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T ayare Kaçakçılıg>J ı Hakkında Suriye Ve lübnana 
B Tedrici istiklal mi? 
aşvekilimizin Mühim Beyanatı Suriyenin yenilevkalôdekomi-. 

Celal Bayar verdiği bey;;;_;·tt•;·bazr gazetelerde bu mesele 
e~l"afında çıkan yazılar hakkındaki mütaleasını açıkladı, 
boyle gazetelel"in muhbir muamelesi göreceklerini söyledi. 
H ~k•ra, 12 (AA ) - C. E 

1 

Arkadaılar, lzahahnı ve CumhurlJet mü 

. dyo ,·ıe bir nutulı nefretti 
serı ra 

Beyrut,12 (A.A.) - ~raa Be/çıka 
ıanın yeaıt Surı1e fe•ka-

llde komtterl radyo t~~:::a l.IAl'I OID~lhlll Wômll'• 
retmrı olduiu bir • RUI U 
Franıanın manda yaıl~::· sindllr cniHydr. 

r~u ::~• meolJı ırubu he krem Könİ- ı VakılDın hakiki ıeklı de ddetumumtılot dıaledım. 
t hl aılyeılnln ıo.J.939 ğ• F Z ıuretl reımlyede •e hıddkl· Verilen ma16mattan anladı 
-~ 1 toplantııına atd ola il ı .ransız a-· vede bnuın deltllere lıllnad fıma ıöre adltyeafn 

ıon\Jna kadar de•am 
i•ı yaol SurlJ• ile LOhaa BrlkMl, 12 (A.A.)- B.t 

çdm bOk6mett, lıpaıl,.r 1•1•· 
rlne ademi mldahale lıo· 
mtteııadea çektlmefe ka?ar 

yerm!t •• tiu kar•n' r ..... 
te~J• ıle fraDMY• b ldfi.:· 

" t kt 1 birer de•l•t 
r•'!t dlq •e d 1 ı 
d B ' 1 

imla haber · bıtaSI A ederek vaeı\ olduiu aeUceJI kanaatı burada aaldı ola· 
ttd 1•ı•ekll Celll Bayarın rıyor. Adlıye ve Hariciye Vektlt rak kullanılan mthlrlerln 

ntD mul a 
olarak tedrici ıurett• tnkl· 

ııfİarını teıhtl eyle1Defe ka 
rar vermtı ol dulun• ı&yl• . • e •rt hula t ._ 1 A le J 2 ( dıl •• en •• yde n e.re, Huıud) - arkadaılarım ızab ettiler. hariçte imal edtlenok mem · 

b ~I bulunuyordu. Buıün Tayare kaçakcılıfı ıle ali- Bunları tekrar ediyorum Hu· leketlmlze getlrildıil mer 

l u eyanatların tam metin kadar bulunaD f..krem gQn elim ze ıeçea deliller keslndtdır. Bizim bOlf 6met 
•rtnı •Ynen d K~ p 

m'ıUr. 

Fİlislinde \nglllz kdalarının 
şiddetli hareketi: 

mittir. 
neıre lyoruz.: ontAtn artıte hlr oto üzerinde vuıl olmuı netice· cephuınden ele bu ve buna 

( 1 - 8•ı•ekıl Celll Bil yar mobil kfizuı neticesinde (erdir. Y aruı eler elimize benzer büyük veya kQçGk Çin Amel'itlr· 
dan 200 Taya-' 

re Alı)'Of'e 

· ıcnırH) •rkadaılar, ı~çen yaralanarak hastahaneye 
•ene aıır 
H an •rı zarfında kaldmldıiı ve Türk zabı-

•rl•lye Vekilimiz ıtze bey toıı tarafından lolenerek 
Delaatlel bir tayare k k Frttoıız zahıta11 tarafından lıiı .ı aça çı 

ll~•R babutpılt\l BugCıo bulunm•d ğı haklnorlckt 
aynı ~•a d 

ua av et etmek beze gazetel~rde çıln.n 

::~b~~:1e~hıde buluLufo heheıler doğru değıl<l r. 
b de bu1ururıanız l'Q\ıdmetimlı, Ekrem 

UQu ilonuıınalarının K 
ı ve ôaığ rı tutulup Türl za 

m zakercıinla dıxer 
lere t • •ı · bıtaeına tt!111 1mı içtn PerJGtckı 
J •oztrn ruznatneye l"lçıllalmfz. vasılusH Frnn • 

a[ •DQıaııaı rıca f.dlyoı uru ın:ı hülnlmetın mürecattn 
Hay hay ıealerı . J · 

Hariciye k 
1 

bulunmuıtur 
ll •e i lmlı ve ad· F 
J• •- l · ranıız harfclye1I 17 

r Ye.,.ı imiz telııeyyüo eden 
ciddi Ye hal&tlil fb kinunevvelde Fnnsız po 

•• •Jı ıize it ı ı b h '-reıaal bir ıelılld • n n u f" 11 bKlp et 
eelderdtr. Gene ı~al arzede. llilnt blldırmlı ve bu hu 
••ala t D vaıııta- ıuıta bezı malamatda ver· 

•an olunan h k 1_. 

•• reınıı aafh • hu mittir. bildir ayı millete .,_ _________ _ 

il ••k niyetindeyiz. Ya 1 Bundan •oara Adltye ve 
•ada IDuhakerueJe b 1 1 Hariciye Vekilleri dün hu · 

••cak aı •· 
•• tabi.tile ınahke. 'ı laaaıını yazdıjımız beyanat-

•• alanı ol •-_.. __ . ara. cereyan 1 ta bulunmuılardır. Bu beya· 
•'lllUkUr • Makaadımız aaU 
letı t•D•lrdır. Onun h h nah müteakip baıvelı:•I tek· 

ı b er an- rar küraüye ıclerek aıağıda 1 
lr ıeklt ~oce nıakb6l · ki ıözlerıle izahatına devam dır. - et mittir: 

8. Cel<il Bayar 
kati bir neticeye yarablle· 

cek bir delil ;eçeree onun 
Ozerlnde bizi yirfttmekten 
menedecek hiçbir kuY\'et 
yoktur. 

Memlekette bunun kök 
budak a!madılı ancak bir· 
kaç klrnıenlo hariçten gelen 
cereyana menfaat ıatku'1e 
tabi olarak bu fezahatı tı 
ledlklcrl anlaıı\maktadır. Bu· 1 

nun 1uvacı beynelmilel bir 
bü1ük ıebeke olmftk üzere 
harlçtedir. Adliye Yeklllnln 

lngiliz - · aıya Görüşmeleri .. 
Çemberl_-a_y_n ___ M_u_s_s_oİi;;;·~üzakereleri hakkın• 

da ki ıımumi int ba:Jl gö üşme sulhun mu hafa
zası için itimad hav sı yarattığı şeklinde 

Roma, 12 (A.,. ) in • X • 

~illH Baıvekllt Ç~mberlavo ' Bı ı• Haclıse 
e •rlclye Nazırı Lord Ha \' 8 • 
~alu d6n Mu11oltnı ve e 1 t• 

ont Ctano ile bir buçuk p 
Hat ı&rGımOılerdlr. Yalnız rotesto 

R. Çemberlciyn 
uınumı vaziyetten bahıedd 
dlll ı6ylenmtıktedlr. lkı hü 
lctk11>et Har1ctye Nazırları 
buıa.. &lleden eYYel bir 

•••t k•dar a&rGımltlerdlr. 

-11/manyanın flms
terdan-; Ve Lahey 
K onsoloshanesine 

Flteş Edildi. 
BP.rlın lı (A.A.) _ Al· 

m•n1a, Ametfrdam ve Ll· 
heydeki Alınan konıoloıha 
ne'erfne ka rıı ılla h atıl 
ma11nı Ho landB hü\ıQm.,. 
U nezdlncl,. ıtdrletle pro 
ff"ato 1Ptmt1tır 

Ro •· 12 (Rtıdyo) - in 

g 1 z 8aıve 111 Çemberliyn 

ile Harlci~e Nazırı Lord Ha 

lif lu burOn kral mezarları· 
na ve ttıtçhul rusl er &bide 
••n gldf'!relc birer çelenk koy 
muı ~rd r 

1 1.30 da kra', loglll:r. mı 
eafirlerlal ljle yemellne alı-

1 

koyruutlur 
Lord Halıft~ı oileden ıonra 

Harlclve Nnzırı Kont Cfano 
1 yu zly ret ederek btr 1aat 

kadt.r görüımGtlür. Halıfak 
sın yanında e!çllik katibi 
bulun :.ıyordu 

8. Nuısollnl 
ltalya lnaıllz girlımelerl 

hakkında umumi intiba 
ilk ıörOıme ıulbun mu. 

bO Gk bir tu· 
haf az111 lçlD ' f et. ) 

( S••U OçOncl ıaJ a 

bir it tee110r6mOıO mucip 
olup yalnız vazife noktuın 

dao m ü crlm1 yakalamak ve 
cez1t1101 vermek en e1 .. 1ı 
tılmizdır. Bunun O zerinde 10· 

rOJoruz Bunun üz•rlude yOrOr 
ken takdir huyurursunuz ki, 
ıu ı•h11 bn phıı gibi btr 
tefrik y~pmadan mlcrlml 
cezalandırmak •s.mımızdır 
Gayet samimi ve katıdır . 
Eler heyeti umumiye ıımdl 
ye l..sdar hOk(imeUn takip 
ettlli tarzı hareketi h:nthe 
muhtaç veyi\ yapttlımız it 

lerl ikmal edebtlecek bir 
taV1lyede bulunmak ımklaı 
nı ve arzuıua u ı&.terlr lıe 

onları da tablatlle dinleme· 
le ve icra etmele hazırız . 

(Bravo ıeı!erl ) 

Hepimiz uzun .eneler mil· 
i1 hayatın lçlnde1lz Ve ha· 
tıauzıa ıoo dıvreılae yak· 
laımıı bulunuyoruı. En çok 
ıereflmlzl ko1lı1auk bir 
andayız Eter hanıt bir 
aafletle, (bunun kaıclt olma· 
1101 dö1Bnm61orum ve ha· 
tmma ıetlrmlyorum ) böyle 
btr lbUmal tamamtle gayri 
varittir. Fakat her hanıl 
bir ıaflet 11lkaıtle ıereflol 
tebllkP-ye dfitftrebılmek bil · 
haa1a bizim için hamakatın 
en bOyOiüdür. Bts elımtze 
gelen vakayı kanunlarımızın 
bfze çlzdiil hudud datrHln 
de halletmeie kendimizi 
muktedir görllyoruz, adliye 
clhnlmız da emniyetle ve 
normBl ıekllde tıltyor. Omıd 
edl:roruz ki, f ranu h6k6 
meli bu mücrimi bize te1 

llm etmekte daha çok ıe 

Kahire, 12 (Radyo) -
lnııl ız kıtaatı Arıf Abllbrres• 
zaluo bulunduf\J yeri keıfet· 
mtı ye o ıahada ıtddetlı bir 

ti loııUz 
taarruza ıeçmıı '· 
kıtaları ~li !eri ııkııtırmıı1ar· 
dır. . 

H f d aüo battıktan 
ay 11 • • b 1 

k k ye • 
ıonra ııık 1a ma d l 
kın dııarı çıkmaıı 1a1&k • 1 

=a • 

Elektrik Kaza· 
farına Dair 
Afişler 

Ankara, 12 (Huıuıl) - Na· 
fıa V elclletl elektrik tehlike
lerini karıılamak için renkli 
afltlttr hazırlamııtfr. Bu aftı 

ki elektrik tehllk 
~ocu arı b 
elorlnden koruyacak mu • 
telif ıektllerl glıtermekte· 
dır. 

BroıOrlerde tehlike Aaıı•· 
dbl 1 r berke· 

da "bnacak te r e 
· k bir ıfade 
ılo aolıyac•i• açı 

f l uma· lle yazılmııtır Bu• 11 er 
ıh mektep· 

mi yerlere, bl a11& 
ler• ve toplu yerlere aııla· 
caktır. 

Vaıtnıton, 12 \llaclro) -
Çı11 lalkOmetl mart ayı içi•· 
de tH11m edilmek lıer• 
Arnerlkaya 20U bombardı· 
mın tayareıl ıtparlı ıtmlt· 

ur. Y · 

Harselöna Gi
den HeyetinDti
ladiyey~/~dhtıtı 

P~rtı, 12 (Rad,o) - Bat· 
yekal DaladlJ•, Barseloatla 
1aptıfı teclktkten ıonra d6· 
nen beJ•tf kabul etmlıtlr. 

Heyet ıntı~alaraaı Baı••kll• 
talldlrmltl•r, ılyaıl yaalyet 
hakkında lzalaat •ermlfler· 

dır. • e 

Muğla 

(lıktrik nntrıl ıı ıııi
satının pııj11i t1ı•it ı•iltı: 

!akara, 12 (AA ) - Ha. 

ber atdılımısa ılre Mu,ı;:~I 
T e.'11LclİDİR SlllO kurulacak olan bt4ro • • 
rımıay V ltı ıantral ye teılsatıDID .,roJeıl 

alma mDZl~Brlllf İ. Nafıa V eklletınc• taıdık 
Ankara, 12 (Huıutl) - eddmlttlr. 

Nafıa 
Hükiimetımtzce 1&tın alıDmH• bundan baık• Kl1c•ilz, 
karu1aıtmlan tramYaJ tir· Marmaris, Kulluk. Urla 
&cet 1 aıa mGme11ıllert bu ıO•· ye fetlalye ka1abalarıaıD 
lerde Ankaraya ıeleceklerl· elektrik projelerini de ta.dik 
Dl bildırmlılerdır . Nafıa Ve· ı. 

1 et mit olduiund• • bu aua-
klletl ile iır&cet m6me11l lerl balarımıs da yakında elektrl 
araaındald mOzakerelere :ra 1 d 

l e ke•uıacak ar ır. 

Vekiletl 

clkmlyecektlr. olan auıaaler1a ıetefıal ıp•· 
Arkadaıler. için kati bir euıtlr. Bunuu kGle etmel• meJd•D barak· 

kında baılanacaktır. 

Her hangi b!r ıullıtlmah yanıoda a1al ehemmiyetle mamak (Allınılar) 
k b ı _.,k'-at edecellmlz dtler bir f d ) büyQk vey1t küçG anı rı • M ( Sonu ıkıael ••1 • • 

bir yolıuzluiu ezmek bizim nokta daha urdar. e1um 9 •••• .. •••••••"~ 

rK;·;ir·Aı~·ıa;k···;~ ·Tür· ı 
1 kiyenin Maarif inkılabı. I 
• -··-···· . 1 5 Bir Romen Gazetesi Yazıyor. : 
: r" kırvede bundan on sene evvel yapılan maarif inkl/8bını büyük 1 
: ı ur J • • v A/ fi t•' J .. 1 
: bir sempati ile takip eden Romen mualhmlen, nema ta urKu 1 
! asla unutulml)'tJCaklardır. ( Yam11 lkıicı earfalra ) 1 
• 



SAYFA s 2 

···················································~ • • ! «Hayatım» dan: ! 
• • • 

jK Ç LI . 
• • 
• • • • -4 

Oı§arlJe gidip gelen ara· 
bacı Ali dedi ki: 

- Salim Bey, haberler 
fena: (Güzelhlsar) çayı teı 
mıı, geçit vermtyormu§. 

içim burkuldu. O röz6ne 
deYaQl ediyordu: 

- Ben geçerim dedim; 
« o çay her ıene birer baı 
yer, iyi düıün» dediler Doğ 
ruıu ben gldemlyecetlm! 

Mihmandar efendi birlikte 
dlıerı çıkmamı, bunda hiç 
bir mahzur olmadıfım ıÖJ· 
ledl; çıktık, akıamkl kah•e 
haneye girdik. Dııarıda tek 
Uik askerler g6ze çarpıyor

du. [•] içime ıGpheler gir· 
mlıtt. 

Ça11mı bentlz bltlrmemfı· 
tim •. Stınıillü bir asker doj 
ruca bana müteveccihen yQrQ 
dl •e: 

- Bu1uruouz, hiil• iimete 
ıldeceflz! 

Dedi. Vakıa, ben, her 
ne babaaına oluraa ol -
ıun, yakalanmama1a karar 
•ermfttlm. Fakat, o zatın 

teminatı beni aafll avlamıı 
tı. Klmblllr belki de kurtu. 
lablllrdlm. Aıkerle birlikte 
gittik Ştmdl sime.tını bile 

unuttulum otuz beı yaıla · 
rında bir zatın huzurunda-
yım. O nahiye müdü:G 
(Rahp Bey) tmff. Selim 
verdim, aellmımı almadı! 

Yıkalanmııtım! 

Aramızda ı&yle muhave· 
re IP.Çtl: 

Klmılolz? 

8alık11lrll (H. Bıarl) 
ylm. 

Meıleif nız? 
Gazeteciyim. 
Buraya niçin 

- Gezmek ve 
için. 

geldiniz? 
glSrmek 

- Teıklllt 1apıcakıınız 
defli mı? 

- Ne mGnaaebet?Blr ga • 
zetecl n ııl teıklllt yapar? 

- Bilirim, ocakcmoız. 
Her ıeyl yapaumız! 

- Kabul etmem,red ede· 
rtm. 

- Sen timdi ıörQnfin 
halini! 

- fakat, düıünmellılnlz 
ki karoınızdai.d bir Türktür. 

- ÇıkardıAıo gazetenin 
adı ne? 

- (Sem) 
- Müıyo (Simit) h ldun-

da yazı yaz~m senmfıtn? 
- Evet. 

- (D rfa bir nefes Idık 
tan eoor :) Oturunuz! (Otur 
dum:) 

- (Sımtt) hldfıea!nl bılf. 
yor mueunuz efendtm? 

[ Gülümı yerek: ] Bil· 
mez miyim? Ben d ond n 
tok t ylyenlerdenıml [M ıa• 
ııoıc bır gözünü nç rak:] 
lıte gazeten! 

- O halde b DD ç tm k 
ta mani nedir? 

- Az zlm, ben müıkfil 
mevkideyim Ocakcıl rı btl· 
mez ·IY'lslo? C5zı müz füloıtü? 

Ben o~akcı deillfm, 
müıtak Hm 

[*] (Ali ata) sahil bir nahi
~ cdir. ( ı 50) Kadar muhafız as
ker b\llundu~unu ötrenmiştim. 

YAZAN D • f-1 Basri Çantay : 

Hayır, bayar . 
Sfz encümen azasın 

daomıııınız, öyle mı? 
- Evet 

• • 

- Nereye gitmek istiyor· 
ıunuz? 

NL\hlyenlz dahıltode biraz~ 

dol ımak fikrindeyim. 
- Hnsır, dolaıamazs·nız! 

Seni bir memur sıf atlle ya 
knlamak mecburiyetinde 
yfm. Fakat, kıyamıyorum 

da .. 
Niçin yek lıyacnluın? 

Beo ıenln hakluoı müdafaa 
et Um. 

- O halde, aElztm, ne 
ben ıent görmüı ola,ım, 

ne de ılz b nt. Fakat çok 
reca ederim bu meaele ra 
mızda lcalsın, duyulmasın. 

Sonra mahvolduium giln· 
dür. 

- Hayhay, tamamen 
mlılerth olablltnfalı. Efen· 
dlm, [Gnzelblsar] çayuu ıe
çeblllr miyim? 

- Geçemezalnlz (Mene~ 

men) e döner, orada bir ça· 
re ararıınıs. Ben de buıGn 
Menemene gldecellm. 

- ·Hayhay. 

Ratıp Beye verdlilm cevap 
ler çok ~üeulrdl. Uzatmak 

istemiyordum Oradan, mli 
ıDadelerile, çıktım, AltyJ,mlh· 

mandar efendiyi buldum. 
K11a bir mOıavcreden sonra 

tekrar Menemene dönmeje 
karar Yerdim. Ratıp Beyden 
biraz 16pheleoml1t1m. 

Hele «Ben de buıün glde
c ğlm» demesi ban manlh 

geldi. V ezlyctlml AllJe de 

ani ttım.Ta ki muhtemel teh· 

ilke karııaında alınması ltı

zım relen tedbirlere o da •ı· 

tırak etsin. Ben zaten yolla
rı da tanımıyordum. 

Ali benl blo itina ile Mc· · 
nemeoe uloıtırdı ( 18 M rt 

• 919) T nblh tım veçhi 
le bir köylü hanına indirdi 
Bu han emin idi. Sahip ve· 
ya mOlleclrl (Kereıtecl Mus· 
taf a Efendi) yi mlnfJr oldu· 1 
Aum oday çağırltım. Ken 1 
dlılle eçıkca konuıtum. De 
dt ki: 

Btz ıenl gıyaben tenır 
ve aevcrlz Ham y karım, 
ıenl yak latmam. Maııterlh 
ol 

Fazla Ooümüotüm. B r mnn 

g l getırdller. Fak t, kö · ı 
mürler h nÜZI ly ce y8nm mış 

lmtı. f rkına varmadım,ya 

nıo y klaotım Uykum gel· 
mıı, uzıınmııtnn B r mfidd t 

ıonr kendimi salonda bul· 
duro. Meğer zehırlenmtıtm! 

Polo y im 
·ya Gö uş 

D r u. 
.Berlt., 12 Cl-h.dyo) - Al-

ny dao çık~ralan Polonya 
Y hudı rl dolayfıl e l
m aya·Polony müz ker' ler! 
lokita u~ra naohr. 

Polooy delegaayonu, hü 
kOrnetlnclen t lfmet nlmak 
üz re Vıu~ovaya h•rel·-et 
~tmfttlr 

TORKDILI 

• h 1 1 1 -
• 
1 

İki Maznıı 1111 İdaını 
Bir Çocuğu Feci Şekilde . 
zedilen uhakemesi Da 

• 
ı .. 

Üc Cels Sonun a 

a r<t rlaştırıldı. 

oğazlıyanların Nak
Yeniden Yapıldı Ve 

arar Bildirildi. .. 
Bir buçuk eeoe kadar ön· 

ce Bıfadıçta öiretmen Na· 
zlfln çocu§u üç buçuk yaı· 
larınde kt llterln ebeveynine 
olan kin yQz6nden feci 
ıektlde bıçakla boiızlandı · 
fını ve cereyan eden mu 
hakeme safahatını o zamanlar 
tafeılatlle yazmıttlk.Bu em. 
salıne az tesadüf edi-
len cinayet kartlerlmfzln 
hatırındadır. Onun için faz. 
la izahata hacet yoktur 
ıaoırız. 

Muhakeme ıonunda ıuç

lulardan Celllt Halil oilu 
Ka11m otuz ıene1e, arkada· 
ıı Kara Muıtaf e lıe on ıene 
hap e mabktim edflmrolndl. 

Bu karar temyiz mchke· 
mcslnce nakzedılmltllr. 

ma 
kiy • 

1 
Tlmpul gazel al «Türftf 

yede maarif ınkll bının b · 
nlıl Kemal At tilrk» brı ılığı 
ltında neırctll~t bir ma 

kelede ezcOmle 1~1le de. 
mektedır: 

«T6rklye BüyCik Millet 

Mcclısl tarafmd n maarJf 
tnkılabı ıle 'rnrklye Cum • 
hurlyeU m kteplerlnde bu 
zamana kadar kullrınılage 

len Arap h rflt:rl y rıne la· 
tlo lf besinin ıkamesln 
ınüt d ir kaououn kabulü, 
3 teorin vvel 1938 de t m 
on ıene olmuıtur. Bu ka · 
rıunun 'k bulünden blrk ç 
gün ıonra Ankıuaoıo baıh· 
ca caddelerinden birinde ve 

&i çlaran gölgelcı 1 hında 
b §l açık ve yüzü ıly h tah 
t ya müt v cclh olan b r 
zot, kendlııfnl bQyOk bJr 

dlkk tle dlnliyen tvıl ve 
aakerlerden mürekl< p bir 

gruba blrfeyler nl tıyordu. 
Bu, uzun ~nmımdanb r ka 

bul ed rek f d l rıaden 
1ü.teftt olııg ld klerf mil· 

letler araeın , Tor iye Cum· 
hurlyellnt de tıov cek ka 
nunun c aur mül ı bbbl 
Türkty Cur. hu lyel nln b f 

. kanı K<!ınAI At Ulrk ld•. 

loktlAbm b tal b z:r: t 

Kemftl t türk • 1 tin a · 
fab al 1 c yezr anıo kolay 
1ı~ınt ısb l tmck lçio An· 

k ranın ıok ki rınd tile 
tin d uler veriyordu. On 
ıene e , v l bu d nl rt ve
r n Tilrkfy ıılo od 11 m 
ar fınln 1 ı'ôpçıaı Ke fıl 
ı\t türl1 buglin mtll ti 
sındı. bulurımıı kt 

Bırk ç g6nd 
uda k 1 nıi li müztnln le· bul 
1alonuc:d istir hcı.l ctnıc t 

Bunun üzerine katil Kıııım Bunun fizerloe mahkeme 
ve Kara Muttııfa tle K eı heyeti mfizak rey çekllmtı ve 
mın baba11 Cellat Halil v an· uzun ı(iren mlizakereden ıon· 
neıl Emine ile kız kardeı- r üçüncO celıede Relı B. 

lerl Üoımü ve Zebranın lsmatl Hakkı Tüıemen, he-

muhakemeılne dün ağır c · yeti hiktmln verdığl kararı 
zadQ tekrar baılanmıı ve . maznunlara btldlrmtıttr. 
netlcelcodlrll mi ttlr. 

Saat 14 30 da b ılıyan 
muhakeme ıftat 17 ye ka
dar ıürmOı v Oç celıe ıo· 
nunda bttırtlmlıtlr. 

ikinci celsede iddia maka· 
mında bulunan Sadık Yırceh 
Kaeım ile Kara Muıtafanm 
idamlarını, Kaaımın babaeı 
Cellat H hl ve anneal Emine 
ile luzı kardeılerl Ümmü ve 
Z hnınm da aAır cezalar 
çarptırılmo.&ını tal p etmlt 

lir. 

•t 
olan onun eaedl bir kabr 
yet leıtlrllecektır. 

Dost ml1let TOrktre mü• 
uıırlleyhln vcfetı h ınd • 

ki acı haberi duydukt o son 
r pek çok a "'lrımııtır. la 
kin bugün yaıayaolar ar · 
ııodıı bulunmıy b lnkıllpçı 

ilin kati ve s rıh lltıkametl 
g6ıtereo hıkılApları, yenl 

nentıo ve bllhaua rnrk m!l· 
letıntn lıUkbah için mebde 

h rcket no t 11 olduğu un

laııldıaı zaman kendlslnl da· 

ha iyi aol.yacakl r ve çok 

daha faz a ağlayacaklardır. 

BugilnQn genç mekt plıle· 

rl, onun hahr l rım ve s r· 

lertnl ad ve tizkAr etmek 

üz re k brlnln eoAuk m~r 

m rl ri b ~ıoda topl ndıh 

l rı zaman, Tnrkly cumhu· 

rly tinin f lk baık ru Atn 

türkün rıplı ı mıtartf lu~I· 

llbınıu kendileri iç n pek 

bilyü1
• faydalar te tn etU· 

ğfct ncak o v ktt idrak 

ed bll,cekl dir. 

Türktyede buad n on ne 

ne evv l yapılan maarif in 

kııAbını bOyük btr ı rnpatl 

le t kfp edt:n Ro~ ı ıu 
l 1 rl, K a t tü kü 

aııa unut ı 

Ro n 

daı1 rı Tür t 

n , At tn 1 u k 

den ut v il 
oldu 
h r ret 
ve u ı 

n r ıu>> 

es 

O M Cr~c uın · 
Mo nl 

Karard Kaaım ile Kere 
Mustafaoıo idama, Celllt 
Halli, Emin , Zehra v Üm
mO de 15 ıcr sene h pae 

mohkôm cdılmtılerdlr. 
Kararıın tefhtmlnden ıon· 

ra ıuçlulardao Zehra ôiret 
men Nazife: 

- Nihayet muradına nail 
oldun .. Diye beiırmııtır. 

Muhakcmed büyük hlr 
dlnleylca hütleel bulunuyor 
du. 

Tayare 
Kaçakçılığı 
(Baıtarnfı birinci sayfada) 

liQkömel bu ika ucu a~·nı 
hosaaslyetle gözetmek ve 
korumak mecburlyetlndedfr. 

ı Kendıalnl bununla anük llef 
bilmektedir. Arkadaılarımın 
ıöz\ rinden anlıyorum. Bazı 
m tbnl.\lımızın bılhoısa bu 
m eele üzerindeki ne1rly1; h 
nazarı dllıkatlerlnt celp et· 
mittir. Bu benım de nnza 
rımdan kaçmadı. 

Şımdl ııze ll!l fıkra oku 
yecağını. Ve bu fıkrayı 

okumazdan evvel ala:ve ede· 
yi.n ki, t yarelertn [ottınbu 
lu gc nılt veya elmemlf 
olmnsı ve bunıı benz r tme.l 
vcyshut yanho oeırly t üze 
rinde deyilim Bunlar her 
zaman yapılabilir. Ve her 
zamen taıhlh ol btllr Adı 
ııterdır. Fakat e huıl rn ııid 
olan meıelclcrdfl kalem ID· 

bipler ımızl ı öteden beri dık-
k t ell kle l oktal r bun 
dan ıonra daha büyük h s 
saaiyet göaterece lerınt ümld 
ederim. 

«Mesele ıu for. Okuyo 
rum: 

Vapur İ8t nbula gf!llrk o 
yak 1 ndığı t d rd ~rçok 
eer rm ortaya çıkocağınd n 
korkan v o zaman müh m 
vo yüksel bir mevki iıg 1 
eden bir z t ldaubulcı e.~ 
m ı ve Ekrem Köntğt İlma· 
n getirt n g nıye ,aklrıa 
rak mü t cır hir nam fit• h 
:ıırlatbğı b r p ı portu t.k 
r m K6!1 ğ v r ı v Ro 

1 n• nv' t r kıle t u Av 
rupava g lrnes of t min et 
m §tir 

Görü o aunu.ı lbar l r ne 
d r ka lr Hez rfo ı de 

~il, h tırl th ı or Te 
nh tmııt ı, clt or. 

lktnc f ınl: 
lto s Ekr ır 

Kön ~ pna portun 
muıt r o lu~ux;u fttr 1 ın 
varm ı v f t 8 
ıut e en biiyO nOhı:du ad 
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« Haber » Ar
kadaşımız 8 
Yaşında. 

lıtanbutda akıam postası 
olarak çıkan haber refiki· 
mlz 8 yavıc ba.ımııtır. 

Türk m tbuatı arnııoda 

gfizlde bir y r tutan arkadafı
mızı tebrik eder ve muvaf· 
f akıyetle dolu uzun ömlirler 
dil eriz. 

Paşaköyünde 
ir Çocuk 

Yandı. 
Ça§ıı nahiyesinin Peıak6· 

yGode Kamil kızı 2 yaıın • 
dakl Sevim, evd~ yaloız in· 
rakıldılı e11nada ocaktan 11ç· 

rıyan bir kıvılcımla tutuıa· 

rak y_anaıııtır. Bu feci vaka· 
nın tahktk tını y pmak Qzere 
Müddeiumumi B. Cemil Al 
tan bır gGn öoc~ bu k6ye 11· 

derek avdet ctmf ıtır. 

Ze)tin n üte~assıshğı 
va~aleti 

ok rada vazife glSreD 
Zctın Müteheuıeı Nızamettlo 

Turg yın tılerlne vekAlet 
etmek üzere Ayvalık z ytlo 

bakım memuru Cavit Ôke 
v rllmlıtlr. 

~5~ir Ku ubünün senelik 
topt ntıs1. 

Şehir Kultibü yıllık top 
otısını önümüzdeki pazar 

günü ı t 15 de yap caktır. 
Bu toplantı de yeni idare he· 
yeti ıeçlle!!ek ve bir aenelık 
ku öp faaliyeti gözden geçi· 
rllcc~kttr. 

amlarıo teıtrlie kendtıtnt 

ecrbeıt bırokmııhr.» 
Nazarı dtkkattmt celbeden 

diğer bir meeel h&dtıeye 
tlmdt m bualuk yapan bir 

kaç kıoıoın de adlıuı kerıı· 

m lctodır Bu y zıları çıplak 
ve mücerred olar k okuyao 
her kari ktml karı111ua ıe · 
tfrouık lstlyoraa gettrlr ve 
yüzünQzü gözüoüzO boyar. 

Bu n ırlyntm leslrlndett 
l<endlsiol urlara bilecek hiç 
bir ahı& yoktur. 

Bu k dar k ti tf dekr b&J· 
lunan ıuur sahıb! vo hRyıl
yet ı h bl damm çok ku\'· 
vetlı delillere sabi p olma•• 
Uizıındrr Bınun leyh Adli· 
yo Ve tll arka11mla berabct 
Cumhurly t müddeıumunıf• 
ılnln clavet der k bu y ı:ı· 

yı yaza ların mOtalcnıııotı 

mürac t dllroeılnl ve btr 
muhbir f ltllnde lstlc\'DP 
eJtln ıtnt kend lerluden Jı 
tedlm Bunu y p caklnrdır 

rkadatlftr; 
Bay&tt fez hat o'arl'lı 

h ç blr ıeyirı glzlt ·almıf• 
c ğın mln olabılırslnı:ı, h 

v ııl ol n her şı.JÇ 
erleıl gün sizin m lıoıı 
dı • lia ı ı uretl k Uyed4' 
s z'lnlz. Ru rn c m f C' k 
t n ıutlııtl l r yüzüode" 
çe' ti~ na üt nahı orplıtf 
laf fd r Mcp miz ten iz k•1 

u- ve t iz k 1 nlarıı> 
§t: f n oru a m cbı.Jrl 
ot nd ylz (Alkıılar) 
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. f aFris şu kanaattedir i: lngiltere bundan böy
e ransanın h oşuna gitmiyen bir politika 
Doyçe 

tungt n: 

»Son ka 

takip edecaktir. 
Algemayne S ~ •J· bofazıodakl Dumarreh ada. 

L l nun 1935 tarihli 
ava • M l uaao lnt anlaıma· 

ıın1n feaht -it 1 uzerlne, Fransız 
a Y n mQ b 

ıafh 0 ae eti yeni bir 
il Ja ıırmtıtır Çember· 

ynıo önn G d 
d R m z eki g6nler 
k oaıayı ziyareti, epey 
aygı laıa ti k 

tadır ÇOnko c aroıl omak-
' bu zly ret 

M~~=~~~t:yle (lerelc Laval. 
mesel si nlaımaaının f eıhı 
d ' g rek tekmil Ak 

eniz 1 • 
rneae elerl ıörQ ül 

cekttr p 1 e. 
' fırla fU k 

ki, lngllt ana ttedtr 
de ere, bundan bö1le 

Franıaoıo k 
aıtmf ren bı pe hoıuna 
edecek r polıtllra t kip 

11 üzerinde hnkumd rlıiın 
tanın aaı, Adtsaboba . Ct 
butı araıında ttlıyen Fran 
eız demlryoluna ltalyanıo 
mıJi lfllrAkl. 

Halbu~t, ne ltalyanın Tu-
l nuata veya Koutk&da ki 

emelleri gerçekleıurılmıı ve 
ne de Süvert kanalındaki 
geçit hakkrnda bir rüçhanı· 
yet k bul edilmııu . Ntha. 
Jet Suriye gibi yakıtı ıark. 
takı monda meseletl eıaah 
bir surette h llonmemıt lt 1- 1 

Y nın ıömilrge IBteklerl tat· 
mlo edici bir ıekll almamw 

tar, hnııh hclya imparator. 
luau lngıltcre v franıa 
tarafındaod h6dtk edildik. 

ten ibarettir; çilnkü, ıulh 
sadece Tunuıta bir majıno 

hattı tcsfa etmekle yahut 
Akd nlz ve tlmalı Afrlkada 
ıerek aıkeri gcreh vatan 
ıeverce g6ıtcrtlerde bulua· 
makla muhafaza edilemez. 
Franıa Avrupa lutaamdakl 
polttıkaaını revlzlyonn tlbl 
tutmak mecburiyetinde kal
dığı gibi, Al·denlz politika 
ıını da tetk·kten geçirmek 
zaruretinde lcalccaktır. Bu· 
gün Fra aa dıv polıttlrnıında 
tnrk istikameti yerine cenup 
lıttkamellnt ıeçmlc bulund• · 
ğuna glSre, ltaly nın de, 
kendi hay U menfaatlerine 
ıöre ıeçtlil zısrurl tellkame 
U kabul el01ek lıtfr rında haz tir. Ancak, ittifak el 

duiı:m buafioe kad r ol· 

F 
gibi, bundan böyl d 

ten conr , bütOn bu meıele· kol c 
leler btr r dava halını al· Frım11zl rın Akdenlzlo 

tır 

r nı y h • lçblr yQk yGld . 
m den 1 it e 
tadır. 1 tce§t sanılmak 

Zira, 193S 1 mevcut d an eıma11nda 
lar F l~er feri ani ıma 

• ranı 1 l talyayn 191;e ngıltercnfn 
olduklara de ved tmı, 
rn ı b n olıbetle bir hı ç 

eılnd dtr· T 
mQdd ti • unu ta, 
bir ttı~tl;~ tehdit edtlmıv olan 

Yet prenılpt Ltb 
ve Somalıd ' 'I 
hutlud t h h z buçuk bir 

ea ı ı B b·t ' u mendeb· 

Pa o 

mıotır. 

20 yıld nberl olduğu gibi 
gayet loallt re ile Fıaoıa 
Rom Ja eadece zaruri bazı 
ta•lzler Y pmalda ıktlfo ede· 
cek oluna, bu hareket ltal 
Y da reak lyonıuz kalmıya· 
caktır. 

P rfıln halyadao talep 
edltecek bir feyl yoktur 
tarzındaki ı.nütoleb yürülnı . 
et bir h çam ktır. Sulhun 
teceaüı ctmcı! de bir talep 

haf • 
1 

g Cf -
8 :::-~:..-=;:-~~~ • 

garbındnkl menfaatleri ıar 
Lmdakl menfaatlerinden çok 
deha genlı oiduğunt'i ıüphe 

yoktur. Frenes anavat o ıa 

btllerloln bOyük bir luemını 
olduiu gibi, ılmrıli Af rıkrı 
dakl eörnürıelertnl de Akde 
n!z yalt\m kle.dır. 

Fraoıa, Avrupa lntaıında 
ki emniyeti bıılnmıodan Af
rika Marsilye. h ttının 

ıelametlcl zr.ıruıl görmekte 
dtr. Frnnsızl nn A kdf"ntz!n 

ıubındakl menfaatleri ıar· 
kindel<tlere nlebetlc çok da 

h büyüktür FrBns , yakın 
ıarkt , yalnız Surtyede man-

dater olarak bulunmaktadır. 
Halbuki, Mılletler (. mlyctl 

d 
• 
1 

füinizde. AMada ve friia fıans ile lngilternnin 
birleşık urvetlerine karşı girişmesi mümkün ~eöirnir. 

Yazan: iltizam etti. Fokat logtllzler 

LOıy•n Rom1e . Ftearo ancak 1935 ten ıubarea, 
sazeteılnde Habeı harbinden ıonra ta-

« Bugüoka hal •e oartlara mamlyle uyandılar. 
göre, ne kadar cesur olduğu fl&tta Habeı ıneseleıtnd n 
tahmin edılse de, ltaly nın sonr bile İtalya A•rupa 
Akdenl:r.dr, Afrıke.dıı ve t rk· Akd plz muvazeoeıiof ve e 
ta f ranıa ıle in alltercnla muvazenesini ananevi pren· 
btrleıık kuvvetlerto" karıı ı d 1 ıl· ılbJne dönmüt o 11aY ı, ng 
ellihlı bir k vaa.., afrlımeıl 1 l Y kın 

D 1 • ter oln trılyao ar • 
f btlmaUoe inanmak mümkOn değildir. Mevzuu bahtı kuv· Şarkta avAotojlı bfr vuiyet 

vetler, bunlarsa ınkllamı -.e 
oralaundakt irtibat imkan 
farı hakkında en baalt bılıl 
bu der ce maotık11z btr fa 
r dycde, harp ne kadar çe
tin olura olsu , iki bQyOk 

ltalyen eömilrgeal o~ao Ha· 
b tlıııt n fle Ltbyamn çarç.a· 
buk erzak ve cephaneden 
m hrum luıle.cakl rınd n fGp· 
he etmlye mohal bar hmnz 

halyııınm bir tı6m0r ge d • 
vaeı uğrundR bOyOk mtlıtar· 
da Alm n kuvvetlerini ken· 
dl toprakların lodlrmcJe 
kalkıı muı d~ ynı derecede 
ekin ııı§m8Z bir f ydlr. T 
aavvur edilecek yeg ne ıey 
yardımcı Almen m ter el 
ve t~kolelyenlerl celbldlr. 
fakat bunu yapm ki Ha· 
beıtıtan ve Lıbya ile dev mlı 
bir irtibat temin etmek tet 
ha\ledılmto olm z D va ıın 

cak blr umumi h rp halinde 
mahiyet deilotlreblllr 

Geri} e iki kaziye knlır: 
it lyanın Fronsa ve lnıılte 
renin bırleılk kuv tll rlyle 
değıl de yalnız Frnnıe ile 
b 1r Afrika ve Akd nlz har· 
bine glrlımek rzuıuodn ol 
ma11, faluıt bugünkü reııll 

teklıf etmesi muht~ıneldı. 
Halbu~i halya birdenbire 
bir baık enııoeye geçiyordu: 

Alidenlzde Alrneny e 1e 
p oyaya 111Unad eden aı6· 
t arrız bir v zlyet. 

O zaman. İtalya Glbrel 
tarda o Hayfa ve Adeoc ka· 
dar Hind denizi bof esla· 
rıoıo hepsinde tehlikeli bir 
rakip h llnde Jngllter oiD 
kert ısına çıktı. f raoıanan 
vaziyeti, eömQrge e kuvvet· 
feri lngilterenln emoly U 
için bir tehlik olmakt 0 

çıkmakla kalmamıf, bu huv 
vetler, bir .çok oktalard 
lüzumlu bir yardımcı m hl
yetlnt almııtı. 

En bcslt bir h rlta, lnsll· 
tere tle Fren& oın Gıbraher 
dan Tunu ve Sicilya bo • 
§azın ktıdar YD1 emniyet 

tıtır kı içinde bufurıdukl n 
nı; M111r ve udaoın mOd · 
fcesmm Tunuıun müd f a· 
sınn baih olduğunu, çarkta
ki f ranıız uvvetlerlohı Y · 
lmı Şarktaki fogıl z kunet· 

lerinl itmam ell ötnl ve 
omuzlndığını göaterlr 

Geriye, H!nd okyaouıu · 

oun Afrl ııdekl k•P181 ve 
M dagaeks, Uza Ş rk, ve 

slflk okyısnuıuna giden 
ve mOoakele hali rıınızın 

u soygunculuk hemen har şehirde görülen 
<o G• kn lokla ı dan bambaşkadır. 

soyguncu-

teler kcrııaındc bu faraziye· 
yl fazla 11ert götürmek: fm 

kaneızd r; 11 incisi de ltaly • 
nlo vermlt olduğu bu men nm heı oldukçn uzaktc 
d terliğin çökmüt olduğu hem de oldukça tehlikeli 

fıkelesl olan Cıbutl k lır. 
Adenin karıısaoda Frı.oıa-

yazının devamı) 
Artık para71 ele 

aeçır h hırııızl f 1 r, aza kal 
~~yı tehlıkelı bularak der 

evı ter et 1 k 
Yer t l ye r r 

m fer Fakat d f ı 
gltrn d e o up 

en evvel bir de akılla-
rın kadının mabb ld 
~u dol bJn uı o u 

ı aoüoden geçmek 
ge mlı. Do'abın önünde du· 
rup. 

d Hey! Hatun, ne tı.lem 
esin bakalım?. Karnımız 

acıktı rtık bı k z yeme vl· 
mefe gidiyoruz, diy eesle 
nere kadıocaAızl alay et· 
mitler 

Yarım aaat ıoora k~dının 
7oca11 f'Ve dönmüı. Fakat 
'llPJ, pencere han gibi açık 
evin içinde kt 1 Od mı r yok. 

ya glrınlı, her y r dar. 
rnad ğn ık çam fır ların bır 
k11m1 lcar9olanın üıtürıd 
btr kıomı l e 
Ad Yor re atılmıı. 
b"" m hayret içinde bön 

oo dört tarafa b k 
b tlamıo F k t b mağft 
l lr de k 
nu baıınrı l il -

dl kendıne: op mıı ve ken · 

y hu bu dol b 
ıırlıırı n d ın çam 
n'Ht? Dıye d ~ dı~~rsya çık 
dı 1 uıilnmüı. Bir de 

n eınıı ç 
içinde h rneıır d !ahının 
Ad ftf hır folltl var 
koı c: ~ız hemen dolnba 
'- tnuı, kıyıkdnn içeriye b 
•unca bı d 
V•llı k r c ne ıörıOo zn 
ıo .. crı9ı iki büklüm, ·yü· 

' IOt(i aarılmıı tol ylp du· 

ruyor. 

Ad m derhal dolQbı nç 
mıı, kadınceğızını dolcpt 0 

baygm bJr halde dıf rı çı. 
karmıı. Kadın bir mftddet 
sonr b ımdan geçen f acln· 
yı ağlıya aAlıytı kocasına 
aolalmıı. y ytak oduına gl· 
dip bnkmııl r zavallı fakir 
e.tlenln dlılnden, tırnıığından 
arttırdığı para koyduk! rı 

aerde yok. Te ıür lçlı de gl· 
ip po11Ge valrnyı anlatmı§ 

l r. Fnkat pollı komlserltğl 
ıüratle tahkikata g rlıtl lıe 
de haydutların değil kim 
olduklarını, küçük bir izleri· 
nl :aht tcıblt edemem ftfr. 

oltıçe m ICım olan oey 
uzun btr burunla, kutural 
bir ıaçtan ibarettir. 

Genç ka<lıa polis komlıe 
rloe adamlara ıöyle t rlf et· 
mtıttr: 

- Uzun boylu dedl~lm 
oıağı, yukarı 1 75 boyunda 
vardı Y eıı da 30. 35 lerde. 
Öteki d h k1ta idi Ôylıt 
tahmin ediyorum ki boyu 1 65 
ya var ya yok Y aloız 
uzun boylu damın burnu 
oldukç büyüktü Bu l- oco. 
burunlu adamm u.çın da 
dikkat etUm. Sarııındı. Dık· 

kat ~debtldığlm hemen bu 
lı: der. 

Parltı pollıl tahklhııta de 
vanı etm~ktedlr Fakrıt bu 
anne kn.d r blçhft' iz. ele gc 
çlremecnlıttr. 

Parltte bile kabul edilmek. hldıı ler yar t rak doirudan 
do At uya m of o tlerl tehdide 
m ruz bulunmıyan loglltere 
yJ, bizzat kendlel bir harbe 
girmek tehlıkeıloe uAr malı 
tnn sa. fransayı bazı taviz 
lerdc bulunm k f ç n t zylka 
ısHketm ıl lhtlm lfdtr. 

tedlr 

Diler taraft n, ltaly nın 
Habetlıtam z btetme l üze 

rlne gerek Cıbutı Hm nıoın 
gerek Somailnlo Fransa için 

değeri kalmamııtır. Str tejl 
be.lumındeo ve hu uetyle 

lngllterenln yardımını gör· 
medeo, her lklel de f ranaa 

nın Çcn llıodl tle m;nuvaıale 
ve irtlbatrnı emniyet altın 

alamoz Z ten v11zly U uza.k 
ıarktakl ifl rln lnktıafma 

b ğlı bulunan Çto Hindi 

skerl b kımd n zayıf bir 

vazlyettedtr. l undan baıka 
Süv YV kan lı eosyeteılnde 

ki Franeız ekııer1yetl Je za· 
zıunanımızcı artık uygun de

ğildir. 

MCıolhteki görüımelcrdeo 
sonrn e ICıhlyetlt klwflelerln 

temin etlikleri glbt, ooyel 

franıa politlkar;ıno ınrıh bir 

istikamet tayin etmel• niye 
tıode ise, At,denlzln g rbın 

da kendine ayırdığı rüchan 
m vkllbl, bu denlzlo dlğ r 

yarısını tetkil 1:den o rlunda 
da holyaya bırekmahdır 
Bu P""nılp kabul edildiğl 
taktirde, ltalyoyı kendi ana 

vatanının heousn venı ba 
ımd buluoan ve kumen 

ltalyaolıu meıkOo olan 
topraklarda t tmln etmek 

mlmkOndOr » 

Bu hu uıt bir f iklr edin· 
mek tçlu logllteıenhı Akde· 
ntzde hendi emnJyetl huıu 
eunda yep cağı heaapl8rı 
bilme\· fcap eder 

İngiltere Akdenfzde deniz 
ortağı ol rak u:ıun zamau 
lt l1ayı Fransayn tercih et 

mittir 
Atlaotlke ııukmlf, Faııa 

yerleımtı. Garbl Akdenlzde 
kuvvetle ısl ahlaumıı. ' rk~ 
lagllız nufusunn en bürük 
ve faal rakip olan Franıa 
loglltereye lllnd yolu için 
mümlzüo ol D yegAoe tehil 
ke olarak görGnüı ordu 

BllAkh ltalyıı, anc k orta 
Akdenfzde heuba katılacak 
kadar kuvvet it fak at garbi 
ve ıarkl Akdeniz havzaların 
da tcılrslz bir donaomayıı 
ı hlp olan e lngllterenlo 
hayati yollorıodo.n htçb rl 

üzerinde açık emelleri bu 
lunm1y il ltalya rd al bir §e 
rlk olarak görOnOyordu 

Bu v zlyet İtalyanın Ltb 
yayı fethetmesinden ve 00 

iki daları ff alfnden ıonre 
yavat ye.vatı değlımtye bao 
ladı. Harpten ıonr , faeıhe 
re ınılyekf bir ıcktld · ~arltf 
Akdenlzdc ltolyanlardan zl· 

1 yade Yunanlılarnı tardım 

810 yerine ltalyanl rın l · 
maaından kendll rinlo bir 
aarar görmlyeceklerl düıüo
cul haogl loglllzln hntırıoa 
gelebilir? Böyle bir ıe~e 
h yret etmek icap eder ı. 
Her baldo, Fr nıa bütOn 
u:t k ıömürgel rln müde.f 

1101 
alakadar eden bu üasü 

terkedcmez. 
Çemberllyn ılesl ltalya 

ya eıkt bir dostlukla bağlı
dır Lokarno paktı ıo tnotcJ 
ve ıeyılcn l;çlel Oııten Çem· 
ber ayn, ltolyadao çok hoı 
nudclu Orado B Muuollol 
ıle ahb plık ediyordu. Bu 
nunla beraber •YDI Oatcn 
Çemberlfıynın 1935 de, Du 
çe taarafındao tt•hdld rd len 
logtltereyl yalnız bırak n 
moıı fçln Pranıaya y ptı ı 
hitabı unutm dık. 

Oıtenln k rdeıl olao B. 
Neval Ç mb rl yoın Romod 
duyaca ı hızı en kOçOk Ul
ma tsızhkla thl l etmeık çok 
yeniz bir h reket olurdu. 
.K ndlıl m zlyl unutm mıe 
tır, ha t pek iyi bllfr. h 1 
yan propağandau ••z•k t 

huııuıuod pek parlak olma· 
ıa da halyan diplom ılılnln 
mahir fekrlmcl oldufuou bl· 
ltr. Gerek konun tçlu g rek 
bizim için horkulftc k bir 

tef olmadıAmdon eminiz 
PraUk gör01l1le, ıımdfy 
kadar k ybedllmlı olan za 
mani rın, muti k d ha 
fazln kaybetm yl fcap ettir 
mlyeceiloe belki haly nlnrı 
ikna debil celıtfr.>) 

ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv . 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

13 1 . 939 Cuma 

12 30 Tnr k mOzlii Pl 
13 00 Sut ajanı haberleri 

ve meteor· Ankara 13 10. 

14 Müzik [karııık proğram 

- Pi] 18.30 Müzik [Eğlence· 

it pallıklar] 19.15 cet, 

aj os haberleri, meteoroloji 

zfreat bora sı [ftat] 19 25 

Türk müztjı: ıaz eserleri ve 

1arkı1 r ve türküler 1 -
Peırev 2 - HlZ ıemalet O r· 

kıll':lr 3 - Okuyan: Mahmut 
Kusndae Saz ıem lıt 4 -

Udt Ahmet - Yeter çeım · 
nıola ıııyd eyledin 5 - Şa
hane gözler türkOıfi 6 -
Karanfil oylum oylum • t6r 
küsil - Oku n lar: Mrhmut 

Karındaı - S fly Tokay TGrk 

miiılAI Çal olnr . Refik Fer. 

81n, Fahire Fen n - Kemal 
Niyazi Seyhun, E. Kadri. 
20 OO Konuım (haftahk 

epor ııaaU] 20 l 5 TOrk mO · 
zlAf: ince ı z f aalı: Karıca
ğ r Okuyan: T heln Karakuı 
Çalanl r: Hakkı D rmao, 

Eırt.f K drt, Ha en Gür, -

· H mdt To y, Burl Üfler. 
21.00 S at, e•h D, tahvilli, 

nukut bouası (fi t) 21 15 
Konuşme 21.30 Mnztk [RI· 
y ti cumhur flarmonlk or· 

ıtr 1, • şef: Practorluı. 
ı _ 4. ündi S nfool (Orljlaal 

metni) • (A.Bruc oer] - Ha
rektll • odenta - Scherzo 
• final . bar ktll 22.30 MO· 
zlk [kOçOk orkeıtrll) 1 -

Tattl günleri anıt • 1 - iıte 
drıilor . 2 - BeklenllmlJC9D 

bir teı duf . 3 · Sular1n ın
kQoetl - 4 • Avdet (E fi· 
ocrJ 2 - F-Jf reler • m rt 

[P. Dlctrfch · Op. 24] L. 

WEologer tertibi 3 - La 

P loma ıarkııı O zerine fan· 

tezi [Pepl MOller] 4 Köy 

vinde ıııklftr alı [E. Sor· 

ge] E. Ar N undorf t rt. 

5 _ ilk bahar M 1 dl · 

[R. B eker - Op 3; No 3] 
6 _ Güzel ean ti r töreni 

uvertür . ıw. Czernlk) 23.30 
Müzik [h flf plaldar) 23 45. 

24, Son cjans bab rlerl ve 

yarıukl pra~ram. 

l giliz- l aly n 
Görüşme eri 

(Bııt r fı birinci ıayf da) 

mad ha 11 yaratılmıı oldu· 

u merk zlodedlr. 
Londre, 12 [Radyo) 

lngılfz gaz et leri, na:ı:ırlarıo 
Romaya muva1 ltıtını uıun 
tef gref haberlerde bildirmek 

tedtr. 
Fıskat Çemberl&yn Mus · 

soltnl görüımclerl h kkınd 
hiçbir h ber vermeın kte· 

dtrl r. 
Sol cen h ıazet 1 rl en 

dııe g611term m ki b rab r 
ltal1a Baıvekılı Muuolıolnlo 
malOm olan m hnretlnf 
Çemberi yıun zayif buldu
fu bokt lnrından lııllf ad 
ed relı bir knrar vermel 
9alaıooaktır, dem ktedlrler. 



1 N11_rJ!qr:gl~ 
Hallı Da,,,,.an.ı 
Hapishanede. 

Eıkl l numaralı halk 
4Dımanı All(apooe, Sa• 

\ .. ' Fra ıfıllo k6r(esıaele klıa 
Alkatras hıplıhaniıtnd~n 
ıtalıce S•npedrooun karıı· 
11nda Terminale acla11nda 
lrlln elan •• c:f e.leral cezai» 
•ll•11•11»deotlen haplılaaD•· 
Je aaldedllmlttlr. 

J 
Ma~puı'!D •akli ·~babı 

meçbuldlr. Fakat h0ık6met 

•••urlarının mabkamun 
Aftla tras llapf~haae1t.:Je s ha· 

"'J' • 
Jtlı eddmeden e••el ce•a 
malalleme1tnde yemtı oldu · 
lu bir ıene haplı cezaııaı 

Terminale hareket etmlı ol· 
cluldarı tahmin olun,!Dakta· 
clır. 

ptal6m o!dulJa ••çbllf 
malikamua tim.it ~ekmek· 
te oldufu ceza •erıt lde
••.;.ek 7GzGndeD .'ertlailt 
of a'n ~~•a tıdı. • - # 

i!aı klmıeler, Alk~•pone· 
al• ~lç~lr •••an hirH1•· 1 •..1 a·• •I tini lı lraad • eml1ec:efl mG 
tafea11ndadİrlar. Çl!ıa'a c dl 
mafl e~e••Oıf erdea mu ata· 
rlp etdula ıa;ı.nmelıtedır. 

(,~l sa ıb hu~uk 
hl~i.mlii~'n: 

Er~'lla, Ocaklar k6yiındea 
A~met kar111 Fatmaaın a1· 
aı k&Jden mlddetale1b Za · 
tm o~u Mehmet karm ZeU · 
ha •• Ruf alia~ ale1htae aç 
mıı o1dulu lzaleJI ıu1u da· 
•a11aıa icra kılıamakta ola• 
d ~ ,, ' [' 
uruım11ında uunlardaa 

BoailanİD Sasaa kaaal:.aaınıa 
kfrf ••J• k61lodtn oturan 
Z~ım •il• Mehmet kızı 

lahke~r icra 
hikimliiin~en: 

Hazloe ile Sabulur ma
ballealaden Faklrollu •ere
ıeal araaında me•cut itirazın 
ref 1 talebi (berine icra •• 
ifil• kanuaunun 70 acl 
maddeıl mucfbl•ce tkt taraf 
araaıncla 1apılacak duruıma 
fçtn berçlulardan 1brahlm 
kar111 Emine namına çıka . 

ralan 9 J 2.938 tarih •e 938-37 
aayılı davetiye •araka11 
mezburenfn lkametılhı 
meçhul bulunmaaından teb· 
111 edtlememtı •e lreyffyetfn 
lllaea tebltflae karar 
verılmtı ve duruıma mez 
lıtr kanunun 18 net mad· 
deılne ı&re bHtt uıul mu· 

l 

hakeme1• tlbt oldufundan 
hullall uıulu muhalcemelerl ... 
kanuaunun 509 •e 51 o ncu 
maddelerfne te•f ık an iddia 
•• mldafaayı lıbat eder 
lbH• olaaacak li6t0n ••
ıatklarla bırltllte mezbure 
Emlae11tn 22 2-939 tarihine 
teaadlf edea çuıamba 1606 
.. at 10 da Bahlıeatr fcra 
hlklmllll ıalonunda lıbatı 

•Gcut etmedlll takdirde ıı
)'abında tedktlrat •e muba 
keme icra o1unacafı ve ıı 
J•P kararı tebllf edilmek:· 
ıfsla karar •ertlecell tebltl 
malramıaa katm olmak Gze

,. keyfiyet •• l.u baptaki 
da•etlye varaka11nın tik nih 
~ .. , icra blklmltll salonuna 
~alık edtlmlt eldulu illa olu 
1nur. 

Eımahanıe lkametılhı bu 
ıu·namadılı cihetle tflnen 
tebllfat yapılmuına karar 
verlldlllnden 3 - 2 · 939 
cuma ıGnG ıaat 10 da duruı 
mada hasır bulunma" akıl 
tekaırde da •anın 111aben 
rGIJJ•t olunacalı teblti ma · 
kamına kaim olmak Qzere 
llln olunur 

1 

B~Iılt~sir ~apu Sicil 

Kı,ı: 

Al.çal 

(( 

• 

« 

« 

l\luhafızlığından: 
• Mevkii: Cinai: Hutludu: 

K.lr cl•ara Dolu. kıbleıl ba · 

. Eılll Kınık « 

• 

Solucak nam Ba-
Jalreılr 1olu « 

« • • • « 

Çaltılı 

yır, batm dere, 
poyraaı Mehmet. 
Dola~.ıbatı bayır, 
po1raaı Alt ve 
Jetf m Mehmet 
oflu Cemli, kıb 
le Mera. 
Dofu, bata11 ba · 
Jtr, poJrazı Hü 
HJlnln Mehcoet, 
kıble1l Nazife •• 
Klana . 

Tarafları Y akup 
( 

ve eneç •e Meh· 
met Çavuı •• 
bayır. 

Taraflara dere ve 
101 •~ cebel •e 
kaJa. 
Tarafiarı Muttafa 
•e ka1a •• rol 
ve dere. 

« Eıkl Kınık « Ooju, HOteJfn, 
bahtı Hibeyln ol· 
lu Mehmet, poy· 
razı Kadıoflu, lub 
leıl Mabmutoflu 

Hudut •e ltulunduldara 1erİerl yakarıda yazılı 7 parça 
tarla lvrl~dfaln Allçal k.6J,DadeD Kene oflu Naaubtan lntlka · 
1 .. "" ' • ' en evlltları Emıa •e Dudu, tle kendlılnd'en e•nl 6len oğlu 
Ô~erln oil~ Şaktrla lHarruf •• zlraatlarınde iken 30· 40 
1ıl 6nc:e Gç parçaya bilerek aralarında 1aptakları takılm . ,., u . ' 1 
ıoauoda bu par9alar imin bf11ealne ayrılmıt •e Eminin de • 
329 da almeaale kızı Sabıre""y• k .. almıı oldufunelan bahııle 
Sabire tarafından teacılı tlteahmekte olduJundao bu clhe 
tin talakık •e te1bıt.f tçta 2~U~11ua1111939 ıOnCl mahal. 
Une memur ı&ndertlecekttı :Atrası olanların bu milddet 
tçlnde J&•ı tle Tapu Sicil Mulaafıshl••• ••1abut mahalline 
ıeı ... ıs •••ura mlracaat eri•••lerl lOaa•u ıl&D elun•. 

• ' M. 

T0RKDILI 

Denlzbank Marmara acentesinin sıfat ve salAhiyetlerile temsil 
hakklarını mübayyin beyanname olup Erdek hak ı mliğlnd1n: ı·······················~ ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankast ! 1 - lıbu beyanname tl- nizamları datrulode l&zım = K apit11/: 100/JOOIJ()O Tiirk Lirası J caret kanununun 1 ncl kt 

tabının Hklalncl faıhnın 89 
acu maddeıl mucibine• teıcll 

ve illa oluour. 
2 - De~zbank ıeml 

lerlnln ufradıkları tıkeleler 
de mOıtahdem, muvazzaf 
••J• aidatlı acenteler; ban 
kanın b1lba11a vapur ftlet· · 
meıtne ald muamelltında 

[tüccar memuru) sıfatını ha
izdirler. 

3 - Aceatelerfn ( tftccar 
memurtt) aaf atı le haiz o\ 
duldan ıallblyet ıunlardır: 

A. ) Her acente yalnız 

tayin edtlmlı olduiu lıkele· 
ferdeki .-apur ftletmeılne 

mfttealhk muamellt için an· 
calc tutfh edilen ıallblyetl 

haiz ve temıtl hakin tama· 
men mahduttur. 

B ) Acenteler memur ol 
duldarı lıkelelerden bilet 
alacak yofculara bedeli pe 
flD olarak btlet verhler. Ge· 
mılere tabmtl olunacak y6k 
•• haynn\er için umumi 
matbu ıartlara havf konuı
meatoları lmzara ve IOzu 
mu halınde muayeneıl •e 
kendi lılrelelerfne ihraç olu· 
nao e11anıa ıahlp1erlne 

teıllml huıuıunda deniz U 

caret kanunu mucibince kap· 
tana tevecc6h eden mua • 
mellta ifaya ıa 1ah v.-tıisrdar · 
lar. Yolcu ve yOk ç ı n hüldi 
metce muaaddak tar ı feler ht 
llfında navul talep •• tayin 
edemezler. 

Ac~nteler meıullyetlerl al· 
tandıı çahısn memurlue 
1alnıs konuımento •e rol. 
cu bıletlerfnl imza için •• 
kllet verebilirler. 

C ) Acenteler herba nıt 
bir Jlk için konuımento 
harlctnde na•ul konturatoıu 
tanzim ve imza edemezler 
ancak banka tarafından ••· 
rılecelı tahrltl meaualyet ha . 
il mGıteınadır. 

D )Acenteler yllr sahiple . 
rlle veya yolcular ile hok. 
mG btr seferden fazlaya ııı· 
mil hf ç?lr mukavele akit 
•e tmza edemezler Yolcu 
lara YHllmeıl mutaJ ıtdıı 
ıellt halk biletl•rl ılbl mu
•11en mOddetlf o?ao bllet
ler bu hükilmden rıa6ateına · 
dır. 

E ) Acentelerin mu•anaf 
bulunduklara muamelltı ted 
vlr için olıa dahi htçbfr ae 
bep ve •ealle ile ne fıtlkraz 
aktfne nede hatta m111tuav
•er ti erki seferler na vulları · 
na mahıuben peıln para al· 
hına veya ••anı ka~ulOae 
Hllblyetlerı 1orktur. 

F ) Acenteler memur bu· 
luodukları lıkelelere relen 
•eya oralardan vapurlara 
tahmıl edilen yOkler için 
rOrnrQk ve pollı kanun ve 

gelen evrak ve •eaalkı tan 
:atm •e lmıa1a •e bu bab· 
ta gereken fdart ve adli te· 
ıebbüılerl lfa1a mezundurlar. 

J) Acenteler bankanın 
ıubeat bulun m ıy an lıke· 
1 e l e r d e ıalihl1et v e 
mezunl7etlerl dalreılode lf a 
ettikleri muamelittan dolan 
bak ve vecibelerden dolayı 

banka namına mahkemeler
de ve kaza aalihtyetlnl ha· 
iz dıier makamlar nezdinde 
ikameyi da•aya ve lıbu 

muamelat dolaylılyle QçCincQ 
ıaharların banka ale1hlnde 
açacaklara davalarda banka· 
yı temılle Ye bu hueuı için 
ahara tevkll veya azle me · 
zundurlar. 

K) Acenteler bankadan 
veklletl mahıuaa almadıkca 
kati ,et ıulh veya ibra ta
aarrufunda bulunamazlar. 

L ) Acenteler banka 
ıubeıl bulunmıyan yerlerde 
mahallındekt bankaya mil· 

dt>vver lıkelelerle deniz fe
nulerfnfn idare •• ftletme· 
•ine m6tealllk ticari mua-
mellt lçlnde yuk-.rada yazı 

lı kayıt •e ıartlar altında 
bankayı temıll ederler. 

4 - Elyevm mOıtabdem 
buluaao acenteleri ileride 
btıhllf eyllyecek olanların 

llfat ve aallhlyetlerl de 
Jukarıda J.uıla hGkümlrrle 
taa JJ011 eder. 

5 · - lıbu beyan~ame bü. 
kümlerl ılerfde yine uıulea 
teıçli •e tllo tartlle her za· 
mın bankaca tadil edtlebt. 
lir. 

Denlzbank Umum 
MüdürlOIO 

Düzeltme: 
OGnka nQıhamıada Tfca · 

ret odaıına alt d6rt tllnın 

kayıt tarıh lnln 1 J 1 -939 ol · 
duğu dOzelulır, 

Bınduma suı~ hu~uk 1 

• Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans ~ 
.: Dünyanın Her Taralındcı Muhabirler = 
• Her tGrll zirai l~raslar-dlier bdcümle banlra mu- ;f 
1IJ amelerl büyiik ıubelertnde klrahl& ka .. lar. -
1IJ ihbarsız taaarruf ve kumbara beaaplaranda dua· = = ml~eler. c = l kramlye: lllktarf: ikramiyenin tutarı: -
fi. ADEDi LiRA LiRA ~ 

• 1000 1000 -
~ 500 500 ~ 
~ ı ~o ~o ~ 

: ıo ıoo 1000 ~ 
25 50 1250 ... = 30 40 1200 .. 

• ~ ~ ~o = 
i c 108 . 6ÔÖÔ ~ 
~ Btı ikranılyelu hu üç aydn bir ol.,ak ılztre. ıt· ~ 
I' nıde d6rt tl.tf a bu miktar uztrlnden kura llt lltıfıtı- .,. 
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··~·····~··············~·· 
Balıkl-siı· \ iiJayet Daioıi 

Eııcüoıeniııden: 

1 - Artttrma ve ekıtltme kanununun dokua.uocu mad" 
deat muc•htrıce pazaıhllla elutltmlye konulın it: Edtacık· 

' 
Göneo •e Sıi11cı Karacabey yollara blokaılı tamlrlerl ııı-

dir. 
2 - Edloctk · Ganen yoluı>un "' tıf l:tdt it l 385 hra 

45 kuruı mun"kat t~mlııtıh 103 lira 99 "uruı, Sıtırcı 
Karacab~J 1olurıun lc(tlf bf!dell 1701 l1ra 82 kuıuı llA,.•' 
Yakkat tem1natı 127 lira 64 kuruıtur. 

:.-S - Bu tıe aid ı•rtname ve e•ralu ıunlardır 
A - Ektlltme ıutnamnt 
8 F~nnl ıartname 

C Mulsavele örneif 
D Bayandnhk lt'eri ıenel ıartnameıl •• teferruatı. 
lıtiyeıller bu evrat.ı •~ ıartnameyl Bahkeelr aafıa IDO· 

d6rl6i6nde •eya dıl11>I encümen kaleminde 16rcbıl1rler. 
4 - lbale J 9 · J 939 terlhlne rullar•n perıe•be ıO•I 

ıaat 10 da •lll1et makamında müteıekkıl Daimi Encam .. 
lauıuıunda yapılacaklar. 

5 - Bu tıe ıtrebtlmek fçtn vilayet makamıDa miraca· 
atla tarihi ıhaleden ıekiz aOn ev•el Balıllealr nafıa mi· 
dürlüfüoden ehliyet •eatkaaı alanma11 llzımdar. 

6 - lıteklılerln yukerıda d6rdCinc6 maddede 1ıaıh 
160 ve aaatte mu•akkat temloatlarııu a>alıa•dılına yahr
dıklarına dair makbuz •eya banka me~tuplartle Daı.,p 

EncGmene mQraca•tları ilin olunur. 4 - 1 - 1 

ma~kemesinden: ı-0-1 -k-. v·ı" 0 • ·" 
Bandarma baztnealtarafın· t a 1 eSJr 1 ayet 810)1 

dan mOddelalebler tabııl E •• • d 
mOfetllıl lbaan Vehbi otlu ftCUIIleDlll en: 
Zeki ve HGıeyln Vehbi kızı 

Hacer ve Hacer oilu Raılm 
vellıl kocHı Z1hnl l.tanbul
d~ Gaffar aleyhluıe açılın 
1ıtlrdat da•Hının yapılmak · 

da olan muhakemeal ııra11n 
da müddelaleyhlerden tka .. 
metıebı meçhul olan HQıe 
yln vehpl oflu Zekiye teb· 
ltfat 1apılamadığmdan ye• 
mi muhakeme tayin olunan 
27 · 1 . 939 cuma ıOnü ıa· 
at 1 O da Baodmna ıulh 
hukuk mahkemeılnde bu -
lunmanız hakkında tı bu 
tlamo davetiye tebliğ maka
mın akıdmolmak üzere ilin 
olunur. 

Açık ekılltmeye konulan ft MaDJH kazHı mer · 
kezinde tnıa edilmekte olan af at lıtaıyonuoua bakl1e la· 
ıaetı olup ketlf bedeli 996 lira 52 kuruı munkkat temi
nata 74 ltra 74 kuruıtur. 

2 - Bu lıe ald ıartname Ye enakı 
A - Ekılltme ıutnameıi 

B - Fenul ıartname ve plln 
C - Muka Yele örneği 

ıunlardır: 

D - Ba1ındırhk tılert reoel ıartaamealve teferruata 
lıtentlen bu ıartoame ve enak: Bal.keılr nafıa mih 

dürlüğfine Yeya daimi encümen kaleminde ıörGleblltr. 
3 - ihale 19.1 9J9 tarihine raatlı1an perfembe ıOnil 

aaat 10 da villyet makamında müteıekkıl daimi encOmeo 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu ite ıtrebllmek için vilayet makamına mfira· 
cutla tarihi ihaleden ıektz g6o evvel Rahkeılr nafıa mO 
dürlüğünden ehliyet veıtknaı almak laıımdar. 

B«ılıkesir Taptı Sicil 
Mtıhafızlığıııdan: , 

5 - l.tekltlerfn 1ukarada rf•zıla ıtın •e ıaatte muvak' 
lra t teminatlarını mal ıaadıirna yatırdıklarına dair mJr 
buz veya banka mektubtle vtllyet daimi encOmene mi· 
racaatlftrı &llo olunur. 

Mahalleıl: Ctoıı : 

Martla Ev 
Hududu: 

Saiı Elif karısı Zeliha, ıo ıt-1 - 2 

lu Şahbaz Muıtafa, arkuı '------ ------------------
Tekne havluıu ve luımen 
mezarl.k önO çıkmaz 10 tyylt oflu Muıtafa ve evlitları lımaıl Ye z~hraya •• 

• kak. Muat•faaında 340 da ölümlle e•IAtl11rı lımail ve Zelara1" 
Hudut Ye bufunduiu fer yukarıda yazıla e• Tatar ol· kaldığm dan bahıtle namlarına teaçlllol lıtemelıte oldukl~ ... 

lu lımail •• ana11 Ommühehln aenehiz mülk1Jet1erJnde 1 randan bu e• hakkında bunlardan ıayrt mGlklyet lddl" · 
iken bunlardan Ommüh~n 60 aeoe evnl &lftmlle verueU j t1ında bulunanlar vana müıblt •eaatkle birlikte Tapu sı · 
e•litlara lım•il •e Salıht ve lı~ailln de 310 da alümtle eti Mubafıahiına ve1ahut 22 J - 939 ıGoü mahalline ııdo · 
•eraıeU karua Zeliha ve kızı Emıneye ve Salıhtn de 320 ı · cek memura müracaatlan IOzumu tlln ~lunur. 
de beklr olarak ölüaılle ana baba bir kardetl fımall kızı • ~---------------------~ 
&mıa._ Y• EmtaeDIDde 333 ıenealode llGmtle koaaaa Ali· 1 Baıddıiı 1er: Vall1et Matbaaaı-Balık .. ır 


