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ıedarlara 

artacak 

tenltne ye 
bakt1e-

alo ıeael ltlyeye de•rhHI 

karar 9erllml1Ur. 

Ticaret ~antası hisı&du-
lanmn toplantısı. 

Ankara, 27 ( AA. ) 

Tctrk Ticaret Baakuı hl11•
darlar umumt heyeti de bu· 

1 01: toplaonuıtar. 

Baokaı"n 1939 ıeneıl 
muamel&tına ald idare mec· 

llıl ve müralıtpler raporları 
ile kir Ye zarar heıapları 
taadlk edllmtıttr. 

1938 Yılanda bankaya 
yapılan taıı~rruf tevdiatı 
1. 377 515 lf ra11 ndeıl• ol· 

m~k Gser• 3 ::t29 544 llr•J• 

varmııtar. 

.... 

Ruayanın 

nüfusu. 

r 

Moıkon,27r A.A.) 1939da 
Sovyetl~r BırltfJode yapılan 

anfuı tahririnin muvekkat 
rakamları aeıredılmltllr. Bu 
rakamlara ıare umumi nG· 
fuı 170 mllyoa ı2e bin ki· 
ıtyl bulmaktadır. Kati neti
celer alHada laellt olacak· 
tır. 



IAYJA ı 2 -· 
İlk Oğretim Sahasında 

Radikal Hamleler. 
' 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
baeıada ve ııhhat ıılerlnde 
f alde temin eden lını unıuru 

nereden bulmah? 
Yapılan tik ıoodejlardan 

anlıııldıkl her köyde okuma 
yerıma bilen bir iki açık 

16z lnıan vardır. Ve bun· 
ların yüade dolıaanı oıduda 
çavuıluk veya onbaııhk et 
mittir. O halde bunlardan 
lıtıf ade edilebilir. 

Bunları memleketin mu· 
ayyen mıntakalarına topla
mak, oralarda açılacak kuu· 
larda 9 - JO ay kadar ken 
liılerlne blr~ok zirai me 
baretler, ameli bllıtler ver· 
mek Ye lpttdal mal6matla· 
rını ıentıletmek ve ondan 
ıonra da ayda 10 lira 
mulrabllfnde kendtlerlne 
kendi k6ylerlade etUmenllk 
vazlfe•I vermek 

lıte elltme• teıidllbnın 
••• hatları bunlardır. 

Eiltmea bir taraftan k6-
yfla çocuklarlle ufra11rken 
dtier taraftan da k6y0n fi· 
danlık •e alat ltlertle ui
raıaealr, clnı bufdayları fal 
delerlal klyl6ye btlfHI an · 
tatacak, keneli tarluı dalma 
aGmunelı tarla olacak ve 
lıUyen k6ylGye her zaman 
aardıma hasır ltuluaacak ..... 

lıte bir elltmen ki hem 
çocukla me11ul hem de mu 
bıttala prodolulyonu tle. 
~fuıu 400 .len •t•iı olan 

3 ııaıfla ve tek ölretmenlı 
k61 okulları için tlmdllık 

'-andan daha ucus ve elve
rlıll bir tetklllt dütünmek 
alçUh. 

lkJ yıldanberf takrlbe• 2 
bla eiltmea yetııtlrllmlttlr. 

lu rıldan itibaren her ıene 
3 bin •lltmen yettıtlralmek 
iizere tertibat alınmııtır. Bu 
ıuretle tik tahıtl da va mızın 
kemiyet Hfhaıı on tenede 
haledllmlt olacaktır. Bun· 
dan herkHlD ölünm•le ve 
ıe•lDmeie hakkı vardır. 

-l-

ilk tahıll tıı umumi ma· 
htyette hu tarzda hal edlltr
kea tıln ke1ftyet ciheti de 
ayrıca tlltlnGlmGttlr. 

Bundan b6yle öfretml'D 
okullarından mezun olacak 
talehenln 1lzde doluanı 

k6yde çalaımata mecburdur. 
Şehtrlerln ihtiyacı az çok tat · 
mln edtlmelc üzeredir. 

Bu ıün k6ylerde çalı111n 
tkl Up 6fretmen vardır: BJ· 
rl fedaklr ve ıayretll dije· 

rl bedbin, tehir doıtu ve 
ruhıuı. 

Her fklılode de müıtcrek 
vaaıf ıudur: Kô1dc muvaf· 
fak olıcak bılaı •e meha· 
reklerden mahrumt1et 

Ôjretmen okullarına öyle 
bır lıtıkamet vcrllmelı ki ta· 
lebeal blrinct derecede köy· 
16 olıun •e okul k61ün bft
tün zirai faaliyetini içinde 
toplaaın Çocuk tahıllını ta 

mamlarkcn ıübre, hayvan, 
ajaç, ıüt, demircilik koope· 
rattfcilık lıb . ı ılt rl üzerlo. 
den bılful çıılııarak buoları 
iyice baıanın Mezun talebe 
köyüne ıtttlğl zaman kol
larını ıı vayı:ırak tlerl kültÜll) 
ileri tel&Dlfl. ileri zihniyeti 
Tırtc köyGne iyice aııluın, 
ve bunu aıılırkea ht~bir 
zorlu hluetmuln. Nufuıu 

400 den yukarı kôylerde kü· 
çük kuabalarımız ıtmdıhk 
bu neviden 8 bin 6lretmeae 
muhtaç vaziyettedir. 

Maarif Vekı1' Saffet Arı 
kan iki Hne evvel ıe11lz, H · 

daaız bu ikinci h mleyl de 
yapmıı ve tik tecuObeye İz 
mide Kızıçulluda eakl Ame· 
rlkan kolltJl ıtıoa11nda ıırtı· 
mlıttr. Okulua talebeal, mu
hitin k6ylerlndeD ve Gç ıe· 
nelik ilk tahılltnl iyice biti· 
renlerden alınmaktadu . Bu · 
raaı talebeye hem munta
zam öfretmoD okulu tahıl· 
hnı verea bir müe11eHdlr. 
hem de tarlaıı ıle, baiı ile, 
bıh~eal ile ve hayvanlarlle 
beraber tam bir çlftlıkttr. 
Çocuklar timdi ııaıfta fizik 
ve kimya kaaunlunu öire· 
alrlerkea öileden ıenra tıı 
kırarak bina yapmakla •• 
topraiın cloılnl lıllh etmek· 
le meıguldOrler · 

Okulun daha dk yılda 
ıöze ltatıcak birçok iyilik· 
lerı 16rülmüı ve okulu zl 
7arel ellen birçok mühhn 
ıabılyetler yeni okuldan ıl 
taJltl• bahtetmektedlrler. 

* Yurdun en uzak 
köşesindeki yoksul 
yavrulann sağ/Jğına 
erişebilmek için yJ/
da bir lira verip Ço
cuk Esirgeme Ku
rumuna üye ofa/Jm! 

* 23 Nisan çocuk 
bayramı, çocuklann 
bayramı yaklaşıyor. 
Yavru/tJra ıyı bir 
bayran1 geçirmele
ri için hazırlana/im. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merke2i 

Lehistan aef er
berlik ilan etti. 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

de teeyyüd etmemltllr. 

Bern, 27 (A.A.) - İHlç· 
re ajanııoıa btldlrdlfın'• 16· 
re, federal koaaeylo aldıiı 

ukeri thUyat tedbirleri, ıe. 
çen eylalde alınan tedbirle· 

rln çerçeveılol gtıçmemekte· 
dır. Aıkerl teferberltk me•· 

zuhabı deltldır . Mevzubabı 

olan yaleız hudut mulaafa
zatı kıtalarmı tak•I yedir. 

Varıova, 27 (A A.) -
Expre11 Peranoy ı••eteal•ln 

bÜı\lrdlflne ılre. Almanya

aıD Kaunaı elçlıl Lthaaya

nıa gentı mlkyaıta ılllhlao -

maıını preteıto etmlı ve Al
man efklrı umumlyeılnln 

bu hareketi Almanyaya kar 

ıı bir tehdit mahiyetinde 
telllrkt ettiğini blldirmlıtır. 

Lttvanyaaın fazla miktarda 
ılllhlanmaıı Alman Lttvan· 

y ademi teca •Üz Utlif aoa 
muiaylr ad edilmektedir. 

Lttvaoya Almanyaaın pro 

telloıunu kabul etmemtı ve 
milli mOdaf aa için yapılan 

bu ma1rafların «Lllvanyanın 
bGrrlyettaln muhafazatı» na 
tahılı edtldtilDI btldtrmlt· 
tir. 

.. 
TAMWIJ 

SEHİ R HABERLERi ' ~ 
Mebuılar ya
kında An kara
ya gidecekler. 

BlyGk Millet Mıcllılnin 

nlıanın lçGnde toplanacafı 

malamdur 
Şehrimizde bulunan me

buılardao Hayrettin Karan, 
Feyzi 56zeaer, Hilmi Şere· 
metli, Mecllı toplantmaa it· 
tlrak etmek Qzere porıem · 
be ve7a cuma ınna Anka
raya ıldecelderdtr. 

Mehuılarımızdao Oıma• 

Niyazi Burcu don İıtanbula 
ıttmtıtlr. 

Hıcim Muhillin ~ankhnm 
vilayet ~al~mı tııekkirlari. 

Mebuılarımızdan Hacim 
MulalttlD Çarakh dGa lsmlr
dea ıebrlmlze ıelmlıttr. 

DGa_ Vlllyetl, Belediyeyi 
ve Partt1l •lyaret eden ve 
bu ara da ldarebaaeml:ıe de 
ulrıyan Hacim Muhittin Ça • 
rıklı demııttr kı: 

«Otuz 7ıldanberl beni can 
dan HHn ve dalma tevec
cablerlnl eılrıemlyen Ha· 
lıkeıtr ıehlr ve vlil1etl kal 
(ıının ııhıım için bu defa da 
161terdtklerl itimada bizzat 
teıekkür etmek ve minnet· 
tarhiımı arz eylemek l~ln 
ıeldlm. 

Buıün burada kalıp ya· 
rıo lsmlr• döaeceilm ve 
oratlan da Bü7Clk Mtllet Mec 
llıloe ııttrak ve iltihak et 
mek Ozere Ankaraya ııde. 

cellm » 

Hava seferleri 
baflıyor. 

De•let HavayollHı lda · 
rHI bir nlaandaa itibaren 
baıhyacak olan bava eefer 
lerl için hazırlıkların aon 
kıamını da ikmal etmlttlr. 
Billaaua yenl hatların açıl· 
maaı mOnaeebetiyle yeni bir 
teıktlit yapılma11n• lüzum 
haııl olmuı •• bu yeni teı
kHihD fcap ettlrdlil ta1ln· 
ler, allkadarlara tebhi ecltl

mlttlr. 
lıtanbul ye Ankaradakl 

Devlet Havayolları l•lHyon 
larıoda bulunan btrçok me
mur ve teknlı~yec.ler yeni 
lzmlr ve Adana lıtaıyoala
rına taln edilerek yeni va-
&lfelerloe rıtmtıtlr. 

Bır nlıandan ltlbarea açı
lacak ola• lzmlr •• Atlana 
hatları dolaylılle bu iki ıe· 
htrlerdekl yeni kurulan lı 
tuyoolarda uçuı alalanları 
ile lıtaıyon bınları ve han· 
ıarlar ikmal edUmııtrr ilk 
,oataların hareketi münaıe· 
betiyle gerek lzmlr ve ıe 
rekae Adanada bir nlıan 
cumarteıl ıünü meraıfm 
yapılacaktır. Bu meraılm 
proframı_ mahalli belediye 
ler Ye Devlet Havayolları 
ldareıl t~rafındaa mOıtere· 
ken hazırlanacaktır . . 

Devlet Havayollıuı idare 
ıi Dlyarıbakar ve Van hat· 
larıİun açılmaıını ıelecek 
ıeoe1e bırakılmııtır Gele· 
cek Hneye kadar bu hatla 
rıo kardeı Hataya ve doıt 
lrana uzatllmaaı kararının
da •erllmeıl ihtlmall mev 
out bulunmaktadır. 

Umumi Meclisin Dün
kü Toplantısı . 

80.dce Müzakerelerine BugfJn 
Baılanıyor. 

Dan Umumi Vıllyet Mee 
llıl Vail Etem Aykutun baı· 
kanhfında aaat 15 de on 
d6rdGnc6 lçtf maıaı akdettl . 

da, halde vetalr yerlerde 
btlet ıatılma11 ııbı llubalıba 

reketlere meydan vertlmemeal 

ilk olarak Nafıa MOdür· 2 - Mlıleclrln ılnemayı 
Ullüa6n Baadırma - Erdek lkametılla ittihaz etme 
yolunun yeni yapılmakta meıl 
olan 1ollar meyanına alına · Bu hükümlenleo i.lrlne 

rak ıarflyatın bildcenla 3-4 riayet etmediklerinde ihta · 
ncG maddeılnden lcraaına ra ve mahkemeye müraca 
dair yazıtı muvafık 16rGle. 
rek kabul edildi ata lüzum kalmak11zıo mu· 

Memleket laaıtahanealne kavele feıh edilecektir. 

yeniden tayin edilen cildiye 
mtlteha11111n1n harcırahının 
tetllJHI içtn L82 ncl lhtl
Jat tahılıabadan 100 llraaın 
1 62 11cl baıtabane memur
ları barcır.abı maddeılne 

naldıaın mü•kGn olduiuaa 
dair Huıual MuhaHbe Mı-

Ruznamede 16r01ilecek 

baıka bir t•J olmadıiıa· 

daa, buaün ıaat 13.30 tek . 

rar toplanılmak üzere cel-
1eye ıon verildi. 

Teksporlular 

Hauına sııımuni yaptılar. 
Paaar ıüoO Efe ıtlmHI· 

nln ıon blrlnclhk maçı Tek · 
ıpor ile Havran ldmanyurdu 
araaıada idi. Havranlılar ıel
medlklerl için T ekıperlular 
ıeremonl yaparak Ele ıl · 
meal blrlnclllflnl kaır:anmıı· 

!ardır. 

2 Ntaan pazar ıiinü Mar 
mara ılmeel blrloelıl Ban
dırma ldmanyurdu tle Eie 
blrlaclıl ıehrl•lz Tekıpor 
kult\plerl araeıada 938 g39 
yılı ıamplyonluk final ma
çı yapılacaktır. 

Bisiklet koşula11 pızır günü 
yapıldı. 

Bede• Terbfyeıl DJrektör-
1610 tarafıDtia• tertip edıleD 
blıtklet yarıılarının d6r· 
dünc6 hafta11 pazar ıabahı 
c65» kilometrelik "•na .... 
ıaaı Qzerl•d• muvaff aktyet
le yapılmııtır. 

Btrlnclhit Sabri Biri•, Uda· 
ctllil Mehmet Kutlu kazao
mıılardır. dGrlOf QnCln yazm okuadu 

Ye milnakale yapıl· 

•aaı mııavafık 16rGlerek ka · 
bul edildi. 

Büdce ıüza~uılari bugün 
bışhyor. 

Umumi MHltı mlcldetlnt 

Yürüyüş müsabakalarına devam 
adlldl. 

Sıhhat MüclürlOllni\n haa 
tabanede vefat eden (<31» 

klılye ald J g6 parça en anın 
müddet içinde Hhlbl çıkma-

dılındaa lmhaaına dair ya
zı okunarak mezldir etya. 

lartn lmhuına karar •~rll· 

dl. 
Maarif MüdGrlüjün mer 

kez ve mülhakalta on altı · 

mektepte mevcut olup kul
lanılmıyacak durumda bu-

lunan enalarıo demlrbaıtan 
çıkarılmHı hakkındaki yazm 

okuadu •• etyaların dem!r· 
baıtan diltOrGlmealnl, tik 

mektepler içi• lıtanbuldan 
ıetttllen harita bedeli 525 

kuruıua, Maarif dalrHID• 
teksir maklneal kllıdı be · 

deh (21) llranıa, Bürhanl· 
yeye nakletttrllen 11ralarıa 

nakliye ücreti olan 750 ku· 
r~ıun •eralmeııle Mlthat· 

paıa mektebinin duvarları 

için ahnao tuil" •e tel 

bedeli olan 15 ı franın 

verllmeıl hakkındaki yazı 

ları okunarak heyeti uma 
mtyece kabu edildi 

Son olarak feyzi S6ze-
ner ile Hilmi Şeremethn. 

mebuılula intihabı dolaylılle 

Umumi Mecltı azalıklarından 

lıtif alarnına dair olan lıtldalaıı 

ve mu•aaenel maliye encüme· 
nlnln Su11iırlık blrfncl mek. 

tep pa Yyonunun 700 ltralık 
tlivel lnıııJul tle ıdarel hu· 

ıuılyeye ald ıioema bloaHnın 
arttırmaya konulma11 hak

kındaki evrakın tedllllı edi· 
lerek umumi heyete takdim 

ettikler! yazıları okundu. 

Yalnız ılnemanna ıartna · 
metinde bir iki maddenin 
deilıtırllmeıl muvafık ıö· 
rGldü. 

J - Gerek tatil ıüole· 

rinde çocuklara ve gerekH 
ıOndüz •e gecelerde alellt· 
ilk herkeaa biletin ıatıı yeri 
olan ıııeden verllmeaf, oda· 

bitirmek 6zere olduiundan 

çalıımaaını inümOzdekt çar 

ıamba ıOnOne kaclar bitire
cektir. 

Mecllı buıGoden ltlbareo 

maeraf biidcealnln mQzake
relerloe baılıyacaktır. 

Umumi Meclisı girecek 
yedıkler. 

Feyzi Sözenerle, Hılmt 

Şeremetlıolo mebuılujı ae· 

çllmelerl iizerlne Umumi Mcc 

llte Feyzi Sözenerlo yerine 
yedeklerden Edremltten Ley

la Baran, Htlml Şeremetlı

nlo yerine de ıehrlmlzden 

eczacı A•nl Sailakçı ıtre 
cektir. 

• 

Ankara radyo-
• sunun yenı ma· 

kineleri. 
Parlı uzun dalıa radyo 

lıtuyonunun Anlıara radyo· 

ıunun dalıa uzunlu§una 

çok yakın bir dalıa uzun· 

lullyle oeırlyat yapmaaı yG· 

zOoden fıtaobul ve daha 
bir çok ıehlrlerlmtzde An · 

kara radyoıu cflnlenlrkan 

ııkıcı bir 11hk ıeat ıelmek· 

tedl. Buna nihayet vermek 

Gzere poıta telgraf umum 

müdür~ül6 bir taraftan bey

nehntlel radyo blrlljfoe 
müracaat ederken dtfer t • 

raftan oradan bir karar 
alıncıya kadar radyoları 
bu 111ıktan kurtarmak içi 

loııltereden bazı makineler 
ılpartı etmltUr. Pek yakuıda j 
memleketimize ıelecek olan 
bu yeni makineler ıa7ealnde 
radyomuzun neırlyatı Parlıto 
11lıiından kurtarılaı:.llecek· 
tir. 

Pazar ıOnü yGrlyGı m6-
Hlaakalarınıo lç6nc6 hafta

•• « 1'» ktlometreltk bir ••
eafede yapıldı. Çok Hvklt 
ıeçen bir Jirlyüıt• 
btrlnclltll T ekıpordao Sa· 
bahatttn, lldnctllil Mehmet 
Şakı•ar kazanmıılartlır. 

Ginen idmanyurdu - Bandırmı 
Doğanspor kuıOplari b1rab11e 

kaldılar. 
Gönen, (Huıuıi) - Uala

ke1trden ıele• hakem Şuüri 
Sümertn ldareıinde pazar.aılDt 
ıaat 16 da vefat eden ıayıo 
bemıebrtmlz General Alt Htlı· 
met Ayerdem için Itır dakl· 
ka lhUram ıükfltunda• •on· 
ra oyuna baıtantlı. 

Her iki tarafın ıayreUa• 
raimen birinci devre ıolıO• 
bitti. 

ikinci devrede ~önealtler 
takımlarında detııtkltlı 
yaparak anlaıma11 temlaett•· 
lenede bu vazlaet Bandıra1•' 
hlarıa eoeıjık oyuaları kartı' 
11nda hıtbır ıemare vermedi, 

Btrbuçuk ıaatllk d•dıımed., 
netice üzerinde hiçbir 
deiltlkhk olmadı . Ve oyuP· 
da O O beralaerllkle 
bitti. ... -
Kaçak tiJtün. 
Çaiıı, (Huıuıi) - Nabi· 

yemlzdtl kaçakçılık 1aptılı' 
ları haber alaoao Halil kıf1 

Ayte ile lımall KOçüiün ef' 

lerlnde yapılan araıtıra>•cf• 
Aytenln evinde üç, lımaı11119 

evinde de dört buçuk aıılo 
kaçak UUüo bulunarak ..,.,. 

aadere edllmlt •• kaçakçıl•' 
I' da müddelua>udl 

ltğl teallm edılmlıtercllr · 

30 Kilo kahve çalmtl· 1 
Y eıtlli caddeılnde b•""'ı 

Ahmedln 30 ktlo kahve••:, 
çaldıfı anlatılan Muap10' 
admda blri yakalanmııtJ'' 1• 

Edremlde ıöUbiUüp •'
11

, 

dalı anlaıılaa kahveler f', 
tlrtllmlt, ıu9lu da ad Uf'' 
verflmfttlr. 
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BELÇIKANIN SiLAHLANMA 
VE MUDAFAA HAZIRLIG .. 

Vindsor Dükünü Seven 
Eıkııebfr lııeoı öfretmen F ,. t • 

::~:d~7. :::1;;~~;u d~:~~: ierCemiyeti in aa 1 ye ı 
J• E~::~~;nl tebrik eder.J••· İngilt11eVe lmerikada baliklmseler eski inail~z. ~ralını 

Doğum 

Belçikanın Alber Kanalında Vücude Getirdiğı 
Tesisat Ve istihkamlar Fransızların Majinol•· 

tihkamları Kadar Mükemmeldir. 

ruya uzun 6mQrler dileriz. 1 t\ A 1. d f r ıte gaciım&k için ıeıabbüse gırışırorlır 
--------- llYöSI 88118 8 88 lf Ed bütoa ıulh n demokr .. ı ta · 

sunu ıöküp geçmf'ı l lazım- log !terede tıkl kral _ raftorı 
0 

an memleketleri 
dır Sonra , Albu kena lı, k- tlletler ara b l vartlo bugün um 1_ k ııdl etrafında tophJa 1 lr. 
jullana kanalına hemen he- bü "k bir me••• e •- ı 

11 hayatta yu b «Bu huıuetald ma•a eyi 
men muvazi olarak ı. tuadlle lr 

temin etmea ma l Milletler Ceml,dl ıaaeteılD 
lota edilmlt olduğu için, D •-- - 11Ten er l k 

<• Vındıor o.unu de okumuıtum Derha a. 
t.öylf' bir huaratı mucip k lmuıtur Ye ı l 

.cemiyeti» uru ıulh rarımı nrdım : O bek eni en 
Entraoılıeanta-Fredrfc lerl var .Bu ıtyaı1 aebepferdlr hakh çılıı:armııtır. Hollaada· 
Denlı Ja:ınyor: ki BeJçlka komıularından lılar, m hkemenln karan• 
« Buıln, beynelmilel vaıl. hiç blrlılnf kırmak filemi dan çok memnun oldukları 

Jet çok ciddidir . Onun için yor. Halkının fallman unıu ıtbı, iki devlet arHında mu· 
Belçika, herıeyden evYel runu koıunut etmek lıtlyor. tad aanılml doıtluk zerre ka 
.. uhtemel m6dafaa11nı kuv· Belçika, Franıa ile yaphiı dar ıar11lmamııtu. Hattl 
vetlendlrmefe çahyor. Bel· atiler! anlaıma ile yepbfı Hollandalılar da, Ltyf'j ıu 
çllıaaın bu ıayretl kımae1t avantajlardan vaz geçmtıtır. ıerılılne lttlrak etmele ka 
hayrete dOıürmeıla. Geçen eylul hadlıeler! rar vermııur. 

Belçika, liri bin 1ılhk fıtl Belçtkanın ylrmf dört aaat A.lber kanalı lkUaadi kıy-
1& •• akın yoludur. Bir aaar zarfında 600 000 kiti sefer metinden baıka, Belçıkanıo 
da iki kere meydan muha · ber edebıleceftnl ıöttermlıtır. •tlll müdafaaaı noktaaından 
rebeılne aabne olmuıtur. fllmanlar, BrOkıellıler •e bü10k bir lıttfade temin 
Coirafi meykJI, tahıi Tarl Vallonlar mfiıterek vatan· edecektir . .Kanalın uzunloiu 
dat kaynakları ve ıenııleme laranı müdafaa etmek için 24 kilometre lııadardır . LI · 
hnk&nlarlyle dalma 16z dl· kardeı olmuılardır. Belçika 'yejden baılıyarak Vtyeye 
ktlen bir toprak elduiua da Hklz milyon insan yaıı· dofru yöaeltr. Meıtrlh me•· 
-lan Almanya ile Fraata yok, bir milyon aıker çıka- ktlncle Hollanda ve Belçika 
•ra11nda harp oluna kendi· rabtlır. arazlılne dofru ıokulan Al 
•l•ln çok tehlikede elduiu· Belçika ıtllhlanma ve man topraldarınıo cenubun. 
llU hluetmektedır. ÇCIDkO müdafaa terttbah almalı dan aeçerek, Eıkoya kadar 
bu iki cle•let arHında bir lOzumlu ı6r0yor Betçıkanın ııder. 
tarafta MaJ•no battı, bir ta· mOdafaa tertibata haznlığanı • Lıye-jın ılmalınde biraz 

olacaktır. ÇünkO, Alber ka- k ı ye 
DOke «demo ras "e· adaın ıulh •e demokrul tçlo 

nalı rayet muhkem ıu· ınıD } 
büyOlıl elçl ılt üavan rnOcadele açmadan en• 

rette tahkim edllmtı bir rtlmetlnl ııtea1ektedlr. btn on\I bulmak lçla teıeb· 
haldedir. Bıaaeaaleyb ıtmal· '-uran ve eı· •-tı 

l Ru cemiyeti • lh bu-ıe airlttce• m. den ve ılma ıarklden Bel- u • •-
ki krala «Demokra•I n 1 ,,dlemen bir Amerlaaa 

ç ı ka mildafaa edtlmlt bir · al d 
ltü1ük elçlıl.J lımfnlD yer mecmuuına mektup yaz ım 

~=~:;dır. Fakat ya ıark hu mealol tlerl ıOren Mtı AllY bu fikri ortaya attım. Çok 

Murfl lımlade bir ıaot6ıdOr. iyi karıılaclılar H mecmua 
larılterenlD Lıdı ıebrtnden «V ı odıor Diküoü een•ler 
bu it içi• kalkıp Loodraya cemlyet•»al kurmak ÜHre 
ıelea M! ı Murfl ıuoları aD· ite baıladı. Bugiln bu cemi· 

Bu meıele de iki ıektlde 

halledllmlt bulunuyor: Llyez 
maotalıaıı, modern htarp 

teknlfl tle tahkim edılmtı 
tir. Hem Hollanda hemde 
Belçika toprafa doiru ıo · 
kulan Alman araa:lılnln 6n6· 
ade çok mühim bir tahkl-

1 t Nevyorkta kurulmuıtur. 
atıyer: ye d 

V d DOkOa6 elçi Beo de bugGn Londra a 
«- ta ıor I 1 ı. ı 

k fikri bana, daha o bu cemlJetln nıl tere ao u· 
yapma 1 Şlm· 
krallıktan lıtlfa eder et•IZ au kurmak lıt yorum. . 

leld. KeD,ılılae h6kOmdar- diki halde bOylk bir faali 
mat eseri meydaaa ıettrıl· 11 

1 d L ı u• 
mittir. Iık mevkUnl bıralup ale l e yet• ıeçmlı •U uamıyor · 

Kanala pek 1akıa olan bu 
Ebeaemal tab1uı takdtre 

b d aeYIJeıloe la · Yalnızım H fazla çalııa1alr 
lr vatanlı atı a••JOr Ye o•• vaktim yok. Fakat arkadat 

meyi 1• •ı " b d 
ık e•- bir mevki ••· bulup ,akıo nkltte ura a 

ıene Y 1 • k 1 
rllmeal liaım geJdlilol dltl· da eemtyeUmlıl uraca ıma 

tafta Sııfrıd battı bulua4u- bllha11a tlmal hududunda ıevlye farkı buluaduiu için nOyordum. eminim· 
luodan, orduları bu cep yapmaktadır . buradaki mG. kanal bu mıntakada derin m•aaıam eıerler meydana e<O 

11
rada baktıaı Mıllet · «Bu davaya kuvHtle b•I 

deier mGdafaa ıtlablarlyle 
de teıbia: edllmlt bir çok 

helerde lırarıılaıamıJacak dafaa hazarlıiı Alber ka- leıtır llmııur. Btrçok yerler- setlrUmtı olmakla beraber ler CemlyeH ıulb ve deaıok· baılamıı bulunuyorum Ha-
tır. Dalı ile boydan boya temin de da kan.lan ıeviyeıl, top mahiyetleri rlzlt tutulmak- rall hareketlnfD baflDa ıe· klkateD dünyada bir ıtalb ye 

Belçika harpten evnl ol· edilecektir. Alller kanalı bu· rak HYlyeelndeo farklı de. tad1r. çecek bir adam arıyor. Keo demokrul elçlılDe lOıum var. 
dutu ııbt bitaraf deflldır. ıün Avrupaoıo en büyik ftldtr. Ne etuua olıun Belçika· dl kendime: )ki büyük memleket ıefl mi· 
D nın bu k11mın m6kemmel dO O• temadlyen autuklarlle pro .. 

alma Milletler Cemiyetine 11oat eı~rlerlndeo blrlıldtr. Huliaa o l rak deoıleblltr «- Buldum! Diye 1 ' I 1 11 lh 
ıurette m•dafa edeblleceil ı rd•ard panıaDda teıkl lt ar • ıu •adak kalan Belçika anla- Alber kanal., Möz •• Eıco ki, buıGo Alber kanalı, u a düm. Bu it eeld kra c. "

1 
h 411 nıııtı '-1 b " ..ı "' nehirlerini, yani Ltycız tle ht 1 b t L bütün Hkerl aallhtyettarlar için tam bt,.ılaılı kaftan. ye demoluael aley in • Dl eı · 

r a uıun mutaa mu - mu eme lr a arruza aar· t f d f l . 1 l y rlyatta buluourlarkea on ara 
A h 1 b Jı.( k ara ın an itti an a . 161 en· ti ın ara-

tekabtl yardım mtıaluna aveu ıe fr erini •• ama tı Helçilıanın ılmal ve fi Milletler CemlJ• 0 l ıl t k 
G tadar. Kanal bu eene içinde mektedlr. o- a1a lımlol karıı, umumun •Hl 1 

• a . 
1 veamek bir dellllktlr. ikmal ediliyor. Kanai bat· mali ıarlcl hudutlaunı mil · Bu mıntakada 60 70 met· dıfı ıuydu: uoJ fta kendi· vlJe edılerek, mOcadele a~a· 
Belçika Lokarno lttlfalıınıa daf aa edecek mükemmel tanıtmıt,. her tar• tmfı btr cak olan bJrttl vaua o da 
teııı etult ıaraatlyl kaybet · tikten ıonra, f..lyE>j ıehrlode re dertollkte, birçok yeral- ılne ıeYıl temin e 90pheıls Vındıer DOkGcUlr. 

1 büyük bir ıu ıerafıt nç ılaeakhr. hır me'ffklde muazzam bir ta teafılerıyle, miihlmmat k ak bOtOD 1 Ilı ıtır. Şarlrtllkl hududu, • eıerdlr. adam orta1a çı ac ' «Yakında Londrada • -
Ren mıntakaaının ılllb1tıh Sergi münaaebettyle kana- depoları oda, mutbak, ame· memleketler• hitap edıcek, unıler tertip edeceflm H 

lı ile artık himaye altında lın açılıı ıeahklerı yapıla · Kftnal boyu baıtaa baıa ltyatbaue, panıuman 1erlerl ve demokraetyl .. veolerl bir halkı bu cemlyıtl kur••1a 
d i l tahkim ~dtlmtıttr . Kanal bo- 1 •- harp çı· 

• • dır . caktır. Seretye en eenlı ıulk· yapılmııtır. 1'opraiıo araya top ı1a&a• 1 d kra· ~aliracajım· Cemiyetimiz, 
Franaa ile lnıilter~, Bel yaata tıtırl!lk edecek deYlet- yunca yakm.,yakıo .. yapılrnıı üıUlnee lte zırhlı oto · karmak latlyea v• eaao Amerlkadakl ıJe beraber ça · 

çllcaaıa arazlıl bir taarruz terden blr l ıl f raoıadır 01" 0 beton tıiınsklar bugOn mobıl ve tankların ıefme- ıl dGımanı olan dtler ele~ l ıtara k, Vındıor Dük6ne bu 
Ulratlıfı takdfrde kendtıjne Bu kanalın açılmaaı ve bır tek tıarete hazır talım ılne müıalt birçok mahalier letlere karı• cıph• kuraca vazifeyi verecek .. » 
'. d d b l ki 

1 1 k 1 1- 1 1 t bt 1 ı lk l 1 11 Mılletler Ce•IJetlnlD flk· •- •- l r nn a u unaaa arını l lnıaaı öy e o ay •O ay o ve er ye er m emme aa- de, birçok maol er yapılmıı " Bununla beraber, ttıal •H 

•• bazı t.,tlar altında Al · mamııtır. Milyarlarla para kerlule doludur. tar Tanklara kartı derin he- rlne Rôre, buıün ıulh ~· Ednrdın bu huıuıta hiç 
lllaoya Belçika arazlılne hür 1 urf edHmfİtlr Halbuki, Hol Alber kanalının, her biri adekler, ••yllll bir ıekılde demokraal fikri Dıerl• e fıkrl ve rızuı alınmıı delil· 
illletl&lr kalacafını vadetmlı landalılar, 1938 muabedeet . birer ıanat eaert olan köp çakılmıı ray tarlaları, liiım mlllcıtlerl ıtyatl koaferanı · dır. Onu ıevenler kendi 
olarak bıle, Belçika kendi nl öne ıürerek Belçlkalala· rülertnde dahi m6daf aa ter tııhaları, tel örıü maotlerl, larla bir araya toplaaı••111 

keodllerJae aıelfo ıüvef ol 
k d 1 ÇOokG ltUD · f 1 •o fal mcıdafaa etmek fa rın kanalı açamayacak arını tlbatı alanmıı bulunu1or. birçok mOdafaa nııtaları ile lmkloı yoktu. t maktadır . Balha"a Pli tere· 
Jor, Bunu daha 18flam bu· haklara olmadıiını tddla et Herhangi bir mOtearrız, her yer kapatılmııhr. Bura lara karıı klmıede JU&11a de bu fakir pek fa:ıla taraf· 
l L H lb ki dOaya· tAJor. Belçikanın, kendi mü· mtılerdır . tyFj mıntakuındakt tahlıı - dakt teılıat, ı6ylendlilne ıö· kalmamııta a u tar bulacaia benzemiyor. 
d f d çılupta ,ı k• 1 aaıını bizzat kendt orıa M ı le milletler arluı La matın arka11nı çe•lrmek re Franeızların Majıoo fltth- ca tanınmıı bira am y aloız, tuhaf ıeylere aOı uD 
aııe etmek iıtemeıln ln da hey 8dtılet d ı vanınn 'ffcrll· Gzere taarruza kalkamaz. klmlarındakl kodar mOkem · bu fikri keadlılae mefkQre (Sonu dördüncü ıayfada) 
htıı H B 1 i d "'ahıırt• 
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Han Çepe Noyonu bir .ı.7• 
Ja ıtmale 16nderdl; ceıur 
ılvarl generali Katay ordu. 
ıunu arkadan ıardı ve or 
dunun arka11nda buluaan 
(Ltao Yuok) ıebrlnl zaptet-

ırıek btedt. 
Moiollar10 ıehlrl zaptet . 

inek için yaptıklara tik tec · 

tlbe netıceılz kaldı Maraıal 
(Ney) ıtbl ıabır11z olao Çe 
i)e Noyon, Ceoılz hanın 
'-'e1danı harpte tlalma yap· 
hfı halde ıım4illye kadar bir 
hhttto muhaıara1ı eıoaaında 
lctdl,ıunadıiı bir hileye te· 
"•••Gl etU. Bütan etY• •e 
'"'bıları ihtiyat levaıımah 
Ot d ' f 

' ' bırakarak Ka tayla • 
tı, 
_. llılerJ öoOnde, muhaaa· 
'~ f lb Yaz ı•çmlt ••1a rt 1 

mubaHra tçlo ıelen bir kuv · 
•etten korkarak l<açmak Sı 

ter ılbı, ıuvarl bölOklertle 
tebtrdeo uzakla1ma1a baı 
ladı. 

Moiollar lkl ıün müddet 
le Javaı Y••aı ıerJ çektldt
ler ve blrdenhtre •o iyi at
laraoa blomıı olduklara halde 
aı•rl d6odGler ve bir tek ıe 
ce lçlade «yalın kılaoç çelık 
elde döndükleri meaafeyl 
katettiler Şafakla beraber 
Ltııo ·Yuor öoüae va11l ol · 
wuılardı. Mofoliarın kati 

bir ıurette defolduklarından 
tmlo olan Kataylılar, bıra 
kılan tJ•DID yaf ma edile· 
rek aaaalmln ıehlre nakille 
me11ul ıdıler·bOtüo kapılu 
atık hll, abalı aıktrlerle 

• maide (Yuhl) aln kumaada· 
T oı adam- 1 

varllerJ•• veLlao 11 
110dakl alaylar (Çtnıan) ıl -karma karııık bir halde ldt 

ter. Moğolların hOcumu onla
rı tam mlnaıUe ıaıırttı ve 
netice (Ltao Yuna) ıebriain 
zaptıle bıteu mOtbtt bir ldtal 
oldu . 

Çepe Noyon, bGtOn e11a 
larını ıerl aldı vo bunlara 
ıüzel bir parti de ali ve t"t · 
u. 

Fakat Cengiz han, Tay 
tunı~uya yapılan btr ha· 
cumda yaralaomııh . Mojol 
aıkert ya•af ya•aı akeo bir 
derya g ı bl ıerf çekılmeye 

b•tladı. 
Her ıonbahar 16çebeler 

Gobiye avdet etmeye mec· 
bur o. uyorlardı. Taze atlar 
bulmak •• toplamak laum· 
d ı. Yazın aıker ve at beale 
neblltyordu. Fakat tlmall 
Çtnde kıt pek te o kadar 
hafif değildi . Bundan maada 
memlekette hüeuma heve.lı 
pek çok dOımao vardı ve 
onları da terbiye dahilinde 
tutmak fcap ediyordu. Erte.I 
yaz tPllı hap, l<ataylarara 

rahat vermemek fçlo bir ıü· 
rG yafma btıcumlarıle lktlf a 
etti . 

Cenrla lıan da Aalbal ıı 
bl, l11al ettlil ıehlrlercle 
kuvvel •trallye bırakamıyor· 
du; henGz müdafaa eanatın 
da pek yeni olan Mofollar, 
kıım Kataylılar tarafından 
imha edıleceklercll. 

Meydan muharebelerinde 
muvaff akt1etfl bir taktık •• 
alaylarının ıüratle ma•evra 
yapmaları ıuretlle ke•dllert. 
ol dGımaaa .~btermeden 
onlara hGcum etmek ıure-

tıle elde edıleD bJr eQrl za· 
fnlerfo netlceıl dtlımaoın 

muhkem kalelere çekUerelı 
oralarda kalma11 o1muıtu. 
Mojol hanı Kayaerle boy öl
çüımek tçlD Y anktna ııırla . 
rının tllblnc kadar •elrntıU; 
fakat aemaoıa ojlu, S•Jrt 
kablll ~apt kaleılndeo dııarı 
~ıkarılamamııh · Btr aralık 
Katay orduları, banın cenab· 
farı•• t•ıllll ' eden (Hlfa) ıl· 

)arına h•kım olmuılardı . k ( Lı T Dl) • it ıtleılnl aıara ao· u 
Baılt bir ıö~ebe relıl, u kuvvet harblyeılle i.lrlııtı; 

d b edden 
vaziyet kar111ın a ıa• bizzat Ceaılz ban merkezle 

• m Ka~J 
ıaaalm "e muaaaa beraber (Yıo·ldnı) in dljer 
devletine karı• elde edilen 11 

il tarafındaki okyanuı Hlal e -
bfr ıürft zaferlerin ıan e 

rloe kadar dayandı . 
lkUf a ederek bu tıtea vaa bl 

b Ok Bu üç ordu yep1eaı r 
• •"'er ve lıtlk .. alde a, , .ı Oa 

Y uıulle hareket eGiyor•u· • 
.eddln laarfclnde kalmayı k lar ayrı duru1erlar, en u ... 
tercih ederdi. Fakat yarala· ntlı a>ahallerd• kararıilıa 
nan, llkta bo1 •lmlyen Cen kuruyorlar, bltilo abalJyJ 
siz han bu zamana katlar meekOneyf beraber ıOrilkll
elde ettlil teerGbelerdea f• lar ve hücum eıauıada 
tıf ade etti Ye Altın KayHr ~::,.,, ileri ıür6yor19rdı . 
karanlık htııl lı;abielvukular Umumiyetle Kata1lılar, bl· 
ile ujraıırkec, 0 yeni hOcam ,.ulı eeddın dahilinde ıehlr 
Pllnfarı bazırJamaJa baıladı. 

k 1 121.f kapılarını açtılar · bu Yazl1et 
Ve btut kablelvu u ar L... 

1111 
t• canları onlara bafıılaa~ı; 

ıeneıtnln tJkbaharının ı· 
lama11 tle tehdttklr hakikat fakat muharebe meydanı•da 
ler hallol almaya baıtadı; laer ıey imha ve 1aima edd
Mofol orduları lif muhtelif dl. Mahsulat yakıldı veya 
aoktada• Kataya bOeuJD et- imha edildi, ı6rtiler ıatbe · 
tiler. Ce•upta, Ceagfl! haDıD tllldl, erkekler, kadınlar, ço. 
iç ofl•aun kumanda ettlll cuklar katil ve lrnha edil· 
ordu. ıeolf bir 101 tıtkll dılıJ'. ,... , ... 
edttek f••·. ıl) ,, -.,ta; ıl · .-seNU v AB _.: 
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ispanyada 
Frankistler 
Taarruza 
Gectiler. • 
(Beıtarefı blrlact ea7fada) 

1ılmektad1r. D. N. B. ejan 
11010 Burgoıtan aldıiı ma· 
lümata eore Madrldın teı -

llml hakkındaki müzakereler 
komQnlıtlerl anarılıtlerln 

tcıllm olmeğa . muvafakat 
etmemeleri yüzünden akim 
kalmııtır . 

Dün bazı ıayJalara göre, 
bluat Madrıd müzakereci · 

ltırl, komünl1tlerl1 anarılıt · 
1 rf ıll blerı bıra ma a 

mecbur etmek tçla, .. ,o· 
n•llıtlere taarruz tanlye 
ılnde bulunmuılardır. 

Madrld, 27 (A A. .) - Fraa· 
klıt tayarelerl dün iki kere 
ııhrln Gzerladen uçmuılar 

dır. Evvelki akıam oldufu 

atbl '1Gn akıam da ıehlrln 

harlclDde, cephede büylk 
l>lr f aal•yet mOtıhede edıl

mtıttr. Ha•an toplarının •• 
mitralyözlerin ıeılerl tıtttl · 
meldedlr. 

Btlbao 2i (A.A.) D.N.B. 
Kordela cephesinde milli· 
yetperverler bugün taaruza 
ıeçmtıler ve cepheyi mOte. 

addlt aoktalardan yarmıı
lardır. 

Kardoba 27 (A.A. -- D. 
N. 8. Franklıt taarruzu 1ıl· 

dmm ıuratıle ilerle ekte· 
dır. 

Buraoı, 27 (A.A.) Urn· 
uml k!rarılh Cumhuriyetçi 
makamlua bir Olllmatom 

vereaek, bundan böyle h r 
türl6 mukaveaıetln bir el· 

aayet oldufunu blldlrmlt ve 

Cumhuriyet topraklarmdalıt 

balkı mukavemetsiz teslim 

olma§a davet etmlttlr. 

Kordoba, 27 (A.A) A.n
dalozya cepbeıl•dekt Fr D· 

kist taarruzu, daha ziyade 

Madrld veya V al anıl ya cep

healnde btr taarruza lntt2ar 

eclen Cumhuriyetçileri ı&ftl 

aTlamııhr Taarruz Slerra 
Morenadan Si rra Ne•ad 
1• kadar 350 kllometreltk 
bir cepheye ıamıldır . 

---.1-'flllır---

Vindsor Dükü
nü sevenler ce
miyetinin f aa-

liyeti. 
(Baıtarafı llçlncii .ayfada) 
olrın Amertkahlar. «Vlndıor 
06künü ı ve ler ceml1etalll 
kunnuılardır. 

Nevyorktakl bu cemlydt 
geçen b zir nda Ed vardın 
dotum yıld6oümQ ıllnQ ku 
rulmuı ve o gün DOkün ıe 
reflne verilen ziyafette ce· 
mlyel reisi bir nutuk ıöyll 
yerel<: 

- Eier loılltere Vtndıor 
Dlikünü memleket olma-
m kta devam derae kendi 
ılol btz Amerlkaya çaiıra 

hm, demtıU 
Şimdiki halde Vtndıor 

DOkOnOn «elçi» olup ol r 
Jacalı •e oluraa loa-Jltereml 
1olrıa A.merlkadan mı tayhı 
olu•au ı» hea6z malöm d~· 
i•l. 

RADYO 

-- ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.~1,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

28 · 3 - 193!1 Salı 
J 2 30 Profram 12 35 Türk 

mGzlğl - Pi 13 00 Memle 
ket ıaat ayarı, ajanı, mele· 
oroloj l haberleri t3 15 Mü
zik [K6çük Orlıeıtra Şef: 

Necip Aı un] 1 - Zlehrer 
- Vtvr.ne.lı küçük kız (valı] 
2 - Gebhardt - Maskara· 
de [k.onıer v lıl) 3 - Stolz 
- Vıyaoa eeceleyln aüzel 
dır . 4 - Rubtncteln - Koı · 

U:l lü balo ıiUtl den Napoll 

bahkçıları. 5 - Heubeıraer 
- «Şarkda» ı ıtınd n -
Ralu den luzlar 6 - Zıeh 
rer - Karnaval çocukları 
[Vala] 7 Kefer Bel - Ke 
lebek vı - Balet üztll 
13 45-14 MOzlk (Hafif mG . 
zlk -- Pi ] 18.30 Pıoiram 
18 35 Müı:tlc [Cazbant 
Pl ) 19.00 Tütk müııtı [Halk 
Uirkülerl - Sadi Y ever 
Ataman) IY 30 Türk Müzt
il [Karıtık prolram: Saz 

serleri] Hakkı Derman, 

T0RKDIL1 

8alı~esir icra memurluğundan: 
General Kemal Balıkesl 

rJn Kesir en kÖyünde Mus
tafa oğlu Seyit Ahmelte 
olan (100) lira alacalm1n 
temini latif ın !çln tpoteklt 
ve mahcuz tapuca defter 
125 ıahlfe 143 144. 145 ld 

37, gün ve 81, 82, 83, 84, 
85, numarelard beı pıuç 

olarak mukayyet ve haten 
hep11i bir tarla haline ifrağ 
dılerel' doğusu: Tep cık kö· 

yü C mil vereaeaıt, batm 
Çayarhlearda BaarJ vereıeıl, 

poyrazı m ra, lubleıl Gene
ral Kemli tarlaltırlle mab · 
dut tahminen 42 döoOm 
mlkt rı Çayarhl ar k y(iofin 
T pecl kay y kını a t · 
eadüf den S raıçku:v m 
kttode ve dörtt QçOode 

buld 'f kili ve (3QO) lir 
muhammen kıym tlt bir kı 
la tarla lçlnd ki mezruatıle 
birlik ve •111.ğıda ynzılı vart 
dalreılnd çı arttırma ile 
satılacaktır. 

Talip olanların birinci er 

taroıa g nG olan 24 4 939 
tarihin tesadüf eF!ep pazar 
teıl günü iaat ı 5 de Balı
keılr icra dalreılne gelme 
lerl v arttırma ıartoameıl 
tarihi ili.oda ltlbaren her 
keı tarafından görülebtlmek 

- T nburl Oıman beyin -
ferahfeza az ıemııtıt. 2ı.OO 

üzere açık buluuduğu t yln 

ı edilen zamanda rtırına b 
deli ıayrf menkulün yüzde 
75 tini bulmadıiı takdlrde 
en son arhramn taahhGdO 
b kt kalmak t rtlle artır 

manın 15 güo dehe temdit 
eddmftı olaca~ı ve on b ıto 

et ıüoü yant ıo 5 939 tarı· 
htn teı dQf eden çarıamba 
gftoü ayna saatte yine artar· 
roaya devam edalerek gayri 
menkulü en çok artır na 
lhaleıl icra dtleceaı •potek 

1 sahibi alacaklılarla dtfer 
j alAkadarların ıayrl menkul 

üzerlndekt haki ranı huıuıt. 

le faiz e m taraf d lr olan 
iddialarını vr ı ıblt • 
lerlle blrltkt yirmi gDn 

lçtnd ter d treılne btldlr· 
melerl kıl halde h kları 

t pu ılcltlertle sabit olma
dıkç atıı bedelinin pay· 

1 omaaınd n hariç k l cak • 
lerı ve aatıı peıln pu il 

olup anc k müıterlJe ycdt 
günlük mehil verilebileceil ve 
ıutırmadao dofma ma1 rıf · 
lar müıterh'e e.ld olduiu 
deha fazla malumnt almak 
latlyenlerin Balıkesir icra 
dalrealoe mür c at etm lerl 

• 
ilao olunur. 

Eıref K drl, Ba1rl Üfler, Ha· 
aaa GOr, Hamdi Tokay. 
20.00 Ajanı, meteoroloji 
ha beri eri, ziraat boraa.ı [f ı. 
ot] 20 15 T rk 111üzfğl 
(Klaıllı Proiram] idare eden 
M ıut Cemli Ankua rad
yoıu kOıne heyeU 1 Ten 
burl Zeki Mehmet eğa -
Ferahaza peıre•I· 2 - Ham
rnamı zade lımall dede -
Fer hfeza birinci belle 

3 - Hammamı zade lııma 

. Me leket ıaat ayarı 2 l.00 

kın [Ptano] Necdet AtalI 
[Keman) M ııut Cemil (Vto 
looı 1) 4 - c) Senfoni N.9 
Opus 125, Re ınar [Koro· 
lu j Pi. Allegro, mu oon 
troppo unpoco maeıtoııo 

Molto vlvııce - Sch rzo 2 
Adeglo molto o cant bile 
- Andadte moderato Fı-tl de~• - ferahfeza alır 

ıem 1 4 - R~ıat Erer 
K mırn t kılml. 5 - H m 

mı z de lımall ded 
Şehnaz f rkı Sana ey 
c na ın canı f eodlm 6 -
Kemani Rıza efendt - Şeb· 

n z ıarkı - Mer au Ande 
hbln 7 Dollal zad 

Şıbnaz ı rln - Etmedin 
bir libza ıhya 8 - Dede 
efendi - Şehnaz ıarkı 
Gönill durmaz çaAlar 9 -
Hammamı zade lemall dede 
Feralafeza YOrük ıemaı . 10 

Ko uı a 21 15 Es 
ham tahvilat, ka btyo ou 

1 

kut bonuı {fi t) 21.25 Ne- 1 

ıell p!~klar - R 2 J 30 Be 
ethoven gecesi ô nmuoün 
1 12 ncı ıeneıl müoaıebetl -
le l - Konuıma: Cev t 

memduh t rafmda~ «Beet ı • 
hoven!n hayatı ve eıerlt<rı 
2 - Müzik: Sonata [Son -
ta quasl una faotesla Meh· 
tab (Opuı 27 N 2, Do mıoör 
Pıaoo lçın Adagio ıoıterınt. 
to Allegretto (frıo] Presto 
agitato. Çalan: Cemal Reıld 
3 - b) Trio ~ 5, Opuı 70 
N. 1, Re majör 1 Pi no, ke 
man ve vlolooıel tçlo) Allea· 
ro vıvıı.ce e con brto L rgo 
a11al ed eıpre11tvo presto 
Çalanlar: f erbunde Erktn 

nale [Prealo Allegro a 

tal - Andante moderato 
Prc•to Allegro aaaat 
Alla Marcla Andante 

maeıtoııo Allcğro ma non 
- t oto - Preıtllılmo Ça 
1 o lierlın Devlet Operaaı 

Oıkeıtraııı Sövltyenler: Lot 
te Leoohard (Soprano] J enoy 

Souoenberg (Kontra lto) Eu 
aeo Tr nsky(Tenot) wılhelm 
Guttmono (Bas] ve Bruno 
Klttel Korosu 23.45 24 ,:,on 
ajanı habcrl~rJ ve yarınki 
proğrom. 

Balı.kesir Ev.kııt•MüdürJüğ·ü ıden: 
Emvali ra.Jrl 
menkule No: 

93 

126. 16 
127. 20 

18 
it 
29 
30 
53 
75 
76 
13 

ııo 

118 
120 
12 J 
125 
127 
128 
129 

Claıl: 

( Arsa 

( Araa 
(Ana 

Oükkio 
(( 

« 
(( 

« 
(( 

(( 

B bçe 
Arsa 

Han auuı 
Tarla 

« 
(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(1 

Nevi: Muh mmen b delt: 
Ltra: 

Ciazl caddeıi •e a~ber metre murab· 
Gazi ilk mektebi baına. iki Ura elit ku 
karoı11oda 

. 
ruo. 

Y •Jmacılar caddeıl 1600 00 
(( (( 1000 00 

Cami çeıme ıokaiı 50 00 
Sülüklü a 100 00 
Yeıllll çıkm zı IOOO oo 
Btğadıç cııddeel 300 00 
Sobacıl r nam dıier koıumcılar 400 OD 
lıta yon anb n arkası ıooo 00 
ltıtuyon helalar; önü 400 00-
Eıktc ıler sokağı 4000 00 
Paıaköy civarı çayar 125 on 

(( Kılllk çe§m ıl 250 00 
(( Aıçı deresi 800 00 
(( Taı altı 10 00 
~ T ehir çc~ın,.sl 150 00 
(( Ü U OH!ZBrlık 680 00 

O rh niye aıcı ldereat . 300 00 
(( (( (( 90 00 

Yukenda evkll ve clnıie~i ile muhammen bedelleri ya'zıla va ıf gayri menkulle r 
temllken nhlmak iizere25-3·939gününden itlbaren yfrmt güu oıüddetle açık artırmay konul· 
muıtur. 

ihale 3-Nlıao-939 p rıembe ıaat 14 de V lcıfiar ldar ılnde yap1lacakt11. Muvakkat 
te loet uhammen bedellerl üzerJnd n yüzde yedi buçuk nalut Ve banka t mfnat 
mektub 'dur. Talıplerfn ıeralll anlamak ve pey aQrmek Qzere bu m<ıddf't lçlnd Veluf-
ı ... idaresine ıelmeler! il n olqour. 

4-1-

1 

28 MART 1919 . ~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

K apita_I: i00/)00,000 Türk Lirası # 
Yurd içinde 26 l Şube Ve fljans ~ 

Düny nın 1-fıer Tara/Jndl'J Muhabirler = 
Her t6rl0 ztrnt l~razlu-dtP,er bilcümle banka mu· ~ 

amel rl büyük ıubelerlncle kiralı kes lor. 'Ti 
lhbaraız tliı nuf v t~umoar~ beıııpl rınd lkra· = ,. 

ikramiyenin tutarı: = il ramlue: 
ADEDi 

Ml!ctarl: 
LiRA LtRA ~ 
ıouo ı ooo rr< 

500 500 'fP 
1 250 250 ,,_ 

ıo ıo ıeoo ~ 
25 50 1250 ~ 
30 • 40 1200 -
40 20 800 -
ıô8 '6000 ~ 
Bil tkr lyeler hu df. ayda lr l ak üzere se· = 

"' nt:d~ d6rl defa bu tkt r uurln ~n kura il~ «anıtı- • ._ ...................... , .. 
• 

Balıkesir lnhi.s•trlar 
B<ışmüdüı·Iüğünden: 

Knbıh taızy lt ve tenklı kaydiyle Gönen loblaarlar an 
bari randan 8 nd1rma iıhisarları anbarına otomobil veJll 
kamyonlarlo. taıınacak 150. 000 kıl o idare mail yaprak Ul · 
tünlerln nakli lfl ekıtltmeye ltooulmuıtur. 

fttelıh!erln ııntn meyi görmek ve bedeli muhammeo 
olen 1350 liranın yüzde 1 5 nu teminat akçuı olarak 
"/ tırm k üzere 8 4 1939 tarJhtne milıadıf cum rteal ıüoii· 
ne k dnr Göneo, Bandırm ve Balıkeılr lnhtHrlarına müra 
caatları. 

Bcılıkesir ilaJretP. T. T. 

Müdürlüğünden: 
idaremiz 939 ıeoul dlrelt ihtiy cı fçln Dursunbey Su~ 

ludere ormaomdan keıllmel· ve Du suobeyde lesltm cdıl 
me o rtlle (6 7 8 9 Ye 10) metrelik 300 ve Edre 
m tte Kavaalah Gıc kdere ormanından keailmek ve Edre.
mttte t altm edilmek oınUle 6 ve 7 metrelik 130, Balıkeıll' 
balaban demirci k111ğı ormanından l:eıfllp Balıkealrd~ teı 
ltm ıartıle 6 · 7 8 · ve 9 metrelık 170 çam dtreil 28 3.939 
dan itibaren oD b f gün müddette çık elu ıltmeye konul 
muıtur. ihale 1 l 4 93Y lı 8üoü aaat oo beıte P T. T 
MOdürlüiil bıoaamd yapılacaktır. Ourıunbey dlreklerlolO 
•lh m trellklerlne bir lır elli kurut yedtliklere bir Ur• 
dolu~m kuruı ıelı:lzltklere ıkt lira kırk dokuzlara iki Ur• 
doluan altı kuruı onluklar üç lira yetmtı beı kuruı. B•· 
lıkeılr d reklerlnlo ltılarıo& altı Ura yirmi bet yedllerıne 

altı lira y tmıı bt>O ıektzlerlo y dt llrG yetmtı beı do 
lsuzlarına ıekiz lira yetmlf beı kuruf, Edremit dlreklerfnlO 

ita metrelıklerlce üç ıra dit a lzlılderln dört lir bedel 

t hmtn edtlmtıtlr. Tattp ol~nıarm ve daha feızla lzehat al· 
mak l ıtty nleıln P. T T. MndOrlüğüne müracaatları. Ve 
ihale gQnQ depozito kçclerlle muayyen 111atte hazır b\I 
lunmalcn ili.o olunur. 1 - 4 

B h~esir icr 
memurluğun~an: 

Ctnıt , oeYI, kıymet ve • 

e flau ıa§ıda yazıh m l 

lar btr borçtan dolayı açık 

artırma ile eatalacağındao 

rhrma Abab ne h nında 

5 4 - 939 paz rtesl gü· 

nü sa l 15 d lem oluna· 

caktır lıttrak edeceklerin 

ôat rtlen &ri&tle mezliur 

mah ide bulunmaları 1 an 

Kayıp tasdikname 
imam hatip mektebinde" 

926 ıeneılnde a\dıfun 69 
numaralı taed kname J k•>" 

b ttlm. Ycn!sıol alacBfıOI' 

dan esklıln ln hükmü olo>•' 

dığı ilin olunur 

KüpPler nahlyeaınm Er 
tuğrul köyünden Meb 

met oğlu A GakalP ____________________ _,,,/ 

olunur. 1 tak öo tampon ve iki ÖP f 
150 L•ra nıuhammen kıy· ~ 

bir iç lambası mevcut iç• 
mrtl• 34 model Doç me• a ,. 

de 8 arkeh, 2 arkuız ıo 
6 ıılıcdtrlt Kepsüt 4 plaka ı 
numar Is molör aksamı t . ıınl~rl kıamtoo yırtık kaoePrı 
mam Qzerlnele müıt mel 4 ve mavi zemin Oıerioe •9 

iç ve dıf lAsUk· mevcut, ıai çizgili knroıerlı kaoı1111 

öo çamurluk yamalı ve yw olornobll. / 

--------------------------------------~ 


