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SAYFA ı 2 

KAZALARIMIZ: 

Sı dırgı ı zi " . 
ı vazı-

eti bir b ı ş. 

Sındırgıda tiitü cülük z.cra ti 
çalışmaları yedi ay devam eder. 
1 YAZAN: ~sım ~aml Paylı 1 

Sındırgı tütünleri: surette büyümekte ve yurd 

20 bu ıone de torbalarla ecnebl 
Merk~zf kazay ki-

lometre 1 klatınca etrafı. parnn ıetlruıt le b zırh D 

nıza JaJılmıt yemyeıll tü· maktadır. 
tün tarlalarını görüraGoüz Bu parftlar tamaaıen mGı-

tabıtller elfndt! kaalmıyor. Ve 
Her tarla içinde her in ve k 

e11uen kalma11oa da im in 
zamana mabıuı dtklm,çepıı, ı L 

yoktur . Binlerce ame eo •U 

kmm ııbt itlerde b ır çok paradan lsülll mtktarda fa 
melenin muntazam bir aaf 

lif ade •lmeLıte ve bu ıuret-
hallnde çalıımakta ve bu le yurdun h er köıeııine da 
çalııma eanH111da hazar.da 

jılmclıtadır. 
ıarkı ve tGrküler le neıeler Am lenin yaptajı bu lıtl 
aaçarak sayretlerfat artırmak 

fade çahıtaiı anlara mda-
ta eldukları da ıizlerl iz- ._ 

ıuı deitldır. Auıele Klf za
den kaçmaz. 

Bu hali ilk d•f a ıirenlc. 
maol rıada ofluou eYermek, 

kızını gelin etmek Yeya bır 
rln ba1r•tl•I mucip olma- t rla ve hayYaD almak ve 
matı kabil deftldtr. Çünld 

1 
lre gtbl btr ıbUyaçlıt kar 

arz ettlllm ıtitl Sındırgıya ıılaıtıiı anda hf'men bilJük 
20 kilometre yalrlııınca mlkyaata zerlyatta bulun 
ya kadar geçıa yolculuiu- hd malda amele lıU amıoa tb. 
•uzda yellartia Y• etrflofta Uyacı olan zürradan btrııı-
6ç, ilet taaaaa ve bır, iki ne mtıracaatla tı zamanın· 
koyun Ye keçi ılr6ler1De da çalııabllcceit ntıbette 
teıadüf ten baıka göze bir 1 OO- l 50 ve da ba fazla lir 
ı•Y çarpmayarak ıü dnet iç-
iade ııderke• Sındırsı budu · 
duna ıtrer ıtrmez birden 
bire tarlalarda kOme, lıünıe 

toplaamıı ln~anların ınudh1t 
bir f aallyetle çalıımakta ve 
hayati bir varlıkla kaynat· 
makta oldukluını ı6rmek 

pek tabii ki cahbı hayret 
bir maaaaradır. 

Bu bal yalnız merkezi 
kazaya mO•laatır olmayıp 

her köy Ye nahlJe merkezi 
de hemen bu ıuretle ç htır 

Ye çahıtmr. 

Tüt6a, ••et bu müıte1na 

kazanç temi• edici elan m h 
ıulden bu . ufacık kazada 
aenede bir buçuk milyon ki
lo raddeılnde lıtlbaal olunup 
.. nealn• göre 69, 80, 100 Ye 

hatt& 120 uruıa kadar aa

tılmakta ve yuat1 bir heaa. 
b ıöre nnede bJr nıllyoo 

ltra11 111ntecc•lz b tr[para 
ıettrmektedtr . Bu para 
bıllaaı hariçten gelau·~kte 

•e bu ıuretl bu kaza aha 
llılnln u1aoıp Jılmalc ve yo 
rulmak bılmtyen ıe.yret ve 
meaafsl aetlu ı her aene . ur· 
da hu mtktarda ecnebi pa 
r&11 celb Ye Jdhallyle m•na· 
fit umumiye ye olaa biz met · 

lerly)e de bihakkın ıöğüı · 
lerlnl kabarta bilirler Sındır · 

ıı lütünü nefaıettyJe mfişt 
hır Ele mıntakauna dahil 
dır. 

lmanyada e yükıek al

iara paketleri Qzuinde bll
ha11a aef ıetlut temin ve 
taıdtk fçlo Sındırıı tiitü:.ü 
diye )'&ZI ıdır. 

Sıadırıı tGtünü uf ak Ye 

mlnf, miat y pr klor'11 l:te.D 
dlılne haı ıüzel b1r koku, 
tatlı ve ıe•lmlı çl!hreslyle 
Almanya, Amerika ve 
Felemenk glbl ecnebt İıcıla· 
r_ıaı her ıene ayafına d t 

retlrtmekte ve rağbet gör 
mektedlr 

Bu ıene tütün fld feri ya· 
•I çlmlerl haatalık veaaJre 
ıtbt biç bir &uzaya maruz 
kalmıyarak tam n faaetiylfl 
y Utme le hl\'Zırlanmıt olan 
tarlal ra ekll111f1 ve tarJ lerda 
da çok tıtahh Y •Hl \( bir 

çekerek sJder Ye itini IÖ 

rir. 
Bu latlkrazda faız veya 

baıka türl6 bir menfaat ara
oaimamakla beraber aened 
ve ıuhut ıtbl htç bir ka11t 
le. da mukayyet olmamaaı 
zOrra ye çalıılıan •melenin 
temiz rub Ye JÜH aabtp 
leıl olclt1funuo can lı n ha 
rlz bir d•llUdır. 

fülhaue amele Yaktınde 
yapılen bu muaTuıett takdir 

ederek it Taktıade ııhat b . 
tün me11aleılDI terkle koı , 

koıa taahhüt •ltlit tıı ifaya 
ıelır Te yıpar &. iylültrlmt-

zın ı6zlerlne tadakatları tle 
kendalerlne olen~ telllDlJet .,e 
ıthr.adı htr an yükıeltlDekte 
olduiu için aen~t v~ıafre 

ıtbı uyl!t altında buhıDdur
mnktan vareste tutturu1or 

Binaenaleyh itimadı edeaJ n 
zly ele ettlreııde ararıa. 

Saf ve temı:a hlildı köy 

lülerlmls her an lçlD itimada 

de~er y6kıek ıahıtyetler ol
duğunu ıöıtermekte gecılıı: 
mezler 
Şunu da arz edefl kı ame 

l nln bu ıuretle: çektıfı pa. 

r yı o ıene tamamen öde . 
eııt de mef'Ut olmayıp ıele · 

cek acne de ödeyebthrler. 
Şu hale naz ran Sındırıı ti• 

tüncülfliü amele iç1D f lztlz 
ve ödem mnddetıyle i yrl 
mukayyet blr k zadır. 

Sıodırgı Ye köyl rlnd z 
ve çok mıkterd tülGn ek . 

memlt amele 11mfındao bsı
ka pe az klmoclere tundüf 

edılebllJr deraem müb liğ 
etmemtı olurum Hctti ame
le 11Dıfıod n aılelerJnlo çok· 
luğu nlıbettnde bfr kısmı 

köyde tGtOn eker Ye hır 

kısmı da aın el ltie ıJder. Yer
li haliden haıkft hariçten 
gelenler ve tarla fcar etmek 
ıuretlyle tüt6o ekenler de 
vardır lıteı yurdun ço~ ıe· 
yfmlt ve !uymdlt olan bu 
küçOk p rçaaında ıervet 

fııkırıp hoyat ka1oıyor. 

- SONU VAR -

TOR~DILI 

H i h 
• •• 
1 v • o 
------ -

Hususi uhısehenin mer ez ı mülhat t teşkili· ,~~ ı~D~G-
tmda bir çok ~e ~işıkli kl r ıl~u. rada ycpılan 

Huıud Muh&1ebe memur- ati Göaeo llazuına, 17 5 Türkiye Grc. 
ları arHıada bir çok tayin. lira ma ılı Erde t httl me - ko - Romen 
ler Y• terfi er y pılmııtır. muru Hahl Yildıran terfian ıüreıt blrlo· 
Yazıyoruz: 20 lfra m ti G6aeo fah- cthlderfn de 

T ed"lk ye icmal b6roıu ıll me urluluna Edremit B öl ı • m 1 z t 
memurlarıad n Hikmet Çe- haza11 k6y bGroıu tdJ Adnan 

temıll eden 
tin terfian 30 ltra maaıla terfian 10 lira ma 
meılıur blro mümeyyt:ılftt- aıla bu~uıl muhasebe varı
ne, J 6 ltra m aıh Suıılarlı dat itlpltjlne. müft•d t 

ve pazar gü

nü tih eüreı 

Yarldat klttbl Yuıuf Zı1a katibi namzedi Hamit Yıldı · 1 rlnl yapan 

ıüretcllerJ -

mfzden 56 
kllod Ah· 

alm kta oldu u m atla ted rımın a111let memurf yetln!o 

kik ve icmal bllroıu kltiplt· taıdlkt, 20 iir:t moaıh Bü1 -

i ln , t•dktk Ye fcmal bGro haniye huıuli muhuebe ıne 
ıu kitl'-1 Hayriye 14 muıu Tevfik Balamir h;rft 

roet A \. ıarlı , 
IJra maaıl terfian mezkQr an 25 Ura maaıla ynı ka 

66 dG Rız btir• kltlpltiln~. merkez za memurlu un , 10 \ıra 

MuhH be memuru Seyfi maoılı K 11m Akovo. terfian 
terflan 25 Ura maııla 14 ltrııya, m rkez kazası va· 
mezlulr memuriyete, Dunun- ridat memurlarından Rlf t 

bey Huıud Muhuebe me · B ftman 30 lira mae ıla Ay 
manı Hakin ıiriilen valı huıuıt mubnıebe me 
llzum lzerllıe aJnı ma ıla murlujun , 16 ltr maath 

Sertef, 72 de 

Ahm~t A!p 
ve /9 da .Sel· 
m D Bo
iuı" n lu~lc 
iBflp, 62 de 
Ahmet Gı. 

" CI 
• g ı. 

aaklen merkez kaza kltfp Ay•alık tabak uk memuru 
lifine, m rkez MubHebe Muıa 20 llra m aıa, a1- tler me#lfıp Ankara gürtşltrfnt iştirak t den Bölgtmlz 
kltlplerlnden Muatafa nı k zad 17.5 lfra maaıh 
terfıaa 17.5 ltra m - vartd t m6muru Ramazna 
•ti• merk z büro l&aUpllil Şahta aynı maaıla tab~ıı 

ne, V arldat M6dürlüjü mümey- memurlufuoo, ynı kaza tahııl 
1ızlertndea Hea o Adala kitıplerlnden Ah Cenı!z ile 
terfian 35 lira maaıla birin · :;üleyman aa let memu · 
el ııaıf mGmeyylzlıje, Edre- rl etlerlnrn tudık,, .Ayvahk 
mit kasaaı varidat llittbl bina •e razı tohrlr vf! tH -
Ha kı Ertok maaıı haltye· flfe fı\eılnde çıılııao Abdul
ıl olan l 2 lira ıke nı len lah ~O IJrıı mn ıın üçte Jkl 

V arfdat Miidürlüiü kltıplıiln•, al ile Susıiırhk muhaaebef 
20 ltra aıli m ııla Su11jır- huıuılye memur vekiletlne 
hk Huıuai Muhaıebe memu· 12 lira manılı tahakkuk kl· 
ru Kadri Kay ak asnı ma· tlbl S mi terfian 16 ltra 
ati• merkez Yarld t • ur m eıla mezkilr koza varl-
lutuaa: Haltl YaDJan ve Şe dat leh 1ıkuk memurlujuna, 
rafeltln 10 lıra maeıla 12 llra m eılı Erdek kazuı 
•erlHz Yarldat luitlplijhıe, müfrede.t itlbi D n1al 
17 .5 lira maaıh tedkık ve Sue'n Sutıiırhk varidat kl -
icmal büroıu memurlarından tlpll jlne, 30 lıra maeılı Ban· 
lımall Bı;ıkurd terfian dnnıo huıuıl muhaıebe me· 
20 lira ma ti• merkez kıa muru klfat aynı 
v rtdat memurlujuna, 10 m ıl , naklen Dursunbey 
lir aell maaıh Fahrün· huıuel muha e e memur-

l DUl&DID Halet memur!- lujuna,merk z k za n.5 lıra . 
J•ll tudık etllldı. 20 Lira 
asit maatla Ay.,alık knzuı 

t hıll memuru Süleyman 
Karabn er ayna manıla m r 
k z kua varidat memurlu 
funa, 25 Ura a.li maaı1a 
merkez v rldat memurların 
dan Aıım A bıyık terfi n 
40 lıra maaıl tah11tlit ıef Jf. 
ğine, 20 ltro. · aali oıaa ıl 

Gönen Huıuıl Muhaıcbe 

memuru Fahri Gurler aynı 

rnaaıla m rkez keza tabıll 
memurlujuca, l 4 lfra maat · 
la Havrl G6rbüz,terflllD, 17.5 
hra nıııeıl , merkez tahıtl 

memur muıı.violltlne. tO lira 
mn gh, tahıll müfredat ki 

tlbt Z1ya teıflan 12 ıJ · 
ra maaıla müfredat kltıplj 
iloe. 30 lira man~h Mu:ım 
mer Çeliker 35 lira ma f 

la terfıaa Matbııa ınüm ' 
yi:ı:Uğlne, 11. 5 ltra maaılı 

• 
maaı kitıbl, Raci Kcık k 
terfian 20 lir ile Mntbaa 
klttpliğlne, 25 lira maa~lı 

Manyat k z 11 memuru Ta· 
ı-·ıp Bat rao a . m muti 
Band1rn11 Huıuıi Muhasebe 
memurluiuna, 25 llra rna
eıh Ayvalık ko:aaıı memu· 
ru lımall Akıln ynı ma 

hk Y rldat memurlarından 
Cafer Göuer, ayuı maaıla 

n klen Dureunbey kazaaı va· 
rldat taha ku - memurluju· 

na, 10 Hra m tlı merkez 
kaza tahıll ki.ttbt Necmi 

Gönül, l 2 dra ma ıla Dur 
ıunbey kaza11 tahıl! katip · 

itile ,17 5 lfro maE;Dlı Efdt:k 
k z eı vıuJdat emuru Muh· 

sin terftao 20 l!rs :na ıla 

huıuıi mub ıebe memur-

luijuoa, 17 ,5 lfr maaılı Dur· 
ıunbcy lnzu~ arlda t auı - · 

muru il mdt 1ezel, ınnı roa 
ıla naklen Erdek kez ıı 

varidat t kkuk m'!murlu 
Auna, 17.5 ltra maaılı mer-
kez ·azHı Y ri at memur · 
larından H lllD Türker, ay
nı maeıla ııa len Erdek kn. 
zeıı t b ıl aıcııuurluğuua . 10 

(Sonu üçüncü ı yfada) 

- ---
ir · admı tehdit etm tş. 
Adem dmda bJrloln Dink · 

çller maballealnd~n Hınva 

adlı bir ke.dını bıçak çek· 
mek ıut tile tehdid etUğl 
tddto oluoduJundan hnkkın 
da tah lknta alrlollmlttlr. 

olmuıtur. gürtşcllerlndtn bazıları 
Gürcıcılerımızın eöaterdtit mu•aff ktyctlerdeo dolayı 

•ndllHlnl tebrik ederiz. 

Etem Aykut 
dün yeni vazi
fesine bafladı. 

lzmlr Vnlllıi;oe tayla edt· 
len Etem Aykut pıızar ge· 
c ı! otomobille Ay•alık yo· 
lu tle 1 mire sıtmek üzere 
ayrılmııhr. 

Sa t 24 ıır !aranda hare
ket eden H 1 V alt haber 
aldıjımıza ıöre dün aa t 

8.30 ıırslarında lzmire muva· 
ı lat ed rek vazffe11ne 
bıılamııtır. 

........ w 

Halkevinde 
Pa t · urult -
yı için tpplantı. 
Akıam H lkevinde C. H. 

Parttıln!o Beıtocl Kurultayı· 
nm toplanm 11 müo ı~betf 
le bır toplanh 7apıl ııtır. 

Top sntıyı Halkev• f!lı 
Vek h Sadıil Dedl:ı: çmıı 
ve hazır buluo rıları Ebedi 
~ef At tür ün manevi hu· 
zuruoda bir d kıka cif tit 
davet etmtı ve bu 
•azlfo e Jll al yerloe 
aıetlrtlmi Ur. 

MDteaktb n Avukat Eaeıt 
But! koglu tarafından Parti· 
oln inkı l ap yolundnkl b ~a · 
rHc.rı ve te ·imü iü ha.ı1kında 
btr kouforan v •rll lıttr. 

Sık, sık alkıt~ta"ıa ~ rıı'cnao 
onferanı ulaka tle t kip 

edUmt Ur. 

K.onferaı·st ıı ~onr 
buluoonlıu n bir de 
göiSlcrl 1 m lttfr. 

h zır 
fil~m 

Kurult y münuebttıle 
Halkevı v Parti b•naf u! 
bayraklarla donahlmıe. ge 
ce de e aktrl le o.1•d ın atı1 
mııtır 

•• 
Oğretmen oku-
lunun gezintisi 
çok güzel geçti. 

Öğretmen okulu tarafın· 
dan pazar ınnn Ktıtabya 

hattı üzerindeki Mezıtler 

bt ıyonuoa bir kır ıntntiıl 

y pılmııtır. 

Ru geatntJye Ôiretmen 
okulu öjretmenl rl, talebe · 
lerle birlikte bu okuldan eıkt 
yı!larda mezun olan öğret
menler tıtırak etmSılerdlr. 

Gezinti çok aamtml ve 
netell bir t kt!c:le geçmtı, 

ocm saat 9 30 da yJoe 

hueual trenle avdet edılmlf . 
Ur 

~ocu~ ~astah~lann ve 
bakımlann aid ıf işi ar. 

l Sıhh t ve lçtlrnnl Muave 
1 o t V c ~fıletı taraf mdao tAb 
ettlıl ~erek SıhhıAt Müdürlüğün• 

göad rllen çocuh yet ıUrmc, 
çocuk bakım ve h atalıkla· 
rıos ald ıeu dl duv r aHıle · 

rt clünd o Ulb ren ı İdrlo 
muht ltf yerlerine ıuhrıl ır 
tır. 

N·tu memurlan arasm~a .. 

nakil ve tayinler. 
Küpeler n hlye.I nüfus 

w muru Nur! Çetin Durals 
o htye"tne:, Edremit köy b'1· 
raıu ıcf t Ad o an KOpeler 
o hlyest nüfus ıııemurlu · 

Tayin 

ğuoa oaklcu, Hnvren nufu• 
tnemurlağun!l Korucu nüfu• 
memuru Şeref ~~ 

Küpeler" n!lfu., uıet:r.ıurlu~Ll · 
na de Bdya köy büroıu ıeff 
Suphl Ôzer t ylo edılnı>ff" 
lcrdh' 

ı--~------~~--~~ terf ıao vllay Umlz uı halli Buraa i 1 ocl fırhR mub" 
ı1 p meımllerlodct• Remzi 
Akı cılar, 45 lire m ıla 

idareler müfetttıUilne ta1l1J 
edılmtıtır. 



«Seyahat notlırı» ndan:ıv 

Çeşme!. 
Otel!n arka cephealDde 

~ , 
,tek peacereıl vuıt i ıokak· 
ları ıören btr odada yatı· 
yordum. 

Pencerenin Lerıı11nda, hır 
çeıme •ardı . Geceleri ,1 i• 
•6ndGrerek •enceredea bu 
çıı:neyl naatlerce eeyretU 
ihn olurdu. Bu etüd, bana 
btr çok ıey öfrettf 
Çeıme baıı, ııec:cnln «on» 

una kadar, beıl~melerln, ha
•ıtnını çektıtlr~n ve kadın· 
larla ınuha bbeti koyultan 
•natrberlerin çene çaldıiı 
bir « kulüp :t Ul. Gtınün en 
ınGhtıo ha vadtılerl burada 
tazelentr veya bir radyo 
•Uldyoıu ııbı buradan dalı 
lsrdı. 

Saat «on» dan ıonra ııe 
ee Jar111na kadar, aıçı, ke 
b,.pçı, kahvect kablltaden 
eıaaflar ve tki tekerlek 61· 
Uhııe oturtulmuı varillerle 
alayın ıaka neferlerl ıuya ge 
lirler ve benim ıarlplijı. 
•e ınuvasi hasret dolu 
'IDemleket türküleri ılyler· 
lerdf. 

Çeıme, bu ıon ziyaretçi· 
lerl de ,nvdıktnn ıonra tek 
baıına kalır ve bu defa da 
kendi kendlılyle dedikodu 

Y• baılardı. Muılutu bozuk 
olduğu için 11zao ıular çeı· 
IDeye çok bll1nı1 dedllredu· 
cu bir mahalle karııı cerbe. 
ZHI nrmekte1dt. 

BtlmeD niçin, yere ıürG
ncn çınıco damlahfını yama
lı bır • üıtlillr» benzet. 
lli•m bu çeme1ı ne zamao 
hattrlaaam, buıln bile, blll 
dedikodu f.ltliloe dafr bir 
lcınaat Hhtbı olurum? 

«Bozlur» ıece1erlnln en 
lcarekterlıttk unsuru, datma 
bozuk muılufun damlattıiı 
ı~r!p aaloıılmaz ıu ıarıltıla. 

rıyclı . Bence horoz ıulerf 
1 

inek böillrmelerl bundan 
•onra ıeltr ve ancak oau 
t•nıl\mlay~eı mahiyettedir . 
lcr. 

Çeıaıe, «parazl fasyel»ll ı' 
IDuılulc •izını çarpıtarak y6z 

baıının han111unı çeklıtıreo 
tlDlrbt!rlerc, kız yeren kadıo 
lara v d • ev ea •ıırdığı f utık 
iitGrna habtre tıkııhraa bea· 
lem el ere ılnıf, ılnıl ıülüyor 
tlbtydt. 

. ~uıiaf a Niyazi 

- ~1"<m •• ··~ıt~•._...-

Hususi Muha
aebede tayin 

(Bve nakiller. 
t\ıtard le la,, a 1 inci HJfada) 
... ı 

lca~11 lllaaılı Dursunbey 

rahı~' ~hıU klllbl Halil lb
naklen f!.erıer ayaı maaıla 
kitlph~· rdetr kazıuı tabıll 

•'Oe 25 Göoerı k ' lfra maaıla 
ıebe &z•ıı huıutl muba -
Is llleaıauru lımall Hak· 

1 •Jnı lll•aıla naklen Man· 
1111 kıza11 mulaaıebe• buıu· 
•l)e nıomurluiuna, J 2 lJra 
tılaaıh namzet v11r6dat kltl· 

bı Lütfi Taner tle 10 Jtra 

~1:aılı tahıd klUbl Muıla· 

fa TaagOlerla aaal"t memu
rtJetlertol• taıdlkfna •• mOD· 

bal bulunan 45 lira maaıh 
tnahalli tdareler müfettıı 
•eklletlne 45 llraoıo üçte 

birı ıle Varidat MildürO Tev 
ftk Tfizer vtklletea nakil 

•• ta1ın •dllmltlerdfr. 

TOIUtDILI 
SAYPA ı 1 

• 
amesı. 

Paris, lür~iye ilı İngiltere uısm~ı ak~olunan muka
veleye müstesna bir ehemmiyet athdiyor. 

r reme - Belgrad - gazetesinden 

Tlrk - lnathz mOıterek 
beyenaameal dolaylıtyle Ya 
rı rHml ("Novoıtl., - Zat · 
rep, 13 5 · 1939) lç ıabıfele -
rinde aeıretttfl bir Londıa 

telgrafında,~ Tilrk - ln1ılt2 
ınüıterek beyaonameal hak · 
kıDdı Çemberllynın Avam 
Kamaratında valıl olan be 
yanahnın hulaıHını n~ır•t 

mektedtr. A.ym ıazde lkta

cl bir Ankara telgrafında 

Türkiye - loıı•ltete anlaı
maeının Bn,ok Mıllet Mec• 
lııt ruznameatne almdıiını 
bıldtrmektedır. D. N. B. ta· 
rafından teblti olunan bir 
telırafta da Alman matbu
abnın Türk - loııllız an· 
laımuı dolay11lyle ııddetle 

oeırl1r.tta bulunduiu beyan 
olunmaktadır. Bu Ttlgraf 
Deut. Dtp. und Pol, Corren 
- pond . Gaıeteataln, lngll 
terenin AlmanyaJı abataya 
çalııtıfından be.hlı makale
ılnl •ıaret etmektedir. 

( <(Vreme» - Belıırad, 
13.5-1939) ıazduine Lond· 
radao V. Samıorıova imza. 
ıt1le çekilen bir telırafta 

Türk - tngiltz müıterek 
beyannameli hakkında ıu 

malüme.t ·urtlnıelıtedfr. 

«Türk -- lngıllz müıterek 
beyannımeatnın •• Sovyet

lerl• qıQzakere: er yapılt0ak

ta oldufu baberJnin llinı 

fevkalade ~bemmtyetlt hlr 
vakıa teıktl etmektedir Zı · 
ra, mevzuubahı olan; lnaıi
terenla Romanyaya verdliJ 
tek tarafla temJnata benzer 
blrıey olma) ıp, Balkan Au· 
tantana dahil devletlerin hep 
11alo derubde etm! ı bulun· 
dukları bitaraf .ı1, taahhüdü 
nün Türldy tarafından teı

klnl tfade eden ıkt taraflı 
bir pakttır . 

Türkiye ile honuz ta hak. 
kuk etmemle bır mulıa vele. 
Din dAnt yenf müttef,kl~r 

bulmak ve Balk cıa devletle · 

rtnl elde etmek rayeı ıoe 

matuf olan yeni bir adım · 
dır. 

İngtlterenlo vaziyeti olduir 
ça mfttkül tdl. Bır taraftan 
Türkiye, İogHtere ile bfr ın
laıma akdetmeıt lnzumunu 

ller! ıilrüyordu. Halbuki, 
malüm olduiu (izere, So•
yetler icra edtl111ekte o!an 
mOzakerelerl tavik ed~a~l

mektedırler 

Bunda• bir kaç ıil• ••· 
val haber verlldlli vcçhlle, 
ltal7a lle Almanya ara11oda 
MılaDoda aL:dolunao aolaı· 
ma 7alnız Poloaya ve Dan· 
alie defJl, Akdenlze dahi 
ıamtldtr. Ve Londrada Mu · 
ıollnfnfo, bu eahadftkl müte· 

baki rnüddel,--.llnı, ayıo 14 
ocü ıllnCi ıöyhyecegl nu· 
tuk ile ortaya atmasına in

tizar olunmaktadır. Bunun 
lçln loıılte.re, l ürldye ıkl 
a&laı i muka velenlu : akdtal 

beklemeden, Akdenızde harp 
zuhuru halinde TGrkiye •• 
1oglıteren!n karıılaklı olarak 
bırbirtne yardım edecdılerl· 

ol müıtr atuvnkkat btı aa 
laımLtyı ilan etmek lüzumu• 
nu hı11etmı1ttr. 
Çemberlaynın ıöyledijl 

nutkun metninde dahi 16 
rüldüiü vcçblle muayyen bir 
mahal meuuubahı olmayıp 
yalnız Akdenız mıotakaıı 

:atkrolunmaktadır . Çember
layo, bundan ıonra, bu an· 
latmaıun Kaı adenlzl hariçte 
bırakmadıjını ıöylemfıtlı; fa
kat, bu ıeyden evvel Akde· 
nlzln garp kaamıoda ve ya
hud Ete denizinde zuhura ıe· 

elbtlecek bir hubf dıklt.at 

nazarında 

ayandır. 

bulundurduğu 

Bundan baılra Çember
l6y1110 be1anatnulao, logll 
tere ve T6rldyenln Balkan 
tarda emnlJetl teelı ettir· 
mek için m(btacel müzake 
relerde bulundukları ıöıül· 

mekledir ki, bu da yeni ve 
ciddi bir imtl teıkıl eder 
Çembeıliynın beyanatının 

metnine bakılana Tlrklye 
lie loıiltere ara11o~akl a-ıü
ze.kH~ler yalnız TOrklye Ye 

1.mııılteteye citfll, aynı za 
menda, bu m6zalıerelere tı 
t rakı ve kendılertntn de ln
g.llz emniyet ılıtemi çerç~

vealne ıokulmaların; ırıu 
eltin •eyahut etmesinler, 
diğer bill6n Balkan devlet· 
lerıne de ıımtl bulundukları 
anlaıılmaktadar. 

Çemberlaynın Türkiye ile 
yapılml'.kta olan müzaker•· 
ler hakkındaki bu müuke
relertn neUcelenmelerl ancak 
daha uzua zaman beklemek 
gerektir. Netektm lnaıltere 
ve Türklyenla, ne ıtbl ıart
lar d.ılrealnde btrb.rierıoe 

yard ım edecekleri hakkında 
alyaıi flk&r teatileri Japıl · 
maeı icap etmektedir. 

Mtlletler Cemiyete Konıe · 

ylnln fçtlmaı eaouında Lord 

Bttllfakı, İnglltz-So•yetler 
pazarlığı hakkıoda Sovyet-

lerln Milletler Cemiyetinde 

ki müme11lll ile mOukere-

d~ buluallcaktır. Bu müza
kerelerin neticelenmesine 

kadu, laııltere ıle SoYyet 
ler ar&e.nda yapılan miba -

kerelere btr çok bakımlar· 
dan tabi olan lnsalız - T6rlıı: 
ınilzakeıelerf de netlcele 

necekUr ... 
Gazete bundan ıonra 

Çemberlaynın nutku hak
kında Reuter ııjaoeını• leb· 
ili etUğt bir buli.ıayı neı 

retmektedlr. 
Aynı ıa:aetenln Parla mu· 

ha biri Lyublıo. Stoykovfçln 
telefonla verdığt haberlere 
gör~: 

Beynelmtlel vu:lyetlo diio
den bert oldukça d•iltllil 

kaaae.tl haııl el•uı bulu•· 

-
Ce upta vücude 

geti ilen et. 

f RADYO 
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----- l 30 5 - 939 Salı 
«Bir ıeoedeo beri Orta Av 

rupada datOkoy u aitüıt 

eden hadttcler bu ıOn Hıt· 

lerlo mctodlarını tam bit te 
kilde t1tylo etmek imkanını 
Yermekt~dlr. Bizzat B crllo 
devlet adoml rmıo it .uf et 
tikleri v çbtyle, bu metotrar 
ılllba mürecaat etmeden, 
genııleme ıtyuetın•n fcap 
ettlrdtjl tktııadl veya arazi 
avanhjları elde etm~1t iı· 

tıhdaf eder. 
Führerla kuvvet darbele 

9azı1et e· 
ve Yugoılav11nın k dt J 2.30 Program 12.35 Türk 
rl A uupa barlt,.ıını en •-

- d x.ııtırmeye a1üzlil (Pl .) ı3 ,00 Memleaet 
keyfıoe aore e• ı tarafından ıaat ayarı, rjanı ve met•· 
yemin etm•t oı•D oroloJ"I haberleri 13.15 Mo· 
fakında tekrar dav• mevzuu 

ıık (ICarııık projram -
yapılabıl•r. 14 v ımao1anıo Pt.) 13.45- ~oouıma 

Bir yandan, i" - E h 
dek i nu· (Kadın ıaatı - v ayah-

Macarlıtao O:r:trlo A 

f 
dı~er taraftan r- oa dalr ) 18 30 Prolram 

uzunu, • ıad• 18 35 Müzik (Operetler -k 1 1 10 ertet 
aa vutlu f o ı bırlijl- Pt.) 19 00 Konuıma J 9 J 5 
ltalyan-Yuıoıl••la~ak içi• Tilrk müzlil (faııl heyeti) 
nln takvıyeııoı an ı. t· bare.e 20 00 Memleket ıaat ayarı, 
bu ıkt devletlP •00 

,_ l J L 

d ıutm•• •J•n• ve meteoro o l ••· 
ferini aöz önOD • • berJer•. 20 15 TOrk mlztjl 

rl, mahır manenalar aave kiftdır. kü 1 Udi Eırefla bCbzam 
ıınde, bir ıeneden az zam Orta Anupad• bu 1

60 
2 Ah t 1 

k d
•flete daha Peırevı. - me no · 

anda üç defa muuffak ol- b l t ~ k (H vaziyet u kl yan büzzam ı•r a: ah 
mutlur. uzun mOddet ııı ıavıa a. 3 F K 

A l S d l .. ••r·c·k ma rıoda kalııo) - als •-
Df uı, G et erin tlhakı, ....... • · mak tmkaaıoı d 1 l aacıaıo Hlzzam ıarlrı: (~e· 

Çeklıtanın ve Memelln ı1 idi Bu ev e P 
l d 1 

hı ,ette deil r. f da nl ıördCi o ıafak .. ) 4 -a• f, p omatlk manevrada an sar ıo k ler k11a bir :ıam aley Santur 5 - ŞllkrO Şenoza· 
pe mahir olan Almanyanın mihverin lehinde veJa k B d 
ıon ve belki en karekteriı· ver•« a1• mahur ıarlrı: ( u ••• a 
tık munffaldyetlerl olmuı· binde bir karar 1 klar ne tatlı) 6 - Hicaz Ulr11G 

mecburı1ettnd• ka aca ) 7 tur (Saia 1ırdlm Gzüm• -
Bu g6o, bfr çok Avrupa dır. kadderatı· Halk rürkOıü: (Ş11 dallara 

Macarlıtıın mu L f d 
milletlerine •eriten frao- t benıemea delmeli) 8 - Alt e en inin 
11z - lnıtlız ıaraotılerl dft . nı lntlbep etm t~ Jlkt bak Hıcaz ıarkı: (:>aıaur kattım) 
oe kadar muhakkak eddedı tedlr. Mth~erlD 

0
;:,

0 
pakta g _ Suzfgak ıarlu: (Seaılz 

len bazı teıebbüılerl ona kında antl olDı ı Cemtye· ıeceler) 10 - Mu .. Sirey-
ıırmtı ye Mıllet er 

menederek üçüncO reyhın 1 ti Al111anY•· J&DID hüzzam ıarlu: (Sen 
faaliyet ıabaaını ehemmiyet· tinden çeki mit r. tııalde• ıaokl baharı•) 21 oO Ko· 

ÇekoılovakyaJı b· 
fi ıurette tahdit etmııtır. d iP• 21 5 E b t lıvı ıonra ziyafetten on• a nuıma .1 1 am, a -

Fılbakıka, kılıç çekmeden ayırmııtır. k bl Duk1at ve 
ıuı btr ht11e Ber· llt, ... 1° -

yeni avanb jlar elde etmek Kont Telelrl ıle ÇaklDID 
1 

.ıe ziraat borauı (ftat) 21 25 
huıuıanda önilne çıkan btl 1 . oetıc•• na 1 ki R 21 30 

ltnt ziyaret eri 1 ıu Nııelt P 1 ar - · 
tün fırsatları tüketmeden doıt u O k t 
f Obrer~n uluorta bir harbe Alman - M~car abuıuı kl Mozık (RadJo r es rau -

atılacağını 
olur. 

sanmak hata kuvvetleolDlftır. 8 Mac•· Şef: H. Ferit Anlar) a) Ada· 
Almanya, ıcabıadı, el alo - Allegro b) Andante 

Httler, içeride ltlbaı anı 

muhafaza etmek .çıu, ılerl
ye doğru yürüyütünde lera· 
ra mecburdur. Bununla be
raber, mlttığl ona her tlrlO 
ıhtlyet"irlıtı unutluracak 
ve hueplı hareket etmeeıne 
mani olacak kadar kah ıo
rlk deiıldlr. 

Onun içindir ki, Almanya 
ile Polonya aruında birden 
biae 'ukua gelen aerıınltie 
rajmea, hlç olmızıa, timdi· 
ilk harbin Da11zı1 JOzGndtn 
çıkmıyacaiı diiıünülebtltr. 

Buna muka.bll, Şarkta Fr· 
aoıa Ye logılterenlo omuz 
ladığı V e.ı ıoveoın a zlmh 
durumu kaıııeıoda Alman 
taaytkınlo Cenuba dofru ya
ol Roınu - Berltn mihverinin 
k11kaeı araaında kalan ıa· 
raoU edılmemlı memleket· 
lere dolru kayacaiıaı dl
ıünmek yeniz olmaz. 

Seı t ıurette lıUhale eden 
cnternuyooal vaziyetin ıı 

ı lftlıjı !çlndf! MBcarlıtanın 

maktadır. Partı, Tüt kiye ile 
loaıltero ara11nda akdolunao 1 
ve Franıız-TGrk anlaımaaı 
ale tamamlanmıı olan mu 
ka veleye müıteına bir ehem 
mlyet atfetmektedir. 

Hadıee mOhhndlr; çGokü 
timdi Türkiye dabt emniyet 
ıletemloe dahfl devJetlerden 
addolanablllr. Bu iıe Garp 
devletlerine, TQrklyealn Be· 
tazlara h&ktm bulunmaer, 
paal Alcc:fenıad• bir Raı 
müdabaleet ıbtlmalt karıı -
11ada TaZIJ'ele hlklm ltu~ 
lunmaaı gibi ıarıh bir lmıl • dolaJfılyle llzumlu idi 

Bur•da be1an olundufu 
na 1ıöre Türklye Parfı •• 
Londranıa ılbamlarıoı, Moa 
kova tle aı;laımadan kaoul 
etmtı d•illdlr Bu da lngıl 
tere, Ruıf• Ye Franu ftra
ıında vuku• aelmekte olen 
m(b:akerelerin yakında nl 
heJetleneblleceilnt gchter· 

mektedlr. 

a azerlD •· • ) Al 
rlıte.nsn Ro111anJ ıahlr olma· c) Menuello - Trio ç 
ki talıpluıne ~~omektecUr. ltiro ıplrltoıo - E Grtea: 
ya amade gor t Al· NornÇ daaılau, Op. 35. 
Şu ıaıtla ki Bud•P~•e:ıerlnl a) Allegıo ••rcat• b) Aile· 
mıı.nva tle roGrı•.•e .,,,.ue traLqutllo e ırasıoı• 

· oııuo. • d lla 
llerlet•lye razı ki ük de• c) Allıaro mo erıto a 

imdi H tlırt• ç t Marcla ç) Alleıro molto 
' • 1• ılyaı SJ D 

letlerle iktfıac.ı '~ 
1 

ıtade - A. Dverak: •• anı· 
b 

' 

10 taa• yt ) N 8 Grazloıo • 
mOnaee et er 

1 
berkeıçe ları • r. 1 

ne murat .ttti , 8 . lento b) Nr. 7, Alleı•o •1· 
malumdur. Sarlh olahlll· u ve.ce - J. Brahma: Macar 

nun ıonu tıblyettır. Ot etUll Dansları, Nr. 5 Ye 6. Mü · 
Bu farast1e teeJY 

1 
bir sik (Opera Aryaları - Pl.) 

takdirde, AhaaDY•f ınOr 23 00 Son ajanı haberleri 
p ı aya - M•ear:ıtao ve yarınki proiram. 23 15 

o o d d teıtııoe (ıırıs Pl t k hu u u 24 Müzik (Cazband) · 
ere - d- :ı. ııyfad•) 

•• (Sonu dor ueCP •• 

Emden kruvazoru 
nasıl batmıştı? 

u d. . bı·zz;frotoğrafıle tes-
cıd ııeyı l 
bit eden bir memur an atıyor. 
«Alm.nlarıo IDeıhur kor- yor: 

Emdene mt •eaı•p· 

aao kru,uörlarl Ea1ffdeo ~r· ıuauz? 
mi beı ıen• evvel ıat •· 
nlztnde «Dlrectfon» adaıı - Evet Emdene .. 
ctvarıoda ıulara ıömOlmtıı Eddlogto• eaaeen bunli•a 
tdl. O tarlbte D&rectloD ada· 161>helent1ordu. Bir kt.ç laaf · 
ııoda telıl z melDuru olarak tadanbert dOn1••18 .16rt kCS· 
bulun1110 Mııter f rar.clı Ed· ıeıtnl dolafflO Emde•JD nl· 
dınetoo Emdemfa lktbeUne haJ•l D'rectl•D ada11n• da 
pek yakıadan ıahld olmuı ••!aıeıl bekle•lfordu. De· 

98 
birçok reılmlor al•af• melr bu ltahrlJ•lller !md•· 

da muvaffak olmuıtur. 08 m•nıup ıdder. 
Hafeo Parıı telgrf~ ••~· 2 Afuıtoı tarlbladeaber• 

•fılnde çahı•• M. ranc 
1 p ... ıfılıı Qkyanuıu, Çtn de· 

Eddla toauo hltaralarına d b 1 E d kru••. nlzl, HtDt Okyanuıu a u 
ıöre m•ıhur 01 

eD Alma• kruvaz6r QnGn dolur-
zôrü fU ıektlde meıum llil· h d 1 b dufu feci l ae ere H ne 
bet•ne uframııtır: O 

O ıabab, g teırıoııanl 1914 olmuıtu ç ar zarfında 
ıabahı Mt1ter f ranclı Ed· Emden. remıılnla ıüvarfıı 
dıoıton laeoGz uyurken oda Von Milllertn lıumantlaat,ıe 
ııD•D lrapıaı ıtddetle a~ılıJor flrml bir tane Vapur batır 
•• bir ku .. anda verıllyor: mıı veya zaptetmtı ıdı. lnıı• 

_ Kalkınız, ~ahulr olun. Uz ticaret ftloıuna yapt i• 
Eddıoıton ku111ıoda ıün· I zarar 2 l 50 000 tnıtltz lira 

ıüUl tld bahriyeli 16rD1or. 111•1 m6teeavız tdt. 
9'ead1Dl teph1arak ıeru- ( .S.au 1arıa ) 



. 
l önü Pa ti ~ u ultayı ı 

bir nutukla actı. 
(8 ıtarafı birinci ı yfada) 

allka ile merbut olduiunu 
zikretmek bealm f ~in hakiki 
bir •evktlr. 

Fransa ile münısabetiarimiz: 
Franıa ile aramızdaki ya 

kıolaiı bitmek Gzer olan 
tekm ıelenl , yani prenılp· 
lerlade tamameD mutabık 

kaldıtımız Hatay meselesi -
al• hallinden ıoara biç bir 

. kuvnt boısamıyacaktar. lkı 
memleket ve milletin men-
f aatlerlrıl o kadar mGıterell 
ı&rlyoruz. 

Tllrklyenin tımlz idealleri: 
Aziz arkadaılar; Mılletler 

aruı vazlyetlnla burGnkü 
buhranınd memlekeUn m6· 
daf a va11talar1 baıhca ıiz 
önDnd tuttuğumuz bir me · 
ıel eldufunu ıöylenem bu. 
nu t bll bulununuz. Cum
hurly t hiikümetl temiz ide
alleri m rlyette ve ltlltartl 

, 
da BiyGk Millet Mecllılnde 
top\ nmıthr. 

Kurultayın toplaDtısı mü 
naıeb•tlle Ankaradakl bG 
tin binalar ve caddeler 
b ıtan baıa bayraklarla 
ıüıleamtı bulunuyordu . 

Büyük Millet Meclııl önünde 
toplaomıı bulunan kesif bir 

kalabalıl&Kurultaya tıtlrak ede 
c k deleıelerl geUılerlnl 
akın bir ali a tle takip ey

lemekte idiler. 
T oplanh u.atlnden çok 

önce içtima aalonu deleıelerle 
dohnuı bu1unu1or ve berkeı 
aabarıız:lakla celeenta atılma· 
ııaı ve Milli Şefln nutkuou 
ıöylemeılnl bekliyordu. 

Samtln locaııada gaze 
tectler, P'rao11s, Afgan, lran 
b6y6k elçtlert olduiu baldo 
bitin dlfer elçiler ve el· 

ıtllk erkanı bulunmakta idiler 

TORK.DILt 

.il~ ye il a • 1 

VdllyeUmlz merkez k za8ıodc 935 yılında ytıpden bi
na tahriri n 936 y1\1nda yapılcı.n razl tahririnde heoüz 
k Uyet kcsbetmlyen cüzüt m'ena irnd ve ıymetlcrl lıll 
ocf •e id r bey U kararla'rmdan geçiril ek uretSle 938 
1ılanda tamam n k tlyet eıbettlrllmtı bulunmbkla 939 
mali yıhnd n ltlbaren bütün cü:ıütamlarda " nl Irat ve 
k11metler üzerinden verıl ahnacJığı hs.llnin m lflmu olma 

üzere ilin olumur. . 
·ıayet 1 

1 

Cüzüt&ml rıo adı: Aded: d d: 
Gakköy J 13 lıkel 

~ipli 2 14 Dur 11lar 

81. ac k 3 15 Kar ın 

Errama 4 16 Babaköy 

Alıçak6y 5 17 Ç klrdekll 

Danlımeacl 6 18 B latlı 

Taviancık 7 19 Bığ dıç nalıalye er· 
kezi 

Sa• ıtepe nahiye mer· 8 20 Altunler 

kezi 
Sara bey 9 21 Biifil katr DCI 

Htınr 10 22 Akça köy 

Çarbaıı il 23 Aolıh otepeclğl 

Fareı 12 24 Değlrm~nlt 

2S Çaiıı nahly mer· 
kezi 

JO A.Yl6 it 1 

1 350 un r h rrn1 redi op r lif in n: 
1 

Merkezi EdrecıU kaz 11n bağlı Boıtancı ldSyü d bu
lunan 342 numu 1ı Bostancı Tnım ~rcdl ooperatlffnlD 
16 2 939 t rlhfnde topl D umumi heyettnd mezkur 
tlrketl 350 numernlı Edr mit T rım Kredi Keoperatlflae 
ilhakı ıureUylc birle m ılno karar • rllmtı 'fe bu arar 
Ticaret Vekileit de T. C. Ztraat Ba Ltası Umum Müd r
lftıiO. tar fıudan taadl ~dllmlı olmasına blnae Uc ret kanu 
nuoun 461 net maddeılDln ' DCÜ fıkrası cıuclbtnee mezln\r 
Boetancı Tarım Kredf ooperatıfinfn tnfseh ettiği ve heyftye· 
Uo Koopcrııtıf imiz tsrafındnn J 3 5.g39 tarihinde Edr mit 

Noterine blldlrllmlı b~lunmaıından emri ıdrır nl• ticaret 
k nununun 46 Z inci maddeıl uclh!ace 350 num rah Ed
remit Tarı Kredi Kooperatıftge intikal ylcdlil ve taaflye 
muamel tının ooper ttflmlz y6oetlm kl!rulu t rafında• 
yapılacafı, tarı kredi koopu tlflcrl ru:ıa m kavelenameılDI 

72 ve 7 4 c(i maddel rloe teyftk llln olunur. 13 5.93g 
350 Na ar h l:llremtt Ta
rım Kredi Kooperotlfl Y6 • 

netim Kurulu 
3 1 - 111 

350 Num rah (dromiı Tanm Kredi Kooparılıfinde : 

t tabllmek için TGrktyeala 
mQdafaa ku•ve inin yQluek 
bir der cede buluomaııoın 

baklkt ehemmlyetlat mild
rlkUr Tarklye ıuurlu ve 

Tam aaat ıo d MtlJi Şef 
deilf mez Genel Baıkaa 
lımet loöoü halkıo ıtireklt 
alkııları are1uıda BiyDlı Yukarıda adları yazılı cüsiU mi ran arazi tahrlrf aetl 
il illet MecllılDe teırlf ba- e lert ntba y tlenerek 939 m li yılından lttbaren verıllerl, 

erkezt Edremit kaznaına bağlı Dereli köy6ade bula
n o 21 numııralı Dereli Tuım Kredi "'oeperatlflnln 
16 2 939 t rıht de topl oen umumi eyetl de meskfır 
ıırketln 350 numaralı Edremit Tarım redl Kooperatifine 
il akı ıurctlle btrleımeıtne kenr ver!! it •e bu karar Ti· 
car""t VeklleUyic T. C Ziraat Bank ıı Umum MOdilrl6ğl 
tar fındaa tıad.k edılmf§ lm ııou '>fnaen tlcaret k nunu
nun 461 net m ddeıslaCn 4 ncQ fıkra11 mucibince mesl:ıir 
Der it Terırn Kredi KoopmaUf ofll lnfl1&h ctttfl ve keyfiye
tin kooperetlfhnfz tarafmden 13 5 939 tarlbtnde Edr mit 
Noterine bddlrllmev bulunmnsar.dco emri idarenin tlenret 
kaııu unun 461 ncl m ddeel muctblnce 350 numar lı Ed
remit Tarıol Kredt Kooper tlfln fnllkal erlediği ve taı· 
fi ye muıımel ~tının kooperatif lmlz yönettm kurulu tarafın -
daa yepıl c ğı, tarım kredi kooper lifleri ı.ına •:nuk vele 
n alalo 72 •e 74 neti maddelerine t vflLr llbo olunu 

ku•ntlı •arhtıle yalnız 
keadlal korumakla kalmı-

yor, loıanlık atleılne ve 
ıulb mefkôrealııe ciddi bir 
blzm t ettıfl e de kani bu
lunuyor. 

Botü temeaaflerlmfze 
ratmea laı nlık yeni bir 
boiazlaıma afetine uir•n 
Tark milleti bu mücadelede 
keadl• dGıen medeal1et 
ve lnıanlyet vazlfealai kah-
ramanca, hiç tereddllt etme· 
den •e latç bir debıett • 
ilrkmedeo hakklle 'fe ta
mamlle yapacaktır. 

&öz kamaştıracak ankabıler 
yazmağa hazınz: 

TCirk mllleU y6kıek ideali 
• ha1atl menfaati keadlıl
le beraber olan milletlerle 
beraber ıöz kamaıtıracak 

yeni kahramanlık menkabe
lerl yazmak için tamamlle 
laazar •e kati olarak karar 
•ermlı bir haldedir. Bu 
ı D lhtıllf halinde olan 
mail ti rln biç blrlılnla ya · 
ıam k l:a kluaı ve yükaelc 
laıaalık •azlfe ve mezlyet
ıerlnl • takd•r etmek ba-
t ııa dCiımtyoruz . 

Sami t temennimiz sulbtur: 

yurmuılar v Mecltı önün yeni kıymetleri ü~erlnden taho.kkul: etttrıl cektlr. Keyfi 
de beıta muzıka olmak ı-"-e_t_ı_1,_u_n_t_. _ı_ıı_o_I_u_ıı_u_r. ___ ..,... _________ _ 

Gzere bir aakerl kıtca lhUtam Beledı·ye eisli2·· 
reıml tf a •Ylemıı ve muzı CJ 

• • 
ka lıtıklll m rıını ç lmıı -
tır. 

Relılcumbur, refakatinde 
Btiyük Millet Mecltıt Retıl 
AbdGlballk Ronda Ye Baıve 
ktl Refik S 1dam olduiu 
halele içti a ı !onuna, 
deleıelerıo dakikalarca l!ı 
ren ae•.rl tezab6ratı H ıü· 
reklt alkıtlar ile karıılana
rak deleaıeler ara11nda Jer 
almıılardar. 

8aou mütealıdp tlaı•okıl 
•• Geael BaıkaD Vekili 
Refık S ydam rlJa 
ıet kür1Dı6ne ıelmıı ve 
1oklama yapılmııttr. Reıı 
•ekıllıklerlae Mecltı Reııı 
A bdllhallk ReDda n Parti 
Mecltı Gurubu Relı Vekille. 
rlndea Hthnl Uran lnllbap 
edilmıı, aiti kitlp Hçlldık
ten ve rt1a1et dl•anı bu 
ı&ıretle teıekkül etlikten 
ıonra Mtlll Şef •• doilımez 
c ••• ı BaıkaD lımet laönl 

eoıkua •• ı rekll alkııtar ara· 
ıında klnüy• ıelmlıler ve nu 
t klarını irad ltuyur•uılar 

chr. 

Tenvirata umumiye içi alınacak tnpulierln nc•I ve j 
mllıdartle ubamm D bedelleri il§ ~ıda göat rtlmtı elan 
ampull r 30 · 5 · 939 tartlaıeden itlb~ ren 15 ıfin midcietle 

elulltmeie kon uıtur. . 
lhaleal 14 · 6 939 çarte.mb gün6 ı at J 5 d Belediye 

EncGmenlnde yapıl caktır. Ek lltmeytı tıttrak ed ceklerln 
yQzde 7 ,5 temlnatlarJnı dohn e••el Belediye vez ezlne 
yahrm ları •e fazla malfımat almek llUyenterla Belediyeye 
üracaatları ılAa oluour. 

uh maıeD 

Mum: As;ıatl: Azami: b delı: 
25 700 ıooo 40 
40 1200 1500 44 
60 250 350 57 

75 200 300 68 
100 100 150 82 
160 50 75 130 

4 1-127 

Ce up 
ge i il 

v 

lo lltere ve Fr nıayı tehdit 
etmff oiduiu lokir edılemez. 
Bu ıebeplcdlr ki mihver 

350 Num rala Edremit Ta· 
rım Kredi Kooperatifi Yö· 

nettuı Kurulu 
3 - J_ 11% 

~--~------~------------~~~---------~-------Evkaf ·· ğüı den: 
Seoellk muha men 

Ctnoi: Mevkti: Num rasa: tccr bedeli: 

Dnkkan Din eller m baıllcıl 
)) 

Depo 
)) 

DüklıiD 

Fevk ıt 
Bina 

• » )) 
Yağ paı:arında 

)) )) 

Y eı!lll v lbrahtm 
bey ce.ddeal 
Kuvl\ylrnttliye cftd 

Dükkan Müft-bede tanı 
Ya~bano Yaym cılor caddesi 
Dükkfın » » 
M ğnza An f ertalar c ddeat 
Araa Keeaplar m b ilesinde 
Dok ~ n Abacılar c dde•t 

ıs 
19 
26 
27 
86 

185 
1 

189 
241 

4 
98/4 

27 

iıra 

12 
36 
24 
24 

120 

84 

100 
180 
§0 

416 
2.C 

e•letl rl Baleer adr.ların Yufu.rıd mevkilerı ve cinai ri ile muh mmcn le r be. 
büyülı· bir ehemmiyet vermlı dellerJ zılı akar t 939 scmeel fçi kare veril ek üzere Tekrar · ederim ka, her 

keı lçla yer ytlz6a6a 
almetlerladea lıtlf ade e.le · 
cek bir ıulla lmklaı ıamlml 
temennimizdir. Sevıtla arka
daılarım. Yurdu lçlade ma-

1 

laıtan baıa enerji •e 1 •· 
rı dolu b• uutuk ıık, 11k 
te errCb edea •• hClUia Ku· 

rultayıa tal'flbi bir ifadeıi olan 
alkıılarla karıılaamııtır. 

(Baıtarafı üçfiocü ıe.yfada) 
miitamahaya sevk eden se
bep aolaıılmıı olacaktır. 

Çünku bu hudut Polo yanın 
cenubun •• Romanyanm 
tlmaltae, bu ntbarl da Uk · 
ranya1a doiru yeni bir b 
reket ü116 olacaktır. 

lerdlr. Fakat bu, General 22·5 939 t rlblndeıı 31 5 939 t rihlne k dar ongÜD müddetle 
Ft" nlıı:onuo bir Anupa bar· müzayede c konul u tur lbc.lesı J).5.93g çını mb ılal 
binde kendi memleketlnla sa t 15 dedir. T ltplerden bede1itı muhammene 6zeria· 

ıumaoe çalııan •• hakları 
t~ln mecbur oluraa bir 
katle ııbı ıablaamaya hazır 
o lan blyClk Tlrk mılletlala 
mOme1111l rlılalz T •mıll et· 
mekle ıf tlla r ettlilalz lal
ylk millet tnıanhk alleılola 
aall •e kudretli bir meıne

dedlr. Kabramaa mtlletlml
zlo •arlıiı iaıanlık için 61-
çGlmea bir kıymet ve bulun
maz bir atmetUr. Bu varlık 
milletlerin farlnız olarak bir· 
blrlertle lnıanca ıefln•elert 
için teılrl llıamal kabul et ·. 
mez bir teminattır. 
Arkadaıları•;ıade vatanclaı

lıkta ea .,GyQk tereft duyanCu
mburı1etçtler olarak mllletl
m~zla lalzmetlerlat IJI lf a 
tmek •ılın bütla ~arlıjımıza 

hakimdir. Par-
tlmlzln a:atz andı, 
fe icabını ea H11 
tanıma tır. 

vazı· 

bir ~•rç 

• 
lurultıyd seçım: 

Aakara, 29 (A..A..)-C••· 
hurlyot Halk Partlıl Bü16k 
K•rulta11 lnı 1ID ıaat 10 

Genel Baıkanımızıa nut
kundaa ıoara eacimealer 
ayrılmıı •• Kurultay çarıam 

a ıün6 ıaat 15 de umamt 
celeeılnt yapmak 6zere içti· 
maa nllaa1et verllmltHr. 

ecı,ok KurulteyıD buılD
kü toplantı11nda riyaset 41-
vaaınca Htll~cek bir her•tt• 
AtatürkOn muvakkat k brl 
al at1aret ederek BüJAk 
K,artarıcıy Kurultayın H'ffl 
•• tazimlerini ulaıtırmuı 
ve bir f elenk koaulmaıı lt-

tlf akla talYlp etlllmtıttr 

Baı•ektl ye Parti Ge•el 
Baıkaa Vekili Refık8aydanun 
rlyaıettnde teıekkül den 
beyet yarın aaat 10 da Ebe· 
dl Şefin !tnofrafya mlbe
ıtadekl muvakkat kalarlal 
ziyaret edecektir. 

lıyıp tasdıknamı 
Sarık6y ilk olsulund n al

mıı oldutum f otoiraf lı t ı· 

dik ameml kaybettim Yenl
ılnt çıkartacaiımdan eıldıl 

•in b0km6 elmadılı ilin 
olunur. 

Buida7h nablyealn 
ele Haıaa Oaat. 

Macariıt a, mihvere gir 
mekle ıeçlcl ı:azottoeflı taz 
mfalerlnden bir ı•Y kazana
cak deilldır. Bab.ueuı kt Po 
looya •e Macarfetau huım 
ceplerde yer aldıld rı tak
dirde ralarındakt müıterek 
laudut 11ulhçu mlnauaı t 

mamtyle kaybeder. 

Aodre Bcaoıuttte 
La Trtbuoo' 41eı N tlonı 

Akdaniz: 
lagıltere ile Türkiye ara· 

ıuıda mHut bir aDlaıma ya-

pılm ıı mlbver devletlerinin 

boıuoa ıltmemlı Ye Tiirkl. 
yenin eııldırge:nhi k rıı du · 
raa cepheye ıtrm ıl mlh•er
ellerln lıpanya ile aakerl b!r 
ittifak yapabilmek buıuıuo · 
cia ki te91bbG1 •e gayretleri· 
Dl ııddetlendlrmııttr. Harbıo 
de Yam ettl~l m«iddet ıuuf ın- . 
da mihver devletlerinin oat· 
rel altaadıı .,ul•aaD lapan 
yaDın Cebelütt n t.oğazmı 

•e Manllya ile Şimali Afrl 
ka araeıodakl mu••• leyi 
t lıallkey• ıokmalr ••ret11le 

emniyet v ıelamettnt teh elen yözd 7.5 naldt veya banka temla tı ile hılercıc lü-
Hkere koy catı a delalet zum görülürse ayrıca muteber ıalui hefalet du alıDır. Ta · 
et e~. lıpanyoll r, lüzumu liplerl VBkıflnr ldareılne gelmelorl ilin olu ur. 
kadar arp tmlı, brırp çtle- 3-1-120 
ılnl doldurmuı ldukl rıodaa -------------------------
§! dı enldcn alluo btlmek 
f~ln uulh • ıükü mu taç · 
tırhır. Oaları lhtıy cı, tl 

cad lel rl "raaıııda ke dHo 
rlo y rdımd bulun Uf 
ela d Yletl rde alyade ~te 
kt A rupa mtll tlerlyle ftblr 
llil y pmak olduğundan her 
h ide, lr badire pati ver-
dtil t kdlrd onların ideal 
elar il fıtl1ecıkleri bir lta
ırafhlın mub faz eı elaıak

tu. 
Tilrkf ye 1 le ı çir kten 

clz kalmıı olaa mlh• r 
devletlerini f lr:ıdl Akde ta · 
d tutunnbllm içi ı•Y 
r tlerl 1 arttır l rı b yr t 
edilecek bir ı 1 oha s ı• · 
rekttr. 

lıpaDJB, ko tlnlam ley-
hlndelıf palıt lrmlı. Alma • 
ya ıl ültürel hır m•a ede 
yapmııt1r. Vakıada g ne Al
mıınya •le bir tlc ret uka
Y leıl ap aıı fla be t afr. 

ıhi a la ık • Si 

ş ·· dürlüğünden: 
- Akçny dı ele !ne lnblı rlar ld renine etd ıelen •e 

mez üc- hkeleden m biye (40) too mlkdcırında ıevk edl 
len bilcümle e valt idarenin • purdan ilkelere ve lıke· 
leden pura mmvoa v tat D~ lıye.h bir ı ne m6dd tle 
münnk ıaya vaz dtlmfttlr .. 

2 - lbftle 15 - 6 939 perıembe ınnfl ıa t 16 dadır. 
ve A ç y tda.r ıtododlr . 

3 Su i 1 b ıarııb!lecek liman idarelerlod~n ehlt1 t . 
D m 1 haiz taliplerin 800 lir mu ham en bedelinin yOs · 

d 7 .5 te tnııtlle birli te B hk lr, Edr mit Akçay ldar•· 
lerloe mfir caatları . 

4 - Şarta e 1 görmek ve d b f zl iz h t almak 
lıtlyenl rln ukarıd yazılı idarelere Orııc ti n ıJAo 

4 1-124 ol 

raf· 
lhv r dev

ltk ol. 

lcri vardır • dahili yarala· 
rını tyl t il l~ln u m 
lelı.et, ııddetle, ıulba mub -


