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lngilterenin Ankara El?isi Roma Bü

yük Elçiliğine Tayın Olundu. 

5 IKINClKANUN PEKŞEMBE 1939 c:;.·crı'JDEL!K S1.Y .... ~SAL C.:;l-.A.zr:: .. rJ::'.: 

~KA~RA~DE~Nl~ZF~A-C~IAS.. OL Dl E -UNU TA DA 
ON Oç0NC0 YIL SA. YI: 407 4 

~Lf_rayaotura vapu;İ;;~·knrtarmak üzere tah-1 A' TLE KARSILAND • 
lısıye gemisi gönderildı. T ehlısiye mütehassısı ! k T· F nsanın, Tunus için her 

ve müf ettışleri de Ereğli ye gittıler. Fran~ız 8,?şve 1 1
' v r~azır olduğunu söyledi. 

K. 
lıtanbuı. 4 (Huıuıi) manenft ya pmağa ça lııımo 1 Erejltye göodl'rtlmııur f edakarlıgı ya pmaga . d lb t loıtliz koloDl-
aradenlzd kı b 1 ı slyaret kııl en are 

detll f • ıon tld· ıa da btrdeoblre ku•~et ı t bir Tablıılye mütehaaım ve Par•ı, 4 _ Baınktl Da ıoara Tunu• ey n k dl ıl de OaladlJeJe bir mub" 

f ırtıaa bfiJfilıı: bir Hjanakla Hhtl tarafından m6fetttılerl de Tarı vapurlle d l f etmı ıttr. Tunu• beyi en . t tevdi ederek, me•l•· 
•elaya sebep ol t la iyeyi blml bulunan« o d 1 a •trDllt ve ara 

1 E lk muı ur ve eski ıeml enkazla11ntn Erefliye hareket etmıılerdlr. eh~ zırhha1, beraberinde ılne bir 01• • Y k kette teHatb etmlı o•• 
VYe 

1 
aOn Eretll llma Gzerıne dGıerelı; lkfye bölün Gelen haberlerden Kara· Colbert lnuHzôr(l •• dı "er Tunuıluların, f raoı•J• 16 . F tdarHlnl caadaa 

•unda Mtllet f • hl ı ile bailı ranıız 
••pura artına· m6ıtür. denizin ıukônct bulduiu an- aç muhrip oldu.1'u belde dOa raa ve minnet 'er t kdlr ettiklerini •• y6knk 

Ja tutulmuı d I • ıf de eden • 
aaG tt b •• için eki Facia eıoHında ıtanbula laıılmaktadar. aabah Hat 8 de Tunuıun bulunduklarını a hlılerle meıbü bulunan fra•· h:.• • ata tle birlikte batmıı · •erilen telıreflaun birinde Bı:aert limanına vermıı ve btr

0 

natuk ı3yleDJt:tlr. eva . 112 01ılletlle, b07Gk harpte 
Va Şu cGmle bulunmaktadır: Büyük Mıl/ef ıabilden ablan toplarla ıe Baıvektl bu aut a c lduju ııbı tekrar elele 

•aktk~arulbDt ~atmbaıı IO·lS «Mtllet mGrettebatı dırekle· llmlanm ı ıtar. ben hararetli bir anıkabele· :ahtDlala ha~r buluadukla· 
ı •11a ır zaman 1t.Aeclı"sı·nde Fraaıanın " d 

da Ye lnl el t rln çarmahlarıoa earılmıı imdat ır~ı Oaladtyt-, Koratkada oldu· de hulunmuı ve k 
1 

bt rıD• btldlrmtıler fr. 
muı ur. b b d d b t•- T l 1 karı• at r ) F Vapur mfirett b lıUyor. Gemi kapaklanmak ..- - ia ıı 1 ura • a a aın unu• u ara l dil Bızerta, 4 (A.A. - ran· 

fi oldutu •• e a.~•Dı~ 20 lcı . üzere ,, OevJet matbaalannm An~a- coıkun tezahGratıoa mazhar Ulmad ve emntyet be• e l ıız Baıvekall DaladiJ•Jt bi-
•- ancaa ialılntn 1 8 k l il al bild trmlttfr. f 
~uırrtulahlldtil anlaıılmakta . Ne yazık Le l çok ant olan .1 b" 1 • 1 • 'd o muıtur. aıve 1 ' H m Tuauı beyinin .. rayında mil olad F oı zarblııı, r• a· 
.. . facl•nın 6nleomf'll mümkün raua n estıri masmı il reımlnl tfa eden yeril •• 1 -"le ıt1afetlnl mil· katınde altı harp ı•mlıl 01• f j fran11z kıtalarını tefUıtea veri en 0 11 h ac a nasıl Oldu: olamamııtır. kanun kabul edildi. ve limandaki tahkimatı gez· teaklp, DaladlJ• BtzettfD dulu halde dan ıaba ıaat 

H&dııe ılnO Erefll llma Bundan baıka Karadeniz· dikten ıonre, dofru bükQ civarındaki tahkimatı ıes 8 de lımana vaııl olmaıtur. 
nında birdenbire farttna çık· de birçok Yapurlar da kara · Ankara, 4 (Huıuıt ) - Bü . met konafıoa ıitaıtıtlr. mittir . Kordon blalerce halk. a1ke· 
mıı. orada ID••cud 11 Ja oturmuılardır. ı yOk Mıllet Mccllıt buıün Beıvelıcll ın otomobili 16ç· Gece. Baıvekll ıereflne 1 kıtaat fe•kallde komlHr 

demır alıp Uzunlcum me!::::e Karaya oturan gemiler için ı. Rafet Canıteztn relılıtıade lülıle ıokaklerdan ıeçebl l· Tunuıun Franlfl umıu~ ~~r ~unu• be1• namına ıele11 
çılcaıııt.r. Mıllet Y•puru da 1 d İ .. d ld. j toplandı . mtıtlr . Kadınlar ve kızlar lııı tarafından par • k l efl memurin ve 
denize a l k m a gon erı ı: Çaolnrı mebuılufuna HÇI· otomobile çiçek atıyor Ye ziyafet verJlm•ıtır . Bu ziya . proto o ' , 8a . 
b 1 b 

çı me ıurettle her · lıtanbul, 4 (Huıuıi) 1 len Hu-ıeyln Cfthlt Yalrıola, l lk l f , d h retli nuauldar mekteplileri• dolmaıta . 1 
•nı lr tebhlıenın •nAn• " baıvekllt ıtddet e a ıı ıyor · ette e arA d b ı 

alm lr t u u u Tarlc remi kurtarma tlrke- Aokara mebuılufuoa Hçilen lardı. ı&ylenmltUr . vekil, refakatin e uıuı 
a ıtem•ıttr. Fakat t!d t ı t H hl A Uzun ıeoelerdeaberf Tu· klttbl, Amiral Darlın Gene· 

deth bir ftrtınaya tutul n o ••ra ta lalye r•mi rlf B•tanıo •otlhap mazba Daladlye bükfımet kona · o l J J 
n>uı . ı\ Oenizbaak taraf andan taları okunarak onaylandı fında luH bir fıtlrahatren nuıta yaıamakto olan 50 - j ral Vıltman ve Ge~era la o: 

Filistin Kont-- ra Si.. :De:;~e·:,·:~~::::~~:. ::::~; Aa::::sl 22-- 1 ·aı· -D • iM :. :!~u~~::~:,:~· :::.;~~: ~a~ 
olundu man- gl iZ e iZ ra1Kaıııts.•e"1•e,~:·:~aıar1 ve it•••· irap mıh ı·ı · b L f - Marlclye Vekili ŞOlnü Sa· 1 h •ı Af "' a ı ı. u ;ıon Hınsm iyi bir ntt.ce 'erace- raçoilu ,Ballcan ıu llfıve Ruf- ke le ı·nde tı a dakt vapurlar, mltemadtye• 

ninden Omı"dıar denı'I garlıtanla J•pılan Selinık z a r 1 düdGk çalmıılar, Daladt1~-
K h il 11 1tnleıma11 hakkındı tuhatta • J d İn 1 a fn mu•aıalatını bu '"ret e 
k ~ lre, .. (Radyo) B , . ftll , bunun. netice iz " ima bulundu. Buna a ld kar.un mad· Almanya, tahtelbahır er e - halka bıldlrB'llfl•rd lr . l 

ve 1 Melacnud Paıa. Fllııtln d 1 
a J ı 1- b l d idi • D l diye muzlkalarıa ta · 

A k ıfını ltuet etrnektedır. Çfin· ~ er• •• u e 1 • •it · ı • t ı•stıyor a a 
rap OIDlteıı azaııoı kabul kü s d Masrafları um umi müva - gı ere ı e m usa va . dıklerı Franı•z v• Tunu• ye-

~derelı. Arap devletlerine uu l Arablatao konfe zeneden temin olunan mnt- • • 1 Aldl· ı al marılerı ara11nda kıtaatı 
ondra konferan11ndan ••• ranıa •ıurak tekl ıfler l nl bu ba&lardan Bllyük Millet Mec lngiltere Derhal Mukabil Tedbır er tefUt ettikten ıonra, mftı · 

•el Kahtrede iptidai bir top konferan11n eaatl&rını bile lıı ı , ukeri matbaalar, d&r p· Almanyanın Hiç Bir Suretle Karanndan tehkem me•kllerl •e liman 
•••h •apıl L öirenaıefe lüzum ıarmedf!n t 9 30 

J maııaı te.ııf etu. hane •e damı• mııtbaaıarı Vaz Geçmı·yece~i Bildiriliyor· teıııatana aezmıı. ıaa · 
itnı, bu tekhfın Yemen •·· kabul etmtıttr . ·h ı k d L ı Et d d ıd ek Tuauı 

.. arfç o ara lfer matvaa a Londra, 4 (A. A.) - Al· pabtlecek 7 puıluk ör er dba ıaraJaf ldaenr ka,bul olun · 
Aaıaınan hükfimetlerloc• •-a f<udQıteld Arap komlteaı rın Ankarada devlet matba· ıı·b f k ıeml· eJI tara ın 
b ... • manyanın tahriri cevabı he top1a mOae a Y a 

ul edıldlilnl ı6Jlemlıttr. erklnaın Surlyeye ıı rebt aeı adı altında btrleımealoe 
Arap mehaflll, Ftltıtto leceklerl telırafle Beyruttan dair olan kanun kabul ~dil · 

konferanıınm muvaffaklye- blldtrllmlıtlr . Hunun Ozerlne dl. 
tinden bedblndır. Bu meha · lcomtte erlclnı derhal Surt Mecliı cuma giioü topla · 

fd. Loodradakı tçtlmaını, in yeye ıeçmıı ve büJGk müf Dllcaktır """'7c::ao---

rllterenln Yakan Şarkta va. ta ile 1arü1m61lerdır 
ZlJeU Araplarsn aleyhine tar Fılistinda kanlı h3dlseıır: 
ıln lçla lıtlımar edeceği ka Kudüı, 4 (Rad10) - Düo 

•aatlndedta · Dıfer Arap dev · •e bugQn ynpılaa a.keri ha 

letlerlntn konferansa d a . rekat ıonunda tedhııç ı lerden 
vetlerı de bu dQıüncıelerl dört kiti tevktf oluamuıtur. 
lc:uv•etlendlrmektedlr. Bil· Beyruttan blldlrlldığtnc gö 

ba11a Dük Orleaaın ~uudt re FtUıtlotn birçok 1erlerlo· 
Arabııtan Y•Phiı ıeyahllt de müıademeler olmakta · 
tlzerlnde duran Arap m ha. dar . 

Ya-Litvinof 
kında Varşo
Va}·a Gidecek. 

V arıo•a, 4 (Radyo) 
Sovyet Hariciye Komlaerl B. 

Lttvlnof • So•yet Polonya ti
cari anlaımaaını tmzalaıuak 

üzere ay ıonuna dofru bu 

raya ıclecektır 

Sovyel Nazm 8. Bekle de 

IÖrGıecekUr. Bu m61Akata 

tlu devlet mGauebah ve 

A•rupadalcl 1100 •aı.lyel do· 

laJfıHe '••ke l&cle ehl'lmnıl · 
yet atfe.tllmektedır . } 

1 
1 

Y apılen Hn bir 
mede bir loaı l z 
alh logllız neferi 

•• 

mthade 
ıubayı ile 

öfmü~tür 

lngilterenin An-
kara Elçisi Ro

maya Tayin 
Olundu. 

Londre, 4 ( A.A ) _ la. 
ııltereotn Ankara BQyQk Et
çlıt Sır Peni Loren ntıao 
ayında tekaGdGnü fhtlyar 
edecek olftn Lord Pertın 
yerine Roma BQyfik f.lçtlıtı
D• ta1ln edllmtttır . 

Talim Terbiye 
Azalıklarına 

Tayin Edilenler 
Ankara, 4 (Huıuıi) · Kül 

tür Bakanhğı umumi müfet 
tıılerioden Reıad Nurt Gün 
tekin, Kadri Yürükoilu ve 
flzık öğretmen lertnden Ma 
tık , talim terbiye ttzahkla 
rına getlrilmtılerdlr. 

ilkokul öğretmenlerinin mali
yDye geçmeleri meselesi: 
Ankara, 4 (Huıull)-Ma· 

arif ıurası 6nümüzdekl ma· 
y ı a ayı içinde toplanacaktır. 

Şuranın bu toplant111nd11 
ilkokul öiretmenlerlntD mali 
müvazeneye ahnma ları fıt de 
1rörü10lecektır. 

Arnavutf uk mıt~uaı ra kül
tür bakınhğı ıasiı edecek. 

Tiran, 4 (A.A.) - Pnrll
mento. bir matbuat ve kül· 
tllr bakanlıfmın teı : ıı hak· 
kandaki kanuuu kabul ey 

lemııUr 

nüz ıelmemlt olmakla be· 
raber, iyi haber alan me· 
bafUlerde Almanyaaın deniz· 

altı ıemilerlnde lnııltere ile 

müıavat temine •• (A) ti · 

pinde yeni kruvazörler IDf& 

etmek huıuıuoda verdıfı ka 

rarada '"ar eltliın l b~yan 

etmektedirler 

Doleıan bazı ıaylaların 
bllif ma olarak Almanya hıç 

btr fedakarlıkte bulunmak 
tttememtıttr. İyi haber e lan 

mehafallerde haııl olao ka 
naate ıöre •ereceğ ceva p 

ta Almanya ittihaz ettl iı 

lra.-ar hakkında bazı •zahat 

verecek ve bu huıushı bıa 

fiil tedbırler almıt oldutuou 
blldtrecekttr. Bu cevap Al . 
rnanyaoıo noktajnazaranda 

hiçbir deilııkltk huıule ıe 
tlrmtyecelııtır. 

Londra, ( A.A ) - Alman 
YADIP tahtelbahir ft loıuna 

rnaltklyet huıuıunda ln2llte
reye muadi l bir •azlyet el 

de etmek kararına muka
bele olmak Clzere lngllız 
•mlralhk dalreıloln: 

1 500· IOOO ton hac 
mlode t n hteıhabtrlere ve 

layarelere a.arıı •Utlaht 1., 

ler, 

2 _ ônümüzdekl aylar 

zarf anda tezılhlua konula 
cak 30 kadar tahtelbahir 

dafl müdaf a ıemllerl taı• · 
1101 derplt etmekte olduiu 

tya malO.mat al01 kta 01" 0 

mehaf•lde beyan edilmekte· 

dtr. 
Bu uf ak remller tecar•t 

yollarını hımaJ• ve tek be· 

ııoa eevelaalar yapan tah· 

telbabırlerle harp edecekler, 

daha. •fır tondaki, takriben 

] 500 tll 2000 ton tor · 
p lto muhrtpl e r l 1 ı a · 

aynı tıpte ıemltere karıı 
harp etmek Cizere bup filo

larında çabıacaklardır. 

1:5undan baık• haUhazır 

da modern bir ıek tlde •0 

kulmakta ol n birçok eıkl 
torplto mulufplarJ de tabtel 

bah rlere ve t11yarelere kar 

ıı harp edebilmeleri içJ:; h.a · 

ıuıt ıurette teıllh edllecek
lerdlr. 

Amirallak de freala ln ıubat" 
ayındak i veya ınart ayı nl 

hayetlodekl bOJce tahmlns 

tının bu projelt!r hakkında 
teıarlhatta bulu•mıuı muhte· 

meld&r \ 

muıtur. 

Da1adtye, Tunuı beyinin 
huzurunda bir natuk trad 
ederek demlıtlr ki: 

Alt r Sizlere - Son 81• 

franıanın ıellmını ıetirl · 
yorum. f raoH. Tuauı ile 
tarlhen bafhdar. icap eder
se Tunuıuo müdafaa11 isin 
her fedaklrltiı yapmala, 
Fraau dalma lm dedtr.» 
Tunuı beJl, Daladtyenln 

nutkuoa cevap vermlt n 
f ranıanın, Tunuı için J•P · 

(Sonu ikinci Hyfada} 

Rus - Fransız 

Ticaret Muahe· 
desi Uzatıldı. 
MoıkovA. 4 ( Radyo ) -

Fıanı• _ Ruıya t icaret anlat· 

matı, hiçbir tadlllt yapılma 
dan 939 eeneal için temdld 

ecUlmlıttr. 

Romanya da 
Umumi Af. 
86kreı. 4' (Radyo) - Kral , 

memnu matbuaları dafıtan· 
Jıu harfe olmak Bure umu 
... .af fi&• •t•tıUr. 



a 1 ması 
Türk öylüsü Gece Gündüz 

Çalışan Bir Makinedir. 
Köy kııılkmma davasının 

en bü ,ük •e en mühim me
ı lelerinden htrlsl hiç 9üpbe 
yoktur kt ekonomi ltlerhllr. 

Seoelerdenberl ılyasal lı· 
luJnl ı ilam doıtluk çerçe

veleri He emniyet altına 

alan •e en ufak mide bulan· 
dırncak bir nokta bıle bırak· 
mıyarak komıu dt1•letlerle 
aaraılmaz muka •eleler akde· 
den htikOmet, tfrndt artık 
Cumhuriyetin Yarlıfmı teıkll 
eden ve a11rlardanberl ıh 

male ufr1tmıt bulunan TOrk 
kaylOıiloün kalkınma1tn1, me 
ıud •e mOreffeb bir hale re· 
ttrllmeıl çuelerlnl araıtırma· 
la fırsat bulmut Ye bu ıa . 
Jenln huıulG için ıt1çen haf
ta Ankarada b0y6k i>lr zt· 
raat konıreıt açmıttır. 

Yıllardanberl beklenilen 
Ye dütOnGlmelcte olan bu 
hayati deYa, latıklll harbi 
lıradar çetin Ye lnemltdlr. 
lıte bu meıud ıayeye erebıl 
mek •e bu aavaıtan da mu 
zeffer çılrabllmek için arhk 
kolları ııvamıı bulunuyoruz. 

MalQm olduiu (lzere Tor. 
ktye her ıeyden evvel bir 
[çlftçı) memleketidir. Fakat 
eaefle itiraf etmeltytz ki bu 
mObarek topraklardan k6y · 
lü il yıkı veçbıle lıtlf ade 
edemiyor. Neden?. 

Evet. bu okadar mGhlm •e 
ıumallü btr ıualdtr ki bunun 
ce•ahı cıldler dolduracak ka 
dar ıenlttlr. Fakat bıs ba 
rada bu a nlı c•phede 16· 
rebıldtitmız nokıanla11 telhlı 
ederek •e köylOye de ter · 
cGman olarak ihtiyaçlarımı· 
zı Ye dtleklerlmtzl arz ede· 
ceıı~: 

Ytoe mal6m oldui:.J 6ze
re ve y;•e her ıeydeo ev 
•el köylümüz cabıldır, ••· 
Hlhlzdir Haoat toprafa 
ne elıreceflnl ve nuıl ekl
leceilol bılml or. Bir kara 
saban, ôoünde iki kadit 
6küzle bittabi bu da•• hal 
edılemez. Cabllln~ •e ıaf
dtllne bir [t~vekkül} le: 
«Ne ekeraen onu biçenin!» 
S6zünQ çok yanht tehir ve 
telikkJ ederek ve tohumun 
lyfılni v cılızını ayırmıya · 
rak atılan tohumdan alına 
cak mabıul de tOphealz •e 
ancak ıernaaye olacaktır. 
Hall.ukl zaYallı köylil bılml-
yor kt Avrup da onua yirmi 
döoümdeo kaldırdıfını o, yal 
nız iki döoümden alıyor . 

Bugün Avrupa ptyasala· 
rında reyaç bul o m hıu 

lat meyva ve hububat biz
de pek mahduddur. Bide edi · 
l e n bu eh~mmlyehlz ve 
m a h d u t ı ylerden de 
lıtffade etmutnl bllmtyor, 
laed r ediyoruz. Tabiat düa· 
yada faideılz bir ıey yarat 
mamııtır Anupa, üzüınüo, 
elma, armud, kay11 ve mü· 
mudi meyv•ların ite yara
mıyan dökünUUerlnden çürü
DlÜf, rübre halıne relmlt 
cibreler oden de lıtıfad ede· 
rek ıarap naalre lıtlhaal 
edi1or. Dlfer mahıullttan 
konıerveler, reçeller Yeaalre 
J•paralc düaya plyuuına 
çıkarıvor Ye memleketleri· 
n• milyonlarca lira çekt. 
yor. 

Sonra aracılık, tavukculuk; 
köylüm6z0o çok yakından ta
nıdıiı ıeyler oldufu laalde hl 
il tledelerlmlzdea g6rdOlmOs 
iptidai bir ba7at lçerlıtnde 

hocalı1or •• ae yasıktır ki 

blzl ihya ed~cek o' •n bıt 

muolı hayvancıklara llytk 
olan ihtimamı ıöateremlyo
ruz. 

Pamuk, palamut, seytln, 
afyon rlbl mahsu'ltla tiftik. 
koyun •e kara 11ğır ııbı 

her uzvlyetlnden lıtıfade edt· 
len ba)'Yaalaramız fltlD, rft · 
zel ve verlmlı yurdumuzda 
lnklıafa çok mOıaltUr . Bun
ların her birisi baılı batına 
birer varidat menbaı ve Hr · 
vet kaynatıdar. Binaenaleyh 
önQmOzdekl bu kıymetli 

hayvanlardan ve elimiz 
deki verimli topraklardan ne 
için bir Avrupalı kadar lıtl 
f ede etmlyellm ve ne lçla 
biz de mallarımızı AYrupa 
plyualarına d~kmtyellm?. 

Hullıa lcöyl011aüz6 tam 
manlaıle mOıtabıtl bir hale 
r etlrebtlmek Ye köylerimizi 
imar, kaylülerlmizi zenılD 
Ye mGreffeh a6rebılmek ıa . 
adetine ermek, lcöylün6o 
yokıuzluk ve blletaızlıilol 
aıdermek ve lıtlhaal lcuvvet. 
Ye meobaını arttırmak ancak 
fU noktaların tahakkuku de 
kabil olabtlecektlr ıanıyorum: 

J - Her vJlayette bir si 

raat fen memuru •ardır 
BtttabJ bu memur vlllyettn 
her k6yDae ııdemez •e bu 
milbım cin va ile allkadar 
olamaz. Bunun için eYYıell: 
Her nahtyeye bir ziraat fen 
memuru Yt:tllmeli Ye bu 
memur köylünün zlraate 
m6tealllk toprafını, tohumu
nu tayin etmek, ayumak, 
fenol arıcılık Ye ta•ukculuk 
la yakından allkadar o!mak· 
la beraber ınubltlo lcap
tarıaa göre mey•acıhk ve 

•~bzecılık ruhunu halk Dze
rınde •tıl mak Ye temıa et· 
mek ltlerfle YHlfelendlrllme· 
U, bu me111urlar kontrol al
tında bulundurulmalıdır. 

2 - Nablyelerln vüıat 
Ye araslnln Vaziyetine aore 
mHarıf atı kay ıandıklarına 
afd olmak iizere nahiyelere 
orak ve harman makJnelerJ 
verilmeli •e her çıftçlye 
uzun v clalnle pulluk dalı 
tılmalıdır. 

3 BJlhl!llıa mahıulitı 
kıymetten dOıürmemek ça . 
releri emn•y~t altına alın· 
malıdır. 

4 - Kooperatif ltleriode 
bol vadelerle muhtacıoe tey-
dıatt buluamafı ve halka 
mOtkllit aöıtermemek uıul · 
lerJne öaemle te•e11ll edil· 
melıdtr . 

5 - Yuk rıda ar• ed fdı 
il veçhıle k6ylüyü tam ma 
nlılle müstahıil bar he.le a• 
tlrebilmek fç ın köylüyO mu 
hakkak toprak ıabtbi Jap· 
malı •• çelıkleıtartlmelıdır. 

KöylünOn yilzde yetmlt 
beıı topra&uızdır. Bot, tıefz, 
lul ve bittabi fakirdir. 

Tilrk 6ylüsü gece ve gün· 
düz çalııan bır makin dır. 

K6yl(l toprak tabibi olur ve 
buaünkcı çelık cıhaz1 rla 
ku•Yetleodfrlltrae memlei et 
meıud ve mOreffeh olacak· 
hr 

f ıte bu beı maddenin ta
hakkuku büyük kongrenin 
bOy Ok emellerle baıladıiı 
sef erberllkte k6yl6y6 aabtli 
ıellmete muzaffer ~ıkara 

cakhr 6mldlnde1lz . • 

i. H. 

man 
ca 

ızı 

Arıyor. 
• 

( Dfinkü yazının devamı) 
Buıanlerde Hollandada 

çok enterelftn valcelııır cere 
yan etmektedtr Yukarıda 

ııaret ettlflmlz aı bl 20.000 
ıeoç kız meoıl kellerine 
döamek lıtemedıklerloden 
Hollaodada .hummalı ibfr fa· 
aliyetle kencillcrlne koca 
aram ktadırlar . Bu luzlar 
keodılertnl hOıoünlyetle 

kabul edecek herbanıl bir 
erkekle derhal e•lenmek 
f lkrfndedır!er. 

Evlenmefe talip 20.000 
ıenç l"zın hemen bepıl de 
aüzeldlr ,,. kendilerini bu 
Yazl1etten kurtaracak erke 
if meaut edecekleri tahmin 
olunabilir. 

Hollandacla tekmil evlen· 
me dairelerinde bu kadın 
taliplerin tal~pDamelerl a11• 

lldır. Ancak adruler ıtzh 
tutulmaktadır. Maamaftb cld· 
dl bir teıebbüıte butuna~la· 
ra adrealer nOfuı memurlu 
iu tarafından bildirilmekte 
dır 

Haber vertldlflne aöre bu 
kızların hepıl Almandır ve 
Alman hük6meti bu müstak· 
bel anoelerln memleketleri · 
ne dönmelerlnl uzu etmek
tedir. Çünkü Almanyada fab· 
rlkalarda çahıacak reaç ka· 
dıalara ihtiyaç Yardır . Ho . 
londadald ıenç kızlar mem . 
lekele d6nmekmek huıuıun· 
da ltrar göıteremezler. 
Zıra ~cnebl memleketteki 

Almanlar da •atandaki Al 
manlar ile aynı kanuna ta 
bldtrler. Bınaenaleyb Holan · 
daya ıelmıı olan bu ıeııç 
kızlar PHaportlarını Alman 
kooıoloıluiuoa lmzalattw 

mıılardır. Aynı zamanda her 
Jer deilttlrdlklerl zamanda 

hükumeti haberdar etmek 
mecburlyeUodedlrler 

Memleketlerine döomek 
meeburayetl hakkında buıü · 

ne kadar keodılerlne retmi 
bır teblJfat yapılmıı değil · 

dtr. Ancak kooıoloı tara
fından teker teker çajarda-

rak ana Yatana döamelerJ 
lüaunıu kendılerJne t;blti 

olunmuıtur. Hattl memleke
te dönmedıklerl takdirde al 

lelerlnlo para cezıuaoa çarp 
tmlacafı da tliYe edflmıı
t r. 

Bu YBzlyet kar111ınd e 

20 000 kız için yapılacak 
yttgine ve en doiru it bır 

koca ararııtlk ve böylece 
otomatik bir ıekilde HoUan 
da tebaa11na reçerek mem -
leketJerine dönmekten kur · 
tul maktadır. 

lyt •eya fena bueGnkü 
hayatlarından memnun o lan 
bu genç kızlar meml~ketelerl
ne dönmekten ko•krur.kta •e 
boğıız tokluğuna çııl ıttıkları 

Hollandad o eyrı lmak late
memektedirler. 

Halli içlerinden bazıları; 

Ne olurdu, k ıke bız de 
Y ahudı olıaydık, o zaman 
ha tarlarına btle relmezdık 1 

diye hayıfla omaktadır. 
20.000 Körpe lıı:ızın mem · 

leketlerlne dönmemesi Al· 
manyada ne dereceye kadar 
kadın buhranı doğuracafl 

bıllomez, fakat mubakk~k 
ld Hollanda erkekleri için 
mlkemm 1 bir f ınat .. 

s H • 
1 R • 

Nazilliye Giden Spor
e 

1 • A v det Et cular 
muhtelif 

Futbol 
Sporcular Nazillide 
spor temasları yaptı. 

takımı O - 1 yenildi. 
Şr:hrJmlz T elupor kul ti 

bOoüo, futbol, ıür~ı, bolı:ı 
iımaçları yapmak llızere Na

zilliye sr ttiklertnl vazmııtık 
Sporcular ıehrtmlze d6n · 
müıtür. 

G.den ıporculardan biri 
bu ıpor temuını 9&yle 
•nlatmaLtadar: 

Kafılemtz 29 btrlnctklnun 
geceıl Naztlllye vardı . Spor 
cu g~nçler ve halk tarafından 
ıunimt bir ıurete karıılandı. 
Geceyi buma f abrıkuanda 
aeçlrdlk. 

Erteıl ıabah fabrikanın 
kantininde kahYealtı ettik 
ve müteakiben fabrikayı 

gezdik. lkı buçuk ıaatl bu · 
lan bu dolaıma eınuında 
feoln yarottıiı bütün ince 
ilkleri g6rdük: lnıanm ak 
lına durgunluk YHecek ıe -
kilde ldt. Bunda aaıl dik 
kat nazarımızı çeken nokta 
fabrikanın müıtahdem ve 
memurlarının Türk olma11 
dır . Bu kadar muazzam bir 
fabrika, ıırf Tiirk iıçlıinin 

aayret 
kudretlle 

zekiıının 

çahıı · 
yordu. Buradan ıöiıümüz 
kabararak ayrıldık 

30 Btrlnctklnun akıamı 
fabrikanın büy6k ıalonunda, 
güreı mü1ııbakaları yapıldı . 

İki bine yakın ıeylrct h•zır 
bulunuyordu . 

Evveli bızım aüreı takı· 

mı mindere gelerek halkı 

«aafoh> diye ıelimladı. Bu· 
nu müteakfp N•zllll aüreı 
çılerl de mindere geldiler. 

Bu arada, Jki memleket 
ıençllflnlo bu ıibl tıpor te 

maılarından dolan ıamlml 

ve kardeılık cluygularaoı te 
:?ıhür ettiren ıazler ı6y· 

lendlkten ıotıra bu günleri 
hatırlamak aayeılle her iki 
tarafta birbirlerine bayrak 
Ye Atamızın ufak portreıl 

Yerilip alındı. 
Bundan ıonra ıüreıler 

baıladı . 56 da bizim 
Ahmet Ctd rle iki ıenç gü· 
rrıdı Ye Ahmet Gider her 
lklılnl de tuıla yendi.. 

72 de Ahmet Alp ile Na
zilltden Mehmet 16reıt1 ve 
Alamet on aanlyede haamı· 

nın ıırtını yere getfrdl.. Ay
nı kilodan biri daha çıktı 

onu da tuf la yendi. 
Çıkan çocukların hemen 

hepıl müptedi tdl Onun için 
bizimkiler çabucak yenl•erl 
yoriardı. iki ıüretl muvaf 
fakıyetle kazanan Ahmet Alp 
iiçilncü bir ıüreı yapm•iı 

kabul ederek kendinden ye 
dt kilo aiır ol n btrlılle de 
aürettl Ye ODU da dört da 
kık. da tuıla yendi. Bu an . 
reı ~ok zevklı oldu. 

Aiırda güreıçılerl olma · 
·dıiınden, lbrahlm tle Şerıf 
ıöıterıı maçı y11ptılar . Bil· 
hassa bu gür~ı balkın çok 
allkaaını topladı. 

Bundan ıoara ıllreı ajaaı 

Selman Boğuıkanla 

Ahmet Alp arasmdıı 

Grclıo·Romeo gÜrt'tfnln tek· 
' nlk noktaları göıtertldı Ye 

hal k tarafından üre"ll al· 
luılandılar, 

Sıra bokıa aeldtı Bizden 
Fehmi tüy 11klete çıktı Ye 
haamını dart ravunttan ıon 
ra mafhlp etmefe muvaffak 
oldu • lktnct maçta bizim 
Nt'cdetle NazllUntn emektar 
bokıörO çarp19tı . Bu döiOt 
çok heyecanlı 0

1du ve ne
t ce beraberhkl~ bitti . 

Çok ıamlmi bir hava içer· 
ılnde ıeçen o alc:ıım&ct gü · 
reı •e bokuı maçları Nl\zll· 
iller Qzerlnde iyi teılrler bırak· 
tı. 

31 Bırtncl5'ioun cum•ı teal 
günü Nazilli muhtelıtı ıle 

futbol maçı yopıldı . 

Bizim takım onlara na· 
zar en daha uf ak boylu ve 
çelımılzdı. Oyuna onlar bat· 
ladı •e on daklka,blzlm kale 
6oünde oynandı Bundaa 
ıoora bizım takımda bir can 
lanma görüldQ Ye uzun 
paelarla Nazllll kaleılne ak
mağa baıladı Onlar, ferden 
bizden kuvvetli, lakin. anlat· 
ma ve nefeı ltlbartle biz on · 
lardan çok üatündük. Birlrıcl 
dene hemen hemen tamamen 
bizim biklmtyetlmiz altında 
geçti. 

ikinci devreye baılarken 
çocuklarda ıalip ıelmek 
azmi daha lcuvvetlea.lı. 

Lildn akıl bir tesadüf, hiç 
bekJenmeıılik bir anda kale. 
rulze bir gol yaptırdı . Buna 
mukabele etmek için ıo.rf edl· 
leD bütün enertjtler boıuna 
gitti •e nihayet O 1 bıztın 
maflübiyetlmlzle oyuna ton 
verıldl. 

Bizim defanı hattı çok 
mükemmeldi Yalnız forvette 
iki üç ktıt deflımek la-
zım . 

lktncl revanı maçım1z1 pa · 
zar ıünü yapncaktık. buoa 
da havamn yıtfmurlu olaıa 
11 mani oldu. 

Nazillide yaphfımız ıpor 
temaalarıoın hemen heptiD· 
de muvaffakıyet gôıtertldı 

ve iyi bir netice alındı . 

Bu seyahat mütekabil ol 
dufundao Nazlllıler de Kur · 
ban Bayramında Bahkeslre 
geleceklerdtr 

O~ullır 2çlld1. 
Yılbaıı dolaylılyle tatil 

yapan okullar dünden iti 
haren açılmıt ve deralere baı· 
lanılmııtır. 

Ha~aret i~dias1. 
Kundurecı Yakap oilu 

Abmedın Cumhuriyet mahal 
leıtnden Mehmet ile arka
daıı Okçukara meballeain 
den Hayriye hakaret ettiği 

ıtkiyet olundujundan hak
kında tahkikata baılanılmıı
tır 

@jJ 

Belediye Reisi 
Dün Geldi. 

Parti kurultayı müaaıe· 

betile Anlıaraya ettmlı olan 
Belediye Relıt Naci Kodaaaz 
dOn ıehrtmtze avdet etmlı· 
Ur. 

Memleket De
ğerli Bir Evladı· 
nı aybetti. 
Ltae Franıızca öfretmen· 

lerioden eıkt maarif mQdürü 
8. Sabri Sözttol aollu meteo• 
rolojı umum mOdir muavı~ 
nt Hadi S6zenln bademcik 
ameltyab netlceılnde kan 
zehlrleomeılnden e•velkı ıOa 

Ankarada Yef at ettlflal clerlD 
bir tee11<ırle haber aldık. 

Hadi Sözen eYHlce Kep
sGt ziraat mektebinde öf
retmen olarak çalıımııtı. Bu 
mektebin ili•• tizerlne de
ierll bir ziraatçı olan 
Hadf S6zen Ziraat Veklle-
tlnce Almanyaya tabııle 

a6nderllmtıtt . Orada 
muyaffakıyetle tah· 
ıtltoı ikmal eden ıeaç Zira
at V eklletınde Yazlfe al
m19tı. 

Ô lümtle, memleket ıeaç 
b•r evlldıoı, Ztraat V ekl
i eti deferli bir ununu kay· 
betmııttr 

içimiz yanarak mubtere• 
babaıı B. Sabrt Sizeae •• 
atleıt efradına tazlyetlerlmt
zl ıunarız. 

Bu acı haberi alan 8. 
Sabri Sözea dua .\nkaraya 
altmlıttr . 

Da/adiye 
Tunusta 
(Baıtarafı birinci aayfatla) 

tığı fedak&rlıldarı aaydıktao 

ıonra, Tunus•n, kalben •e 
her ıuretle dalma Fraataya 
ballı bulunduiuou ı6yle · 
mittir. 

• Daladlye, saraydan ayrıl· 
dıktao ıonra, meçhul uker 
lblneıtne ııtmlt ve çelenk 
lıcoymuıtur . 

Franıız BatYekılt, halkı• 

emıalılz tezahGratı ve: (Ya· 
ıuın FraDıa, yaıaıın Dala· 
diye, yaıaaın Fraoıız · Tunuı) 
aeılerl arasında ıehlrl ıezmtı, 
aaat l l .30 da feykallde 
komiserlik daireılnl ziyaret 
etmlf, komlıer Erik Lahon 
ile uzun müddet koouımuf 

ve ıereftoa •erilen ziyafette 
bulunmuıtur 

Daladiye, komlaerltll da· 
lreatnden ayrılırken, h•llr ta 
rafından coıkun tezahüratla 
uiurlanm19tır . 

Daladiye, ôileden ıur• 
ıaat 15 de Franıız ve mnı· 
temleke kıtaatınıD lttlraklt' 
le yapılan b6yük ıeçtd reı· 
mlnde buluomuıtur. Bu ıe"' 
çtd reamlne, motorize edil· 
mi• bütün kıtaat lttlrak ef' 

lemııtır. 
Tunuı, 4 {Radyo) - fr' 

anıız Baı•ekllı Daladlye, r•' 
f akaUndekı zev&tla yarı" 

Gabıae ııdecek ve bütün il 
Ubkimlar1 tefttı ettikten ıoSI' 
ra, cenubi Tunuıa usao•· 
rak oradaki kıtaatı da ı••· 
den ıe~lrecektlr, 
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Fransa-·Polonya ·Ve 
Sovyet Münasebetleri 

Şarki Avrupada ye~i""b~Iutlar birikirken 
mesele son derece nıühim görünüyor. 

bu 

L6 Tan ıazeteelnln 
baımakaleılndeD 

«Cuınarteıl 10n6 Bakanlar 
lçth:naında Y•Phiı umumi 
izahta B.Jorj Bonne ıGpbe
ılz ki •mektaılarım Franıa 
DID 5••yetler Bırllit ve Po
lonya ile olan buıtokü mü· 
Datebetlerlnden haberdar et· 
meyi ihmal etmemııtır. 

Şarkı Avrupada yeni bu 
luti., blrlkirlcen b l u meıe • 
•on derece mühimdir. Ge 
Ç•n yldlde Çekoılovak 
bularaoının, A•rupa •asiye. 
~ntn buıOnldladen bam b t· 

a ı&r«ladnıo ılrltlhnlt olan 
taahbldler dolayltlJle f ran· 
ıa fçln ne nazik btr vaziyet 
Y•rattıiı 1örGlrnG1Ui y l 
bi b · en 

r ubran çıkm&11 muhte· 
melıe, Franııı:ların, önceden 
menf aatlertntn ve tekhflert . 
nln ••stfe •e hakl• 
1 d ... rıoın ne. 
er en ibaret oldufuou bil· 

m.,lert llıımdır. 

Kabine milzalcerelerlnCn ıır· I 
rını tfıaya çalıımak bize 
dGımez f •-
b 

••at, mademki 
iz benu- k z, ço t6kür. bir 

demolua11 1ız h-•·.tı. k • ua"metln 
•mo1u aydınlatmık lçla 

ilk fareattan lıttfad e etme 
ılnl t•111ennt edeltaa Ç k l . ocu . 
arının kanı refeb b • ı, ayıl· 

yeU ve lıttlıbah me•ı.ub h 
old i 8 1 

u u zaman memleketin 
ılttttı yerden haberdar ol
malı hakkıdır. 

Ancak meıul hük·"-urnetln 
verebtlecefl .lırektlflert bek 
lerlıı:en , Fraaeayı lkt l>üyük 
ıark devletine baflıyan ta
abhüdlere hanat tartlar için. 
~e ılrltil•tı olduiunu hıtır 
•t11ıak faydaıız olrnaıa ıe
relctır. 

EYYell So•yetler Btrllilne 
karta me•cut tal\hbüdl 
btlhıuı 2 Mayıı 1935 ta:;, 
hinde lmzalanmıı olan IDÜ· 

aaharet paktandan ve buna 
zeyil olan protokoldan mü 
te•ellıdır. 

Bu protokol muahedenln 
mentelnt batarlat•aaa mba 
rlyle entereıandır. O zaman
lar henüz Lokarne pakta 
A.vrupada emniyetin eaflam 
temeli 01 Hak ıör6Düyordu. 
Şar&tt Anupada bu•a ben 
zer euı1ar iizcrlnde emni
yeti teılı etmek dütünceıl 
tabii olaralıı: akla ıeleceku 
Bır «Şark Lokarnoıu» pro

0 

Jeeı bu düıGnceden dofdu 
•e FranHnın her iki tarafa 
ııuntl ıarantlılyle bu anlaı 
ma «ıarp lokarnoıu»na bat· 
landı. Alman yanın anlatma -
Y• yanaımama11 projenin 
münba11ran bir Franıu: -
Sovyet pakhna lnbııar et 
meıtne ıebebly~t verdi. Fa
kat bu muvakkat bir hal 
tekit •e pretokolda Almaa· 
1a1a iltihak hnklnana açık 
bıraktı. 

A.111 muahedeye ıeltnce 
müddetle akdedtl beı ıene 

•it olan bu muahede eıuı 
IUbarlyle Mılletler Cemiyeti 
Paktının ı 5, 16, 17 inci mad
delerine l•tlnad ettlrllmtıtlr. 
Ancak ba maddelerlD ılaet
tlll hallerde Te 11•• ba 

maddelerin tealı ettıit ah· 
•al Te ıekll daiıeılodedlr 

ki Franıız SoYyet snuabede
ılne kayclecitlmtı taahüt ica
bında yerine rethilccektt. 
Eııuen bu muahedcnln imza 
11ndan ıonra btzzat MtlJet
ler cemiyetinde de paktın 
tefılrlerl ne kadar thtlllflara 
meydan •ermemlı olduiu 
malamdur. 

Po1onyaya kartı Frenıa 
tkt diplomatik muka•ele tle 
bailıdır: Lokarnoda 16 tik· 
teırta 19~5 de lamalııoan 

muahede ve Parlıte 16 ıu• 
bat 1921 de imzalanan an 
laıma. 

1925 Fran11z Polonya kar. 
talaklı yardım muahedeal 
ÇekoıloYak·franıız muabe. 
deılyle aynı ıekllde kaleme 
alanmıı ve .. ,ı lokarno pak
tının lmzuı gGn6 imzalan· 
mıtbr. Çelcoılovakya ıtbl 

Polonyanın da ıarbe mün 
hHır bir emniyet ıiıteminCn 
organize edılmeelnden endi· 
ıelenmelerl dolaylılyledır ki 
bu devlete, Franeanın ta
ahhüdlerl ile. btlvaııta bu 
ılteme dahil edtldller. 

e. muahedeler tamamiJ 
le Milletler Cemiyeti pakta 
na lıtlnad eder. İmdi, Po 
lonya h61nlmetlnln, mubte· 
ltf •eatlelerle bu pakhn ta· 
ahbatlerlnl ne kadar keyfi 
bir ıektlde t~feır etmlt ol· 
dutu da bu pakta lıtlnad 
eden anlatmalara ne az kay· 
met verdlfl mal6mdur. 

18 llkkinun 1936 da B. 
Bek, Polon1• ıenatoıunun 
dıııılcr komtıyonunda « 1925 
anlatmaları Avrupa mu•aze· 
neatnl ıatlamlattıracak ,er· 
de daha çok ıaremııtır. » de~ 
mitti. Ve ıs ıoaklnun 19. 
38 de V arıova diyeti huzu· 
runda ıualara ı6ylüyordu. 

«Fillyet göateımlıtlr ki pakt 
prenılplerlnln mutlak tatbiki 
Mılletler Cemiyeti lmkiala
ra dahilinde deitldır.» 

Onun içindir kt, Polonya 
h&kümetl fn•nıa ile m6na-
1ebetlerlnl 1921 anlaımasaaa 
lıtlnad etttrmlye meyaldlr 

Bu aolaıma, batarlardadır 
ki Kızılorduları V arıova 
kapılarına s Urmtı olan 
taarruzumdan ıoora akdedtl
mlıttr. Demek ki, meoıeln 

de bu hakikati ıöylemek 

icap ederse, Sovyet aleyhta 
rı bir anlaıma1dı . Bunu 
ltm•m etmtı olan aekerl an 
latmalar bir kenara bırakıl
mıı olduğu için, bu anlaıma 
tam manlılyle ittifaktan sl
yade lıttıart bir pakt aıbı 
ıörGomektedlr: «lkı hiUıQ 
met iki devleti allkadar 
eden bOt6n meseleler huıu 
ıunda muahedeler slbnlJetl
ne ve Milletler Cemiyeti 
paktına uyıun olarak lıttıa· 
re etmeyi taahbud ederler.» 

(Birinci madde) dkı ha
k6metten bırt tahrlk•lz ola 
rak taarruza maruz kaldıfı 
takdirde iki bük6met Yart
larıoın mfldafaa11 buıuıun· 
da mQzakerede bulunacak
lardıt » (Mad4ie 3) «iki ha-: 

kumet merkezl ve ıarki A .,. 
rupaoın polttikHını allka · 
dar edecek yeni aalaımalar 
akdetmeden önce lıttıare 

etmeyi taahhild ederler» 
(Madtle 3) 

Mart l 936 buhranı eına · 
ıında, Varto•a kabfne•IDI• 
Franıaya karıı b• taahhGtl· 
lerlnl yerine ı•tlrmeye ima· 
de oldufunu blldlrdlflnl ha· 
hrlamak yerinde olur. Fa· 
lıı:at ıuruını da kabul etmek 
ll:ımndır ki Polonya, muh· 
tellf •eatlelerle 1921 enl•t· 
mu1111 ıon derece ıenfı bfr 
tekilde tefrlr etmfttlr. Meıe
ll 26 ıonklnun 1934 Polon· 
ya - Almanya beyanname· 
ılnln imzalarken veya Çe · 
koılovakyaya icarı• ıon de
rece huıumetlı bfr •azlyet 
talunarken Franaaya dayan
mamııtır. K11aca Polonya 
kendlılat Franıaya bafl1yaa 
rabıtaları lıı:eımek niyetini 
iılkir bir •urette hiçbir za -
man izhar etmemlııe de 
hemen datma Cenene pren
ıtplerlnden çok uzalıı: ldeta 
revizyoncu btr •olltlka ta· 
ktp etmfttlr. 

Aıtklr Itır laaklkate 16z· 
lerl kapamak manlıızdır: 

ATrupa Taziyeti, bir kaç H 

nedenberl derin defııtlıı:lıkle· 
re marus kalmııhr: Alman· 
yanın ıealt ölçiide ılllblan-
m&1a, topraklarının ıentıle · 
meal, Renin ıon ıahtllnln 

aekerlettfrllmeal ve Stıfrld 
hattının •llcude ıettrllmeıl, 

Lokarno •alıanlsma11nın da 
fılııı, kollekttf emniyet mef · 
bumunun haftflemHI Ye 
kOçlk devletler bitaraf
lık temayOllerl, nihayet Sov· 
Jet Ruıyanın iç hi.dlıelerl 

moyazeneyl bozmuıtur Ye 
fngllterenln Anupa ıılerlne 
ııtrlde artan bir allka 161 · 
termeal bunu temin etmiye 
belki klfl ıelmemektf'dlr. 

lu öyle ftlt •azlyetlr ki 
paktlara taearlamıt olanlar
ca önceden temini lmkln11:ı
dı. Bu paktlar ne dereceyf' 
katlar buı6n Eden bir kıy
met arz ederler? Bunları ne 
dereceye kadar kuYvetlea· 
dlrmek ••ya ıözetmek dof 
ru olur? Bu veya ıu hal ıek 
ltaln neUcelerl neler olacak · 
tar? Kartı karııya bulunan 
kuv•etlerln ntıbetlerl neler · 
dır? Franıanın ayni zaman., 
da laem ıömürıe imparator 
lu§unun huıuılyetlnl miida · 
faa etmeıl hem de Avrupa 
da tehlikeli maceralara •I · 
rtımeıl münkün müd6r7 
Bunlar bir ıGrG ıualdtr ki 
ceYabını, ancak bGtOn teli · 
kik elemanlarına malik olaD 
hük6met ••rebtlir.» 
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Bu memleketi;; ciddi bir vazi
yet karşısında idhalat yapma
dan ihtiyaçlarını temin ede

mezler. 
ıöçebe halinde yatıdıkları 

Noye Zürher Saytuoga 
«Oılodan btldlrlllyor: 
E1l6ldeki buhren ıGole · 

rinde O.loda da ılalrler bir 
parça bozuldu Nııbeten re· 
f ah içinde yaııyan ıtmal 
memleketleri, dftnyanın 

muhtelif yerlerinde harp Te 
sefaletin hGkGm ıClrdOlünO 
hemen hemen uoutmuı ıı 
bıdırler. Şayet mOltecıler 
olmamıı olıa - kl bunların 
da pek azı kabul edilmek· 
tfıdlr - ıon harpler, bal ın 
ıuOru yanından biç tz bı· 
rakmadan ıeçlp rıderdl 
Bundan dolayı. b11arhk11z 
bulunulduğu birdenbire fark 
edlhnce, ıon buhran. epey 
korkulu anlar ıeçlrttl . Tek 
rar gafil avlanmamak için, 
ekonomik bakımdan mü da· 
f aa Tazlyetlnin ne merkezde 
oldufu meeel~ıl, ıOoün en 
entereıan meyzuu halini al· 
dı. 

Etrafa yayılan bir barp 
takdirinde ıtmal memleket 
lerlnln lıı:atl ye mutlak bir bl 
taraflık tatbik etmele az 
metmtı oldukları malumdur. 
Bu lıauıuıta, ıtmal memle
ketleri arasında bir çok kon · 
feranılar yapılmıı (ıon defa 
Hel••nıfore Ye Kopenhajda), 
ılliblı bir aDlatmazhk kar 
1111nda. ne gibi ekonomik 
tedbirler alınacaiana dair 16· 

rlıGlmOıtGr Ancak, lıkan· 
dlaavya memleketlerinin bir 
birini çok andıran bGnye 
lerl, karıılakh mal •e eıJ• 
mübadelutnl çok mahdut 
bir ıekle ıokmaktadır. Cid
di bir yazt,et karı111oda, 
bırkaç aylık mal ve mal 
zem• depolarda bulunmuı 
bile olH dııardan ıdbali.t 
yapmadan bu memleketle· 

rin kendi ıhttyaçlaranı içer· 
den temin etmelerine tmkln 
yoktur. 

lsnçin Yızlyeti: 
İıkandlna•ya memleket 

terinde harbi ıözöaünde 
tutarak hazırl.klarını ea zl 
yade llerletmlt olan mem
leket ıüpheılz ki, bunların 
içinde en zenılnl olan lı
veçUr. Dıter Oç memleket 
araeaada hiç biri, bu derece 

hızırlaamıf , tedbirini almıı 
deitldır . Maamafıla , yaktlyle 
ihmal etmlı olduklarını tef &fi 
etmek için ıımdl Non ç de 
ufraım•ia baılamııtır. 

Bu memlekette ya hancı 
memleketlerla neırtyatanda 
buıGne kadar ehemmiyet 
vertlmemlı olan ehemmiyetli 
da•adır. Bu da••· Noneçlo 
ıımal kır:nıdır. 

ıorYBçln ıeç.mi: 
Nor•eçlo bu k11mındakt 

halk balıkçılıkla seçlnmek
tedlr: Memleketin btr kıı 
mını btr tek demlryolu hat 
ta Novtk limanında dünya. 
nın dlier k111mlarıaa bal· 
lamaktadır . Sahil boyunda 
bulunan dli•' birçok kan. 
balar yarııı denlayollarlyle 
irtihal ve muvualat temin 
e~ebll•ektedlr. Laponların 

b ı. ay ılrdü· ye reçeoıP lraaÇ 
16 bu aıemlekette yOzlerc• 
kılometre ıenııll§lnde .ıa· 
btpılz topraklar yardır 

fırtınalar baıla1ınca, bü
tün dünya ıle rnuva1ala ke

ıllmektedlr onoyada buia 
benser yeıane memleket 1 

landanın ıark ıahtllutdır. 
Norveçln yurd parçaılyle ••· 
dece radyo •• telefonla tr 
tlltat temin edilebilmektedir. 
Bundcn dolayı, Noneçln ıt· 
mal k11mı buıGn. ıerek anfi· 

daf aa ıerf!k ekonoml bakı. 
oıından belli baıh bir claYa 

olmuıtur. 

Tecerrüd etmiş mıntakalar: 
Maam•fih, Norveçlo dı

fer k11a1nlara da tabletin dik
te ettlfl zaruretle yOzüodeo 
tecerrüt etmtı bir vazlyet
tedır . Memleketin dailalı 
olan garp k11mı, ıark ye 
cenup kııunlariyle bir tek 
hatla bı ğlıdır. Ancak, bu 
demlryolunuo bOtilo dün•a· 
ca meıhur olan ıO~ellıft . 
tek hat olmall ılbl ekono· 
mi ve mOdaf aa be kımıodan 
bOyük olan bu mahzuru 6r 
tememektedır. Bundan bet 
ka, bu dağlık luııml• O•lo 
aruında kara yolu da yok-

tur . 
Noneçln müdafaa eko 

nomlıl, lıveçte olduiu ııbı, 
huıuıi bir komlıyon tara 
fındao haıırlanmaktadır . Bu 
komlıyon 16 haziran 1933 
tarthh bir kararname ıle tef 
kıl edtlmlıttr; banka, en 
diiıtrilt ıeyrlıefatn ve zira· 

ate menıup on azadan te. 
rekküp etmekte ve aıkera 
makamlarla blrlıkte çalaı· 
maktadır. Buradaki adı «•i-
vil renel kurmay) dır. Kral 
bu tdranıo bltün faal11et1y· 
le yakından allkalanm kt• 
ve biç bir raporunu oi.luma 
dıın bir kenar• ko1mamak· 

tadır. 

Gizli işlar: 
Komtıyonun tıuıün• ka -

dar baıarmıı olduiu 11ler 
tuunmlyle g zll tutulmuı
tur. Yalnız eylul buhraaıo

da, yepıl n lıler 
kıımen Itır fikir 

hakkında 
edinmek 

mümkün olmuıtur. ŞurellD• 
bllhaua tebarDz ettirmek 

de lazımdır ki, kom lıyon, 

mokrulde balkın devlet tı
lerı etrafında mümkün mer
tebe tenvir edılmeeı-ukeri 
eerar olmamak ıartı,le-li 
zım ıeldıjl prenıtblyle ha · 
reket etmektedir. Bu ıuret 
le ıüküo ve ltlmad telkin 
edılmlı olmuyor, ayna za
manda 1apılan ıılerfo ten
kit edılmeıl maaleeef bazı 
larıoıo «tenkit» diye e.nla -
dıkları eıuıız kuımr yOkle· 
mek delll ,ve yeal teklifler 
yapılmua ımklnıoı vermek· 
tedlr. Huılı, ballun fillen 
a)lka 16ıtermeal temin edil· 

mit oluyor. 
1914 H bugün: 

Buıüne kadar anlaııldılı· 
na ı6re,blr harp takdirinde, 

SAYFA : 3 - .. 
RADYO 

- ~NlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kv1•. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

5 . 1 . 9.19 Ptrş~mb~ 
12 30 [Tiirk müz ğl Pi], 

13.00 Saat, &janı haberleri 

98 meteor Ankara, 13.10.14 
Müzik (kDçük orkeetra), 
ı _ Zamp• - unrtOr (He
rald), ı - Küç6k Dok 
operetinden potpuri [Lekok) 
3 _ Valzerlted {Mamel}, 4 
_ Bal _ ayı {W Noak). 5 -

Krallar • aekerl mart (R 
Katnti]. 6 _ LI beıletd 
{ AnJel Berjer1, 18.30 TOrk 
mOılff - (Karııık protram} 
Sn heyeti . Hakin Derman, 
Eıref Kadri, Ha1en Gnr, 
Raarl Ôfler. AhmeJ Tokay, 
19 00 Konurna [z ıraat s& 

at ı), 19.20 Sut. e]"n• m•
tt>orol"J ı ,..,_ ., r11 At bortHI 
h"berlerı, 19 30 Türk mCl· 
zift • {ince 111~ h"""etl • ma· 
hur faılı}, 20 15 Koouım•ı 
20 30 Saat, eıbını, tahvlllt, 
kanıblyo nukut boreeıı (fi· 
at 1- 20.40 Müzik f oda mCl
ztft) Ç (anlar: Pıyaatıt (Fer· 
hunde E• kin}. ytyolonlıt 
(NecdPt Ata~), eetelc lr pi· 
yanlıt [U Yi c,.rrıll Erkin] 
Pıayno ve keman için ıo
nıt [Ul•I C. Erkin •• Ne
ci\ Klzım 1 piyano ıulerl pl· 
yano ıolo ıooat, 21 40 Sa. 
at, eeham, tah•llat. kernbi · 
10 - nu\cut borsası flatlın, 
2 t 50 Türk mOzlll - tyurd 
havaları} Okuyan: Mahmud 
Karandat. Çalanlar: Kemli 
Niyazi Seyhun, Ruıen F. 

K Sıdl Ya•er Ataman am, 
22 25 Temeli . bir - Dram -
U1u1an kadın . yada (And· 
re d6 Lo" J Tnrkçefe Ç vl. 
ren [Ekrem Retli], 22 40 
MOalk (rad10 orkeıtraeı ıef: 
Ha1aD F Alnar] . 1 - Omıd 
veren [ Bethovn] 2 - Halet 
ıdltl (Lullt Motl] J - Preıi· 
yoza - uvertOr {Veb.,rl 4 -
Ejer ben kral olıaydım 
[,\dam} S - K.a yzer Val
zer {J :>trauu] 23 45.24. 
Son a)ana haberleri ve ya 

r n'.d proir•m· 

memleketin, lıtlblikl ••si· 
kaya tabi tutma11ndan baı
ka bfr çar yoktur. Zirai 
lıtlbıale ıelince, yazlyet 

1914 de nlıbetle çok daha 

elverlılldlr. Norveç. bu~d y, 
patateı ve hayvan ff'm l ol
mak üzere yılda. ı.75 nıll· 
yon ıstthealde buluom ktil 
dar. Buna mukabil lıtlhllkl 
2.5 milyon tondur. Et, ıüt 
ye ıütt 0 yapılan ıeylerl dı· 
ıardan ıetırmek zorunda 

deiildır. Dtier taraftan, mey
va, ıebı:e kafi mtktarda te· 

mfn edllemem~ktedlr Yemek 
ye makine yaiları, ıhr cali 
yaıak edilmek prt11le lhtı
,aca kifayet etmelııtedtr. 
KahYe, ;ay, ıeker, tütün, 
devleıi:lo açtıfı kredi ile H · 

tın alınıp depo edilen mad· 
delerdendır. Buna mukabil 
yakacak ıeylerln •e enerji 
terıbıalınla teaılnl zor bir 
dava halini almaktadar Ma. 
lumdur ki, Noneç, ineç ıl· 
bl, demlryollarını elektrikle 
tahrik etmemektedir. Bun
dan dolayı, 4 mllyo• tonu 
bulan yıllık k&mür letthll · 
kinin ~ 5 milyon tonu dııar· 
dan ıetlrılmektedlr. 
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--------------------------------------------
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından! 
Nahlyeıl : MahaJleı!: Cınıı: 
Savaıtepe Yukarı E• 

Hududu: 
Sajı Solakoilu luzı 

Raziye •ereaeıl ve Safer 
ıolu Y ezıcıoğlu Muıtafa 
vereıeal arka11 Kuıçu Jı
mall ve Şevkt evleri, 
önü yol 

Evsafı vukarıJa yuıh ev atuandao lntlkalen topal Ha· 
ıan oilu Muıtaf anan ıeneta ız mülkü ık en 334 d~ oelu Ha 
san ve kızı HaUce ve Haaanuı da 935 karm Ayte ve oilu 
Muıtaf a ve kızı Haticeyi terk ederek öldükleri anlaıılmak 
la ulan senetsiz olan bu evin 1 O 1-939 tarıhınde maballıne 
keıtf ve tahkılcat yapılacaiından bu ev haklunda mülkiyet 
veıalr bir ıurette bak lddta edenler '•ana bu günler içinde 
Tapu ltcll Muhafızltiına ve keıtf günü maballıne gidecek 
m~mura mOr•c•atlArı tlan olunur. 

Blılıkes · ı· 1,<ı pu Sie.i 1 
l\luh«ıfızlığındaıı: 

Nahtyeıf: MevkU: Cinai: Hududu: 
Savaıtepe Kuyualan nam Tarla 

Emıoepınarı 
Doluıu Demirci 
Mehmet, poyraıu 
Muataf a kan11 
Ayte, batı11 Ha
HD H01eyln, lııb· 
leaı Bılll Y alçı•· 
kaTa tarlaları. 

!•aafı yukarıda yas•h tarlanın yar111 ata11ndan in· 

1 

Sındırgı Belediye 
Riy•tst~linden: 

.fS Lira aylıklı Sındırsı belediye muhaılp v,l katlpltif 
açıktır . Talip olanlar orta tahıtlle ald mektep ıahadetna 
meal, askerlik veatka11, büıoOhal mazbatası ve evvelce 
bulunduiu memuriyetlerden aldılı vesika ile birlikte Sın 
dırııı belediye rlyaaetine mGracaatları ilin olunur. 

2 - 1-4 
-----------------------------------8 alık esir "I"'apu Sicil 

M ııhaı·ızlığından 
Hududu: 
Saiı ve 606 yol, ıolu Şapçıl. 

K6yG: 
Geçmtı 

Ctnıl: 
Ev 

Muıtafa, arkan yol, 
Yukar1da hudut •e buluoduiu yeri yazılı ev, Geçmlt 

köyiloden Pehh•an oflu Mehmet oflu Saldın 40 ıeneden
berJ ıenetalz Ye nlzHız ve h6ın0niyetle mOlktyettnde bu 
lunduiuodan behiıle nemına teıciltol tıtcd•iınden mOlki-
1et hakin lebluk cdllaıtk (bere J 3 ~ irıUllHn• - 939 8fiDÜ 
mahalline memur 16nderll<celıt1r. ltıraıı olanların bu müd 
det lçlede Jazı lle Bahlıuır 1 ıpu Sı cıl tf. uhafı2hiı11a veya 

maballıoe ıelccels au•aıura nıürecaatluı Jüz1.1D u ı llo olunur. 

ul&alen SOrmellotlu Ah •e dıler yarı11 da Manıur kızı Um 
mGıOlOn iken 318 de haricen ıatın alarak bır tarla hali
ne lıall:ieden Mehmet ollu Meh1Det Kısalın unetals 1D6l· 
klyeUnde olclufundan 10- 1·939 tarihinde •ahalltnde keııf 
ve tal:akıkat yapılacaktır. Bu tarla hakkında m61ktyet •e 
sair bir ıuretle hak tddta edtDler ••raa bu alnler sarfında 
Tapu Sıctl Mubafızhlına •e lıeıif 10n6 mahalline ııdecek 
memura miiracaatları lüzumu ilin olunur. 

leon Tolstoy müzısı. 
Sovretler Bırlfil bal•ı, 

Leoa Totıtoya kartı çok bü-
1ık bir hlrmet beılemek
te4ilr. Sevyetler Bırllil mil· 
letlerl•I• bGtla lteanlarına 
tercim• edllmıı olan T olı
toyun eıerlerl, lıçtler •e 
lırolkhozcular, doktorlar ve 
mlhendııler, akademtılyen

ler ve talebeler tarafıadaa 

lalli blyGk tehalGlde okun 
maktadır. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

So•retler Blrllilnde dört 
tane Tolıtoy mlzeıl vardır. 
Bunlardaa lklıl lıloıkovada 
bir tanHI Tolıtoyua büyllr 
bir kııım hayabnı ıeçlrdtil 

Y aıaaya Pollaaada, d6rdGn
cOıü de bGrtıık muharririn 
ildlll «Leoo T olıtoy» eıkl 
Aıtappo•o - lıtaayoauadadır . 

«TolıtoJUD evi• m6aeıl 
Moıkovada,bundan oa aekla 
sene ••vel halk komlaerlerl 
KoDHYl•I• lıarar1 ile bGyGk 
mulaanlrla yirmi aeae yaıa · 
dıfı •e «6llmdea ıonra ba · 
yat», «Hacı Murat» lvan ili· 
çln 61Gml:t, «Efendf •e ame
le», « Y aııyaa eeaed» ve 
cZulmettn ku•vetl• atbl 
eserlerini yaadılı bl•ada te 

ılı edılmlt bulunmalrtadtr. 
Bu •ise, ziyaretçiye, Tola 
toyun 1882 dea 1911 ıene 
ılne kadar olan bayatını 

16ıterlr. 

Moıko•adakl lldncl Le 
on T olıtoy mGzeıtnln çok 
bOylk ve buıuıi bir ehem· 
mlyetl vardır Bu müzede 

muharririn elyaz11ı fle yazl· 

lı 100.000 aabıfe, Tolıtoyan 
Merkurov. Golubldna, Glnt · 

zburı, Aadreev, Trubetzkoy 
ıtbl biiyük ve tanınmıı heJ 

keltraılar tarafından yapıl· 

mıı laeykellerl, bOyük mu
harririn portreleri •• eıer 
lerl için blyOk re11amlar 
tarafından yapılmıt resimler 
mevcuttur. 

Mlzenln k6t6phaneılnde 

elit bin clld kitap vardır. 

Bunlar, Leon T olıtoyuo So•· 
yetler Blrhjl mllletlerJnln 52 
diline terciime edtlmtı eser· 
lerl, 28 ecnebi dıle çevril · 
maı nüıbaları ve T olıtoydan 
ve eıerlerlnden babıeden ki· 
taplardır. Bu llGUiphBne, 
Tolatoy eaerlerJnln dGoyada 
eD b01Glı lsGtOphaDHldlr. 
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l'arla 
Mevkii 

Balatlı yolu 

Yelekbaıı 

» H. lımatl pınara 
namdlfer Peni yolu 

Tarla •• 
mera 

Tarla 

)) 

» 

Geren 

Yelekbaıı 

KocaOyilk 

Karaiaç 
bofazı 

Koca O yük 

)) » 
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Hududu: 
Doluıa yol, bat111 
ıu yırımı, poyrazı Ha-
lli uıta, kıbleıt Mela 
met çavuı . 

Dofuıu hlktme, ba
tm, poyrazı yol, kıb 
lesi hendek 
Doiuıu Osman~ karı. 

ıı Ane, batııı Tur
fullarlı . poyrazı nıu 

alllm Nazif, lub\ell 
Hahl uıta. 

DoAuıu Arap Beıtr, 
bataıı Kolaja, poyrazı 
tahıtlclar F e•:ıl, kıb 
lesi berber HOıeyln. 
Doluıu Hatice, batı· 

11 Fatma ve Emine 
hl11elerlne mOfres tar· 
la, poyrası •e lubleıl 
çayır. 

Doiuıu Fatma, batı 
ıı Hahl, poyrazı yol, 
kıblesi muallim Na · 
ztf. 
Doiuıu, poyrazı yol, 
bat111 Fatma, kıbleıl 
muallim Nazif tar 

laaı . 

Doiuıu Ziilflkar pı
narı, batıaı St•aı çe. 
yı, poyrazı AiılöoO 

dereal, lubleıt Btğa 

dıç tarlalara 
Dotuıu KocaüyGk, 
batıaı, poyrazı yıne 

Kocaüyiik 1 kıblesi Bi· 
fadıç tarlaları. 

Dofuııu, batıaı , ve 
poyrazı VP. kıbleal 
Kocaiiy6k. 
Ootuıu EmtroAlu tar 
lası, batıaı Onbıı11, 

poyrazı Pcynlryemez. 
lerin Fatma, kıblesi 

Kocaüyiik. 
Dotuıu Emtroilu, ba · 
tı11 beledtye tahııldn· 
rı Hasan karıaı Adıle, 
poyrazı Koceüyük, 
lnbleet kısmen yol 
ve k11men Kocaüyilk 

Hudutları ve bu1uoduiu mevkileri yukar1da yazıh 12 parça ıayrl menkul emval. kıı· 
men ecdadından lf!tlkalen •• kıımen d, kardaıları Muıtafa kızları Hatıce ve f atmadan 
milbadele ve takılm ıuretlle, B• iadıç nabıyeslnln Cami mahelleıtnden Çakır Hacı lı
matl oflu Muıtafa kızı Adilenin tasarruf ve ziraatında buluiJduiundl'ln bahtıle u mına 
senet almak htedlitnden ltbu 12 parça gayri menkulün tasarruf ve mülkiyet ıebeple· 

r6 teabtt ve tahkik • edtlmelr 6zere 15 klnuneanl · 1939 ınno mahalline memur RÖD 

derlleı:ektir. Yukarıda adı ıeçen Hatice ve Fatma varlılerf ııafr allkade.rıısrm bu yt rln
de bir hak ve taıarruf lddıaluı varıa bu müddet zarfında Balıkcs1r Tapu Sıcı l Mu 
h•fııhJıoa Yeye rnahalllae ıel•cek memur•. mlr•caat eylemeleri llıumu ilin olunur. 

s IKINdltAJnJll t• 

ı•••••IBft•• • • ......... , 
ti DOK r ~OR • • • • • • Refik Sert • 
•• • •• Kulak. Boğaz, Burun Hastalıkları 1 Mütehassısı. 1 

• • • 
DEN lTlBAREN KABUL VE TEDAVİ EDER. ii 

1111 • ilil~···= 
~~~~~~~·~~~~ ~~~·~~~~~~-· ! Türkiye ~umhuri) ti Ziraat Bankası= = K apıta_l:_ JOOJ)00,000 Tiırk Lir11sı )t 

.ı. .. Yurd I çınde 261 Şube Ve fljans ~ 
~ DunyBnın Her T&ra/Jnda MuhtJbİI Jer '* . .,,,, 
.ı · Her türl6 zirai lkn zlar-dtjer bllcü.mle bana&a mu· .,. 
.ı amelerl bQyük ıubcl erjnde ktralılı kasalar. .,,,, 
1'i lbbaraıs tuancf ve kumİ>ara beıBplarında ıkra· "* = mt1eler. = = lkramtgt: Mlktarl: ikramiyenin tutan: '1-
l(J ADEDİ LfRA LiRA = 
lf}J. 1 1 uuo IOOO 'fit 
111 1 500 500 .,. 

l 250 250 ,. 
'IJ, 10 JOO HJOO '/it 
..J 25 50 1250 .,. 
.,. ""O 40 1200 ,. = ~ ~ ~o = 
"' 1U8 6UUO 'f* 
'1- B• lkramtyelır lıer aç ayfia bir ot .. ak üzcrt st· "* 
~ nede dön defa bu aıiklıır uurlndı11 kura ile duğılı· = 
.,. lacaktır. llfr 

-~~-~~·~~~··~·~--~·~···~·· 
Balıkesir inhisarlar 

Baş Müdürlüğünden: 
G6nen lnhlıarlar ldaresıode yaptırılacak bel&çı \'e ka . 

pucu odalarına alci tnıaal 18.12 938 aıücOndf.D atlbaren 
yirmi ıün mOddetle ıartoamet!I mucibince açık ekııltmeye 
konulmuıtur. Muvakkat ı hale 6· l 939 ıününe raatlıyan 
cuma ıünü saat on beıte Gönea müdürlük btoaıında te
ıekkül edecek komlıyon buzt>rıle yapılacaktır. 

Ekıtltmeye lttlrak edt:ceklerln 659 lfra 6-4 kuruı •u· 
hammen keııf bedeli üzerinden )6zde yedt buçuk mu. 
vakkat teminat akçHını 6 1 939 ıün6Dden evvel G6nen 
ldareılne J•tırmalau ve taltplerln kanuni ıeraltl haiz ol
malıuı ve muktezi veaalkt tbraz etmeleri ıarthr. 

Şeraltoameyl ıörmek Ye daha fazla malumat almak 
lıtlyenlerln Balıkesir Baımiidürlüiü ile Gönen müdClrlü· 
füoe müracaat ey1emelerl. 4.1 ·402 

Balıkesir Askeri S3tın 
Alnıa Komisyonundan: 
Balıkesir Çayarhlıar mevkllnde yapılan top aarajıoın 

ikmal iotaah kapalı zarfla ekt ıltmeye konulmuıtur. 
Tahmin edılen keııf bedeli 36165 lira 68 lturuıtur. 

lhaleıt 23 1 939 pazartesi günü·ıaat 11 de Baltkealr 
kor ıahn alma kamlıyonunada yapılacaktır muvakkat tf' · 

mlnotı 2712 llrcı 42 kuruıtur. Bu ııe nid keııf plln ve 
tartlar lstanbul, .,Aokııra levazım im•rltkleri ve İzmir a1üs-

. tahkem me•kl Bahkeılr kor eahn alma komlıyonunda 
ıörülebllır. 

lıtekhlerln mnluir ıünde "" lhde aaatlnden btr saat 
evvvel teklif mektuplarını kanuni belgelerle btrllktt Balı
keıtr Kor sabo alma komlıyonuna teıltm etmeleri ılin 
olunur. 4 - t - 403 

Balıkesiı· rl,apu Sicil 
Muhatızlığıi dan: 

Nabi yeıf: M bnlleıt: Cıns l: Hududu: 
Sanıtepe Sıinhk Ev Saiı Oıman karıı• Mev 

rüde, ıolu ve ıukaıı Alt 
Çavuı . anü yol. 

Evıofı yukarıda y zılı ev 50 ıenedeoberı K rkağaçlı 
Mehmet oğlu Mehmedtn alasıdd o k~lmn mülkü oltluiun· 
dao bahslle 'S voıtepe ,.nnhlve mubt rı tarafından •erilen 
lımübıı ber üzerine 10 · 1 939 t arihinde mah iline ketlf ve 
ta hkik t ytı pıl cağından bu ev hakliında mülkiyet veaair 
btr ıur tle h k ta lep edenler varsa bu günler z:arf ında Ba 
hkeılr Tapu Stcıl Muhrı fızlsğo ve ilin güoü mahnlltue gl 
decek keı f nlf"ınuruoıı ruürıtcaot ları lnzumu ilin olunur. 

Sahtbi ve BaıO'ıuharrtrı : sJ:k':ır Meb:ıu H K.ARAN

Çıkarım Geoel Duektörü: FUAT o lL 'AL 
Baeım1erı: V allyet Matbaaeı - Bahke11r 


