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8 IKlNCIKANUN CUMA ı 939 

----------------------------, 
lngilterede Yeni Bir Mu~alif Fırka 

Teşekkül Ettı. 

ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4076 
GtTNDELİK SİT AS.AY-.. G AZETE _ ... 

Ameri a iktatörlere 1 F ANSA KUVVETE MURA· 
Karşı Harekete Geçecek. 1 CAATA KARAR VERDi. 
Ruzveltin şiddetli ~~tk"u Almanyadaasabi- ! Turu ta Dü d Ye İ- ;!:;;~k~~":u-
yet ?Yandırdı. Nutuk, Amerikunın bundan 1 de ~lya Aleyhinde mu Getirilecek. 

boy le A vrupadaki tecavüzlere bitaraf Ankara, s (Hu•u•O -

k } N •• • ı Yapıldı Zıraat Bakaolajı, memleke a ınıyacağı şeklinde tefsir ediliyor. um ayış er . tımiıdekl pamuk cı .. ıerJal 
C Vaıtnıton, 1 (Radyo) - Tunuı, 5 (Radyo)- Baı · D• nrmıf, oradaki kıtaatta lılib etmek için Amerlka-

k:nıhurrelıl Ruu·elt, düD Cumhurreisi vekil Daladlye, bu16n ordu- da rözdeD ıeçlrmff, :' e dan yilkıek kalıtelt OD toa 
1 nırenln açıhıında btr ı6y yu teftlt etmlıtir . Tefllıten yemeilnl. bi1k6met koaa ıo · pamuk tohumu getlrtmeie 

ey •ernıft Ye Avrupanın Adliye Vekilini ıonra ıehlrln muhtelif yerle· da yemfıtır. karar yeraılıtır. 
tıeehçleı~ tene ıeçtrdi§t hup b l 1 Baıvekll ıeceyi Medenln-k • K Etf • . rinde tal ya aleyhine nüma· eılndeo bah1ett11&ten Q U 1. de ı·çlrecek ye yarıo Spa 
ıonra J yJıler yapılmıı, Mu11olial H .. lültür Bıkanhüı te~liülır 

mecmuası çı~arıcık. 
fUn arı ıöylenıtıUr: - l •• atder•k, oradaki topçu 
8 T ~k F k S / ı/ Kont Ctanoya küf6r er aa· • .. - uıüokü ıılihlar, tn· evıi . i ret I BY va- 1 bayr•k verdikten 

sanı u vurulmuı ve Üoyone gaze· a ayma .. 
,. uçururna •e•lc ede zifesine Başladı. ı -e ııtıhka·mları ıözden ıe· cek der d tesl ldar«!haneal ıle tal1an .. 

ece e ınüdhııtt 8 Ankara, 5 (Huıuai) Btzertaya •aaıyet karıııında hrı. bıu majazalaranıo camları par · çlrdıkten ıonra 
Haber aldılı•ıza 16re, 

K61tür Bakanhfı haftada btr 
.lefa olmak izere tebhiler 
aıecoıuuı çıkaracakhr. B• 
19ecmaaoıD ılk HJlll bu ayın 
dokuzunda çıkacakhr. 

deyi tt ç r Cumhurrelıl lımet lnöoü dün ç•lanmııtır. dönecektir. 
e b, IDaıa baıında bak- yent Adliye Vektlt TeYflk Oaladlye, Blzertada Fot 

knu •lnıa11na lmkln yok- Fikret Sılayı kabul dmlıtlr. Tunuı, 5 (Radyo) Tay· bf k Cezalr• 
tur. Bundan d l Vek&l, Cumhurretılnln ya mlı ıazeteıloln bura muba - zırhlıııoa nere ' d 
k 0 •Jı, Amerı 1aaü ora • 

1 
•Dın dalma buarlıldı bu· nındao çıktaktan ıonra Adli b ıri, gazetesine verdllt ha· ıldecek, cuma 

Ub1ba11 zaruridir . ye Veklletıoe ılderek vazı berlerde, DaladlyenlD ıe bulunacaktır. ı· ata 
1

._re,· 
D B. Ruzutlf l b ı b- .ı.ı a um u el cek ye 

çalıı::::~:;•1~:kat ,::lph lçdln ı Diler bir ıazetenln mü- feıloe baı em,:!!"· ::~•tı ru':uü:::•e et~;.0 .. ;~ Fr:a::n Ba:~ekllf c .. aırde :!:~1!;.:::.~·ı.o:r: akf&• 

ıe "' e er talea11: « Ruzvelt bitarafhk BefeJı·yemı• ""ı·n L 1 bl ıurette bu-tün kumandanların ııura· ü•eri feı 'Zırlalmna binerek, 
d 

, IDutecavtzlerl tedip l"ln M çoa eaaa ı r 1 k lan aıkerl .. 
e ••la çektnmı1eceklerd,.ir kanunundan bah1etmlttlr kt bailı oldutunu ve halkın kile top anaca o Tolona avdet eyltyecektlr. 

A bundan keodlılnJn adalet Gu .. mrük fl 'ssesı' b k hl bı d ~·~-o: ... :e:r~•:··~n~H!•~r!b~iy:•~:N:•:zı~ra:~~::~='~;.jfi::-:::: 
rtoe ID~::~:~~':n.~~rup~ '!~e· ile. adaletaızhk ara11nda bı . Ankara, 5 (Hu!u•i) ~:l~n;.:~:::d;;,b:, ;,.: •• :~D : - 1 1 mıyanVılbaşı 
l . •ı·a · tAraf ka lmeğı h içte lf!Ymedf Konlka ile Tuouıu korumak Pay aşı a arana teca•Gz l"ln fırıat i l 1 Gümrük teıkllltıodan bele 
b 

" 
,. 1 a o ıı ıycr . k t - caat et· 

e lfJenlerl teı~t etlbektedir diyeler bt11eleı ine ayrılan ey· tçlo uvve e mura 1 • • 
1 d Fransadakl. akısıır· mek '-•r•rınd• bulunduiunu k I ye Si UD ... dolayı, Amertka11 ' 161. teırinevYel Ye teırlnaanl btldır:ıı,ttr p. o ram 
Avrupa tılerlne karıttnama - Parıa, 5 (Radyo' - Ame aylarına atd ıkınct üç aylık ıyan~ •• 
~ k 1 Al d 1 ı Parlı, 5 (Radyo) - Bat 6 •' emreden kanunun bır rı a ı e manya ara11n a tevziat çbakan ılı tarafmdao K f e 
dıılı h ıu fı bir uçurum açılmııtar. yapılmııtır. • vekil Daladtye, ıerek Of" f ndan a ınan v 

• ve e emmlyetle kon - ıtkadau ve ııere&ue Tuouı- Talebe tara ı . ırece tedkik d 1 İ h ı memleket araaınd• Buna ıöre Ba lıkeıtr bele b l tt 
e i rııeaı el tan Cumburreıaı Lebruna d • J e e zemdır » {Sonu ikinci ıa1fııda) dıye hiHeıl 6348 l•radır . 70 bı•n ıı·ra uşen telırafiar çekmıı ve halkın 

r f~uz;eıuo nutku, her ta . ı· . 1 d v . hl11lyatın• tercüman ola- kı· mlerı· n hakkı var? 
a • erto •ktıler UJandtr · n g 1 t e r e e e n 1 rak, Kouıka ıle Tunuıun, tahkı· 
auıtır. d 1 d 1 Reııdden yaptıjıauz 

Franıaya kartı er n k Ana o a direk· 
bir sadakatle meıb6 bulun· l:ımird• çı •D dD nt kata ıöre de ldlltür 

C Vaıtnrton, 5 (Rad10) -
•ıeteler Cunıhurreftf Ruz 

•eltın k 0nırt"•ln açılııı mü 
D•a bcttle verdlil mesajdan 
tekdirle bfthredlyorler 

Bır K•zete: «Ruzvelt f ütü 
laat ılyaaetı ku111ıoda der in 

nefretin lzlaar etmlıttr. )> De 
mektedır. 

lngiltıredeki akisler: 
LoDdra, 5 (Radyo)-Ruı. 

•ehin meujl derin bir lottbtı 
bıraka:ıııtır Gaz .. t eler bu 
buıuıta muhteıltf f ıkı rler tle · 
rl ıürmektedfrler. 

Taymıı razetesı: <tRuuclt 
Amerikan efkarı umumlyeal~ 
Din düıGnceılol tak dır ederken 
Anıer•kan nııllettne tercüman 
•laıuıtur » 

Deylt Telaraf: «Ruzvelt 
tlmdlye kadar bu kadar ka 

B ., r M u h a l ., f F 1 r k a duğunu bıldırmlttlr . refikimiz 70.000 lir• ·~ törlüiüoGD emriyle keadtıi 
. 1 • • Tunuı, 5 (Radyo] - Baı- bir yılbeıı baleti Qzerl~ e buıOn tabktkata batlıyacak, 

vekil Daladtye, refakatinde çıkan fU ıartp thtlli.fı aD at· bazarlayacajı fezleke tle tab· 

Çember liJft ~oı1 0metinin SIJiS8İİ08 8lft' ~lif 1 uMelit General Jorj Vılımen ve bu maktadır: ktkat eYralueı madorllie 
J ıuat klubı oldukluı halde «Hikimlyetl Mtlliy• okulu yerecektir. 

f 11kela11 mensup me~usJar ~u gru~u IEşkil edecek. buıuıl trenle buıün Gabeae ü~incü aıaıf talebealndeo 
30 

Gene aldıiımııs maltsmata 
ıttaılt ve orada General kiti naa11na ıatıD alıaan yıl ıöre pt•aoıo bileti, talebe· 

Londre, 5 (A A.)- Yakın - Gıupa abccckler mcya· BI 1 b ı h l'- t a· bil•· ~ 
e an 1 e in erce a • ar batı teyare ply•nıoıu oln kumltara1ıadakl para· 

da Çemberliyn hükutuetlnlo oındo Çurçllin yejenf Duu f ıodao karıılanmııtır. b t etti- H l 
takip etm .. ' -te oldu"u h•rlct R ı h ı i l tine 70 000 lira I•• e larla ıatın ahnmııtır . att "'" ıs .. ean Sandya. tle ando p Daladtyo, ıe am reem n · k Bu 
ılynıetle log& tereoln h~ılıha· ifa ed•n '-ıtaatı teftıı ettık· ilnl evvelce ya:ınnıta d talebedeD Günet adındaki Çmçill. muhafazalı:lr me· .. • ı be en 
hnıa k!fayeblzlift k«!ndlleri- ten ıoora, halkın tezahüratı biletin. vaktiyle ta• kız, plyanı• müdQrlüliine 

buılardan Harold Mac Mil· B M ıe.ffer nı endi dü n. k l d 8 30 d ce f -v etmeni u ) l feJe ıurme le o an araıın a ıaat • · aını oır ı1tmlf, bl eti a mıf, numa· 
b - lao, Verooo Bartlett .-eealre b ı.. t ı imdi utüo ftrlrnlar1t menıup ıab· nubi Tunuıa are•d e m 1 Ôoize ıeçmtı olmau, 1 ra1toı, butün aıoıf talebHI 

l bir takım zevatın bulundu- b" T d d k du eıyet eli hir a raya topla yan tir . Daladiye, cenu ı unun ba•ı tiki.yet ve e i · 0 • b l 
ğ - 1 '·t dı d d bü ü'- • adına kaydettlrmlf; t et, yeni bir ıı t y ıi grup te~kil u ıoy enme. e r. muvaulahn a, ora a )' " lara sebebiyet •ermlıttr . 

dtl ~ h b Uığer taraftan Hore Belle· tezahüratla karıılanmıt ve Ô b pi iki g6n keadlılnde kalmıı-e cce. ı er alaowıfttr B. Muzaffer atz u · B M 
Edentn, bu yeni grup ile ha aleyhinde yapılan birin bütün lstıhkimlara teftıı e-t · k it nın tar. Sonra öiretmeo u · 

yaoıo bı letlnın 1 1 ruı 
bir alitkaaı yoktur. Bu grup clkanun «lıyao •> ıoa tıtırak mlş, ıııat 11 de Ayn Font talebe tuef odan •erilen ıaffer Ôalı, bileti kendlıln-
aocak ik inci pla ndan muha etmfş olan «bei gen .,. nazır» dulctan ıoora. Bazelde ya· d 1 den l.temlt ve almııhr. 

para, üç llra11aın a aoaeı 
fazakir •e hberal mcbuıları d &o dördü arkadaılarıoın ha- pılacak olaD beynelmtlel ılo B. Muzaffer de ıuau 161· 
bir araya tophyacalt; ve reketlertnl reddederek Baı tedlyat bankasının aenelık tarafından ver.ten para !emekte tmlı: 
.mele flrk•ıındao hiç '-lmıe vekil nezdinde ltl.r.•rda bu k aatın alındıjını ' ı6yllrerek 

.. K " toplant111na fıttrak etme 3500 11 _ Mektep kumbarasını 
bu ırupa dahil olmıyecaktır . lunmuılıudır üzere. lnlçr«!ye hareket bılet• isabet eden 

1
" açtık, içinden 7 lira ç:ktı. 

naat ıfade eden kelimeler l'.!!!!!!~"!"'!!!!'"!!!!!!!!!!""'~"!"'!!!!'~~'!!!!"-..~!!!!!I!-..... ~~~~!~!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!' radan beıte üçGnün aoae1 · 
kullanmamııtı Ooun bL• ıo-z Y h d • M edecektir . d tale- Annem de bilet almak lıtl · . a u ı uh t· M 1 . mnttecıı .. r ne, mütebakı.ının e d o ıı acere 1 ese esı Qjğer taraftan u ... d t yordu. Üç lira .er 1. D • 
lerl AIDerlkaoın bundan böy. ofisi müd6rü ıle dlier üç beye aid oldutunu td la e . r•"• tkl bliet ıahn ahndı. 
le enternasyonal mcıel•lerl• lngı"lı"z Dev-1 t B~k--M .. d- ·· y k d h kte lmfı ~ ı ... e an ası U uru a in a ktıtden murekkep bir eyet me . Talebenin beı Jıra11 ile a ınaa 

'akından ve cldd"ı btr tekil- 8 ı· G b d u "' Ioe '-lltür dl f er ıne idecek Ve Bu Hususta Doktor de gelecek hafta ••'° • uu vazıyet user " btlet• bır ıer çıkmadı, • · 
de alik dar olac.jına 161 Ş 1 Berllne atde.rek Or. Şaht ve rektörlGğiloe ve müddelumu 1 
termektcdır.)) aht le Görü..;melerde Bulunacak. • dil 1 V"- kat •çtnde annemin iç lra . 

-:ı- Görlnı ile Dr Şahtan Lond mllığe tlkayet e m 1 ~ ıı bulunan bilete ~ 70.000 lı-
"roolkl: «Ruz 0 eltln mesa Londra,5- iııgıltere d·- mao. fırıatt•n blllıtıfade, d b._ k b 1 mııtır ~ .. ,.. .. ~ raya ziyareti eınaeao • ••r· ta •l ata aı an d 

jı Amerikanın Orta Anupa I~ bankuı umum mudürü Loodr da Ychudt muhace- dü• ra tHbet ettf Para • an-
nılı olduiu plan mucibince Bir muhartlrlrr.lz. nemin hakkı Yardır. 

ılyaıetıoc kartı aı.neli hır Monteıü Noraıan, blrk ç retıne ve dlier baz.ı mali Yahudt muhacereti meıele i t dklkatta tayare 
1 n. 

1
· d B yaptı ı " 

1 
· n M ... ddelum•mlllk hu me l tblı. dl ece.ıı:ını aös guoe •• ar erlin• ,alde- nıeı•lelere mOt•alll'- Dr. •-ı d u uıu ta • e 5 e " • .. ... " ıloi teeklk edece" ~r lr Bu plyanıoıu bl etinin. pıya 

cektlr. b 1 olduiu 1 1 b t d IOiii deki ıele lzerlnde me11ul bulun-lerı,or. » 
Amerikayı Avrupa tılerl 

ne karıımamalı emredea 
kanunun tadıl edl lnıeıılnlo 
lıtenmul bunu tf.de etmelı· 
t•dlr )) 

Şaht tle aı arnıı p lnea e••e l nlı e en genç go sahf m6 Oı n 
Geçenlerde Londraya ge müzokerel~re denm ede- olan kadın •e erkete bütün deft~rde Hlklmlyetl MtlllJ• 

en Alman devlet bank 11 celctlr. Yahudi ı1çtlerln ınuhacereU üçQncD ean f talebeel namı 
umum müdQrQ Dr Ş btın MonteıO l orman, Or. derpff edılmekt•dlr . Bunla. na yazıla oldutunu teıbıt 
~lyar~tlol bu l!Uretle • .. d. Şahtın torununun Y&ftlz rın mlkt ) SÜ 000 lcı 1 ı '-.... ... arı · Ka etmlttlr. 
edecek ol•n Mont•ı• Nor- mera"'ıımlnde de hasır bulun- dardır b il l ı ıı 0 

" Mektep •t re mea '· 

maktadır. 

Buıün mektep bat öir•t 
monllflnce tablrıkata baıla 
n cak, 6lretmen Ytıt ta1eh 
nla tf a.ielerahn aca lktır . 



IATPA : Z T0RKDIL1 
ME .... t !!LS!1 A 

Yabancı Gazeteler: 

Fra sız Cebeı·· 
---------- -

T unusa guek deniz~an, gerek havadan gelecek taarru-
za karsı büyük mu~afaa tertibatı ite tahkim edilmiştir. Köy Kalkınmasına Birinci 

Mıntakadan Başlanacak. 
Tunuıtaki Bızerta limam

na «fraD117. Cebelüttarıkı»lı · 

mi vermektedir. 8ura11 ha 
ldkaten SarduDya Ye Sicil· 
ya acialan aruında ıenlı 

bir hoiaç t~ı\ctl etmektedir. 
ve ltal1anın bu bolazdakl 
Paotellarla ada11na mukabil 
bOyGk bir müıtabkem meY· 
kidir. 

«Fran11z Cebelüttarıkı» Tu
nuıun ıtmalınde ku••etlı bir 
denls (bıQc:Uir 'H Tunuıa 

srerek denizden, ıerek ha -
•adan ıelecek bir taaruza 
karıı bQyük m6dafaa ter -
tlbatı ile tabktm ed&hrırı bu 
lunmaktadır. 

Franıa Bızertanın tahlil· 
mine b1iba11a ıon zaman
larda bftyük bir hız •ermlt · 
tir ki bu da ltalyanın Sar· 
dunyada, Stctlyada •e Pan· 
tellarla adalarındaki tahkı. 

malına mukabele ıayılmak• 
tadar. 

ıordu •e iÖ•terdlğlm evrakı 
dıkkatle tedklk etti. Sonra 
Y• nama ıüoıülü bir nöbetçi 

verdı ve ıçerde daim• onun B ndan Sonra Diğer Mıntaka-
•· beraber dolaıtnn . 

TenanenlD rıhtımında farda Faaliyete Geçilecektir. 
büyQk muhripler ve torpl Büyük Ziraat ve Köy kal· ı derece fazlulyle tayin edl-
dolar 11ralanmı1hr. Bıraz kıomuı konıreslnln karar- leceklerdlr. 
daha uzakta •11•h boyalı leıtardıjı eıaaları tahakkuk ı Mafe•k dereceye terff için 
lld büyük tahtelbahir dur· ettirmek maluadlle Ziraat aranılacak ehlıyetten baıka 
maktadır . Tahtelbablrlerln Vekaletinde hlr komhyon en az dötl ıene bir derece· 
uzun lopları havaya dolru kurulduğunu yazmııtık. de bulunmuı olmak ııut ola-
çevrllmlıtt. Mem,eket on zirai kalkm· cak, yülçıek mektep mezun· 

Bu ıuada tayare •Hl ma mıotakaıına ayrılmııtar. ları lçtn bu müddet üç ıene 
ftlttıın •e btraz l!ODra batı · Faaliyete bir mıntakanm olarak beaaplanacaktır. 
mın Gzerioden üç büyük kalkıomaslyle baelaoı 1 acak Devlet dairelerinde çalı-
bombardsman tayareslntn bunu diğer mıntakalar ta tanlardan bu müe11uelere 
ıeçtlflnl ıardüm Bunlar, kip edecektir. ıeçmek tıttyeolerden maaı· 
limandaki filoya menıup Kalkınma faallyeltne bt lalar tkı derece, ücretlıler 
tayarelerdl. rlncl mıntaka addedılen An bir derece yukarıya ıeçlri-

G6rdOklerım. ıüpbeatz ki kara Eıklıehlr, Konya, Af •leceklerdtr. 
Blzertadakl tahkimatın pek yon, Nljde, Knıehlr, Kay Bu ıtbı müe11eae memur· 
küçGLr bir kıımıdır. A.lıceıl ıerl, SıvH, Yozı d , Çorum larına kaouoda ıayılan hak 
11rları •fıa et mit olma\uızın Çanlırm viliyetlertnden bat ve menfaatten baıka temet. 
1alnız ıunu ı6yllyebtllrim kt (anacaktır Bu mıntalr:ada tü lllıt hfHeıi,lkramlye, taz 
Blzertadakl tahlchnatın bQ· 3 909,541 nQfuı vardır. Bt· mloat, fazla meaal, ücret 
yGk bir kıtmı yer ahında rlncl mıotaka, arazinin ta· vesaire verllmlyecektJr. 

dır bli vaziyeti ttlbarlle kalkın- Bu li.yıha kanunlaıınca 
Yer alhoda ılllb •e top ma planıaıo tatbiki en ıüç bu müe11uelerdeke memur 

depoları, cephaneltkler, tala. olan yeridir . larıo almakta oldukları ay-
telbabırlerio denizin altından Haz1rJanan pllna ııöre lık miktarı bu onuncu de. 
girerek saklanacakları yer· her mıntakanın bir baımn- receye ıırmekle beraber bu 
ler Yardır. Aynı zamanda f k k h k ıavirl ve Lu bıstmüıısvlrln ar ı mü leıep a namiy 
ıeoe yer alhoda bir takım ıkl muıı vlnl olacaktır Baı· le olmakta devam edecek 
tıçilerlo çahıtıkları yerler müıavtrhk emrinde biri ya · lerdtr . 

6 IKINClltANU" 1919 
ı · srs art"" 4§4 aa 

• ' J 
Bir Çoc k Soğuk

k öldü. o r 
Oduna giden zavallı yolda yo
lunu ksybetti, eve girerken öld8 

Gönen, (Huıuıi) Bir 
çocuk, burada ıon ıüolerde 
ki ıofukların tlddetiodeo 
donarak acıklı btr ıekllde 

ölmütlür. 
Gönenin Gündoğan ma· 

helleılnden Alı oğlu İbrahim 
iki güo e'fvel merkeple odun 
getirmek üzere daia ı lt· 

mtıtır . 

Çocuk oduolnrı merkebe 
yükleterek kaıaboya döner· 
ken eıaaen yağmakta olan 
kar tipiye çevlrmlttlr. Ço · 
cuk bu tipi içinde yolunu 
ka1betmf11 ıoatlerce kırda 

dolaıtıktan ıonra yolunu bu
labllmıı ve bitkin bir halde 

eve dönmüıtür. Fakat za
vallı lbrahlm kapıdan gtrer 

girmez yere yuvarlanmııtır. 

Alt, oflunun donmak üzere 

olduiunu anladığından he· 

men kendl•lol kaldarmıı •• 
doktora koımuı•a da lriıru· 
ramamııtır. Çocuk çok ıeç · 

meden ölmtlıtür. 

Gönende köy işleri: 
Gönen, (Huıuıl) - 938 

Y ıltnın ıona ermesi dolayl 
ılle köy bütc:elerlnde bu yı· 

la ald heıaplar tamamtle k•· 
panm11hr. 

938 Yıi:ı tı prolramıaa ko' 
nan tıler mu•affalınyetle b•' 
ıarılmııtır. 

Bazı lı6ylerde k6y kenall 

ları, dlfer bazı k6'1lerde ~· 
tllırokutlar yaptıralmııtır . 

Ôrnek köylerde de tohudl 
yerleri bazırlaaarak maki' 
neler ıetirUlmlıtlr. 

939 Yalı tı proframlar1 

hazırlanmakta •e yeni yıhO 

köy bCUcelerl yapılmakt•· 

dır 

Mahkümlars Bürhaniyede 
Okuma Yazma 

ltalJanın bılha11a Pantel· 
larlayı tahkimi ile, bu ıeçl· 
dt kapamak •e bu auretle 
loıllterentn ıark yolunu kea· 
mek nlyeUnde olduiu ıon 

samanlarda endtıe dofuran 
dGı&ocelerden biridir Buna 
mukabil lorıltere Maltayı 
tahkim etmektedir kt, bu 
ada BGyük Brttanyanm Ak 
denizdeki en kuvvetli nö 
betçlsl ıayılmaktadır. 

bulunmaktadır kt bunlara yım, dlğed t~kniiı. ve tedris ---~ <==----

yeraltı .u•h fabr11ı.ıar. di · ma,avır• olmak üzere ık• Banka Memur- Kaza elektirig., i 
yebıllriz. kol bulunaca&.tır . Yayım 

Öğretiliyor• 
islô.h edildi, 

Btr taraftan İtalyanın Sar· 
duaya, Sıcıl1a Ye çok kn
çilk, fakat me•kll kuv•etll 
olan Paotellaria adHındakl 
tabktmatı, dlier taraftan, 
bana mukabil Fransanın Bı 
%ertada, f .,ıılterenln Malt · 
da aldığı tedbirler burOnk6 
Akdeniz meaelHlntn en en
dlıelt •• milhtm noktaaını 
teıkıl etmektedtr. Bunun 
tçln, rerek Maltanıo tfthkl
ml Franıa için olduiu ka· 
dar Jngıltere için de mQhlm 
bir meıeledlr. 

Franaanın Bızertadald tah 
klmahnı, mluade edtldlit 
nlıbette ııezmlf olan bir in . 
ıılız gazeteclıl rördGklerlnl 
ıöyle anlatıyor: 

«Tunu.tan ılmale dojru 
ılden yol Akdeniz ıabtllne 

yaklaıırken, daha Bızertaya 
on mil kala, etraftaki tepe 
lerdc, manzaranıo güzelllil 
ıle hiçte ahenk teıkıl etml 
yen bası lnıaat ıörmiye 

baılıyonuouz 

«Bunlar f aıılalarla denize 
kadar devam ediyor •e sa 
hile bakan tepelerde denize 
~evrllmft toplarla karıılaıı 

yoraunuz. 

«Fakat Btzertada daha 
bir çok bhklmat vardır kl 

bunları g6rmek kabil defll
dtr. ~ah ildeki müıtahkem 

mevkiler birbirlerine yeral
tı mecralariyle bağlıdır. · 

« Bızert•J• glrdıjtnlz za · 
' man lıe keDdlolzl filzel bir 

ıeblrde buluyoraunu:ıs . Bı 

nalar sıüneıın altında parla
makta, caddeler göz kamaı· 
tmcı bir ıOoeı tle çalkan· 
maktadar. 

Şehirde dolaıarke• ken
dimi ternnenln önünde bul · 
dum. Teraaoenln kapıaına 

bi16k bir demir zincir sıe

rll•lttl • N8bettl hl•IJ•tlml 

Bu suretle. FranHnın, . müıavlrtoın maiyetinde kon larınınMaaşlarz g ndüz de CeT.)'dn Verilecek. 
Ştmall Afrika ınüstemleke· troller (ziraat müderlerl) ve 
lerlnl bQyük bir müdafaa ür yüze yakın yayım me 
tertibatı altına aldıjı ıörü muru (ziraat memurları) 125 
I01or. 8ır taraftan Libya hu 100, 90, 70, 60. 50, 35, 30 
duduodakı «Afrtka Mejlno 25, 20 olmak üzere onuncu 
hatlı- dlfer taraftan Ceza · dereceye ayralmaktadu. 
ırle Tunuı araaınJa yapıl· Ru müeHeıelerln umum 
makta olaa ukeri yollarla Qdür •• umum müdür mu· 
fraaıaoın bu toprakları bir aYollerlyle idare mecllıleri 
çelik çember içine .alınmıı refı ve azalarlyle •e umum 
oluyor. heyet müraklplerlne nrlle-

ltalya laerlııalde burada cek mbaf yeya tabı1 1&t •e· 
' ne denizden ıırebtlecektır, ya huzur hakları heyeti ~e· , 
1 

ne de karadan ... Böyle btr kılece tayla edilecektir 
teıebbüıte bulunuraa bü1üi( ilk defa bu glbl müe11e 

, bir rlcata uirıyacaiı bekle ıelere alınacak memurlar 

oebıhr.» imtihana tibl lutul cak or· 
(Deyll Herald) -

Sunl yağmur. 
Sovyetler Btrlıilnde kara 

topraklar mıntıkaeında ya 
pılan ıunl yağmur tecrübe. 
lerl, bu tarzdaki ıulama 
uıuluaun, hububat Ye ıebze 
r ndımanınıa müh ım ıuret 

te arttırdılını tıbat etmlt 
tir 

Moskova Hldroteknlk Eoa · 
tltôsü, aunl yağmur için üç 
makine •ücude getlrmlıttr. 

Mübeodfı Yanıl o in ince me· 
talik borulu makin si Çell
balnık traktör fabrlka11 ıma· 

mulihndao tırtıl tekerlekli 
Ye dteael molörlü btr trak
tör Qzerlne konulmakta ve 
yaz menlminde 200 il~ 250 
hektar ıulamaktadır. Bu ma· 
kine her ne•I ktiltürü ıbuva 
eden büUln tarlalarda kul · 
lanı la bl 1 mektedır. 

İkınct makine, 20 hektar· 
lık küçük ziraat blrlıklerl 

fçlndtr •e tıpkı öteki bQyü 

iü ıtbl, hububat. ıebze, 

mey•a her türl6 kültürde 
ku1lanılabllmektedlr. 

Suyu çok uzak meaaf e -
lere kadat fıılurta• bir tu · 

ta tahııl gireni r onuncu de· 
receden, llıe t hıillıler on 
tktnclden, üç senelik yükıek 
tahstl görenler on birinci ve 
Qç ıenedr.n fazla yükıek 

tahı•llıler onuncu dereceye 
ah naca ldardır 

Yabancı dil bilenler bir 

lumbayı, portatıf boruları 

ve bir frrlgatôrü ihtiva eden 
üçüncü tip makine ite, btl
huıa büyük ıebze bahçele· 
rl, tarlalar ve bflhsne. bab 
çeler lçıoblr . 60 Hekttar 
araziyi ıulı ya bllmektedtr. 

Sarata• mmtıkuındn kom 
somoletz kolkhozuoda ıuai 

yatmur kullanılmaya bat · 
ladıjındanberi yaz buidayı 

aaabıulu. ıulanmıyan tarla · 
lara nazaran üç mlılt faz · 
lalaımııtır. Stahn kolkhozu 
da üç buçuk mııli pancar 
mah;ulu a l mııtır. 

Malen Sovyetler Bırllğın 

efe 100 kadar muazum ıu 
ni yağmur makinesi çal ıı · 
maktadır. Endüstri, son za 
manlarda, bu makloelertn 
seri balınde YÜcuda retırH 

meılne b•ılamııtır. 

Mahauı bir kanuolc de• 
letten hır bak tem n eden 
veya ıermayesl nln yarıdan 

fazluı devlete ald olan ban· 
ka ve müe11eseler memur 
larının maaı •e Qcretlerl ıle 
hizmete ııırıı ese.ıları v~ ter · 
fl usutlerı hakkında ki llyi
ha Mecl tıe gelmiıtir. 

Bu mühim llhlydr.ıki hü
bümlerle bu müe11eaelerde 
çahıaoların dereceleri maaı · 

lara 150 ve 11raelle çahıa·, 
caklardır. Teknik müıavlr · 

ltk kolunda bu mıntakada · 
ki zira at mektepleri, tecrü · 
be htaıvooları, haralar ay· 
ıar d•poları, tohum lıli.h 

lstuyonlarlle icap et 
tikçe eçılao yenl lıtuyon · 
lar çalaıacaldardır . Yayım 

memurları zürra ile temasa 
ıeçerek onları yeni uıuller 
le zerlyata ıe•k ederken tek· 
nik kolunun veıaiUnden 1 ı 

Ufa de edecektir. 
Bunların arasında üçüncü 

bir teıekkül olarak Akbank 
bulunacakt•r Akbaok aça 
cağı depolarda l6zumu ka
dar zirai malzeme bulundu
racağı gibi lıöylüye meddi 
ve manevi yardım ıuretıle 
ve bcnçlandırma ıeklil'1 icap 
eden nealtl tedarik edecek· 
Ur 

Bu mıntakanıo kalkınma 

planının tahakkuku için 4 .5 
milyon liralık bir sercnaye 
ye thUyaç vana da bunun 
bir kıımı môhlmlml hıtasyon
lar, depolar Yeealre ıuretl 

le mevcut oldufundsn ilk 
hamlede bir buçuk milyoo 
ltra ile ite baılıyabllecek · 

tir. 
Bundan beıka kalkmmR 

pllnmın tatbikıne tdarei hu 
auılye v•rtdatının yüzde ye t 
miti bu tıe tahılı edilecek· 
tir . 

Bürhaoiye, (Huıuıi) 

Bürhanlyenln e lektrlilnln 
110 voltluktao, nafıa lılib 

projeıl ~eçhıle ı~l ah edilmek 
ıuretlle ceryanıo 220 volt 
luğa çıkarıldıiı m lumdur. 
Bu ayan 20 ı!nden tttl:taren 
kaaabaya hem ıece, hem de 
ııüodüz ceryan vcrllmeıl ka 
rarlaıtır almııtır . 

Bu makıadla elektrik fab· 
rlkası aahtbi B. Halit uf ak bir 
dinamo almak üzeredir 

Hap fıbanede de Müddl!!I· ı 
umumi 8 Hilmi Çtl tarafından 
mllhkümlara bir okumn·yaz 1 

ma kuuu açılmııtır . 

Bütün mabpuılar, kead1 

aralarından seçilen okur · J' 
zarlar tarafından der• 

ıörmektedlr . Kunun açıl 
muında Ye okuma le•••" 

mınm temin edllmeııad' 
Halkevtnl• bü1lk yardı' 
Ye mua•enetl ııörülmlıtiir· 

Haplıhanede bir maranıo' 

bir terzt atel1eleri ile ma~ 
kumlar içi• bir ucuz lokao' 
ta açılmııtır . 

Bürhanfye t•hir kuhibO"' 
de btr bilardo ıetlrtllml~ 

Amerika Diktatörlere Karıı 
Harekete Gececeh. 

(Baıtarafa birinci eayfada) 
diplomatik nıünuebetler fi 
ilen münkatıdır. 

Her iltf memlckf!lte çıkan 
gazeteler yekdlferlne luırıı 
tehklramız oeptyattB bulun· 
maktadır. 

Amerikan gazeteleri Ber · 
lln, Roma ve Sof y ya ~ç . f, 

ton hücum etmekteJtrler. 
Övr ~azeteılnde Madısm 

Tabut yazdığı btr makale· 
de: «Ruzveltın masejının dık
tatörlcr polalllcaaı (lzer•ne 
killi bir hareket olduğunu 

ka ydelmektedlr . » 
Bsıka bir ıazete dto: «Bu 

nutuk Oıta A Yrupada derin 
aklıler yapacaktır 

İnglllz ~aıvekıli Çember · 
liyo, Ruzveltln nutkunu Ro 
ma göıüımeleri de gözöoon· 
de tutmaia mecburdur dt . 
}'Or. 

Nutuk Alm,.nya ve ltalya 
için kara ıün , onlarm mu 
kabtlı olanlar için de ak gün 
yar tm ıtır» 

Popüler gozetc't de: «AtliD· 
tik Okyanuıun-.u ibQr k1t1n 

, 
da y ol bir ümld Ye yeni b
ceearet çaktı demektedir.' 

Alman matbuatı ataş püskt 
rüyor: 

Berlln, 5 (Radyo) - R11' 
veltio nutlcuna karıı matbll 
at hararetli neırlyatta b
lunmaktadır 

Bır K•zete ıöylece yar.11-' 
«Ruzveltln bu yanlıı b' 

rekette buluomaaıoın ,,,
hakkak üç sebebt •ardı 

~ 
1 - V aıtngtonun ıly••'~ 

Yahu dl ekooomtılnln • t•' 
altındadır. 

2 - Ruzvelt bizzat lı,I 
di fırkftıında artan mub' 
lefetle karıılaııyor. 

3 - Ruzv~lt üçüncil 4'1 
fa curhurrelıl olmak ııu10'' 

Oığer bir gazele de 
«Ruzvelt ıkı relılcuDJb~ 

luk dcvreılnde de ne Jıı11 I 
ğln önüne geçebtldı, n• 
kapitaltıt ılyHettenAmerl~ 
kurtftrablldı . Tarih tnıaolı f 
nutuklara göre deifl, 1~ 
tıklan itlere •are kty••' 
rlr.» Demektedir. 



~ .. 
i 
1 

• 

" f 
o'' 

TORKDILI • SAYFA 3 - - ... -
-!I sw 2li2 

Demiryollarımız Ve Mem·: 
leketin Yüksek Menfaati .. 1 

Garip Şeyler: 

Hava 1 uş 

A 
-

ı ı RADYO 

__ ~NKARA RADYOSU 

Bu menfaati ten» in icin hükumetimiz , 
devlet elile işletilmesindeki mutlak 

bunların 
zarureti 

zamanında idrak etmiştir. 
Alelumum nakliyat ft1erf· tlcıtret m&nuebd!Prlnde bü- ı rupa merkezlerine irsaline 

Dln, bllhuıa demtr7ol mü - yük bir rafhet görmüt o!an lmkin vermektedir. 

m .. • 
Si 1 1 e 

- ~ - l k şabili-Bütün hayvanlar a onu . 
el k istedı-rim Vt! onlara ne eme 

g~ imi anlatabilirim. 
, mi ani tab illrhn, diyor. 

Eski Beya:r Ruı orduıu 1 ted~n bunda ıaıılacak blr 
·zabitlerinden Anatol Petro · l Eı y l hayv nlar ın . -ı· yok . a nı:ı, •iç lımlnde bır a ım ıon ff!Y tmeslnl bil · 

1 ııünl~rde At.na aıazetelerlni ruhun• hitap e 
nakalihnın milli, içtim i Ye ırup aile biletleri ve mak· Bu ıahad1t takip atUfhnfz 
llcttıadi faaliyet menuala tu ücretli h lk ticaret bl · ıaye teozllli tarafe ıartları 
tında hata olduiu müıteıoa letlerl bu lnıma da tefmll nı merkezi ve tlmali Anu· 
ebembltyet malumdur. De· edtlmlttlr. panm fıtıhlak pazularına 
mtryollarının memleketin Bundan baıka Edirne mü kadar teımll etmek olduiu 
yGkıek menfaatlerine uyaun neııebetlerlnı kolaylaıtırmak lçfn Yuıoıl ın1a df>mlryol · 
bir ıekllde çahıab!lmeal için makaadlyieKu1eliburıaz, Ka larlyle yspılmıı olan iptidai 
bunların devlet eliyle itle raajaç araaıodakt Yunan bir anlaımada yukardakl 
ttlmeıladekı mutlak zaruret demlryollarına td kısım esasların Alman, Macar •e 

hGktanıetfınfzce zamanında ücretleri üzerinde de dahili hal1an ıtmendüfer hudutla· 
takdir edllmıı Ye ecnebi yolcularımıza münha11r kal · rına kadar teımll lnde pren 
ıermayeat ile imtiyaz ıeklln· mak kaydlle yüzde otuz ile ılp noktuındao mutabakat 

de çalııan hatlar 11rutle elti arasında tenzilat t~mtn hHıl olmuıtur Ocret tarife 
bGkametlmlzce mObayaa edllmtıtır ııaın <SailmOa:dekt devrede 

eclUmııtır Mal6m olduiu üzere A•- 111erl1et mevkUne ıeçirtlıce 
Eıkt Şark demlryolları it· rupa hattımız Balkan ve ilnl ümit etmekte1lz. 

lettcı kumpanya11 da yuka · ıarp memleketlerine olan Yeni yapılacak tarife ta-

rıdakt zaruretlerin ıevkıle münaıebetlerlmlzde huıuıl 1avvurlarına eeUnce, yukar· 1936 •eneıi nihayetinde de•· btr ehemmıyetl haizdir, Bal· da lzah edlldlfl ıtbt, devlet 
lete intikal eylemıı bulun . kanlar araaında yolcu mü - demlryollıuı memleketin 
IDaktadır ve helen Türk nıısebetlerlnl loidıaf ettir· müoakalit lhtlyaclarıoı adım 
devJet deaılryolfarı Avrupa mek fçln abiren Bulıariıtan adım takıp ederek 16zum 
hattı nanu altında çalıımak- da dahil olmak (bere Bal- •e ihtiyaç halinde icap eden 

tadır kan devlet dem ıryolları ara· tarife tedbtrlerlnl derhal al· 
G erek bu tarılıtenbert 11nda teoz ı llf umumi ve maktadır. Şurası da ılive 

lllez1'ür hat üzerinde teu· mü~ tt:rek bir yolcu tarifeıl edtlebıltr ki Anupa battı-
ıüı eden Yeni d e vlet rejimi ihzar edllmfıtlr Allkal. tda 

ve ıerek Balkanlı komıula relerce, bezı merutmln lk-
rımızla mQnuebet bakınun- malıoden sonra bu tarıfe 
dan alınan veys ahnma11 yakında mertyet meYklloe 

dOıtloülen tedbirler etrafın ıırmlt bulunacakt ı r . 
da Nafıa •ekiıletırnlzia ala Etya tartfe ler loe gehnce. 
kalı tlalrelerlnden .. J· •oıımı h ı. · dd 

.. " er mıntali'anın ve ma e 
sa 

111~lümat Tcrmelerl rica nto tıc ri huıusl yetlerlne gô 
11

nda bulunduk ı\ldıiımız re deAltme&ctedir. Mübaya -
notları aı•iıya aaralıvoru• k lf 1 f · ayı mütea ip eıya tar e e ıletme tar~ı ve . dahtli rlnln de Trakyanın iktiıftdi 
btzmet münaı~betlerl devlet ihtiyacına uvguo bir ıektlde 
demlryolları usulüne tama tadil ve ııllhıDa ııdılmlıtlr. 
men lntlbAk etUrılmtıtır. Ezcüm'e her nevi nakliyata 
Halk rnünuebetlerJnt idare ıa 111 il bulunan ve kullanılan 
eden itletme nlzamnameıt tonaj haddtne göre deilten 

A.aado'u kıanundakt hatları yüzde yirmi bet Jll elli ten 

IDızın aynıdır . zılt ıtupa ve aynı derece-

Devl~t demlryollıuımızın lerde tenzlllth kavun, Y•I 
ltletmeaıode takip etllil tk meyva ve sebze. canlı hay 
tl1aclt ılıtem, hizmetlerin ifa 
ve ücretlerin ta yiolade hal· 
kın thtı,acını, memleketia 
lktlaadl lmkiolısrmı ci&tma 

16zönOode bulundurmak 
eaa.,dır 

Bu euaan yanında yine 
ayol dlkatle talclp etmek 
mecburiyetinde bulunduğu · 
muz dtğer mühim preaı!p 
de ••eari Gcretlert zaruri 
ma1raf badlerlmlzle ayrırla11-
d1rıııaktır 

lıte bu esulardıın hare 
ket edilerek Şark demtryol 
larının mübayaaeındao ıon · 
ra halka eo ziyade ııkınh 
veren banliyö ve anahat 

yo'cu tarifeleri lıllh edtlmıı 
Ur Banliyö tarifelerinde ldi 
biletlerde münuebetlerln 
ehemmiyetine ıöre yQzde 
yirmi tle otuz arHında Ci · 

dit - dönilı biletleriyle ay 
lık Ye üç aylık karne btlet 
lerde bir Ocret üzerinden 
a1rıca ayol derecede müte 
favlt tenz lit yapılmıthr. 

lıtaobul. Edirne ve Kırk 
larell ara11ndakl m6nuebet· 

lere taalluk eden anahat 
yolcu tarlfeı&nde de ayni 
uıule tatbik edilerek mev 
cut tenzılt\t ntıbeU adi bi 
letlerde yOzde elliye, ıldft -
d6n6ıte yih:d~ altmııa tblii 
edllrntıur. Ayrıca halk ve 

Ya n, me1ajerl , odun Ye kö. 
mür, zahire Ye hububat, 
tuz ve tilt nakllya'ta müte
ellık dtğer bir çok tarifeler 
tedricen mertyet mevktıne 

•az ed ılmittlr. 

Bundan beıka ewvelce Sir · 
kecı garında pek yGkıek 

btr hadde bulu"an ve fst nn · 
bul ticareti Sçin c idden ağar 
bir yük olan tahmil Ye talı· 

)Jye Gcretlerl ton baıına 90 
100 kuruotao 20-2§ kuruıa 
tenzil edilmtıtir. 

Diğer clh~tte ötedenberl 
tlrket zamanında pek dur
gun bir vu: tyette bulunan 
beynelmilel tıcari eıya ne.k
llyatını hareket ... ıettrmek 
ve ihracat ticaretimiz için 
bu yoldan da sevk imkan 
larını ihzar etmek için 
ilk merhale olmak üzere 
Türk. Yunan, Bulear demir · 
yolları arasında Romanya 
ve Yuıoılavya hududlarına 
kadar mOıterek tenzıllt bey
neJmllel bir etya tarlfeıl 
merlyet mavkllne vaz ettlrll 
mlıtfr 8aılıca ihracat ef1a
ramıaı ihtiva eden bu tn6ı
terek tar!f e eıkl ücretlere 
nazaran yüzde yirmi beı ile 
elli ara11nda btr tenzltltı 
thtt"·a etmekte ve mallara-
mızın kendi v~ııaltlmlde ~e 

tek hamule Mnedl n. A .. 

mız gerek kat e ttlfl mıota

kamn huıuaıyeti ve gerekse 
bajı ı bu!undufu beyoelml
lel nakll1at mün .. ebetlert 

tttbarlle ana hatlarımızla ta· 
rlf e noktaıındaa k11a bir 
zamanda mu t 1 a k b 1 r 
intibaka müeaid buluomak· 
tadır . 

Bu itibarla kendlıloe ta 
alluk eden mllba1aa kanu· 
ounda tarlfelerln zaman ile 
mukayyet olmaksızın tedrl· 
cen intibak ettlrllecejl ıa

rahaten ifade edtlmtıtır. 

Kaldı ki, Trakyaaın tktt
.. di ha,.attyle alakalı bulu· 
nan blh~mum yolculuk mü. 
naaebetlerl Ye baılıca tica

ret maddelerinin ücret tart 
f el eri bug6nk6 tartlara teY 

ftk edllmlıtlr. 
Tam bir intibak tçla mev· 

zuata tema• eden ve kıamen 
harici münuebetlerde all 

kalı bulunan bası hüküm· 

lerla her iki tarafa da aey· 
yanen teımlll icap etmekte· 
dır . 

Bu vazt,etinde Strkecl 
ıle Haydarpııı• arasında te 
aiıl mukarrer feribot hizme

tinin f aalıyete aıeçlrllmnla

den ıonra temin edileceği 

tahmin edıltr. 

•• 
Amerika Sine
macılığının Ge
cirdiği Buhran • 

halyanca Fılm sazeteıl, 
Amerika slnema11nıo bir 
buhran ıeçlrdfitol kaydet · 
tikten ıonra A Yrupa •l•e· 
macılıiının bu buhrand!ln ta 
Ufade ederek Amerika •I · 

oemaımın yeryQı:ünde tut · 
t•iu mevkU ltıal edip et 
mtyecejlnl ıoruyor. 

Bu gazeteye a6re A vrapa 
ılnemaaınıo Amerikan ıioe_ 
nuuıD~ fallı oldui• nokta, 
A vrupada çenllen fUmlerira 
büyGık kıymeti haiz olan 
eıerlerde• ıe~tlmeıl Ye l.u 

ı11al etmektedir. meBk llzı~ç. in ne onlarındı -
Çüokü Anatol Petro"fç unun ne 

hayYanlarla konuıtujunu ve llni bilmek lcap eder, 
d k i 1 bizim dılimlzden itin daha aıarlbl , ıö y le 1 e de on arın d 

rint o nlara aolatabUdtğlol a~lamal rı . Ben Berlla e 

iddia etmektedir. k doktoru ıördOm 
l bir çocu klarla Eıkl Rus sabiti, thttli. dea btr, iki yatındaki çocu 

ıonra Yuoanistana ıitmtı Ye büyük adam 1ıbı koouıur 
orada 1erleımtıtır. O za ve onların bize maoA11z ıeı 
mabdanberl muhtelif ilim h kmılarını, 

l ler ıtbl gelen ıt.Y 
meseleleri üzerinde me11u ailamalarıoı anlardı. 
olmaktadtr. k deklo· 
K.n.1lıl aynı zamanda Bu Alman çocu 

• d ilham alarak, Ana 
re11amdır. Fakat daha ziya· run an h larla da ko· 
de onu hayvanlar lleml cez· Petrovlç aynn 

betmııtır ve reuam olmak- nuıulabtleceilnt cl016nrnüı ve 
k nihayet taa ziyade bir hayvanat tedklkata glrltere mu· 

altml olarak tanınmııtır. kendi ıöyledlilne ı&re, 
Anatol PetroYlç tddla11nı nffak olmuıtur. 

ileri ıürerkeo: Anatol Petrovfç tddlaaını 
- Bütün hayYanlarla ko 11\>at için tlmdlye kadar ba 

1 1 ra ne lı· 1 p-ııtır . fa -nuıabt lrım ye on 8 zı tet .. ft b .. er ye '"' 
1 

eserlerde mevzuun bozulma. 

muıdır. 

FraoHda Ye ltalyada bu 
noktaya çok dikkat edil -

mektedir . Halbukl Amerl · 
kan onatı, telı:nık tılerl ya· 

ııta olmaktan çıkarmıf, dol 
rudan doiruy i•Y• ittihaz 

etmtıt•r Bundan dolayı A.aııe · 

rtkan slnemacılıiaoın elinde 

Holltvut albt mükemmel bır 
ılnema merkezi olduiu hal 

de bu merkezden liyıklyle 
ısUfalle edememııttr. Ameri 

kan ftlmt dekordur, maki 
nedir, özO nokıandır. A me· 

rika lı lar film çnJrlrkea de . 
kor ve ibtııam lçıo neler 

feda etmezler. Me1eli. H.o
meo ve Jültyeti bir Amerl 

kaa barı11a ı6türmekte ve 
orada bu iki ıevd1a lıya k >k 

te,ı tçlrtmekte tereddüd et· 
mezler. Bu ıuretle tarıhi bir 

maziyi lıtediklerl elbl tahrif 
etmekten çekinmezler. 

Halk bu çeıtt eserlere ilk 
zamanlarda çok rafbet etti 

Fakat bueüo artık bıktı. 

Bilhuıa ılnema ıeıli olduk· 

tan sonfa mevzunu ehem 
miyeti arttı . Bu ıünün in 
sanı artık dekor ıörmeye 

deill, içten gelen mevzular 
lfltmeje gldıyor. Sinema ae · 

naryoıu yazanlar da mev 
zularlle lalmlert ebedUeıUr 
mek ı.tedıler. Amerika re
jlıörlert bu butt me•zuları 

~eYlrmeğe llytk ıörmedl . Ve 
AmerUıadakl ılncma buhra · 
nı buradan baıladı. 

Bu buhran devam edlyer. 
Holllvut fabrikaları artık eı 
klıl 1ıbı harıl harıl çalıımı 
Jor. Buaa mukabil Avrupll 
fHmlerJ daha çok aranıyor. 

b - Ok tecrübe•ln kd uıl uy 

k • !imlerin huzuruodııı bir ço a 
• - ü deki ınolerdt> yapa onum ıı: 

Kendlıl bunun için 
caktır ki 1 da 

k mera ı ar hazırlanar en 
da yapılacak ltcrübeleri 111 • 

bıuızl ı kla bekltyorlar . 

1 P t O vlçln iddiası· Anato e r 
k kabil Jeğıldtr 

na ıaımama 1 
t ~ tccriibe eri 

Fakat yap ı a bü•bütOn 
görünce herke• 

bcyret ediyor 

Bazı laf aolar hayvanlar 

M la e•lerlmizd• 
vardır: eH 

1 k" ek· b i dtftmlz kedi er' op 
eı e h iıtedlğtmizl 

ler. Sucılaro er 
deiılH b ile bazı ıeylerl yap· 
tırabillrlz. Gel dedlğtmlzdza . 

k iuocıı gl er 
man gelirler. 0 

otu · 
l Halli otur deyince er. 
rurlar . 

atç111ınan Fakat, Ruı hayynn 

1 l koouımaıı dört ayaklı ar a • 
ldl O laf · bu kabilden değl r ' 

h hayvanları uı la en ırçın 

' bit Meseli laodırmasıoı 1 yor· 
bl köpeği Petro•lçin 

a&llD r 
1 or1unuz. Hay· 

karııama ıetır Y 
k·pükler aaçuak van, ağzı o -

bavlamakta ve doktorunkuze 
h lanma ta-rtne atılmıJıı azır 

dır. Haywanat a limi bir, iki 
- ı - r köpek kukelime 101 uyo ' 

zu keıillyor 
Anatol Petrovlçln daha 

sarfp bir tecrübeıı var: Arı· 

ları bile bir emri ıle en za 
ran•z bir hayvan haline ge

tiriyor. Havada bir çiçeğe 
koomak yeya b r l ılnl eok 

mak üzere dolatan bir ıarı 
arıya bttabea Petrovlç bazı 

nasihatlerde bulunufor Arı 
derhal adamın yüzüne konu· 

yor, fakat ıokmuyor, uılu 
uılu oturuyor · 

Aoatol Petrowlç btlba11a 
yılanlarla dost olmuftur O, 

diyor ki: 
Yılan demek, kadın 

Makaleılnl hullıa ettlfl 
mlz ı•zetey• göre film ıer 
mayeıt yavaf yavaı A1nerl · 
kadan Avrupaya kaçacak, 
yoktan yaratılan Hollh•ut kı 
•• bir zaman lçerelnde yok 
luja lruı,acakhr. 

demektir. Gerek ruhu cthe· 
tinden. ıerek cinai balnmıa· 
dan lklıl ara11ndaki benzer 

, lık aynıdır . Kadın ıevdill 
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O k11kanç o!ur, eodlıe zama 

b 1 r a,;z1 dtll tutulur. 
lere aı " • • ' 
Yılan da öyledir Eıaaen yı · 

ı D ınıaoın etrafında dola . 
.ıillDI 

oıp 11kmaıı kadınının ıa· 

rılmaaıoın aynıdır " 
Alimin bu naz riyeıl de 

herke•I h 1rete düıürmüı 

ve büyük akisler uyındar 

mııtır. Hattl alay edenler 
bıle olmuıtur. Fakat Aoatol 
Petrovlç tddlaanda l1rar et · 
melde ve bunu da lıbata ha 
ıır olclufunu bildh'mektedır. 



SAYFA: 4 TORKDIL.t 

1 gil er yi Ki da e Ediyo? Bandnma sulh hi~imliği 
sat ş memurluğundan: e<lagUtere 250 ıeoedenberi 

dıı ıtyaaetlnt idare eden eu 
ıı, yani Avrupa kıtuınll 

bir veya birkaç devletten 
mlteıekkıl l>lrlıjin hakim 
olmaaamı imkan vermemek 
esaaını, terk etaılı gıbıdtr. 

loıtitere. bir tek devletin 
bu ıekcldeld hakimiyetin!, 
kendlıl fçla bir teblıke aay 
maktaydı. loılltere bu eıuı 
terk etrnıı ııbı ıöründüiü bu 
ıırada yeniden ıtliblanma 
faallyetlnl de, mütrmadlyen 
hızlandırmaktadır. 

Fakat bu hareket de onun 
ananevi telilddıln•, tııı betlt 
ıaymakta devam etttjln& 
zannetttrebılır. Çünkü 
deniz kuvvetine da 
Janıuı bir imparatorluk, yal 
nız denla ılllbları ile ml
daf aa edilir halden çıkmıı 
ve bir kılanın karaya batla 
parçHtJmlf rtbl bava taar· 
r•zlarıoa açık bir bale ıel· 
mlıttr. 

l•ılltere kendini dtinyanın 
J•DI ıartlarına uydurmak 
için çalıtı1or. Onu idare 
edenler, bldlıelerJn bHk111 
altında mlblm kararlar ver· 
mıılerdlr, Vena, mua-
bedeılnln yerine tutacak 
batka lııtr m u a h e el e 
hazırlamadan bu muahedeyi 
ıtlmlıler •• ·bu ıuretle Av
rupaJı akar bir ıu baltnde 
ve lnııltereyl karanız bir 
vaziyette bırakmıılardır. Ya · 
kın lıtlkl.alde de aynı dere. 
cede bayati mahiyette ka 
rarlar verilecek ve b• ıurd 
le intikal devrinden bant 
içinde ıeçerek yeni bir ba. 
rıt devrine kavuımak lçla 
çalııılacaktır. lnıtlterentn bu 
ıırada çok bGnerll bir reb

berllfe •ubtaç oldufu mu· 
bakkaldır. Bu rehberltjl kim 

temin edecek? lnrtltereyt 
idare eden kuYvet nedir. 

Daha bHtt tekilde orıa 
atse edılmlt memleketlerde 
otorite temerkOz etmrı ol
dutu için kararlar fazla mü
nakataya IGaum ıörmeden 
•erile reldııı lçfn, baıka 
yerlerde bu ıuallere kolay 

lıkla ceYap verilebilir. Fakat 
laıllterede iktidar, daiıtal 
mıt ve dealdeıttrılmtttlr. 
Karardan önce müzakere. 
ler J•pılır, daha ıonra ten 
kitler baılar •e en ıonunda 
haaıt ıeıln kati lmfl aldu 
i• taayyGn olunamaz. 

Renklerin •e çizgilerin ıon 
tierece müphem kaldılı 11111 

bir adada yetlten lnglllzln 
vuıuha karıı, adeta fıtri bir 
nefreti vardır. O kadar ki 
mantıki vuzuhtan bile hoı 
lanmaz Ve kendini mu y 

yen, ıarlh hır yolda ht11et· 
mektenıe ılılı bir yol içinde 
1ür6meyl te:clh ederler.Hat 
ti loıtllzlerln eıu lı:anunu 
bile müphemdir . Ve bu 
yüzden, 16ründiığü ılbl 
dejıldır ve tlım adamları 
bu kanunu tefatr etmekte 
blrleıemlyorlar. Bclld bu 
kanun da daha 1arlh bır 
mahiyette olıaydı, bu dere· 
ce tyl ltlemezdt. ihumal ld 
mOphemlyet ve luı.ranlık, 

lnrtfız huıuılyetlerlndeodtr . 
Eıııı • kaoununrı göre İngll 
terede bütün otoritenin lır:ay 

oıfı «Parllmentolu kral» 
dır. Fakat bu lngtliz tlblrt 
aln manl11 1 Lordfar ve 
•nam kame.raları ile kral, 
ıi•A•ldır. Çnrıldj P~rl.lmt'll• 

todan mai.uat 615 azalı 

avauı ka.mıır 11dar. Lordlar 
kamaruı ise, d ha ziyade 
dekoratif bir mahiyeti be. 
izdir. Sır VUUam Cılbert, 

lordlar ke.maraan:ıın hü\ ük 
hcırp sır sında hiç bir lf ba 
tt&rmadıiındlln bahseder 'e 
bu ıekllde horeket etmekle 
vazlfeılol yaptaiu:u nl tır! 

Krala aeltncc tetrll bayata 
bakımından, bir otocnaton· 
dur. Demelt kl "Parlimeo. 
tolu kral,, tablrlndeD mak
aat, ftvam kamarasıdır . 

Avam kamaraıı, bu ba· 
kımdan, dünyanın eo ıallbı
yetlJ teırll heyetidir. DJceyJn 
dedtğl gtbl, a•am kamara· 
11nın yapamıyacağı, kaldıra

mıyacaAı, tadil edemlJecefl 
bir kanun yoktur. Parlimen· 
toya üıt6n gelecek bir mah· 
keme de yoktur. lorllız par 
llmentoıunun, ılyaıl ıall· 

htyetl de çok büy6ktür, 
Amerikanın konırut Bırle- . 

tık Amerlkaa cumhuriyetle 
rlnden her blrlohı teırU mec
lııl ve Amerikanın yGlnek 
mabkemeıl, bütOn ıellhtyet· 
lerl ile bir araya rettrtlecek 
oluraa, avam kamareıı vO· 
cude getlrtlmft olur. 

İogllterede böyle bir ma 
kam buluadufuna röre, 
memlekete rebberhk edecek 
daha baıka menba aramak 
caiz mı? 
Şu var ki İnıılız bayah

nın bu cephesinde de her 
teY ıöründOiü gtbl detıldlr 
ve kitaplar loıanı ıaıartmak 
tan batk• bir teye yaramaz. 

lktıdar, haktkaten parla· 
mentodadır ve bir parll
mento daha fazla iktidara 
Hhlp olamaz. Baıehotun 

dedıfJ ıtbl Parllmentoaun 
yapamıyacatı bir ıey 

vaua, bir erkejl bir kadına, 
bir kadını bır erkefe 
çevirmektir. Fal.at parllm 
ento, lklldaunı nadiren kul 
lanır. Parlamento, araaara 
homurdanan, fakat baııuda

kl miirebbioln t•klattıiı kam· 
çıya itaat eden muazzam 
bir aralan rlbldtr. Bu yüz 
den anlan arıuıra, köpürGr, 
k6krer veya mmldanıraa da, 
baı•ektlın kumandaaını ve 
parti imtrlerlnfn dtılpllne rl 

ayet emrini bat eierek kar · 
talar. 

Demin tarif ~ttiilmlz «Par· 
limentolu krah> tlblrlnl. 
«A•am k mare11» diye tah 
dıt etmtıtık. Şimdi de Av 
am kamara11 tabirini de tah 
dit edebiliriz. 

ÇGnkü avom kamaraaın· 
dan makııat, bükO.rnet teıkıl 
eden heyettir. Hükumet ıl 
yaal kun•etlnl parlamento· 
dan alır, fakat yalnız parll . 
mento naouna hareket et 
mez Parlimentoya du nuıl 
hareket edeceflnl göster!r 

HOkumet oazari1e balu 
mından, teırli ve fcrAf kuv 
vetler araaındakı boilantıdır 
'Fakat hakıkatte bu iki kuv 
vetl de kullanır Baghot 
luglllz eıaııt kanur:.unun lf 
görebtlmektekf kudretlnln 
sırrını bu noktada bulmuftU 
Hükdmet partameotod11n 
geçirmek ve krala imzalat 
mak lateclıiJ mühim kaoun 
li yfbalarsnın hcpıınt hazır 

ladıtı lçtr.ı kral ~le meclisin 
sallhlyetlerlol iHbetmıı ta · 

yılab&lfr. 

lfr lnıılıı... m•ml•k ıt 

hakiki iktidarın kimde ol
duiu ıoruluraa, üçte bir lh· 
maile alınacak cevap ıudur: 
Mülkiye! Sebebi. m6lktye 
htzaaetlerlnln ciddiyeti; ka
zanç verılıl müfettııınıo, in 
safla, fakat mutlak aalabt
yetll bir millteblt olmaaı, 

m6lkl1e memqrlarının far. 
katar haricinde kalarak lm
paratorluiu, pek ıeolı öl
çüde idare etmeleridir. 

loıllterede mülkiye biz 
metl, kendine ıöre bir mab 
keme, bir tetrlt heJetı kud 
retlni haizdir. Onun nizam· 
lan bir kanun gibi tatbik 
edtllr. Ve kararlara hiç bir 
tadile utramaz. Vatandaı, 
bllha11a mülklyenlD renlt 
letkilltı ile tem&1 eder. Ka· 
blneler ıellr, gider, fakat 
bu muaaaam teıktllt dur 
madaD, dtnlenmedea vasıfe 
lertnl yapar •e tılerJae de
vam ederler. 

lnrllterede taç, iktidarın 
kaynalı delil, daha fazla 
aembolüdür. Kralın kanuni 
hukuk ve aallbtyetlerl, ata· 
tı yukan ııfıra lnmtıttr. 

Fakat kralın, btlkuvve nO 
fuzu, çok bGy6ktGr. Baıve
ktl, kral ile dalma temaı 

eder, ve kral, temıtll bir 
mahiyeti haiz olmıyan bir 
avuç arııtokratla beraber 
yaıar. Bır kere Gladıton, 
Kraliçe Vıktoryayı, temaa 
ettlll «Kuvvetli mubıtlerın 

baıveklU ıktıdar mevkUae 
getiren ekaerlyetln noktal 
nazarını anlamadıfını hsah 
ede.rek kraltçeyl tekdir et· 
mı,u. 

lıte, loıtlteredekt lktlda· 
rın en belli baılı nııt.ları 
bunlardır. Fakat bunları 

kim ltleUyor, ipleri kim çe· 
kıyor? lnrilterenın en büyük 
kıyaHtl ıöıtermeat icap etu· 
il 11rada verilmesi fcabeden 
kararları kim veriyor? 

Doktor Tbomaa loaeı in· 
ıtlterede en nüfuzlu mevki 
ler hakkında ıorulaa suale 

ıu ce•abı vermlttl: Baıve· 
kil İoııltere banka11 ıefi, 
Kanterburı bat plıkopoıu, 

Taymlı bıt muharriri, lnıl · 
liz radyoıu müdürü, hazine 
daimi ıekrcterl. 

Fakat bu zatlcrdan her 
blrJotn nGfuzu, ıabıa ıöre 

dejıldtr. Buıünıe, bofl'ekt 
ltn nüfuzu, her nüfuzun fe-.. 
klndedır . 

«Parla oentolu kr h> tabi· 
rint biraz daha daralttığımız 

takdirde kendi hariciye na 
zırhfmı, hatta kendi kahı 

ocıtni kendi yapa'? Cham 
bcrlainio tek batına luutı 

mıza çıkccaf1111 ı5ylemek 
biraz milbalifa olur. Fakat 
ıoo bubr olar 11r ıınd1t lo
ıılterenln mukaddııratı, Mıı. 

ter Chamberlaln ile üç ktıı

nln eltode1dı. Bunlar Sır 
Joo Saymon, Sır Samuel 
Hoare ve Lord Ualıfakı ıdı 
ler. Zaten iç kabine de 
bunlardan müteıekkıldtr 

Bırblrl ardınca karar veren 
ler bunlar, bllhHH Mııter 

Ban d ı r m a D ı n Peıa 
m e ı c 1 t aıahalleılnden 

Süleyman Kırkıtın Hacıyu

ıuf maballeılnd~n Sadetlfn 
kızı Hanife •e Sadettin oi· 
lu liitfQ ve Scdettln &uzı 

Mürtlde ve pazv nt Ali kızı 
bedrlJe ile müıterek bulun 
doklara Şubat 302 tarih 15 
t 6 defter numaruında ka. 
yıth Ômerkö1Q 1olunda ha· 
len ıağ tarafı deı ict lıken 
der, solu Mu.taf , aon 
ÔmerköyQ yolu ile çevrılt 
etkldea dutluk halen yar111 
bai yarııı tarla iki dö
nOm ve 45 lira mubam 
men kıymetli Ye Çınarlı ma
balleılndc ıol tarafı Hanife 
haneat, aaiı Mehmet oflu 
Recep, arkuı Haalfe •e Emir 
Ahmetlerla A11e cepbeıt 
Çınarlıdan ıtden yol ile çev· 
rili Ye 200 lira muhammen 
kıymetli aıaiıda tkl oda yu
karadakl iki büyük btr kn . 
çilk odala Ciıtü çakük ,,. bt· 
raz haYluyu mOıtemtl ban• 
Ye tapuda kaydı bulunmı

yan Edtnclk yo unda ıai ta · 
rafı peynir J•mez HHaD ıol 
tarafı Maltaya ıtden lace 
yol arkaıı çakar oflu meh . 
met ön6 kuyu ve Edinclk 
yolu ile çevrile 45 lira mu 
bammen kıymetlt 3 dön6m 
mtktaranda ~.arla açık artır· 
ma ıuretlle Banclırma mab· 
keme kalemiDde 20 • 1 939 
cama ıünü ıaat f 4 de ıatı
lacaktır tbaie ıünCl mu· 
1aammea lnymetlerın yüzde 
75 nl bulmazsa. en çok art 
hranıa taahbOdQ bakı kal
mak ıattle ~ acı tbale 
6·2 939 pazartut ıGnO en 
çok arttırana ihale yapıla 

cakhr. Alikadarhlar ve tr
tıfak hakkı iddia edenlerin 
taraba ilanından ıuberen 20 
ıOn 1çlnde satıı memurlu
Auna müracaat etmelHI akıl 
halde hıç bir itirazın dinlen 
mlyeceğı arttırmaya lttlrak 
edenlerden yüzde 7 buçuk 
nlıbetınde teminat akçaeı 

veya banka mektubu ara
nacajı ve ıartname dan ta: 
rıhıadel! lttbren heıkeae rıçık 
bulunduruldiu fazla malO · 
mat almak tıllyenlerln mah· 
keme kaleminde 938 - 296 
numaraya lıtinaden ıa.tıı 

memurluğuna müracaatları 

ilin olunur. 

Chamberlaindi. V e.zlyet, 
parlamentoya blldbtldığı z 

man kn bulden baoka yapo -
cak bir fe}' yoktu. 

Fırka luılrlerl, mtcllate 
zaptı temine çalıımııler. bıl 

ba11a mecllatekl rauhsfaza 
karlar g rubu imfrl, yQzbıt§ı 

Morgesıonun fsrka kuvveti 
e d v nan kabine kuvve· 

tini tebarfiz ettirmek için 
mQhim bir v zlfe bft§&rdığı 

göze çarpmı~tı fırkll teı · 
ı,tıatı ıeft Sır Dougl s Ha· 
klnglo vazifeıl de çolf mü 
bımdtr. 

Yazan: H . Callerden 
(Nevyork Ttmes Muharriri) 

. - SONU VAR -

Bandırma 
işlet 

elediyesi E ektrik 
e Müdürlüğü ,den: 

Bandırma belcdlyeııl elektrık lf l~tme !dareııtoe 00 ltre 
ücretle bir elektrikçi alınacaktır Taltplcrin veeıkatnrile 
blrHktc 14 1 939 tn;thlne kadar bel,..diye rlıv8ıet ac mü 
racaat etmeler! 
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1 IKINCIUROll 1111 "' . . 

•~•~~~~~~a~~·~~~••~•~••~•• ! Türkiye ~umhuriy ti Ziraat Bankası = = K apıtn_J: 100,000,()()0 Türk lirBsı ~ 
1'i. Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ 
1'J. Dünyanın Her Tarafında Muhabiı /er .,. 
~ Her tO:rl6 zirai lkrazlar-dfier btlcOaıle banka mu· = 
~ ameleri b6yük ıubelerlncle kfrolılf lu:ıeler. ,. 
; İhbars:ız tas"rruf ve .urnotıtli ht>ı~plrırmd~ Una· "f* 
l/tJ. mlye r. "* . ; 

lkramigt': 141/rtart: /J;ramlyt nln tutarı: "* 
ADEDi LiRA LİRA .,. 

!O 
25 
30 
40 

1000 
500 
250 
ıoo 

50 
.tO 
20 

ıooo 

500 
250 

Jf 00 
1250 
ı200 

800 

~ .,. .,. .,. 
'* ,. 
• '* lU 6UUO 1lı 

Bu ikrami!Jtltr her uç ayda #Ilı olaıak uure st· '* 
nede d6rt defa bu miktar ıızerlndt:n kura ile tieğıtı- = 

1"' laca.ktır. ,. . ~~·~·~~-~··············· 
Sındırgı Belediye 

Riyasetinden: 
45 Ltra aylıkh Sındırrı beledtJe mubeılp •M klttpllfl 

açıktır . Talip olanlar orta tahılle ald mektep tabadetna· 
meıl, aakerllk vealka111, büınühnl mazb•ta11 •• evvelce 
bulundu~u memuriyetlerden aldıiı veaılı a ile bJrllkte Sın 
dırı• belediye rlyaaetine müracaatları ılln olunur. 
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ErdBk ı cra memurluğundan: 
Balılıeıtr Karaojlan ma 

ballealade KaHp çıkmazı 65 
aayılı e•de mukim Fatma 
Bor lura Halıkc:atr icra dat. 
reılnln 938 - 1993 numarah 
doıya tle maaraf ve reaml 
tahıtl bakiye 764 lira 50 
kuruı vermele borçlu Dur 
ıuabey kazuı e1ki tapu 
memuru Alt Ratlp Geçerin 
tıbu borcundan dolayı Er· 
dek tapu d&lrl'llnde 25 8 -
9J4 tartb ve 53 ııra numa
raaında kayıtla ve Ocahler 
kö7ü hududu dahı ltnde 

Amulya mevktande ıarkan 

Torna dereıl, ıarben Ocak 
lar yolu, ıtmaleo Saıt ve Ha · 
iti, cenuben Ôkıüz Kızlar 
Ye Boruzao M~hmed ve Ha· 
el Kadar •e Etem ve Saat 
ve Dunun HaHu •e Kürt 
Etem hudutluılc mahdut 
bai ve zeytin eıcarı Müs • 
mıreyl havı 29670 metre 
murabbah ıayri weokulGn 

1282 paJı ttlbarile borçlu 
All Ratlp Geçerin 662 payt

na mtı•i halinde mutasar
r1f olduiu kayden anla11l
ma11na. mebni Jıbu meıni 

h ltnde buluna.o borçluya 
aid 662 payyerlndc 3 9-938 
tarihinde hıcıedtlmıı ve üç 
yeminli ehlivukuf 950 kı) -
met takdir eylemlf ve borç · 
luoun mo.bköm bulundujun 
dao krınuni vut.t o an Er
dekte Vod•o la 8 . Mehmet 
Sovdana 21 10 - 938 tul 
hinde teblil ve bir güo iti · 
razı val:ı olmadıf,mdao ık 

tlsabl katiyet etmekle ır.ıvrl 

men&cu\ 6 1 939 tarihine 
ra1llryao cuma güoO aae.t 10 
den 11 kadar Erdek lcr" 
dalreılnce bir ay müddetle 
açık artırm y a koi.iulmuı 

müsbitelerile birlikte me 
murlyetlmlzc mQracaatları 

ve akıl halde haklan tapu 
ıı cılle aabıt olmadıkça ıaht 
bedeltDlo paylatma11odan 
harlç kalacakları. 

2 - Satıı petln elup ıaJ 
rl menkule tahmin edllmlı 
lu1metlo Jlzde 75 ıt bulma• 
11 lazımdır. Satıı lıtıyenln 

alftcajına rücbant olan dl· 
ğer alacakların mecmuun 
da f&zlaya çılrmaaı ıarttar. 

Bu mıkdar eJde edıl~medtğl 
takdirde en çok artıranın 
taahhOdü baki lealmak ü:r.e 

re OD bet ıün müddetle 
temdit tdıleıek 6 - 2 • 93g 
tarihine teıadüf eden pazar
tesi ıünü ayni yer ve ıaat· 
te ıoo ihalesi icra edilecek· 
Ur. 

3 - Tftltplerln artırmaya 
ıtrmudtn önce muhammen 
lnymet-ıı yüzde 7 buçuk pey 
akçeıt vermf!lert veya mıllt 
bir bankaoıo teminat mek
tubunu ita etmeleri llzım · 
dn. 

4 - Satılacak ıayrl 

menkulün verrlıt, delllllye · 

ıl tescil veaalr pul murat· 
ları alıcıya ald olup bu hu-

suıta daha fltzla malümat 
tıttyenlcrln 6 - 1 - 939 tari
hinden itibaren herkeıln 

göreb!lmeılnt temtnen Hrd~k 
icra datreıtnde açık bulun· 
durulan artırma ıartname· 

ıtle 939 62 sayılı doıyay• 
miiracaı:.tları tlan olunur. __ "" _______ _.. ... 
1 TÜRKDILI . 1 

Pazn.rtcafnden baık e her ı 

rıün çık;u. Siyasal gnzcte .. I 
~ ılhf;ı: 00 Kuru t 

tur. Alt Ayhjı:400 

1 - Bu gayri menkul Sayıaı: 3 • 
üzerinde lpoteklJ al cakl ı- Günü •eçttıı, .. ayılar l fl 
ların ve dtğer alakıaderların irnruştur. 

baklaranı ve bilcümle iddia· ADRES J 
larını tarihi tliind n ıtıba· BAUKESlR l'Üf.<KJJH 1 
ren 20 gün ı çirıde evroln 
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