu -
ıen ıeldln ç~rkeıdeD· lı" 

2 t.1 O Haftalık poıta aıl•' 
tuıu 21 .25 Neıt!ll pi' O~' 
- R. Zt.30 Mozık ( 11~ 
m6z•il - Pi ) 22 00 ~O .Jı 

Ş f• r 
(Kaçak Orkutra - e ' 
olp Atkın .) çi 

l - franz Lebar - .,~ 
revlç operetinden P01t~,.~ " r • 2 - Leopold - ..,.a f'' 

Roma, 27 (Radfo) - hal· 
yan orduıunuo temmuzda 
yapacalı manenalaran Fran· 
sız hududlarına yakın mm · 
takalarcia cere1an edecefl 
Ye bu manenalara mlllı 

kuvvetlerini• lttlrak eyll1e· 
cell 161leal1or. 

hltara11 3 Grıeı Gri'/ 
ıfint ıQltl 4 - Joc 
Marı ~,il' 

2 ! .00 Son ejaoı h• t h•"· il' rl , ztraat eıbam ta 1 b ,... J 
kombtyo - r.ukut 0 b""~ 
at 2:.i20. MQzlk (C~:,1111 
- Pi.) 2l.55 - z4 
prolram. 
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DANZIG 
VE 

ITALYA 
Paılıt matbuatına balnla· 

cak oluraa Danzliln mukad 
cleratını A.lmanyanın lltedlil 
ıekllde tayla etmeıl tah ı l bJr 
.. Y olacaktar. ltalyaa ıaze 
telerl•e 16re Almaaya•ın 
taleplerini kabul.len lıtlnklf 
•t•ekle oyua bozaal.lı eden 
Poloa7adır •• lnıllızlerle 
Fra•ııalar Polenya•ın ılya 
Htlae mlHheret ettikleri 
için •kata lnrupahlar,, d1r 
Çeaberleme tezi ıülGaç de
lillerinden baaılarını da b• 
na tıtlaat ettlr•ektedır . 

P'akat 16zlertmla 6nGncle 
bir ltalyan broıGrQ duruyor 
lal faıııt makamlarını •• ı• 
•etecılerlal bunu bır kere 

dalaa okumaya da•et ederim. 
Bu Romad._ lıtıtuto per l'E 
uropa Orleatale tarafından 

neıredllmıı Ye bu me•aucla 
ıallblyet aabıltı olan Roma 
lal•eraıt .. 1 muahedeler pr•· 
feılrl Amedco Gıanalal ta 
rafıallaa kaleme ah•mıı bir 
tetkiktir. 

Hu broıtlr •Danstı mne· 
le11•al 16adea aeçtrmekte
dır. Gerek dekGmaataayoou 
ı•rellıe b•taraflıiı ltlbarıyle 
Danaı ııe cıYara tarıbınıo dık 
kate deler bir bullıa11nı 
teılul etler. Pıofeı6r Gı•D 

aanı Po.ooyafa aerbcat bır 
•abreç teman etauk •e bu 
•emleketın hayati meafa 
atler&y&e Daazııde eluer&ye 
tl Alma• olan balkın bak 
ları araıaada bır mu•azene 
b•lmak ıçıa Veraay miaa. 
kerelerinin ne bOylk ıaç
lllder kar1111nda buluocluiu· 
au 16ıtermektedır. ltu tara
f ıa tealerlnt ualaıtarmak ıçıa 
lıararlaıtmlmıt olan meka 
•la111a1a m6kemmelea izah 
•dlJor. Poıonyahların daha 
•onralan •edea deaiade bır 
baıka lıtlna(aokta11 arama· 
Ja •• Gdyalayı ınıaya mec 
bur kaldaldaraaı izah etmek
t•dır. 

Profeı6r Gıannlnl b6yle · 
ce Danstı mnael11laln ticari 
lıalıut, k61tGrel, lkt11adl eaf 
balarını ıözden ıeçtrdtkten 
•onra ıu neticeye •arıyor: 
«Sıraıl ıafha problemin bü -

tthı ıafhalarına hlktmdır •e 
111•ıl 1afbaıı hukul&l bir 

-•••le çuçneılne lnblıar 
•tttrılemt1ecek kadar Polon· 

Jaı•ıa meycudtvetl için ha· 
htl bır mahiyet arzeder. 

'11ellaf laldtaelerl mütalea 
1tl1aaık1 ıekll meYcut oldu 

l,11ıu ı6yllYor Ya A iman ta· 
1•1alerı111ın kabulQ (Daazli•n 

:'••oraya d6001G) yahut 
• •tatQkonun 111ubafazuı.) 
Profeı6r dıyorld birinci bal 
~•ldı ıalıp ıeldlil takdirde 
010111anın d6rdGacCI blr 

talıtıı1111 arif eılnd~ buluaaca 
lı11aıa1 ılylemı1oru111 , (akat 
lı1a •uhakkak ki Polonyanın 
llttııaclt lıtlklllınln ıona er
llatıl olacaktJr » 

"• IDuhakeme ta bil 1933 
t••11nızunda yQr6tülmOttli, 
:•1aı ltalyanın Almanyaya 
ti llllnaaebetler ıdame et · 
~~I& Ye Jlkael•eıtne Jar · 
~ ••melde lteraber, heal• 

TORGILI 

Almanların çemberleme ma. 
salına nihayet vermek için 

ıerbeettılne malik oldul• 
bir deYlrde: O zamanlar ıa 
llblyelll kalemler, harici 
mueleler hakkında fikirle· 
rlnl beyan edebiliyorlardı . 

~mdl, ıoruyorum, bu eıaa 
yaalyet Polonya lçla dellı · 
mit mıdır? E•et, defı ımıı

tlr. Fakat de ha k6t6leımek 
ıuret11le Almanya Bohem 
yayı, Mora•yayı ı11al edt1or
Ye Slo•akyada açıkça yer 
leımıı bulunuyor Şımalde 

Memeli almı1\1r. Bu ttıbarla 
Cermen - Leh hudulan 
bGJ61DOtlGr Dtier taraftan 

Almanya kencltıını Polon1a 
ya laajhyan iyi komıuıuk 

muabedeılnl tek taraflı ola 
rak feıhetmıı olduiu lçlD 
Po onya ıerçekten bir «çen 
berleme»deo bahıedebllecek 
btr •azıyette buıuamakta · 

dar . 
Bu ltlltarla, profee6r Gı 

annınlnln Danzıı ba"kında· 

ki etQdQade nrdıiı h6k6m 
her zamankinden alyıde ku
•etlenmtıtlr. Herlaalde bu 
nu hatırlatmak fayduız de· 
itidir» 

Waladlmlr ci'Ormrıon 

1 
Yauan: Anthoııy Eden ı 

Sablk Jngiliı Hariciye Ntızırt 

cÇemberleme, bu ıilo Al 
manyada her fırHtta ileri 
ıOrillen bir tlbır olmuttur . 
Bu' tlblr harp Hnelerlnln 
beniz canlı olan hlhraaını 

uyandmr·Ye Alman propa · 
laada maklneıl tarafından 
aıebaretle kullanılarak - Al
man balkının mOhlm bir lnı 
mının baıka hallerde tanlp 
etmlyecell bası hareketleri 
ma~ur 16rmeye yarar. 

D6nya eflllra umumlyeıl 
nln ekeerlyetl bu 160 barp · 
ten hemea 6nceld ıenelerJ, 

Oçla ittifakla ClçQz IUllfıa 

rakip kaY•etlerl araaında 

muYaaeaenın pek nazlkleıtl· 

il emperyallıt ılyaıetln mGı 
kil bir deneal olarak tel&k-

kl etmektedir. Alman efklrı 
umumlJHlnla ekaerlyetl ba 
b6km6 kabul etmez O Al

manyanıa, o zaman artan 
kuvYetln~ karıı mGıterek 

kaıkanç •ıkla bırleımtı millet 
lerln ko•al11yonlyle ya•aı 

yanı bofulmuı oldutuna 
aamlml olarak inanır Bu 
kovahıyonun baıında laııl
tere •ardı, derler. Aflann 
etrafıatla 11 .. laıtalını h 11e
dlace, Almanya kalıcıaı çek
U Ye kendini mldaf aa için 
•uruıtu; bu yeılne çare ıdı . 

1ıt• Aım,.nyada tlt-rl ıGrllen 

tes budur Bu tez nazı reji
minin bu ıünlıft zaruretleri 
ne pek ılzel adf'ple ettlrll
mtıtır . 

Bır çok defa yapılan te · 
ca •izleri mazur ıöıtermek 

icap etmııtır lık ıeferlode, 
tazyık altındaki Alman az 
lıklannın haklarından bah
eedlllyordu. Gerçi bu iddia 
nın bir haddi Yardı Bazt 
mera"l.lar Sadet Almanları· 
nın mukadderah nazller fçln 
bu derece Yahlm Ye lcll en· 
dııelere ıebeblyet ••rlrken, 
çok •• daha bfhGk tıtlrap
lara katlanan Tırol Alman· 
!aranın mukadderat. o~deo 

mea"6t ıeçllıyor? oı,e ıora· 
bıllrlerdl. Fakat bu derece 
meraklı klmaeler herhalde 
pek kalabalık olmıyacakh 

•• bunlar ıGkQta mecbur 
edilecek Yeya «harpçı» diye 
mımtenecektl . 

Umumı1etle bu Halle umu· 
lan hedefe pek lyt h tzmet 
etmtıur. 

Sonra biz bir baıka ıaf 
haya ıırdık. Berlın elçiler 
koaf era n11nın, Gedeıberıde 

lıteamtı •e reddedılmtı elan 
mH•b• •e nlfoıu bulacak 
•e battl •ı•cak ıu•ette ıe· 
nlıletm•ı olduiu Sadet b61 
IHI klfa aıelmedı . 

Pratda ıenetler •artlı; 

alllb hbrlkaları •ardı; orta 

Annam hükümdarla. ı •e Şarki A•rupanın ea iyi 
teçbtz edtlmıı orduıu olan 

Anoam bGklmdarlannın 

FranHya yaptıkları aeyabat 
mOnuebetıyle bQtlo dlaya 
matbuatı kendılerıyle m~ı • 
ıul olmakta dar Y asılan ya
zılar araıında imparator ve 
imparatoriçenin e•leome eri· 
ne alt bı r makaleyi fe•kall · 
de enhnan bularak tercQ 
me edlyoruı: 

Aonam lmparatorlç.el S 
M. N.-mpbuongun parlak 
1erg6zeıt1 bOotGo genç tuzla · 
rın tabayyOl ettıfı eerıüzıeıt

lerden biridir. S. M Bao 
Datnln en eıkt ye en ııbtrll 
imparatorluklarından birini 
tacını ıtydırdtfl ıenç Marl· 
ette Nıuyen Hoaahu Parlı 
te Pontbteu ıokafındakl 

kuıtar mana1tmnda panıl-

7ooerken acaba bu ıergü· 

zeıtl r6yaaıoda ı6r0yor muJ
du? Bu az mubtemeldtr. 

K.uı lar mana1tırıaın baır•· 

htbeıl o ıOnç panılyonerl

aln çok ıenç Y•t1Dda b6.,le 
r6yaların peılnde dolaıabll 

dlllnl tabmıo eheydl ıüphe· 
ılz eodııeJ• dOıerdı 

Bet rabıbe bize: 

- 811 çok dıodar bir 
genç kızdı , dedi katolık da. 
nlnln emlrlerlae çok riayet 
klrch Bız onda baklkaten 

buı"ullde, zengin ve muh· 
telif bııterın lnkltafını 16 • 
rGrdGk . 

Oııtpllae çok ballı oldu· 
I• halde selcl11ndakl tetkik 
•e mQtalea kabthpetl •• ru· 
bundaki ııuklll ile eluerlya 
mu•lllmlerlnl ha1r~ll• bna · 
kırdı. 

y apyelnız dııarı çıkıp do 
leımayı, her bıtrinln 6n0n 
de durarak, zıhnınde elblae 
mode lerlnl tuarlemayı •• 
•erdi. Koılnıınll bllJük bir 
aenıl•ln bu kısı, bir lmpa· 

rator11n kalbini •aııl oldu 
da fetbadebaldı? 

Bu imparato. un ylldnım 
dırbııi 

Bir ıln, bir reeml kabul 
e1111a11nda imparatora bir 
çolc ADaamlı kadıalar tak· 
dım olundu. liu kaclınlar 

(Allahıa oil•} 6•1ade derin 
re•eraaılarla ıtılmek Ye 
protokol formOllerl muclbln· 
ce imparatoru tellmlamak 
l~ID lıtııare ediyorlardı. 

İmparator bu kadınlara 
hiç ehemmiyet ••rmı1or, 

batta ylzlerlae bile bakmı 
Jordu. Gizleri birdenbire 
reHraaı yapmak Qzere hu
luoan ıenç bir kadının Gze
rlode cl11rdu. Allabın allu, 
baıkalarına bakmaya bıle 11· 
zum 16rmezken kendlılne 
takdJm edilen aaatmazeller 
den birine neden ılzlerlnl 

ça•lrm•J• teneazll etmtı· 
ta? 

Çlokl l&Uf blr ıeıfn 

Fıaa11zc•: 

- M•Jttenlze taa ımlua · 
mi takdim ederim, dedlilnt 
duymuıtu. 

Bır ıenç kadın nuıl olu 
yor da bu ıekılde ananeleri 

bozuyordu .. lcaparatot ona 
ıualler ıordu 

O da, 6tekl kadıalarıa 
haJretlı •e t•ıkıa laaluılara 
6aGade kuılar m••••11" 1•d• 
tahıtl etUll•I •• Parlat• •• 
ç•a ıaatler•• uautalma11na 
lcDkln olmadılıDı aalattı. 
Ve ıenç marltte l'fıuyen 

Hoanbau uzaklaıar uaaklat 
mas imparator. - 1akınla
r1adan birinin ıöyledtlıne 

nazaran - oaunla alçın ••
len mlyeyhn? dedi. 

BillQo bu ıabne on beı 

(Sonu d6rdllncll 1ayfada) 

Çek orduıu tarafından kul· 
lanılmaya lmacle harp mal· 
zerneel depolara vardı: altın 

•ard•; Skoda fabrikaları •ar · 
dı; Praiu> amboeları •ardı; 
Ye Nazı Almanyaı.nda bO 
k6m ı6ren ha yat ıevlyeıln 

den çok tlaba y61ııek bir 
ıevıyeye mahk bir memle-
ketin bOtQn zezıınliklerl 
•ardı. 

Buauala beraber Almaa· 
yadaki ••J• baıka yerler· 
deki en ıaf adamlara bile 
Çeklerin Alman olduklarına 
inandırmak mOtkOldO. Akıl 
kaftye fazlHlyle ılla ve mO 
dafaa edllmlftl. Ooun için 
Çemberleme maeahnı dirilt· 
mek llzımdı. MOnth anlaı-

mHlyle yootulmut ve ıoyul 
muı olan Çekoılovak~a Al
manyayı çe111berhyen mınta 
kaya dalaılclı. lttthklm bat -
lara Almanyaya teılfm edil· 
mtı olmakla •e pek kudret 
il Al maa komıunuo boıuna 
ııteıa dı1e ıayıeız dahili ted· 
birler alın11111 olmakla hera 
ber, memlekette btr tıtılı&lll 

z ıbnlyetl yaıamakta de•am 
edtyordu; Bohem1a kale1I 
benQz dGımemııu. Oou tah 
rıp etmek •• bu tecrubeyl 
berbanıl bir ıurette mazur 
16ıtermek llıumch Onun için 
A.lman1ada bu tlddetll ted 
bir la alınm• •• llsımdı, de 
alltpor, çemberlemeJI 6nle
mek lesı•cb Naal ıeflerl 
demir çeabeda baıhca bal
ka larıadaa birini kırma1a 

mu•affak oldulrlnrı için hat · 
tl tekdir bıle edıllyorlardı . 

Bu malalrane propaiaad• 
kar1111nda ne yapmah? Bedi 
hl bir aamlmtJetle Alman· 
yayı kuıatmalr buıuıuud• 

hiç bir arzu olmadıf111n ooua 
mılletler atleılne ıltıhakıoı 
ıörmekle ae•lnclmızı ı6yle-

(Sonu dördOacii ıayfada) 

IAWA ı 1 

F ön iks denizaltı ·h~di
sesi nasıl vukua geldi? 

Amerikanın denlsaltt ı•· 
t.t ıumlıl SkalihOn f ect r 
aıOtea 

rette batmuı, onu Te· 
kıp loglllz tahtelbablrl 1 

h o unutu 
ttıln facıa11 ea • d 

d Hındtçı11l ıulartD a 
ma an F6nlk-
Pranıız tabtelbalaırt d .ı..ı 

k b te uln la• 
ıln aynı l 1 e bl· 
haberi bGt6D dOayada 

aadırlD•t· yGk bir teeuOr uy 

tar. Hıadlçlalııade 
Fraaııs f 1 ıçık-

Cam - Banb k6r e~rın11ı 
larında kaybolan klunda 
tabtelbahlrl faelatı laa kt•· 

f ı &t ••r•• ıaseteler ta ti 

dtrler . lal 1 fran · 
Franıız tahtela,. ' ltı 

f de•••• 
HDın birinci ıını 

1 
.. ın 

bl ıydl •e ... ıemılerlnde• r l ak 
b oimak O ID 

de 4 il ıa •Y ktay· 
&zere 6 J ldtl bulan•• 

dı 1 e 1.ı. F ilkel haber• Par 1 

e D bırtblrl 
dıktea ıoara, eıaM t btel 

ı. ıeleD a 
peıtne YUaU• bOtl• 
bahir facıalarıaın k· 

herkeılD a 
tafal ·lb benOı d ,ulan l. 1 IÇID U lında o u u l•ut· 

k tddetU 0 
te .. ılr pe f etl•I• 

aeaar 
tur. BahrlJe birçok 
öa6ae halk bırıkmtf, L. 

l k çOCU• 
bahrı1elllerlD çe u k dl al 
lan Ye akrabalan bt:~bablr• 
lelerlnln bat•D ta ıamak 
tle olup ol1Dathlı•ı •• tçla 
için tlebıet ye beyeca~ bala-

l aıba1e de beklemıı er, ııtl 

rıye neaaretl ak~ID teltllll 
aaat 8 de ıu re•• 

••ıretmııur . dıatsaltı 
cBırtacl 11aıf &klbetl laak· 

ıemııt Fanekıla •••eut
luada •ahim ead•ı• his· 
tur. Şımdı Hıadıçıaıaelta ıe · 

deDIP 
mette bulun•• coak 618,. 
mlıl ekaerals J•P ilanla 
dQa aabah Ca• - dal-

ı d• ıuJ• \i 
k6rfesl açı ıD daha ı• yl· 
aakton aonr• bir 

ztlne çık•amıttır~rktakl de· 
Derhal uzak f Hıadıçınt 

ata kuYHtlerl •• emtler· 
ıularıada çalıp• 1 ııttra· 
denta tayarelerl•I• etlDekt• 

kiyle ello de•a• bıılamıı· 
•aları l'laa araıtlr ti ya· 

aesare 
lardar. Bahriye balter ahr 
slyet bakluad• ılelerl· 

t ltat••. 
almaz mlret e ektir.,. 
ne mal6mat ••rec 

neaareUne 
Fakat bahrlJ:ımlerlD re· 

keıan ailelere dair ye 
mide ltuluadulua• 16 

b kkınd• •• 
lkıbetlerl 1 Zara ıe· 

ti meoıtıtır. 
mat yer e ktılı ıı-
ml bir ellsareız• d çı kaldıl•· 
rada kt•ID kara a b 111 

emıcle olcl•lu e 
kimi• 1 k binde kur· 
el l ldı IC••• 8 8 

e 1 
• ıbtima· 

talanlar buluamaıı d 

fesl•I• 240 deniz mıU açı. 
tında dentae dalmıtlı· Ek
HfllS, Hısdfçiol 011lnGa dı
fer ku•Htlerlle birlikte ya · 
pılmakta1dı. Fıloda f 6aıkı · 
ten baık• 5 dtn•zaltı ıeml
ıl daha yardı . Fakat Flalk· 
ıln battalı yerin tayin olun· 
•••aıı cleDlzln da1ıah olu· 
ıu•d•n •• tahtelbahir izinin 
16rllemeyı1ıadea ileri ı•l-
••ttır. 

Deni• mehaf ıhndelıl lıa · 
naate 16re denısaltınıa dal· 
dılı saman bir kayaya çarp· 
iDii oldulu•• •• kazaya bu 
ıadmenl• Hbep eldutuaa 
latlk medllmektedlr. 

F6atkı dentzalh ı•mlıl, 
fran11s denizaltı fıloıunun 
1500 tonluk en bOylk ıaml· 
lerloden bırlydl. Fakat fran
ıız doaaomaııada ba ıuretle 
batan tahtelbahir facıa11nıD 
bu tkıncııını teıktl etmekte. 
dl BırJnclıl P•emete deni•· 
al~; ıemlıldlr kt 1932 ıeae~ 
1 7 temmuada Şeaburı el 

• 1 -
yarında C•P Le•lnln 1 ma 
lt•d• batmııtı. Fakat bu 
tabtelbabır ıu lıtGnde ma
•••ra yaparkeD kasaya ul· 
radılı tçtn ıemıdekı 66 1ıı-

d 49 u kurtulabtlmııler · ti en 

clt.Ba aefei bata• f6nllıa 
tabtelbablrl 1924 prolramı
na 16re ını• edllmlttlr 39 
Santımhk bir ta1are mlda
faa topu de, tbt top ye 11 
torpil kola•ll• mlcılalaes 
bulunmalıta1dı . 

Bir gaıidtki ıırıtri Yı· 
~udılır nibret rı~lı~ıcı~ 

bir ıııın ~ulıbıldılar, 
Btr aytlaD fasla bir zama•

da•1'•rl deniz Oserlatle ıa • 
Jeıls dolat•• Salat Lolı ı•
mlıl othaJ•t Jaaaıacak bir 
lıkele bulahtldı . Bu ıemldı· 
ki 7Gzlerce y abuda mlltecl 
btablr facia Y• Hf aletten, 
ıoara nıba7et keotlilerl•I ka· 
bul edecek bir memleket 
ayakları•• laaaaeak bir karat 

la lra••ıabıldller. topra 
Salat Loulı r•mlıl AaYert 

Umanına ı•ldl. Atlantlk GH· 
rıade bir aydaaberl ıeraerl· 
yaae dolaıın 7Qalerce Y aı.u· 
dı karaJa çıktı. 

Salat Leulı remtıl 13 ma· 

11 de yardı . BualarıD a 
oradan ııçen gemiler tara
fıadaa k•rtaralmıı olduluna 
blkmedllayerdu. 

Jll tarihinde Hamburı ltma. 
nandan kalkmıı ıdı. içinde 
Alman tazJlklndea kaçaa 
bl•I •ltıca•lz Yahudi yar· 
dı. Hıpıl de paHportlar1nı 
Alman1adakl Klba koalo
loıluluna YIH ettlr•tılerdt . 
K6baya relıcekler yeal bir 
laayata atılacaklarclı . F•kat 

b omttlerl Ha•••• 
b~t•• '! 1 ... IODA ereli. 
....... •• • h 

G ili• Da•I• kurtar•• 
em 1 tlıs 

&letlerl •••cuttu •I 
lb hırı Telft Lt•erpool 

taht• • bu 
•• batt1lı sam•• 

llmaaıa kartulmur 
Aletle 4 kiti 

tu k tahtelbalalrl ta"•h· 
F6al • g da 

lep&n tahmin•• .. at 
clalmıtlı Gemideki ....... 

okı ·J•• mılırda11 lı• ancak 

48 aaat .leHID edebilecek 

.lerecedeydl. 
Bundan do1ayı yapılan 

ar•ııarmalardan ıoora 30 H 
at ıeçıac• b6tGo Omltler h

ID•m•rle kmldı. 
r 6alkı Caa - Rany klr·i 

Yolcuları eıraernda Klba 1 · 
l&Ocaetl biri• kOlll~etlı •lk · 

d Yehuclt mlltHlılal tar • 
memlekete kabul •t•eyt 
mah•urlu 16rml1 •e ıeml 
Ha•• limanı inin• ı•ll•ce 
yolcular1nı karaya ıadıremt · 

yecf'fl btldırılmfıtlr Bunun 
Ozerl•e lm1tı1z•ıte dOıen 
yolcalaraa 611m anla1m&11 
yap11111 ol.lulaları falıat bu•a 
r•lmen ele yine Klbaya ka
lııut edilmedikleri malOrndur. 

Bu ııralarda Satnt Lo.alı 
ıemlıı kaptanı tekrar AlnaaD

(Soau dlrcllacl 1&Jfada) 



IATPA ı 4 TORltDILI 

Belçika Fran- Almanların çembarleıı mı- Annam hükümdarları 
Ba Ve /ngİfteTe Slllnl nihayet vermek İÇİO. (Beıtarafı Qçüncü sayfada) 

erkanzharbiye• (Baıtarafı üçGncG tayfada) dakika b ı le devam etmemit· 
mek herhalde klfı deflldtr. 

l 
ti. 

tını aihatle kanadı Yeni 
tebaaları J.. nnıımlıları ee•me 
aloJ ölrendl Te yorulmak 
bilme& bir hararetle, bısaat 

yokıullera yardım tılerlal 

rentılettl . Hueye ralıaıbeler 
ıellrttL Bu rah ı beler, lmpa· 
ratorlçe•ln htmayeıt altında 
Anoaqma her tarafında 1111'" 

•Htarlar teıtı ettiler. 

eri arasında. !;~· llerı cıt111•111•1 ''z·•· Bul imparıloriçılerin 
(Bıttarafı btrlacl ıayfatia) EY'f'ela bu ç kmaaa •Hıl • J 

dulu halde harici ıtya1et ıQrQkleamlt oldutumuzu ba . ıtrız an 
hakkında her tQrlü karar · tırlam•hyıa. Burada Alman 
lar lttlbaa etmelr laakluaa 

baı••lrlh çok f uklr biz• JH· 
naallk bulaaduluau taıdlk clım edebilir. Kencllıl enter· 
•t••kle beraller e.ı~ıka 
tlJat•tl•• r••I l:alr tıtlka . ıaaıyoaal alAmlar dıııaa 
••• ••••k tane ıuıha• çakmana• 6alı•• ı•cllemea 
edd ... k kararlHı• Belt1ka aettcel•rıat tarif etmııttr. 14 
~ertclncle aktıl.r uyaa· llkt•tre• 1933 de radyo ile 
dırmHı aarurl oldufu nolr· Jarılan bir autkuacla Alman 
ta11ada lattblr ılplae bıak · tanıy6b•• l 16yle lıon•ıu1or · 
mamak lıtedlilal ka1deple. du: 
mektedlr. «Hak kati ıurette ku••ell• 

Bu ı•aete, blylk de•let 6a6a.&e boyua eldi mt, bu 
ler larafıadaa 8eltllra bu DUD aetfceat deumh bfr em 
ducllarının raaeuntyetl ıaraa · Dlyetılsllk bala olur ki bu hal 
ti edllmıı oldufundaa Belçl mUletlerln hayahoda •e kar· 
ka milletinin btlltıtlaa b6 ııhlr'1 milaaaebetlerlne btıt&n 
tla komıutarının Belçika 
am ne ılyaıl •e de aalrerl aor•al fookılyooları tahrip 

mahiyette bir taahbld alh- ecler » 
ea ıtrmelr ııtemedfftacle• Damelr iri bizim ilk hede-
emla olmaları keyfiyeti•• fımız fG olmalıdır? i.nternaı
ltl1lk lttw ehe•mlJ•t atfet yonal ltl•adı dlrlltmelı, ~u 
tlfl•I eaa11Mkta olclaiuaY itimat ela Ancak taabbltlere 
1aamakta.lır. hlrmet eıHı üzerine ••ilam 

Gaaete tiyle de••m et· btaa edtlebıltr. Maıala derhal 
mektedtr: ortadan kaldırmak Ye ıulh 

lel~llra lııılk&lmetlnla, bu da bulunmak lıUyonalıı: da 
•oktada ha11l olacak bir laa uaala bakmahyı•. 
tlphe•ln memlelretlD lı· • Bıa bir ıulla ceplııe11 yara-
Ukbalt için •ahim ••tlceler hyoruz ~u halde lııedeflerl · 
•erebılecellnl mldrtk bu 
luadulu aalaıılıyor. Banan 1 •l•I tarif etmenin ıuuı 
içindir kl h6116metla lıtllrlll ı ıelmtıtır Bu hedefleri en 
ıtyaıettae tamamtle ıadılıı lra. bl1llc ıarahatle laah etme
lacafına dair beJanatı bl· mlz liaımdır •• bu hedd-
ylk bir ehe•ml,etl llalz lerın Uıtt .. di ve ılyaıi '-itin 
titr. anternHyonal hayat ıabHıDı 

lir aımidıki ıarııri Yı· 
· hadilır nihıyıt yırleııcık 

~ir vatın ~ulıbiNilır. 

kanamuı icap eder. Bu he: 
defler ıulhçu de'f'letlerta ka· 
auaan• teıkıl etmeli •• on. 
ların aldıklara clurum u ize h 
etmelerini mümldln kılmalı · 

dar Bunua muazıı:am b•r it 
olcl•iu bed·htdtr, fakat bu 
t,e rırıımek IA•ımdır Sulh 
cepheıln•n asa1ından olıun· 

lar ol111aeı•lar bltün cleYlet 

• (Baıtarefı lçlıncil H,fada) 
yaya tl6 .. ek ••rlnl almtf- 1 

tı D~fer taraftan Amerika 
•e A•r•1tadalıl Yahudi bir 
lltırlert tle faallJete ıe,erek lwıa da•et ec:lıleceklerl •• 
Salat . Loulıdekt mlltectle telıltflerl•• kati bir mahiyet 
rt kabul etmeleri için birçok , •erecek olan bir konfer••• 
h8ık6metler aezdlacle teıeb- toplamalc ıuretlle en iyi ne
ltlHlta bulunuyorlardı . 1 ticeleri• alıamHı muhtemel· 

V•pur nihayet AaYere it. dtr. Btr harp patladılı talı
•••••• ,.ldt. Hemea herke· ; dlrtie, aulh hedeflerloln tarı. 
ıtn btr aydan beri aenerlJ•- flne derhal Hı.um hlıeedtle 
•• clolafa• bu ıemldekl za· ı' cektlr; harbi 6alemek lçla 
•allalara Hfafet içinde zan- ıtmdltlen lt•nclan lıttfade 
•HIJordu. Gemi llma•a ıır. I edilmelidir. 
dı . lıkeleye yakletllfı aamaa Nthal hedef dalma adalet 
.. itin r6aler Hrt bacalı ya 1 yolu ile ıulhu temin etmek· 

aa yatmıt ıemtata ıl•erte
ılne d6nmlı, ıaçları , darma . 
daiınılr lıtlerl baılara lntl 
zam11z, ID11nlar arıyordu. 

Halbuki ba •anHradan 
aıer 1oktu. Bılaklı ırmlde 

ıa1etle temiz ılylnmlt, ne 
ıelt ln1aalar g6ze çarpıyor-

• du MaamafJb aralarında tek 
t Gk lmlhlzler de yolr deill · 
dl. rakat •• de oı .. , yurhuz 
lıttlrbalıta , ıa1eılz olmala· 
rıoa raf men, bu ıereerl Ya 
hudtlerlo k11mı azamı ıık ve 
neıell idiler. 

Vapur rıbhma yaoaıır 
yaaaımas, Yahu dl he1et1 
derhal ıemtye ıtrdı · Rın ka· 
dar mllteclaln lsndtlerlnl 
kabul eden me•leketlere 
ne t•kilde takılm olanaeak -

. ları kararlaıtarıldı 

Salat - Lo•I• , .. ııınclekl 
bine yalrın Y ahucllatn 250 
ılat PranH, iki JI• Jetmıı 
d6rcllal Belflka. dit JO• da 
neafnt lnılltere JI• dokıan 
d6rt tane•l•I ~e Hollanda 
kab11I ••IJ•rch•. 

V •••r •P•J•• Itır ..... 

tir •• adaleti hı, bir zaman 
profeılr Lo•e Dıkenıonun 
ıu form6lı1le olduiu lradar 
l1t tarif edılmemlttlr: «Az
hia kartı çokluiun, atDıfa 

l&arıı mtlletlD, mHlete kartı 

ln1aalıiın , hale kartı lıttk 
ba lın mldAfauı » 

~----------------
nhtuaa J'•••ımıı bir Yazl · 
1ette oldutu halde heaüz 
hlt klmıe aı•i•1a tamlyor · 
du. . 

lıkelen ln yanında bir .\1. 
man pollıl n6bet bek la yor -
du Nihayet akıama doiru 
mlltecller teker teker •ıa · 
l•Ja lamel• baıladılar . inen
ler cloirP trene lıoıuyor, 
kenclllerlne mlaaflrperYerllk 
16atererek memleketlere 
biran eYTal lııa•uımak içi• 
caa ah1orlardı 

o rl• bfttl• ı•ml boı•n. 
dı. Ba,lece bir ay mlddetle 
Atlaattkte dofa9mıt olan Sa
lat Loulı ıeadıloln ıereerl 

Y ahudtlorl l«•adalerta• blr.r 
••t•• ~ ...... elthalar. 

imparator bir kaç yalu4 
•ın• taH ••urlaraaı derhal 
açta •• m6teaklben rüya" · 
••• tahakkuk atmHI itin 
ctcldl ••ı•llertn •••cut el• 
dutunu 16rdl. 

Ftlbaklka llarltte tmpara · 
torluk lranıaı taıı•ıyordu 

Gerçi htç bir kanun btr An . 
nam tmparatorunua bir halk 
k ız• ile e•lenmeetnt menet· 
mlyordu Fakat imparator · 
larıa preaıulerdeo baıka 

kimH ile eventl lmpuato· 
rlçe Koıtoıtnln çok yllcMk 
burjuu11na menıup bir at
ledenı• de utl deilldır . 

Marltte Annı mlı da de· 
illdl. An nam mlllett lıe lcen · 
dl mec•d aetllarına k11kaaç· 
lakla ballıydı . 

imparatorun ıenç yaıt• 
61en babuından kalan iki 

Jul imparatoriçe, bl )" iUc an. 
aeeıvl•, anne blt6n bu en
ıellerl S. M Bao Danln 16z
lerl 5nGae koydu. 

S. M. Bao Dal, blyllr bir 
ıabır bftyGlr bir ıGlaOnet, b6 . 
Jilr bir metanetle lmparato · 
rtçelerın fikirlerini tadil et -
meye çahıtı . N ıhayet tici 
ıenç aıklara•ıa rlyuıaı ta
halcku&c ettirmeye muyaffak 
old•lar. imparatoriçe. (cenu · 
bun tath reylhuı) mluuına 
relen Nam Phuonı adını 

aldı. 

Fakat, fakirler tçıa yaptı · 

la bu f aaltyet ara11ada kea 
cltılal çocuklarının terbtyeıl · 
ne de •aldettl. 

BGtfta mahaHttnl muha· 
faaa ederek hem lmparato· 
rlçe, hem de bebeilatn bl
t6n ç11meıırlaurıı keodı elde 
ııltyen bir anne oldu. 

Bıhkııir ticarıt 
ıa sınııi odısındın: 

Balıkeeir •ıllJ•U merke
zlnl• Altıay malaalleatnde 
24 numarala hanede oturan 
T6rktye cumhuriyeti tabaa-
11ndaa olup lbralllmbey 
camii ~arı11ıoda 30 auma 
ralı dOkkanı ıkametıihı ti· 

cari ıttthez eclut!k g38 yı · 

hadan beri bakkaliye tlcare -
tıle ltttıal etttflnl beyan 
eden Şlkrl oll• Klmll 1 o 
kuo unYanı ticareti bu ker
re (Balckal k.lmtl Tok} ola 
rak teeçtl edıldlil ıthl ltu 
un•anı• imza ıelılt de 16rlr· 
ce el yaz11tle (Klmtl Tok) 
olarak tluret lcenunua•o 
42 ncl madd .. ıae r6re Ba · 
lıkeelr Ucuet Ye 11aayl oıia · 
1111ce 26 5 939 terıhlade 
1079 ıtcıl HJUIDa kaydecltl 
dlil tlla olun•r. 

Bu aerılzett nihayet bir 1
------------

perl maHll rtb t IOUA erdi: 
Evlendiler MGteaddtt çocuk
ları dofdu. 

Tık zııcıll ~ir imparator. 
Onların aıkları o lradar 

temiz •• mlkemmel btr •t -
kh kt imparator btr ka~ &la · 
dın ahnma11aa anane m6ıa· 
ad~ etttll halde, 1.tr daha 
e•lenmedt. 
Ya lnız Anaamda lmpara· 

tortçellk taoını ıt1en ilk 
•••cenin hukulcundan tıttfa

de edemedi. 
DJfer taraftan ıenç lmpa 

re tortçe bOklmdarlılr 1ana . 

lıh~eıir Eıkaf 
MOdlrlüiündın: 

Bahkeılrla Kaycılar k616 
•amtlnla açık olan hlta '-et 
ciheti için 12 temmuz 939 
çarıamba gGoü aaat 15 de 
Ytll1et Vakıflar ltlareaJade 
lmtilaan yapılacaktır . Talip · 
lerla imtihana rlrme ıartla 
rıaı anlamak •e o ıln• ka 
dar m•amelelerlnl ikmal 
ettirerek lmtlhaoe ıtrmek 

için tlmdlden •tllyet V alrıf 

lar MldlrlGl6ne •lrecaat 
etmeleri ilin olueur 

f!oğumevi ve kö)· ebe mektebi 
mubayaa komiayonundan: 

Muhamm•n 
bedeli K6y Ebe 
Lira Kr Dof uaneorl mektebi Yel& ünu Ctnıl 

1 170 30 15 45 ton Kok k6mftr l 
Doğame•l ile kiJ ebe mekteblnlD 193~ yılı ihtiyacı 

elup JUkarada ıöıterllen kok k6an6rl açık ekıtltme ile iha
le otuaaeaktır. Ekılltme 12·7 939 çarıamba gGnl ıaat tO 
ela Dofume•lnde 1apalac:aktır. • 

l.teklt lertn m6oakaaa ıln6aclen 611ce ıertn•111e1l nl 16r
mek Gzere DolumeTtne m6racaat dmeltrl ı l io olunur. 
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Bıılıkesir (.~. 
~\ı'lüddeiunııııniliğinden: 

16 femmua - 1939 t .. ıhınden 31 · K. Ev•~l . 1939 
tartbtae &tadar alınacak 169 ılnlGlr ... 8165 ltra 12 ku . 
ruı muhammen bedelli va 67600 ıdet ekmek 28-6 939 
tarthtnden itibaren on bet ıDn mGddetle •• kepala •arf 
uaaltle eluıltmeye konulmuı olduiundan ekmetı ••rm•I• 
lıteklı o!aalar praltl 61ream•k için her ıln cezae•I mi· 
dlrlltilae baı •urmalar1 •e ylsde yedi buçulu nlıbetlnde 
•al Hndılına 1atıraeakla.rı 462 hra 38 kuruıu ha•I temi· 
nah mu vak kata malrbuzları le aha le ıGnG olan 13 . Tem· 
•us 939 tarihine mGHdlf ıaerıebJlae ıOnl Hat 15 de 
mlddelamumllılr datrHlnde mlteıtlskıl lromf11011da ha:ıır 
\ııuhın1111aluı tlln' olan•r 

Balık esi ı· i\ skeri Sn tın 
.. tlına K(•ınis:vonundnn: 

• 
1 - Bahkttttr bırltlclerioln J•& HilHtl 1ft• lhtlJaçları 

ola• 18 toa taze faaul1e. S t•• taze llabets, 7 to• taae 
••lan acılı elrılltme1e koaalmuıbar . 

2 - Tabmt• edile• be.teli 1920 ltratlır. 
3 - Munlrkat teminata 144 larathr. 
4 -~ lba le 30.6 939 coma ıGal H•t 1 1 ... 8,l$etlt 

k of ...... alm• lromlıyonu bl•Hıada yapılacakhr. 
5 - E'f'laf •• tartlar laer ıla lro•lıyoada ılrlle~lltr . 
fi - Talıplerla belli belıeler •• mu•affals t••laatlara 

ti• blrhkte kemtı1oaa •lracaatları ltsu•u tl&a ol•aur. 
4-t - ııo 

Durak ııahiyesi Seçköyü 
ihtiyar heyetiııden: 

K6yl•ü• t•hılyeU maae•lyeıl namına aç,lan kiremit 
ocalınıe bir HDelJlc tcan açık arttırma ıurettle mlzaye 
deye konmathn . T•ltp olanların ihale ılol olan 5 7·9J9 
ıtınGae kadar mezlt6r W6J ibtlyer heyeti•• mlracaatları 

ıl&a •lu•ur. 
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Balı.kesir i\skeri Satın 
Alnıa Konıisy••ıııından: 
1 - · Balılııeslr bırhldertnkl lhUJafları .ı .. 27 t•• in.ar• 

Hlan •çık elıılltmeye kanal••tl•r 
2 Tah•I• •dJlen ltetle&ı 2021 llratlır . 
3 - Mu Yak kat teml••h 151 lira 88 kur11ftur . 
4 - ihale 1 O 7 9J9 paaarteel .... uat 11 el• Bal ise· 

ılr ICer Satı• Alma Komtıroau lalna11ada ~lacalmr 
5 - Enaf Ye tartlar her ı•• lromley-de tlFll.Wltr. 
6 - Taltplerla bellı belıeler •e •••alılrat temt ... ları 

ile birlikte komtı,ona mlraeaatlara 16sumu tlia .ıolwe•r . 

4 - 1-111 

Devlet Orman lıletme•i Dur· 
•unbey Revir Amirlif inclen: 

Sıtılık cıı t1111ruiu: 
De•let ormaa tıldD'eıl Duraualtey Re•lr ••frhtıad••= 
1 - Darauebey De•let er•a• tıletmeel lıtaeyoa 41•· 

poıanda lıtıfcle me•eut (372) edet •uatlılt (249) ••tr•· 
mllrlp (458) deıtmetremtklp c:am temrutu açık arthr•• 
ile tahltia çıkaral•ııtsr. 

2 - Tomrukların a1rıca bat ket•• parlarw ••"C!•t ye 

kabulıları . aoyulmuı olup hacim kabul11D• orta lnıt•r ..... 
'••dea h .... ıa•mıthr. 

3 - Tomr•klara atcl Htıt ıart•ameel Balalceetr er••• 
~e•lrı• ~Odlrlftf6•dea •• Dunu•MJ re•lr lmlrlıttatl•• 
lıteaebtllr . 

Te•ruklaran •ahammen bedeli zı 18 ltra 81 k11rUf· 
tur . 

4 - lttelclllertn ylzde 7 5 •u•alrkat pey akt•ıd• 
6 1 J939 perıembe ılnl Hat 15 tle Dareualtey re•lr ı•· 
lrltll•e mlraeaatları Ulo olunur. 

•, 
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Tapu Sieil 
MııhtızlığındaP: 

Vtliyett : Cıaıı: 
Balılreaır Tarla 

Dam Karatepe 

Ha.iutlu: 
Dolaıu be• b1

' 

Yuıuf, bah11 ffall1 

lbrahlm. po1r•'' 
Ertofrallı ş.rıf•• 
kıbleıl ar••hatı• 
Naart ••reieıı t•'" 
laları . 

Hudut Te bulunduiu yer yukarıda yazılı tarlaaı• "'' . 
l ı lıl Nerılılı Emıaıa 50 •••• ewyef 61ü.alle kar111 Hattı' 
•e e•lltları Fatma •• Ayt•Je badehu Hettct!nln de 45 ,.
ae e•••I 610mıle e•litlan Fatma •e A11eJI terk edW 
bunlar da 41 eeoa e••el araları11tla yapmtt eldullları I•~ , .. 
ıtmde •11e payına o .... koaafı •e•lrllacle baık• tarla •. 
rak bu te1elh lıle•llen tarla•ıada •lıtakllea Pat•• p•~ 
aa ayrılınıı oldutuadao bablıle Patma aa•ına .. aet • 
mak ltledıtınden tahkik 'f'e tetkiki için a 8 939 ....... ; 
halline memur r6ndertlecekttr. Bu yer hakkı•tl• ta••'~ 
tddlHında buluoanların bu rOnler l~latle yızı tfe fapll • 
ctl Muhaf1alılına ••1ahut meballtae ıeleuk ••••'• fi 
ra40aatlura IG:ıuı111u ilan ol.-nur. ~ 

S.11ityı J•" Vallret Mat~a.,a-Balalr .. tr 


