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18 IKINCIKANUN ÇARŞAMBA 1939 

r B Ik sir Yılllğı : 800 ~ 
, İmtiyaz Sahibi: 8 1 e Altı Aylığı: · 400 

Mebusu Hayrettin Karan Sayısı: 3 Kuruıtur 
Urnum Neşriyat Müdürü Adres: Türkdill 

GÜNDELİK SİY AS.AL G-A.ZETE 

Fuat Bil' al ---~1:---~B_a""'":lı~ke:-sl_r __ 
8 ka Her Gün Çıkar. 

Pazarteıı Günlerinden aı 

ON OÇ0NC0 YIL SAYI: 4081 ' 

T ayare Kaçakçıhğı Meselesi Üzerinde T ah ki
katın S rbesti İçi d Cereya ını Temi için: 

F ransanın Hava Kuv-
vetleri Artıyor .. 

Haoa nazırı, haoa endtJatria~
nin tensiki etrafında gazetecıMilli Müdafaa \İ~kiii Dün istifa Etti~ lere izahat verdi. 

Vekalete Bursa Say lavı G~~;;;i Naci Tınaz Getirildi. Baş
vekil Parti Grubunda Vaziyeti İzah Ederken Dedi ki: 

~i~i ~üdafaa işleri Hakkında Madde Tasrih Ederek Herhangi Bir iddiada Bulun-
a eya Sual Tevcih Etmek lstiyen Bir Arkadaşımız Varsa Kapı Açıktır. Ona 

Partı, 17 (A.A.) - Hava 
Nazırı CuJ Lıchambre. dOn 
akıam matbuat milme11ll · 

lerlne franıız bava endG•: 
trlılnln tenıtkl •e aıker 1 

maklntıt ve pilotları• 1ettr 
t1rll111eıl hakkında dtkkate 

ıelr l:ı yüı kırk alta mllyo• 

frank• çıkmııtır. 

Bundan ıonra fabrika he
Jeti umumtyeıtnln ııletllme· 
ıtne ve yeni «Protorlp» ler 
aranmasın• baılaomııtsr. l 931 

Seneıl zarfında harp tayare
lerl ı111aab ayda 4 ı de• ao • 
~ıkmııtar . Tayarelerl• ela .. 
y&zd• yüz: atıbeUDde ııllla 

Doğrudan Doğruya Ben Muhatabım.» lAmat ver111ııttr. faJAD ma u 

Bu malümata aasaran ,.,ı 

Ebedi Şefin A ıd-K bir Yeri ·de T esbit Olundu. 
:nıd - kabrin yerine aid üç teklif red edildi. Nihayet itti
aka yakın ekseriyetle Rasıd tepesi anıd-kabir yeri olmak 

halinde lnt••t için llzım olan 
modern allt ve edevat fab· 

rtkalarıaın teslıln• dair mu· 
kaveleler, oo bet hulraodan 

b l .r.ı t 938 tarihin• 
OD ef ey u 

kadar tanzim edılmtıtır. Bu 
yeni allt ve edevattn kıJ· 
metl tayare fabrlkalarıolD 

edtlmtıtfr. ÇlakO ıtm.11 (il · 

karılan~ bilin tayareler IOD 

ılıtemdlr. 

Dıter clheU•• l 937 .le 
380 pnfada• ıllaret elaa 

f; tallm tayarelerlatn atle41 

üzere kabul olundu. 
U J ti tlmeıtndeP tt1bareD 

1939 da 1000 • çıkarıl•ıt· 

Ankara 17 r~aAşvtkll B. Ctldl Bayar 
M• ' " · · l-Mııı· le udafaa Vekili C 1 en hatıplHden blrlı' Mılll 
O eneralKiz M d zalp , V ,.icat t f ım ü afaa Vek&let!nlo evrak 

e vr.zl eslnd 
la Ufa etmlı M 11• M en ve mühGrlerlnl taklit euretlle 

Vekaletln~a' 1 1
L l\dııfa'l 1 teıebbtb edilen bu aahtekar. 

urıa aıeuuıu em k 1 l k 1 it General N 
1 

T e ı meıe eıt üzerinde Cadlı . I 
ac ınazın ta l h 

Jhıl yGluek taadllııe iktiran yece yapı an ta . ı 
etrııtıtlr . klkahn tam hlr ıer

Ankara, 17 (A.A.) _ 

Cumhu,ıyet Halk Partııl B6 
yük Millet Mecllıl Grubu 
buıün (17 . 1 . 939) T b 

rıı zon 
••Jlavı Haıan ş ._ 

••anın re· 
lıltftnde toplanmıttır 

ilk defa aaz alarak kür 
aüye ıeleo Baıvekthmtz Ce . 
ili Bayar aıaiıdakt be ya. 
nalla buluomuıtur: 

Başvekilin beyanafJ: 
«Geçen celaedc l p nya 

muhariplerine hyare teıh· 
mi makaadlle yapılan ılpa· 
' 11 Türklyeye hükumetin 

narnıoa göıtermek için teo cb. 
bQı edilen aahtekirlak cür· 
mGDiio ne ıuretle cereyAn 
ettljlne dair izahat verilir 

r-----------, 1 Milli Şef 1 
1 . - 1 
ı Tar1h, Dil Kurum- ı l tarını da Himaye- ı 
t leri Altına Aldı. l 

Ankara, 17 (A.A .) _ MU. 

li kOltGr lnkltafınuzda iki 
rnOblm eeaı olan Tarih Dıt 
lnluliplarımızla bu yolda de. 
Vıua eden timi çalıımalarla 

ötedenberl yakından alllca
~ar olan Cumhurrelıl Milli 
T efllQtz lımet lnönü, Türk 
h;rıh Dıl kurumlarını yOkaek 

ID&Jelerıae almıılardır. 

heıtt tçlode cereyanını temin 
için Mtllt Müd!lfaa Vekilinin 
çekllmeıt lüzumundan bah 
ıetmtıll. 

Kazım Özalpın istifa
sının sebebi: 

Milli Müdafan Vektlı ar
kadeıımız General Özalp 
ıtrf mRhkemenfn selametle 

cereyanını temin etmek mak 1 

sadtle 18llfa et mittir,)) Bsı

vekll bunu müteakip ynen 1 

ıunları ıöy cdı: 

«Şur.ıu da ı !ave tmck 
mecburi~ etindeyim Jt.ı Mtlll 
Müdııf tı 1 eri htıkkmda 
madde turJh ederek herhan
gi bir iddiada bulunmak ve 

ya ıual ievlch etmel: iı 

tlyen bir arkadeıımız vana 
kapı açıktır. Ona doğrud n 
doğruya ben muhatabım ve 
yahut yeni Ve •l arkedaıı· 
m1z tedlcıkatını yaparak la 
z ım selen cevabı verrueğe 
hazırdır.» 

Baıvektlln beyanatından 
ıonra relılo davetine rafı 

men mevzu üz~rlnde •6z 
alan nlmadığındfln ru2n rne. 
ye gcçtldı. 

E_bedi Şefin anif- kab
nne aid görüşmeler: 

Bu celıenlo ruzn& . 
rueılnde Ebedi Şefimiz Atl\ 
t<hk lçlD yaptuılncak ı:.nıt · 
kabir meeelesı menuttu. 

MGzakere açıldı. İlk ıöz ola \ ctl.ede deYam edilmek Oze mi '•ı r bl milyar tır. 
rak Parti komtıyoounuo re celseye nihayet verildi . kırk milyondan r ·ı • 
mazbata muharriri k6ra0ye • A ı or?ı Maliye Vekı ı-
geld t ve komlıyonun mHa· Amerika Niçin Sılah ~~y . l ·r E'J -
iıl Ye tedktkah netlceılade - -- - ----;-N tk . nın stııa ae 
verilen karar!ftrl izeh eut.MO· Harbiye Müsteşarının . Btr u u. ı . D ğ 
t~~1ı~b;;,,b;:"~·;a~0:~ ~=~· ı •lmerıkanın. haklaıına ıia~et edılmosi için ınilll ınü· ceğDı .. ~l ru 
~~~; ~:· k•;::;.:~!:u!:':.~- dalaasııu kumtladiımesi lizım gelıne~ıe~ir.» "•k•••· ~~~:.u.ı ı 
kabfr için teklif ettiği yer 
den baıka yerler hlkkında V•ılngtoo, 17 [A .A.J - edılmektcydı,, ı. MalfJ• Vekilini• lıtıfaaıaa .. 

H•tlp 1, meııkonıa hakl•I LI LJ la 
beyanatta bulundular ve Hublye müateıarı Luıa Jo • • h ı lsabtne.le buı .leflıta la er• -

General Ka:::ım Özalp 
müteaddıt takrırler verdiler. 

!inil - kabrin yerine 
ait red edilen üç teklif: 

Söz alan haUpler mOtale· 
alnrını bitirdikten ıonra 
verilen tel:ltflerden evveli 
etıkt Büyuk Mtllet Meclıııt 
blnaıının bulunduiu yere 
cıid takrir reye kondu ve 
red edildi lLctocl ola-
ra~ nadın Kale üz.erinde 
yapılın 1101 lıtlyen takrir 
reye crz:olundu. Umumi be 
yet bu t .. ldlfl de bOyiik bir 
ekseriyetle red etti. Çaaka 
yanın aoıt·kabtr yeri ola
rak intihabına datr Yerllmlf 
olan takrir de pek az rey 
aldı 

flnJf-kabir yeri Ras!l 
tepesi olacak: 

Nihayet tedktk lıomlıJo 
ounun raporundaki eluerl 
yet kaTarı ı e teklif edilen 
Rasıt tepeıl anıt - kabir yeri 
oimak üzere ıttıfaka yaktn 
bir ekıer•yetle kabul olun 

du. n. ı 
Bundan ıonra encumeo e 

. lılne dair ruzname · 
rın meııa , • 

t 0
1,.., dah.h ot· 

de n•evcu 
Y

e mOtenlllk tak
zamname 

1 •·ereılae pluek 
rlrln m sa• 

hnıon ıöylediil bir nutukta müdafaa uzdıyetlinlo 1,. 1:
011Jı: cafıoa dair lıtaaı.•ltla tıka• 

btrçok vatan •t ar .,. ..ı 
bütüo Amerlkahlara hitap il 1 fakat 1111 Son Telıraf ıazeteıl••• ., •. 

ederek bunları Ruznltln a1r teıklf etli 
11 

' r rll•D ha"•rlerln aala olma· 
Uio ecnebi hiikftmet me - ... 

milli müdaf .ııa projramını kezlerlnce mel Om ohl•lu~u dalı re1ınen tekzlpledllmek· 

miidaf aa etmefe davet et· ka Jdettıkten ıoara .lem 1 _t::e::d:;fr;_· ,--=~--:-;:-::::-
ınekted ı r: tir kt: -;trnekttr. Bu Hyede tilı•aa-

Johnson, mtı1terızlerln ta· « - Buglnk6 •aı'yetlmi• Jaruıuz muhtemel Itır bos 

k l d t ,_ h l d·"'1manlar111uııın b lk arruz uo la arınıo • ma au•· mu teoıe u ıu•a u~ramaktanıa • l 

1 

o etme· .. 15 

vetçe daha yiiluek veya mü- haklaramıza tecav :& bu fikirlerinden tamamlle 

l l d•n e .. - .. ı dGıündürecek. kud ıavı olan dev etlere çarpı1mı1a 1 ~ """' vaz ıeçerler, -d f yıuıtoları~lnıa _,;.. _______ _ 
cak ıe~ullerde ıntahap ettik• 1 rette mu • aa • .? 
leriot ııbat ettlktt'D ıooıa 1 Suriyede An arşı mı. 
:\meıika haklarına riayet T 
.d lmell lç•n mııu mid•faa. 'M b Meclisi Fransayı a-
••D kuYVe\leodlraJm il ilzam e usan d • 
ıeldıtını ••ylemııur . Hatip lnımadığını ilana Karar Ver I 
ıdd1alartnı biiyük harpde~I 
vazi1ete dair ıtmdlye kadar 

neıredtlmemlt olan evrakı lı 

Unat etUrmtıttr. Bu enak me 

yaoıoda Amerikanın müdft 
haleıt Ozerlne Hındenburtı 

-ve Ludendorf tarafmdao 
dermeyan edilen mütalea 

ları havi bir veılka hulun· 
maktadır. 

Bu generaller o zeman 
Amerika tarafında• yapıla· 
cak müdahaleofo ehemmi· 
yeht:ı oltluAu lıanaatlnl lı: . 

har elmtılerdl. Alman do 
nanmaaının ıeh elao Von 

Holzendorf o zaman Kayze 
re 161le ıl1lemı1u: 

I - Bir tek Amertkalının 
bıle karaJ• ayak bumıya 

~ağına dair majeıte1erlne 
bir a1ker ııfatlle ı6z •eri· 
yorum. 

Johaıo• ıözüne devamla 

demtıtlr ki: 
« Bu aözler Amerıkan 

baldarıaı Almaayamn laıç 
nazırı Hibor• alma1Jııt oldu 
tunu ıiaterır. Çlnkl o za
man Amerika laaflf te11'ıld 

------------------~--
Sım " Beyıuttı frınsa alıyhi~~·. nü11ayi1l1r .rıpıl~ı· 
Vaziyetin 11him sakil alması ıhtı~ali hmtıı. la~ı

nania iıtif 111 ·heklıııyor. 
Şam, t 7 (Radyo) - fran· 

•• aleyhine batlıyan nOma· 
yJılere buıln de tlevam el· 
uodıuı -ve J 500 lntveralte 

talebe1I , dükklalarını kap•· 
yap nüma1ıılere ııurak et· 
meıl için eıaaf ve tDccara 

teblıjatta l:tulunmuıtur Bu 
ıırada müdahale eden zabı· 
ta tle talebe araaıada çar 
pıımalar olmuı ve iki taraf· 
tan da bir çok klmıeler y• • 

rala11mııtır . 

Şam, 17 (Rady•) - Par 
llmento, buıftn feYkalitle 
bir toplantı yapmıı, uzun 
mO:ıakere Ye ılrültüUl mO· 
nakaıalardao ıonra, Suriye· 
oln fran .. rı taaımadıfına 
dair bir beJanname neırel 
mele karar nrmlıttr. 

Şam, 17 (Ra.110) - Ge· 
mil Mardam kablaeıtala lı· 
uf aaı dakikada• dakllraya 

beklealyor. 
franıa aleyhindeki cere

yan, •mık~• kuvvetleamelr· 
tedtr. Vaziyeti• valııl• bir 
ıekll almaaı ilatl•all f•k 
kuyvetlldfr. 

B"yrut. J 7 (Radyo)-Ma· 
t:ye ...e nafıa nazırlara tetlfa 

etmtılerdır. 
Beyrut, 17 (RatiJ•) -

f ranaa aleylalne almaylıler 
devam ediyor. Zabıta, .. ili· 
rln mulatellf aemtlerlade t•· 
tibet almıf. devrl1eler ika· 
me eylemtıtlr. DGkklaları• 

mDblm bir luımı buıln ak · 
ıama kadar ka•ah kalmıı · 

'"· 
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! «Hayatım» dan: • ! 

1 KAÇAKLIK DEVRİ i 
: YAZAN : 
• • : H. Basri Çant•v : 
• - 6 • • • 

Berıamanın ortaaındaa Tam oda kap ıaına karıı olal' 
btr çay ııe~ lyorm•ı, o merdl•eaden lklıı birden çı· 
ça, Berıamalıları lkJye ayır- kana! Oımaa Efendiyi na11l 
mıı lmtı. Btoaenaleyh hal Yurabthrlm?Sonra Veli Efen· 
kınan btrleımeal, anlatma11 dtolo ne kabahati Yar? Ço 
mümkiin olamazmıı! Al· luiuaa, çocufuna yazık de· 
zımı açtJm, ı6züm0 1umdum; 111 mi? 
ılaey efend:ler.memleket ba· A,.iıdakl aeı dtamlttl. 
tıyor, (V•nlzeloı} Tcırldye- Galiba odaya ıırdller. Mu
nin en mlhlm telatrlerlnl, laabbata daldılar Bir ıaat 
kua balı raaı, hattl bu ha va · ıonra«All•haıın1arladık, uaur · 
lt,ı Yua!lnbtaaa ilhak etmek lar olıuo» aeılerlnl ltltth•· 
fıUyor, ılz hlla fırkalarla, Pencereden baktım, poliı 
tefrikalarla mı oynuyorau · memuru ıtdıyordu. Maner· 
nuz? Balkan harbi, içinden 11 pollıl de tik defa burada 
henOz çıktalımız tU ıoa Umu· ıördüm. 
mi harp hlll alullaramızı Oıman Efendi, betıbenzl 
batımıza ıettrmedl mt? TGr· uçmaı, yaaıma ı•ldı, «Kork· 
klJ• teırlb maaaıının Gıtln tunuz deill mı?• dedi tellt 
dedir, takılm edtllyor .•. » ile ıordum: 
Oıman Efendi de, Şe•ket - Kaçak kim lmtı? 

Bey de beatm konferaa11mı Cevap •erdi: 
can kulaflyle dieledller, ıöz . - lır Rum:AktuD Berıa · 
lerlme tamamen bak Yerdi da bir eY ıoyulmuı, hartta 
ler. HövlyeUmln açıi• yu- lar iki Rum tml . Birini Ja-
rulma11 hakkındaki recaları kalamıılar, 6bürünii bu ta. 
nı artık red edumedlm, ıöy · rafa dofru kaçırmıılar Te 
ledJm . .Şımdı, bana bir fıatak Ilı edecek bırıey yok. Efen 
tacirine yapılacak hürmetten dl, ben Hl oldukça ıeol 
daba fazla, hürmet •• mu· buradan klmae alamaz. 
habbet ıöıterlyorlardı. Çiftlikte bet ıGa kaldım. 

Sabahleyin (21 Mart 19 J 9) Hafız HCbeytn Bey her al• 
horoı aeslerlyle uyandım. ıehr, hahrımı ıorar, ıele-

Oıman Efendi nefta bir çlft· medlil baza ıGalerde de 
ltk kabvaltm ıetlrdikteo ŞeYket Beyi yollardı. a. 
ıonra a111tı ııtu . Koyunlar, zatların Ye Oımaa Efendi 
kuzular meleı yordu . Kah · Din lOtafıarına maahar ol-
Yalhmı ettim, pencereden dum lzmlr koaıreaı bttmlı, 
kuabaya dofru, boynu bO Mehmed Ca•lt bey de çıft 

1 
kük, bakınmaya batladım. ltjc ıelmııtt . 1 
Ay, ıoıadan ma•zerlt bir po Erteıt ıGnü (26 Mart-1919)1 
Ilı memuru geliyor! Hem bu Hayyaalara binerek ıarp •• 

m•mur ~ıftllle aapan yola ı1tıs yollardaa (Kozak) na-

1 
d6amüıtür! Hedefi mubak· lltyeılne doiru ilerledik, 
kak çlftltlı ve muhakkak 
h nimi (BaiyGzO) ne •ardık. Ben 1 

hlll f11tık tactrl idim. A11l 1 
Oturduium odanın d••a· 

randa a11la olan Oımınla fi 
llntaaıoı elime aldım, derin 
Ye hazin muhakeUJelere dal
dım .. . 
Ştmdt aıaiıdald ıeılerl dta· 

ltyorum: 

dı! 

- Gel bakalım Veh Efea· 

Sellmlnaleyklm. 
AleykGmsellm. B• ne 

Sorma, bir kaçak arı· 
yorum! 

- Bizim çiftlikte kaçalıa 

fıt nu? 
- Bu tarafa ıeldlilnl teı · 

bit ettik de! 

- Bızde öyle bir adam 
1oktur. 

- Ben de eminim 1a. Ya· 
slfe maluro. Yukarı çıkalım! 

- Veli Efen.il, kuıura 

bakma, ıarada oturalım da 
hem konuturuz, hem ben de 
tılerlml g6rm6t olurum. 

- Yukarı çıkmak yaıak 

mı yol!sa? Beu çıkayım! 

- Ben ı nl yalnız çıka- . ! 
rırmayı m yı, ! 

Ne yalan ıöylfy~ylm: Müt· 
h.9 he lecan fçlnd idim Ka· 
rArıma behemehal tatbik 
mecburlyetladeyhn. Bayıra 

naztr peacer den atlıyabl · 

ltrlm. Fakat kalın demir 
parmaklıklar var. Gtır.len 

m k de ım\ılnaız . Silah e1tm 
de. Oda kap111nın ıol taraf' 
m kendlme ılper ittihaz et 
tim. Şımdl acıkh bir muha -
keme lçlade1ım: Ma•aer bu. 

f11tık mıntakaaı da bu mın · 
lakadır. Şemılyell çamlar bta 

haYallyf cennet ıtbl beze 
mittir. Dıyebllirlm lıı:t dün· 

yanın eD ıDzel yerleri bu 
1erlerdtr. B•iyüzGnde (Oı 

man Be1) tD çok temiz e•ln· 
de mıaaftr kaldık. F11hk, 
badem, çeklrdelulz Gzüm 
lsertae, lafla, laayll altt •e· 

rııler :raphk •e klrlar ka
zandık! 

A1•alık muhabirim San· 

ıor Alt Bey de [ 1 J orada 
O saYalh da Rumlardan 

kaçmıı, öldGreceklermtı. Va
kıa ıuçu da b61GkJ Ç4nktl 

(Z4 - Şubat - ) 919) pa:aarteal 
aGnG A1•alaia çıkan Yunaa 

(.Sallblabmer he1etl) mCl
naHbetlyle (Se1) e ( 2 ] im· 

za11z mektup yazaa o idi Ye 
• mekt•p,mOteaklp aOıhalar 

da, tarafımdan da ıedlt ya· 
sılar yazılmaıına Y• kıımen 

felaketim• ıebep olmuttu . 
Sanıor Ali Be1 kardeılml · 
zl• o tartlal mektubunu · o 
kara ılnlerJn kl9Gk bir bl· 
tıruı olmak lzere • okuya· 
hm: 

[ ı] Niçin Sansor denildifini 
bilmiyorum. Çok hamiyetli bir 
gençti kurtuluşu müteakip Ay
valık belediyesine bafkltip ol
muttu. Çoktanbcri kendisinden 
haber alamadım. Şu satırları 
okuduktan ıonra bana bir mck· 
tup)a sıhhahnı bildirirae memnun 
olurum. 

[2] Z'//Şubat/191 9 - No: 20 

TORK.DILt 18 IKINCIKANUN 1939--' 

Bay Hitlerin 
İki Diktatörü. 
(DünkO yazının de•amı) 

Ba 1 lhtlerJo bu nüldeal 

bot blr ıey dejıldtr . Gün· 
delık, tılerlnden yorıun bir 
ıurette e•e a•det eden Hu 
ler, yalnız aıç11ı Kanoen· 
hergle baıb•t• kalır Alman 
tefleri l\lodft Hltlerln bu 
Hvrı!ı doıtuyla muarefe pey· 
da etmek •e onunla aaml 
mi dost olmak için 1arııa 

çakan birçok nüfuzlu adam· 
lar •ardıt. 

Ç6.k<1 Kaonenberr, hart . 
ci •e dabtll ıtyaaette •• 
fırka mHelelertnde de mut · 

fak tılerlnde olduiu kadar 
müteha11ııtır. Ooun memle 
ket lt erine .laır ftklr d~r · 
meyan etmeıl Hıtlerl çok 
memoan eder H1tler bilir 
ki, Kaaneoberıde temiz btr 
halk rubu yatar. Ooun ru· 
hu karııık deilldır. 

Büt6n bu JUmadı, ıe•ıl · 
J• Ye Kannenberıın tabıi 
lıtlpdadına raf men Hıtlertn 

ona merbutlyettne 1ebep ea· 
kl bir doıtluktan dol} mut · 
tur. Bu doıtluk, 1924 d~ 

MQnlhto nazılerln taklıbt 

hükumet teıebbüılyle meJ 
dana ıelmitllr. 

O ıırada Hltler MOalhten 
kaçmıt •e raıtıeldlil emin 
bır "Yere 11tınmak thtlyaeıy · 
le ber tarafa baıvurm•i• 
b•tlamıth HOkdmet kunet· 
lerl Hl ti eri tlddetle an 1or; 
oau bulmak •e bulduiu yer· 
de bolazlamak için eltoden 
ıeleal yaptyordu. 
· lıyaa hareketlerini idare j 
eden •e en kan l ı hidlıele I 
re ıebebıyel veren Hltl'!rl 
keadl evinde aaklamak hiç 
bir Almeının ceaaret edemi· 
yecefl ıeydl.. 

lıte Münlhten kaçan Hlt
lere ea öoce bairıaı açan 
Ye enu e•lnde ıaklayarak 

k~ndtılni muhakkak bir 
ölümden kurtaran buıünüa 
aıçıaı •e 1924 yılının b .. ıt 
bir tıçlıl olan Kanneoberı, 

b6yle bir doıtunuD lmtıha· 

aını lt'Çlrdtktea ıonra 80 
milyonluk Almaoyanın baıı 
olan Bay Hıtlere ıtmdl 

efendilik yapmaktadır . 

Mu11olınt ıle K&nnenber
ııa HmlmJyetınden bahıet 

mlttlk. lnaanİarı çok iyi an 
hyao Ye onlara not vermek 
te de mahir elan Mu11oltnl 
nın Kaonenberı ile tyt ı•· 
çlomeıı, ıarf onun Bay Hıt 

lere ola o aafuzundan lıt&f a 
de etmek tçladır 

Yaba acı bir memlekete 
ıeleo Bay Hltler, Kaonen 
berıl• keodt y;oandan an· 
llZln uzaklısttıfanı a6r6r. 
Kannenberı, Vlyanada ol · 
ıuo, Romada, Müolble, ya· 
but berhanı' bir k Oçük 
k~1de bulunıun ılratle pa · 
zara çıkar. En taH mey•a. 
ları, en taze aebzel•rl. b6-
yük bir dikkat •• ltlnayl• 
kontrol ederek aatın alır. 

K.annenberıln yeılne dü· 
tilnceal F6hrere en taze 
ııda •ermektir. 

MalOmdur ki Hitler, hiç 
et 1epıes. Ve yalnız aebze · 
ferle taayyOt eder. 

lııe •'z• Bay Hıtlerln ikin· 
c ı b ı r dılitatörftnft takdim 
edeceıız Uu d ı ktatör Hof
cnan adlı bir f otoır11fçıdır. 

Bırıoclıl kadar değilse de; 
her halde Hofman da Mtt 
lerla lmlrlerloden sayılmak-

- l O AS 
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Vali Dan An
karaya Gitti 

Vali 8. Etem Arkut düa 
Kütah,a treoile Aakaraya 
ıltmlıtlr. 

V aUnln bu ıeyahahnıo bir 
hafta kad r sü .. eceit anla 
ıılmaktndır 

-
Avcılar Kulü
bü Halkevine 
Bağlanıyor. 
Geçen hafta ekıerlyet ol· 

madıiıadan, pazarteıl gÜDÜ 

ne bırakılan, ıehrımız av
cılar kulübOnlln yıllık top· 
lantııı eYYelkı al.tam kulüp 
bin .. ında yapılmııtar. 

İdare heyeti intihabına ıe 
çtlmeden 6nce. kulQbün ma -
il durumu (lzerlnde blr haylt 
münakat• olmuı. blF k111m 
•ular kuluplerloln 
Halk.evi ıpor koluna dev· 
redllmeılal -.e dtjer btr kıaım 
azalarda halihazır VGZıyctte 

kalmuıoı iıtemlılerdlr.r elice 
de Halke•lne baflanılmaaı 

fikri ekaerlyett k zanmıı 
tır. 

B6ylece idare heyetine ıe· 
çllect!k klmıelerlo Halkt:vlDe 
müracuıbna karar Yertlerek 
l0Uhabat1ıı baılamıılardır. 

Mümtaz Evkafojlu, Ke · 
nan Pıker, Nuri, Cevdet Ka 
raoflan idare heyctıofl ıeçıl

mlılerdfr. 

Bölge Lilı 
Macları. , 

938 - 939 Yıla hölıe Itk 
maçlarının m, üıtürüııü tan . 
zlm Ye ku16p\erlo halihazır 
daki durumlanm 16zden ee· 
çirmek \bere ltk heyeti 6nCi· 

müzdekl hafta içinde top· 
laneccktu. 

Ôirendlftmlze ıöre. bu 
yıl lık maçlara ıkl gü~ne üze· 
rinde yapı .acaktar Marmera 
aümeılnde Ra ndırn> & , CCSuen 
•o Aydıncık takımlara •ar· 
dır . Ete ıümealnde Edremit, 
BOrbanlye, Hc.vrao •e ıehrı

mls T elupor kulüb6 bulu 
nacaktır . 

tadır. 

Meaeli de• let, parti ve 
Httlerin huıuıi hayat,na da 

evlet l\'lübayaasında 

Komisyonculuğ·ıın İlgası 
Vekiller Heyeti ararnameıi 

Resmi Gazetede Çıhtı. 
Aok Ya, - De•letın mü· karara derhal tatbik meYktl· 

bayaa ltlerlode komfıyoncu 

hıju tl ıa ettlifne dair Ve· 
idiler Heyetinin kararnııme-

ıl Re,ml gazete ıle 

dılmııtır. 
nepe 

Kararname ynen ıudur: 

1 - Devlet rnübey&atın· 

da komlıyooculu~un kadırıl· 

muı eaaı olarak tekarrür 
etmlıtır 

2 - Vekaletler devletin 
büyük mübayaal n ve ec-

nebi fabrikalarla temas te · 
ılı ederek mübayaayı temlD 
edebilecekleri ltl""r için bu 

Akşamki 
Müsamere. 

E velki ıcce temıll edl· 
len «Kanun adnmı ıle Aman 
hamm ıuı» plyeılerj d6o ak
ıam da tekrar edilerek hal 
kın alluılarma mazhar ol 
muıtur. 

Bu o yunda gençleri göı· 

terdlklerl muvaffaklyetten 
ötürQ kendtlertnf tebrik ede · 
rlz 

Temıll bu akıam da de · 
vem edecektir. 

Yü~sek ı hsıl g nçliği bay
ramdı ha o yapıyor. 
Ôireadtğimfze görr, Ba 

hkeıtr yüluek tahııl gençli· 
il talebP. kurumu,baıkanları 
avuk~t Tevfik Boıaranıo re· 
fıhil altında dün akıam te
hir ku u bündc loplanar k, 
Kurban b.ıı.. yramımo iki Del 
çartamba günü Şehir kulübü 
salonlarda bir balo •ermcil 
kararlaıtarmııla rdar. 

Hazırlık\ ra bugünden iti 

bııren hız vertleccktfr. 

Hava taarruz(anndan ~o-
• • 

runma mzamnamesı. 
HAva Hldırıml rındao p sif 

koauomıı h kkındnld k ou 
nun mubteltf maddelerlnla 
tatbik ıekh hakkında hazır 
laatnıf olan nizamname pro· 
jesl Devlet Ş(iraaınca tedkt · 

ne hoy cakludır . 

3 - Klçük thllyaçlar• 
•e f &brlkalarla temaa kabd 
olmıy cak tali meaelel,ı 
fçln umuıni 1eol uıul t,. 
karrOr ettırllıoctre kıdll 
Vekaletler itrdckl tedktklll 
othaycUne kadar takdirleri' 
rtoe göre hareket edecekler' 
dır. 

4 - Malt1e Vekllett b• 
karara lıtinadeo alınac•IJ 
kanuni tedbirleri, dlfer Vr 
kaletlerln mütalea •e tel .. 
liflerini toplayarak, tkt af 
zarfında hezırlıyacaktlr. 

Ticaret Odald· 
rı T oplantıaı Y d' 

pılacak. 
Yakanda Ankarada topl•"' 

nacak olan Ticaret Odalart 
kooıreıtoe ald ha•ırlaklarf 
devam olunmaktadır. Kool' 
re, lkt11ar Vekilinin rtra.., 
tinde toplanacak •• Tıcaıt' 
Odalarmın meaatlerl Ye bit· 
çe vaziyetleri iizerlnde •-" 
la görüımeler yapılacaktır · 

Diğer taraftan memlek~ 
te iktıtadi tet"ılitı yenld., 
kuran lunuo flyllluı e•· 
Mıllet Mecllıtnla bu devri" 
sinde mQzakere edılecektff• 

Tıcaret O.:laluını laf.-ecl1' 

rek yerlerine daha ı•nlı tef 
kılitla çalıomak lizere mah· 
dut miktarda lkttıat odaları 
kurıın bu kanun me•cut rı· 
caret Odalarını çok yakıO· 

dan alakadar ettıil cib•tll 
Anka rdll toplanacak Ttcar•1 

Od lerı kongNılnde de ..,a· 
zakere mevzuunu tetkl edl' 
cektlr. 

•••• •t •••••• 

Dikkatler : 

Yazıktır 
V uıf çınar caddeıl•d' 

Heledtvenln geçen yal da&ıt1' 
ği f ldanlarcl-' 
bir kaçının koparıldıl•" 
esefle ve aclyle ıördük. lJtl 
yalnız bır defaya mah•o' 

lr çıkarılacak o 1an biltün 
fotograflara Hof m11n n zuet 
eder Mttınglerdekt, resrnt ' 

ka baılnnmııtar . Bu projeler 
araaında ı§ık söndCirme ve 
karartma yangın ıöndürme 
ve ıaz temtzleme hava ta 
arruzlarana llarıı korunma 
hısber alma teknik ıılcrl 

btr vaka, bır tuadüf ot.-f' 
dı bu aatırları yazmıyacalı•' 
tık. 

Fakat bu ekaeriya raıtl• ... 
nnn Yakalar bal lnde buluO 
yor. Sokak nuıl hepllPffl~ 
mali tıe, oraya dikilen al' 
da heplmlztodtr. 

kabullerdek~ fotogrnfçılt rı 

bizzat k~odlıt tay ı n eder 
Hıtlerln her Alman ve 

A•ulturyıtlmm evınde 1t1ıla 

bulunan mtlyorı1arca fotog· 
rafı Hof man tarcfıo<fan çe 
kllmlıttr . Bundan maada 
parti tılerlola fotoıraf inht· 
aarını da elde eden Hofman 

buıinkü ilmanyanın zen
ıtnlerlnden ıayılmaktadır. 

Fotografçıyla Bay Hltler 
araımda ekaerlyetle tU ••
•iden konuımalara ıahld 

oluruz: 
- Yeni çekttilnlz bu reı 

mt balkın ö•G•• çıkarahm 

mı? 

- Hayır Führer, çıkar

(Sonu d6rdlaca ıayfada) 

tanzim ve D•trlyat projeleri 
de vardır. 

Elbiseyi kim aldı? 
Ômer ojlu Hüseyin, Şu(i. 

ri h nmd oturan Süleyman 
a~lu Muatafanın bir kat el 
bııeılnl çe.ldıiı iddia olundu 

ı fundan yakalaumıı ve hok · 
kında tahkik ta baılanmıı · 

İ tır. 

1 Cüzdanı aşırırken yakalandı. 
1 Çorumlu M•lUc oflu aci, 

odun pazarında Bayırköyüo· 

den Abdul h oğlu Muetaf a 
nın 1ankea\cllllr ıuretıle cüz
danını ~alarken yakalan· ı 
mııtır. 

Ağacı diken Beledıye411'' 
fakat ooa bakmak, oo• ııo 
rumnk da vatand•tın yasıfı 
ıldlr. 

Onu koparan el, bu ~·~ 
zlfeyl ynpmaktan ıeçtlk. o 

ıt' yo1up tmı9; kcndlıtle b 
1
, 

ilkte hepimize, tehire ' 
ulo.n bir ıüıelllğl y1luı11ft:. 

Aiaç ıehlrtn ıüzetUftd 
Bunu uoutmıvalam 

Bu güzeUıii korucnı1'; 
y~tııttrmlyen ve bu gll•, 
lıje inanmayanlar hl(' oldl~ 
ıa onu hırpalamaeınlar, t 

1
, 

raiandan aymp yere çallll' 

ıınlar . Yazık tar. 
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J apo Da ar1.. \ Kayıp 
Kayık 

Japon danslarında mevzu heran Para. 
yenilik gÖsfe ecek mahiyettedir! Mlliooda ço~ ıarlp bir 

Japon danılara da diğer lcm&1ı l'ztoldtr. lııidlıa olmuı. üç bin Ura 
b6t6n nallletlerln danıları ı r- Meıeli belinde meıtn bir ıulara karıııp ıttmtıttr. 
bı dini l•Ye ile baılamııhr. kemerle aahneye gelen, ba· Hartlnl adında Mllanolu 
Japo• danılarının tarihi çok ıında btr kuket, elinde bir ıeyyar bir U!ıc:car, bir me
eıkldlr . Hattl ilk çalımın ıili.b taııyan daoıörün bir toıtkletle ıezerkeo cGzdanı · 
Japonlar tarafından ı cad muh rlp oldujunu, takma nı dGıürmüı. lçiDde 8 000 
edılmıı oldufunu ller! ıü ı çla ve kadın el blıeıtyle Ura varmıı. 
renler vardır. d D• eden erkeiln btr kadın CüscdaPı bir ıokAkta 4 · 

Birçok ktmıeler JapoD telakki edllmeıl ilzam ıel 5 yaılarında liç çocuk oy· 
danılarınırı lbenıeinl Çini• dıx.ını J ponlar takdır etmek· C d 

15 narken bulmuılar. üz anın 
•edentyettnde ararlu. t• • e danaları bu haieU ru· 

K ... " içinden birkaç parça klfıt 
•ti olarak bllıoen bir hlye içinde aeyrelmektedır· 

çıkararak: ıey -.aua o da Japon danı ler. 
luınıo eli 1 b - Gelin kaJık yapalım, 
do.ıır.d " n lr ihtiyaçtan Japo• daoıları b0y6k bir ıuda •üzdllreltm demlıler. 

• Uau "We ılk telli muılkl dikkat icap ettirJr. Btlha11a ' 
lletlnın J R•nkll renkli kliıtları • apon lllblarından opera daoıörlerlnin vazlfele · "' 
~lbe b K '-a•ık aparak baılamıılar d • 0 

• •mato tarafın · ri çok mGıknldür. " ' Y 
an fcad oluodufunu, bunun A-.ıupanıo ldlılk opera kanalın ıularında yüzdQ,-

Gzerhıe aeıeli bir tllbe olan danılannda riayet edılmeıtl mefe Kayıkluta bazılarını 
Uzuanenta de bacnbo aaa· ilzam olan beı ıart vardır. ıular almıı aötürmnı. Fakat 
~ından bır flüt yaptı~ı ve Daneör ye danıözlerln ayak cüzdanın içinde klfıt çok 

apoq IDuılktılDln bliylece burunları muhakkak ıurette olduğundan, kayboldukça 
dGnyada ilk muıtlct olduiu . dıı tarafa dojru müteveccih cüzdandan çıkarıp çıkarıp 
aıu ileri ııüren ef .. nelerln olmalıdır. Halbu"l Japon kayık yapmıılar. 
llllncudı Jettdır . 

J danslarında vaziyet alnıne· Çocuklar l:tö1le oynıya 
apoD danılan çok eıkt dır Japonlar aahnenlo bir dununlar, tOccar bir yerde 

bir IDUlye ID&lllıti ç h 1 k 
Hı t r in , k6teıial cep e o ara ıntl· motörden lnmfı, para il 
r n d'"• Hındı Çını danıla- h ıı p e-tmekte ve ıeytrcılere zım olmuı. cfizdaumı ara · 
ınıo a Japon d l -

•tıı arı uze karıı •Ücutlarını yan çe•ir rın0de teılrl ıöriUür . mıı. yok. Tekrar motoralk· 
b mektedtrler . lele atlamıı. ıeldljl Jerden 0 eıtncı ana kadar Ja- Erkekler oldukça büyük. 

:::a danılara eıld ıekllnl cnu- kadınlar iae çok küçük adım· ıerlye döamüt Ye yollarda 
za et1nı1. fakat ıs ... el arayarak, ıorarak çocukla-

aıardalci h u tarla danı ederler. d l 
rnu arebeler oett Ellerin vaziyeti de birçok rın yanına ka ar ıe mit 

ceılnde N le 
aaa u fıanı •erılen tartlara tabidir A vıupa ıU Bir de bakmıf ki, blallk 

çok aıütkGl bir danı dahil ltne uymaz. Jllponlar ıahne· ler, beı yOzlükler ıuların 
ortaya çılcaıııtı. 

J de blrlılnl çajarmıık Jçln bl 
d •pooyada ukldenberı z tm yaplıiamız ııaretio ak 
anı rnekteplerı •ardır . Bu ıloe kollarını aerlJe dotru 

••kteplerde ıeoç lcız •• Hllarlar. 
erkekler dini ve aıtU-ı danı· 
l Japon danalarında en mü· 

üılüode pupa yelken ıtdl · 

yor. çocuklar da ıe•lnç için· 
de çarpmıp duruyorlar . 

Adamcajız ıoluk ıoluia 

yettımıı hır taraftan çocuk· ar öirenm t:. ktedlrler 
J · hım rolü oynıyao b111hr. lar ajlarlııen 0 ıuyun üıtüa · 

apooya .. a 16 ncı uırda B ı ile yapılacak en ufak 
Şanlıen lıaılode bir muılkl deki kayıkları toplamala 
llett keıfolunmu b hareketin bıle çok büyQk baılamıı . Oturup çantadaki 

'' unun aa btr oıanl ifade elmHI icap Jeılode Jenı bır denı daha eder. paraları bir aaymıf, tam üç 
•rtaya çıkıııııtı bin lira ortada yok. Üç ta · 

O lSu ıebepie Hylrclnln na 0 Y•dlncı a d N n• 1·avık kaDalın ıularına d •ır •ıaku E rı dıkkstlnl bu noktaya .. • ' 
anıı tle •ıkı Mı d ı. k ıt 1 N kada bı l 0 1'0 •011 çekebilmek lçJn danıör, dan aarııı 1 m 1 • r 
,~ •tUrtlerek buaOn de lda - sa baıladıiı zaman e••ell aradı lıe de bir tQrlü bula. 
~ ••erlerde oynırao Kabu· 

1 danaı meydana l•llrılnıtı · 
tir. Aynı tariht d ı. e e or-.utra 
teıkll oluomuıtur. 

omuzlarını oynatmafa •e 
böyl~ce ıeyJrcl•ln dikkatini 
tekiıQf ettirme le çahıır. 

mamıf. 

reketlerl de baıka baıkadır. 

1 EviniSoyulmuş 
1 Gilti Gösteren l 

Kadın. 
Parlat• cereya• et-

mıı çok entereaan blr ıoy
ıunculuk vakaııadan bahıet· 

uıJıt1k: 

LGrea adında bir ıenç 

kadın, bir akfAm eYlode 
kocaıını beklerken kepı ça · 
hnmıı, kadto, kocaıı .aanne
cle,.k kapıyı açmıı. fakat 
daha kapı aralık ohu ol
maz elleri ıtliblı ızbandut 
ıtbl tkl adam ayaklarını 
arahia •okmuılar, lçf'rl trl • 
rerek ı•ç kadını çamaıır 

dolabına tıkmıılar, ıoora ne · 
kadar paralara Yana alıp 
ııtmltlerdl. 

Bütüo bu •aka JI, Llren 
koc&1ıaa •• pollı komlaerJae 
yana yakıla anlatmıı, hay· 
dutların kendlıine ne kadar 
ııkence etttklerlol izah et 
mııu. 

Poliı komlHrl bu meaele· 
ye ıoo derece alaka 16ıte. 

rorek, kadın larafıodaa hay 
dutların tıp:ıertne ve evac.f 
larına ald tıaretler üzerinde 
araıtırmalar yapmak Ye bay· 
dutlara Jakalamak için me· 
ıeleyl Oç mem•ra ha•ale et
mtıllr . 

Memurlar kadının •erdlil 
ıfadeJl yazarak, hldJsenlD 
cereyan ettlil eY• ıttmlıler. 
Genç kadından tekrar ıza · 
hat lıtemııler. Fakat Lüren 
lktoct tfadeıln• blrJncl defa· 
aında ıöylemedlll birçok ıey

ler tll•• etmfı: 
-tıte ıu kapıdan ıtrdiler 

demtı, ben ıu pencereye dol· 
ru koıtum. Dııarıya batıra 
caktam. fak.at kııa boyluıu 
belimden yakaladı,benl kar 
yolaya yatırdı . Usun boylu 
adam elinde iki tabanca ile 
baıımda bekllyerek, ıllihla 
rın namluıunu yüzüme da· 
yıyarak beal tehdit ederkro 
6tekl: cOıtüode para varmı 
bir kere Qzerlnl ar17alım• 
dt1e benim her yerimi ara· 
dı . Ben korkumdan bayıl · 
mııım Sonra kendimi dolap 

ta buldum Buıüo Japon danılarının 
içinde en mahımı Nıhou . 
Buyo fımfodekı danı t ır 

Japon danılerında dabıör
ler ellerinde bJr buket çiçek 
ie bir kiraz dala, bir ıemıl · 
ye, bir kılaç Ye bllha11a 

Japon tekaliln• ıöre ıar· 
kıcılıiı meılek edlDmlf bir 

Memurlar, birinci ifade 
ile tkincl ifade araıında ba· 
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f ıh an ~ünçer 

doıu · ıe : • ı 
1 - lbo Gotoı - 1ıpıDJO 

P L ,me - La· 
martı 2 - • ac 1 
feri• • lıpaıı1ol ılltl Npo.J 

N 2 La ~ a 
Leı Toroı ° F 
No 3 La Zarzuele. 3 - . 

ttWe • Lelııar . Dıe Luıttıe w 
4 E Grteı • Nor-

potpurl - · 30 P ı-
••Ç dan11 No 2 ıs . 'i 

18 35 Türk müılil [ n· 
ram Sultani Yeelh faz:h] 
ce ıaz k 

• T bıln Kara uı, 
OkuJ•D· • E 

1 H Derman. · 
Çala• ar: · T k 
K d . B OflerH GOr.H o ay 

a rı, · O TOrk 
19 35 Konuıma 195 

f ar kılar] 
müslıl [Peıre• •• :z 
1 - Şehnaz Peıre•I -
TaDburi Cemil . Şahnaz ıar· 
kı .f eryad ki fer1adıaaa . 3 ~ 
Hafız Yuıuf - Hıcu 11' ~ 
S d 4 _ Hafız Yuıuf 

e• ayı ld A k o um 
Hicaz ııırlu ı• l NI 

" . 5 - Kem• kuzuca"ım 
6 l . Kemınç• Talulm -

yu k Ki · 
Tatyoı · H6sam ıar ' 

D d YO· 
lıdh& nede. 7 - e • -

Rehl •ıkıod•· r6k ıenı1.1.! 
Hüum 

8 - Yuıuf pata - d 
OkuyaD· Sa 1 

llZ Hmafıl, • 
Hoııeı. Çalaalu. Veci:•; 
C Çıila, K N. Seyhun e · 

ftk Fere•O· 20.20 Konuım• 
[Mtz&h ıaatl] 29.40 Saat 

ajanı meteoroloji haberleri 
zira•: boua11 [fiyat] 20.50 
Temıll (fırtaaadao ıooraJ 
yazan lbalrrcflk Ahmet 

21 :.!O MO
Nurl. Merhum. f · 
zile [ldiçi!ık orkeıtr• - ıe . 

Necip Atkın) 1 - frıts kRI • i 
V ınüzl er 

ctedwald • t1ana 
2 - wıtlt l<tchardz 

patpurl k 
ilkbaharda b ir çıft aıı · 

uvertOr 3 - Haonı La;r . 

Hül ıcceıl · •alı. -
ya k a 

Amade• Saz çalan aı• ı 
5 -ltlnden - Akruyası. 

H Labr - Memleketdeo 
ann• 1 f em 

memlekete . mubte 1 m 

Japonyadakı danı mek · 
leplerlode birçok e rkek .,.. 
kadın çalıtlDaktadır . Daoıöz. 
ler d•luı kQçük Jaıta ıken 
bu rnekteplere ılrnıekte •ü. 
cutlarıyle kulaklarını ~zuo 

umumly~tle bir yelpaze ta · 
ıırJar . YelpazeDln Japon 
de.aılaranda çok büyük rolü 
•ardır. Danıör yelpueılnln 
eo ufalc hau:l<etlerlyle bır

çok ıeyler lf ade eder Yel 
paze bazao kılıç, hazan ke · 
lebek, f lfe, buton , ay, ıök · 
yüzü, bardftk •e hattl 

kadın kendlıtol mümkün 
mertebe kapalı tutarak ıar . 

~• deitılldıkler leıbıt etmltl•r 
ıenç kadını tekrar mer. 

leketlorln melodileri OzBerlnbe 
b rsı ı 

Rıpıodl. Jo aoDCI 
1 • No 1 •• 

m
1 

tldd•t tubtye etmektedir 
er. 

Erkek danıörler bile ka . 
dın d•nıları teknlf'lol almak
tadır . ÇGakü her feyde:o ev· 
-.el daoaörlerde kın Id ık 
arao111aktadır. Kadın danıı 
tel:nıfıyle Jetlıeo danıör, 
erkek danılorıoı kolayca ya 
pabilır. 

Japonların danı ıahHı 
umumiyetle lld,Qç metre mu
rabbaı kadar l&llç\lık bir Hh. 
Dedir. Orkestra y6z6 halka 
döa\lık olmak lzere eahnenla 
~h•Gnde bazaa da ıahnenln 
lçlDde 7er alır. Hatta bazı 
kereler ıahnenın ıerlılnde 
çalıadıiı ıörGIGr . 

Danıörler umumiyetle laer 
ılnk6 lcıyafetlcrly l e ve ba
aen da tiyatro clblıelerJyle 

•ahneye çıkarlar. 

Munffak olabilmek için 
danıörlerln feykalade maha 
ret ıostermelorl icap cttlil 
ıtbı, ıcyJrcllerln de büyük 
bır 1!.ckl ı~htererek daali~
rlDae el 

••• Japacafı•• an· 

ycHreolt ıeml ifadeaınde 
ku l laDılır.. Danı6r yel· 
pazeye muhtelif ıellıller 

vererek lrçok ıeyler tem 
ali etmeıılnl te min eder. 

Arllıt uçan bir kelebeil 
tutmak lıtedfğlnl ıarkı ile 
ıöylerken bir ellndekt yel · 
paze tle kelebeilit temıll 
eder ve d•ier eliyle de bu 
kelebetı yakalamak lçlD 
hareketler yapu 

Yelpaze atız blzıuında 
kapalı tutuldu§u zaoıaa bir 
plpodur, yarı açalc oluna 
ayyatın fçkı ı•ı•ıl demektir. 
Ve daha buolera benzer. 
Y•lpazeoln birçok ••nllan 
•ardır. 

Kadınlar da yaptıkları 
rolOn icaplarına uynlafa 
meeburdurlar. Bız blznıetçl 
hiç bir zarnaD bir hanıcn
eferıdı ile aynı hareketleri 
Japunaz, neteklm bir ıenç 
lcız ile eYlt bir kadı•ı• ba. 

kı ıi1lemeje, umumi bır 
kadın rotil yapan artlıtlD, 

reılmde ıöıildOIO ılbl ıol 

•ltyle elbtaeılnln eteflnl ıol 

tarafa doiıu çekerek ba 
caklarnu meydana çıkarıp 

danı etmele mr.cburdur. 

Japon ıabneılnde maake· 
lerln hi.ktm olma11 da fa 

yanı dtkkattlr. Hatta bu 
maskeleri ealcl Yunan Hb 
aeelndekl maakelere be•Ht· 
mek dofru olur. Fakat Ja· 
ponların Oruara teımlJe et· 
tikleri bu mukeler eıkt Yu · 
nan maıkeledoe faiktir. 

Japon daoılara mimikleri 
bakımından fevkallde ileri 
•e realiteye yakıodar 

Japon danılarıoao karak. 
teri mlıtlk ye metaf•ztk ol · 
a1aktao ziyade tratllıion•l 
dlr, ıuoldlr .. BGtiio hare
ketler binlere• Hne eYYelld 
ıörOılere da yanar 

Japoo daoılarında me•zu 
Lir •eaıllk ıiıterecek her an• , 

lt dır Artlıt mim ık · 
kuv•e e · . 

t •ıyle tabh ve be ler yaıı • 
h hali çek ıDzel bir 

ıerl er ._ Ll 
ld ıfade etm•• im• n 

ıekl e l lc 
• • tin• ma t tir. ye ku r 

keze davet etmtıler ve 
merkezde alınan GçQncü lf a· 

de,eYYelktndeo uüıbltÜ8 af· 
rı olduiu tçlo kadını 11kıı • 
tarmıılar 

Lüreo bakmıf ki pollıler 
kanacak ıtltl detti, kemt-
ıere: 

Kocamla memurları 

dııarı çıkarıraaoız, ılze bi.· 
diteyl doıdoiru anlatırım 

demlf. 
Memurlar dııarı çıkarken 

ıenç kadın oturdulu lıoltu· 
fa bir kGlçe ılbl yıfılmıı, 
elleriyle yü:zQoQ kapatarak 
hıçkıra hıçkıra allamala ve 
anlatmafa baılamıf: 

- Affedin bay komlıer 

demlı, bütün anlattıklarım 
uydurma. Fakat ne Japa
yıaı ki biyle bir yalaa Uy· 
durmata mecbur kaldım . 
Kocam kazanıp eline •e ce
çerı• hepfılnt bana • riyor
du. Bea de ıonraıını düıün
medea bel bol harcıyordum. 
Bir ıün baktım kt, artık pa· 
ramı.z kalmamıı . Kocama 
nereye 1.rf etttflni nuıl a6ı. 
tereblllrdiaı? Bir cOn e•~el 
ke•dltlJle konı•rlıeD, o ıGa 

- Macar danı an 
2 7 - B•etboY•• Menue· 

ı M j -, 8 - v,ctor 
tto S• a 0 

Göbekliler zeıul Aubert -
.,0 s t oıbam, 

ıeçldt 22.' aa ' k 
tahvtllt, kambiyo . nutu 

) 22 30 MOılk 
boreaaı (flat 3 00 Mü 
[ ıenfonlk plaklar] 2 . 
zlk [danı pllkları} 23 45,24 
Son ajaaı haberleri ve ya . 

raakl proğram 

bendeD par• lıtl1~c•flai aa · 
dım bir thttyacı yardı. Er. 

tesl ıün düıOodGm, «bati 
b61le bir t•Y u1durayım da 
paraları benim bturdlflml 
anlama11n» dedim· 

Buoun üzerine ıenç ka . 
el hakkında tutulan zabıt 

ID, t \im 
•arakaılyJe adliyeye ea 
edllanlf, mahkeme netıceıla · 

k d la kaca aruında ne, a ın ~b . 
lı 1 ı. olmadılı aaaarı ltı a 
ırıız ı• l 

ra alıauak ıeoc: kadın ya 

• •·a tasnii ıuretıyle po DiZ 11' il 

lııı ıııal etmek maddeıln · 
elen bir ay haplı cuaıı ile 
200 frank nakdi c:ea:aya 
mahkOm edllmlıtır. 

S~YFA 3 -
Açıkgöz 
Viyanalı Bir 
Kadın. 
Vjyaaolılarm çok zeki ol

dukları ötedenbcrl ıöylenlr. 
Bllha11a ıoa ıOnler içinde 
Vlyanalı bir kaduun yapmıı 
olduju blr ıçık ıözlOk, bu 
yalı ıebrınde yaııyan laaaa· 
laran ne bDy6k bır zeklye 
malık olduklarını bir kere 
daha tıbat elmlttlr. 

Açık ıöz kadın , bunda• 
bir mOddel daha eYYel blı' 
lokantacı ile evlenmlJU. Ko· 
ca11 mahir ~tr lokaatacı ol· 
du§u halde her nedenH 
dükklnına fasla müıterl çe· 
kememekte, lokaota11 fe• . 
kalade mGkellef H temtz 
olma11na ratmrn eandal1•
ler datma boı kalmakta vo 
tabltkl yeni nltler mOıkCl 
litl• karıılaımakta1chlar. 

Lokantacı, vitrine, en 10· 
sel yemeklerini, ıGtl6 b6 . 
reklerlnl koyarak nazarı dik· 
kati celbetmete çalııtıkc;a 

l t lbü•ük bir tararla 
JO CU f , 

•emelderln• tltıfat et. onun , 
ımlJorlardı. 

Bu vaziyetten çok mOle· 

l Olan kan koca, milı· e11 r 
teri temini için bir çtlfe ara· 

mektaydı1ar. 
itle bu aıralarda lokanta 

cının karııı bir ıOn V iner • 
Zeytuoı ıuetesınt karıtb· 

k küçük ıllalar aratıD-
rır en ~ il 
da evlenme k11mın• 8 z 
takılmıt •• dahl1ane btr fi· 

t k ılbl aklından kir, ı mıe 

1eçnılıttr · 
Derhal kliıl kaleme ıarı· 

larak tllnda aördOlll adrtı· 
lere mektuplar yosmal• .e 

1 me taleplerlnl kabul ev en 
etttllal bıldlrmele baılamıı· 

tır . h ı 
Mihtakbel "~ mu ayye 

aeYıılllerlJI• ancak bir defa 
l l mOmkOn olaca· 

görOıme er 

1 •onra eylenmek Clzere 
ını, l 

l •-lara baılı1acak arını bazar ıa 
da 111.e atmlf 'H kocaıını• 
tılettıit lokantada a;ı •••• 
1• akıam yemeil için raD

devular -.er mittir· 
Bu çalıımsnın verımh ne· 

ticeleri pek çabuk elde olun· 

l r Hemen erteıl ıilnCl 
muı u · k 
6fle yemeflnde 18 kııı, a . 

melinde de 25 kiti 
ı•m ye o a 
bulunmuı, daha er teıl 1 D 

k"· 40 a ıonra 50 ye, nl· 7e \&o 
baret yQze kadar yükıelmlı 
börlece lokanta her 16n do· 
l11p boıalm•I• baılamııtır . 

Evlenıı1e namzetleri, nıOı· 
takbol eılerlal 11bır11sla bek· 
lemekte, Dlhaye~ aııabl ha· 

reketler ıaıtermeie •• en 
sonunda da çareals kalarak 
yalnız yemek yemefe baıh· 
yorlarm•t· 

Lokantacı eUDden ıeldlft 
kadar mGıterilerlnl memnun 

x. aef'ı yemekler ha-•tme15e, _, 
1 ia 

'
ayret ettfjl11.aeD 

sır ama 
• aamw:etlerl lokan-

eYlenmeı 

a·el bir ıatıba ti• terk· 
tayı ı .. 
edırorlar..s•ı·· Bu ıekllde 
Jokan~• mtltbtt bir ralbet 
ıGrmOt •• her ıOD bOtGn 
.... tar dolmala baılamıı. 

Lokantacının mu•aff akı· 

1etıadekl 11r nihayet birkaç 
aO• e•••' ortaya çıkmııtar. 

Vıner Zettung ıazeteılo 

deki küçük tllnlar ile ul· 
raıaa muharrir, her zaman, 
aynı kliıt •• aynı 1ası ile 
ıeleo mektupların bir 11r 
ıaklamu·ı ıhumalfrıl dllt&Do 

(Sonu dardttacO ıa1faca) 



SAYFA: 4 

B<ılıkesir \TiJayet Daiıııi 
a 

E ciiıneniı den: 
l Açık ekıiltmeye konulan tı Manyas kaza11 mer-

kezinde lnıa edtlmekte olan ıfct istasyonunun bakiye lo
ıaatı olup keıtf bedeli 996 lira 52 kuruı mu•akkat temt
natı 74 ltra 74 kuruıtur. 

2 - Bu ite atd ıartname ve evrakı ıunlardır: 
A - Elutltme ıartnameai 
8 - Fenni ıartname •e plan 
C - Muka•ele örneği 
D - Bayındırlık itleri ıenel ıartDameal'fe teferruatı 

istenilen bu ıartname ve enak: Balakeılr nafıa mü · 
dürlüfüne •eya daimi encümen kaleminde ıörüleblllr. 

3 - ihale 19. l -9J9 tarlbtne raathyan perıembe günü 
ıaat 10 da •lliyet makamında müteıekkll datmi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - a. •ıe 1ılrebtlmek için vilayet makamına müra
caatla tarihi ihaleden ıeklz. gün ev•el Balalu11lr nah . mü 
dGrlüiilndeo ehliyet •eılkuı almak llzımd1r. 

5 - lıtekhlertn yuka11da yaz1lı ıiln •e ıaatte muvak
kat teminatlarını mal ıandıitna yatJrdıklarana dair mak· 
ituz veya banka mektublle vlllyet daimi tncümene m(i. 
racaatları tlln olunur. 

4-1 - 2 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonunundan: 

Tahmini Muvakkat 
Teminat Ctnıl: Azı: Çofu: Fıatı 

Lira: Lira. K. Ekıtltme ıelcll: 

Takım el. 404 440 7700 577 50 Kapalı zarf 
bı ... 
lıkarpl• 404 440 1980 147 50 Açık ekıtltme 
çift. 

dalakeılr ortaokullarının ihtiyacı olan yukaude. yazıh 
takııın elblıe ve lıkarplnlerl 15 gün müddetle ckıtltmeye 

çıkarılmııtar Her lklılnln thalelerl 6/Şubat/939 pazartesi 
ıGnl saat 15 de Balıkesir Maarif MüdürlGiü odaıında ya
pılacaktır. Kapalı zarfla yapılacak olan elbtao ekılltmeıl

ne ald Ye 2490 numaralı kanunun tarif atına uy un olarak 
hazırlanacak temtnat ve tek .tflerl havi kapah zarflar tba 
le~ıOnlnde nihayet eaat 14 de kadH komisyon baıkanlı 
fına verllmlt bulunacaktır. 

Açık eksiltme ile yapılacak ııkarp nlere talip olanla
rın da ihale ıaatloden eYvel kanuni temioatlar1aı vermtt 
olmaları} ve bu itlere alt ıartoame •e numüneler Balıke

ılr Necatlbey 6fretmen okulunda herıüo ıörillebıleceil 
tlln olunur. 

4 - 1 - 13 

B. Hitlerin ki Diktatörü 
[Baıtarafı ildacl tayfada) 
mıyahm! 

- Niçin? 
- Maalesef resimdeki po 

zunuz iyi deitldır. BiiUln 
11rarlarıma rafmen ~reaımd; 
rene ty1 durmathnız! 

- Bu ~reatm ılzel ca
nım! file oluna olsun halkta 
bunu ıöniln. 

- Olmaz Fübrerlm; bu 
benim sanatlmdlr M&baade 
buyarunuz, ılzln dedfjlnlı' 

deill, benim dediğim olıun; 
resminizin barice çıkma11nı 

dofru bulmuyorum. 
8.~ Hltlerln Milolbtekl tik 

ılJHi faalt1etlerl ar ıında 
Hofmaa onan kar111ına çık -

mıı; mlttnılerde verdıği nn 
tuklarından dolayı Httlerl 
ıevdlil ııbı onun fotoıraf i 
ılnl almaktan ve kendlslle 
senli benli doıt olmaktan da 
ıerl lcalmamııtı. 

Bu dostluk o 4 kadar tlerl-
1e aıtmııtır ki, Hıtlerln ha
zan ıeceyt btle Haf manın 
fotoırafhaneslnde geçlrdijl 
ve onun umumi harbe atd 
çektıtı resimleri tatla tatlı 
aeyrettlit vaki olurdu. 

Münib içtlmaında Hofman 
en iyi pozlar çekmlıtır. Ba
zan enuo 8, Hıtlere doğru 
dtk dik baktığı aörülür ve 
sert · bır ıesle: 

- Baııaızı kaldırın ız! Sağ 

omuzunuzu düzeltiniz! Ob 
jektlfe iyi bakınız! Dikkat 
li bakanız! 

Gibi emırler nrdlfl lıitl 

ltrd ~. 

Gerek eıkl doıtlukların 

kıymeti, gerekıe buıünkü 
sadakat ve vefanın temiz 
llil karııııada B. Hıtler bu 
iki müıtebldln eltnde kendi· 
ıtnt meıud hl11etmekte ve 
onların emirlerini canla bat
la yıspruaktadır. 

,, o ... 

Açı~göz Viyanah bir kadın 
(Baıtarafı üçüncü_ıayfada) 

rek faaliyete geçmlı, batta 
bu ı ııa bir cuuıluk mesele
siyle alakedar. olablieceiiol 
de düıüoerek vaziyeti polt 
ae bildırmlıttr. Tahkikat 1de· 
rlnlr.ıttrilmlt ve lokantacı 
ıorıuy çekılmfttlr Nıb yet 
lokantacı ve fkar111 ailıya
rak ıeın hahlk tı nl anlat 

i" mıılcrdır . 

Adliye, bu tı ~· iç in takt 
bat y pmata lüzum görme-
mlıtlr. Çünkü, herhangi bir 
yerde r ode~u v rlp raode· 
v{i&una gelmfyeo kadınlar 
hakkında takibat yapmak 
tcap etseydi daha yüzlerce, 
binlerce mahkeme kurmak 
ıizım gelirdi ıüpheılz . 

Kayıp mühür 
Balıkeslr•Ztru.t Bankaam

dal:t mevduetımda kullan 
dığım (Ze. klre Karamrın) ad
lı mühürümü kaybettim. Ye 
nfılnl all!ceğnndan hükmü 
olm dığı illn olunur. 

Etıld l<Uyumcular ma 
ballutnde 36 ouma. 
re.la h l\oede ölü lı
mall Karaman refl· 
kıııı Zakire Karaman 

T01tKD1L1 18 lltlNCIKARUR 1111 

• 
Bandırnıa inhisarlar :~'l'l"l:l'l'l'l-l'f.'l'l •:t.'l'l'f_'f:l:t_t_t.•~ 

Müdürlüğündeıı: ~Türkiye Cumhuriyet i Ziraat Bankası~ 
Baadırma lohtsarlar _ıı evi için muktezi: : f( apita_J: JOOIJ00,000 Türk Lir6SJ ~ 
A::t lıleme mataıı • Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
176 lıleme ıaadalya•ı : Dünyonın Her Taro/Jnda Muhabirler = 
176 Gayri mamll pastal kutuıu 1IJ. Her t6rlG zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu· f1; 
176 Gayrl mamt\I paıtal ıehpa11 'IJ. amelerl bi'lıyük ıubelerlnde ktrelıl.ı kaıalar. ~ 
352 Görmez kutusu 1IJ. lhbartız taıanuf ve •rnmoara hesaplarında tlua· ~ 
176 Cörmez kutuıu ıskara11 ! ml1eler. ~ 
J 76 Saz katuıu .,. ~ 
880 Tefrik kutuıu : lkramlyt: lktarl· ikramiyenin tutarı: ~ 
Çeııtlerl yukarıda ıöıterllen 8 kalem avadanlıklarıo 1IJ. ADEDİ LiRA LiR (; 

ıatın alıoma11 tıt 10·1-939 tarihinden IUbaren 15 gün müd- 1f/.. 10 O :OOO ~ 
detle açık elutltmeye konulmuıtur. isteklilerin me•cut 500 500 -,; 
ıartname ve reelmleri..,ıörmek ve muhammea bedeli olan 1 JSO 250 ,; 
J467 ltra a40 kuruıun~ yüzde 7.5 unu "muvakkat teminat ıo JOG ıC.JOo ~ 
akçHı~ olarak vezne7e yatırmak \lzere .. ıhale ıGntl olan 25 50 1250 = 
25 l 939 çarıamba ıünü saat 15 de Bandırma inhisarlar 30 40 1200 -,; 
ldarHtnde müteıekkıl komı11ona müracaatları ilin olunur. 40 20 800 ~ 

4-1-10 108 6UUO ~ 

Baııkesı. r E kaf Bu ikramiyeler her uç ayda bir olmak üzere se· -,,_ 
\T nede dört defa bu miktar u-:erlndeıı kura llt dağıtı- = 

Müdürlüğünden~ ·~i~ı.-~~•••~ .-..~1-~ l-l-~~-.•' 
Anafartalar caddesinde yeni yapılan Vakıf apartımaoa / 

nın üıt katıııdakl tkam~tgih ·tle alt katındaki mağnalar iti! 1!11•1!1111• lf , .. • ••••• 
teslimleri tarihinden itibaren may11 939 nihayetine kadar I! i 
müddetle icara verilecektir . • Kulak, Boğaz, Burun Hasta/Jklan ı 

ihale 21 l · 1 - 93~~ <umartuı HatL on'- birde V•kıflar 1 Mütehassısı. 
tdareainde yıpılıcalıtır. Tallplerln vakıflar müdiirlüğilne • ı 

müracaatları. ) 
2 

_ 
1 

_ 
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ı D O K ,.j" O R i 

Balıkesir Tapu Sicil ,I Refik Sert 1 
KöyG: 

Kavaklı vr. 

Ziyaretli 

)) 

)) 

)) 

Muhafızlığından: ! MUAYENEHANEsı: BALIKEstR MILLIKuvvETLERI 

Me•kıt: Cınıt Hududu: • CADDESiNDE ANKARA OTEL 1 KARŞ151NDA NO: 15 j 
llıın namı dti•r Tarla D~iuıu Ziyaretli • DE flA~TALARINl ÔGLEDEN SüNt<A SAAT 15 ! 
Hoıtandere koyüodeo çoban • ,.. 

)) Tarla 

)) Tarla 

» Tarla 

otlu İbrahim kıh · 1 DEN il iBAREN K~\ BUL VE Tl:.DAV1 EDER. 1 
le Kavaklıdan Ab 1~•1HiBiH~ ~.. • ~w. ~l!lt< & : -~~im 
dt ttUluı, Po:Zl· 1 -...-mM"' ~~ ~ ,._~,ıro 

yareth köyüDdt:n 1 Balı " esı ı· 1 i a' 'r(~ t ı· ıı·ı 'ı' 
İbrahim otlu Ka· 1 .Y -

~:ıi~:~ ~~~arel• ~. cüıııeıı G ıdeıı: 
U köyiindea ... Ka · 1 - Artlırm ve duııtme luıuurıunun doku~uncu nıod · 
mer lbrablm. Ba: deıl muctblnce pezarhklö ekıahmiye korıulıın ıı: EdlDcllıı· 
Verateden Hüae- Gönen ve Sıjırcı Kerace bey }01ları lJlolınılı temırlerl ı ıt · 

yln ~ bl11ealne ka - dir . 
lan müfrez mahal. 2 - Edinclk · G önen yolunun ktı f i<dtll 1385 Ura 
Po:_ Ztyaretll kö 45 kuruı muvakkat tt"mhH~h )03 lıra 99 buruı, Sığırcı 
yünden Bursalı Karacabey yolunun lu~t!f bf'dch 1701 lhn 82 kuruı mu· 
Hüıeyln tarlası vakkat temin tı 127 ltra~ü4 kuruıtur . 
Kı: Ztyaretll kö · ~ Bu ııe ald , ftrtname ve evrakı ıunlardır 
yünden (.;amaöz A. Ekılltme ıartnıımeıl 
Mehmet tarlHı. B - Fenni ıartoame 
O: ztyaretllden C - Mukavele örneii 

Muıtafa_'_oilu lb. O - Bayıodırlıl< tı leri genel ıartoamul ve teferruatı. 
rahim htuealne İıtlyenler bu cvrıılu Ye ınrtnnmeyi •Bohkeıir n fıa ınO · 
kalan müfrez Ba: dürlüjünde veye daimi encümen kol emınde görebılırler 
Muıtafa~oilu Ab 4 - lbale 19 · I 939 tarih ne rallhı)'rı n per1e1Dbe güoii 
cUilkadlr .hllleet · ıaat JO da vi layet makamında müteıekkil Datmi Encünıeo 
ne kalan mlfrez buıuıunda yapılacaktır. 
mahıl .. Po: Ztya- 5 - Bu fıe ıtrebtlmek için vılayd makamına mttrac•· 
retlt köyünden atla tarihi ihaleden sekiz ıün evvel Bftlıluıetr nafıa mü 
Burtah Hüıeyln dürlüğüodcn ehliyet vulka11 alınma1ı llzımdır. 
tarlan. kıble: Zt- 6 - isteklilerin yukarıda dördüncü maddede yaıılı 
yaretltden_. Cam· gün ve saatte muvakkat temtnatl rıoı rnolı ndığıoa yatır' 
göz Mehmet tar- dıklarına dair makbuz veya banka mektuplulle Daıo1i 
lası. Encümene müroca~tları tli.o olunur. 4 - 1 1 
D: .Mustafa oğ · 

lu Hüıeylne müf • 
rez mahol Ba: ZI· 
yaretlt lcöyünden 
A%tz: Çavuı Po: 
Zıyaretliden Bur 
ıalı Hüıeyln kı : 

Zıyaretlt köyün
den Camgöz Meh· 
met tarluı. 

____ __., 

Devlet Demi yolları Üçüncü 
işletme Mü ürliiğünden: 

Evıafı salreai 7ukarıda yazılı tarlaların maliki Ziyaret
li köyündeD Strkell oalu Muıtafanın iken \919 yılınaa 

ölümlle mtr sı e vlatları Abdülkadir, lbrahlm, Arıf ve Ra · 
ıtt ve HiiteJlnl terk edip bunlar pederlerfnln vefatını mü· 
teaklp aralarında yaptıkları 321 yılınd ki leluimdc her 
biri ayrı ayrı tarla alme.k ıurettle yukarıda göıterilr.n ( 1) 
numaralı mahal Abdülkadire, (2) numaralı mahal lbrahi· 
htme, (3.) nurnaralı mahal Hüıeylne ve ( 4) numaralı ma· 
hal de yine AbdOlkadlr payına kalmak ıuretıle taaarruf. 
larında bulunduklarından namlarına teıçll etUreceklerleden 
bu yerlerin mOlklyeti hakkında mahalline 28 l 939 tari 
htnde tahkik memuru ıönderlll'!ceflndeo bu yerler lçtn 
bir hak ıddlatında bulunanlar varsa llln gününden evvel 
Tapu~ Sicil Muhııfızlığına iveyahut güoünde mahallin aele· 
cek memura !D6racaatları lilzumu llln olunur. 

Muhammen beddl ile bulunduğu yer, mtkt11r ve vaıf• 
aıniıda yazılı lhz r edılece - bedaıt 30 1 939 pazartuı sil· 
nü saat 10 da açık ekılltmc uıul ıe Bahkeılrde 3 neli 
tıletme bln81ınd ekıı iltmlye konmuıtur. 

Bu l f t: gi rmek hıUyenlerln 1 12.50 lira n uvekket teOli 

arıt vermeleri ve 2490 numaralı kanunun 4 ncü madcJe•1 

mucib ince ite ılrmeğe k nuni mani bulunmadığına dal' 
beyanname ve vestkalarlle aynı gün ve aaato lıad r korıJW 
yon relıllğlne mfir caatları lazımdır 

Bu işe ald ısrtname Balıkeslrde 3 odi tıletme müdiir' 
l6füod" ve Manlea lıtae:;, onunda paruı:ı. dağıtılmaktadır· 
Balaatın bulunduju Mıktarı Muhamrl1'" 

yer Kt!ometretıl Cinsi Metrt bedeli 
mlka l:>ı L I<. 

Manisa civarı 66 67 Toplama 1500 1500 oO 
Kırma 
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Basıldıjı yer: Vılayet Matbaası Balıkeıfr 


