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Türkiye i ulh da- lngilterede ayda 1000 
tayare inşa ediliyor. 

- l ......................... .. 
• fngi iz ! Yeni Valimiz! 

vasına hizmeti. 
Bir Fransız gazetesi diyor ki: Bir harp zuhurunda da •enede 

•Türkiye, 20 seneden ~afalz bir zaaıan içinde itti- 40 bin tayare yapılacak. 
fıkı ıramlın kuıvetli ~lr emleket olmuştur.» Loadre,30 (A.A.) - «Sun-

Parıı, 30 (A.A.) - Epoq· türk rıbt bir dibinin •erdt· day Ttmeı» Jazı1or: 
ue ıazetesl yazıyor: il hamlede Jlrml .enedea lnıtlterenlo halihazırda 

«Franıa» lorlltere, Polon daha az bt ı:amaa içinde ayda btae yakın tayare ln
Ja, Remanya, Rusya, Turkl· ittifakı aranılan ku••etll bir ıa ettljl ıallhlyettar mab-
J y 1 fillerde ıöyleamektedlr. 
• •• unanfstan.. ıte Al- memleket olmaıtur. IDanycının ve ltalyaouı her loıllterenln tayanı ıaıa 

tlrl6 taaruzuoa karıı koy · Büyük M. Mec· ah ıon aylar zarfında oka-
maya muktedir bir blok. dar fnklıaf etmlttlrkl proi· 

Türklyenla bu bloka tltl liain e büdce ram muclblace altı ., son . 
halcı Almaaya •e ltalya içln ı·a yapılmaaı llzım ıelen 
dehıetlt bir darbe olmuıtur. müzakereleri lnıa&t daha ı•mdfden ikmal 
Tt L( 1 edılmlıttr. 

'•er meafaat erl•ID nere· 
de elduiunu anlamıılar Ye sona erdi. Bu ı•zetenl• blldlrdlflne 
'-u suretle ıulb da- A k JO ( ıöre loıllterede Ye tlomln. 

• ara, A.A.) - Bü- yonlardakl ıenlt mikyasta 
•asına m6hlm bir hizmette Jük Millet Meclisi bu 16nkii 
hulunmuılardır. Ejer Alman- tepiantıaı•tla 1939 yılı butl . lnıaat projeleri tahakkuk 
Y• •• ltal1a barp açacak ceıl izerlndekl m6zakere· ettikten sonra harp zuhu
olurlaraa hu harbi kazan- lerlnl bitirerek mu•azenel runda lnılltere senede 35-40 
mak lbttmallerl kattyen umumiye kanunu llyihaaı · 1 bin tayare laıa edebilecek 
yoktur . Türkiye, T6rk mtl- nı J64 reyle ve ittifakla ka-
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bu ıuretle ilk hat tayare· 

~le:=t:I n=ln=•~i~la=d=ı;;,i~ı ;,;IC~e:,:•:;:;a l~A:t:;;;a:.:· ~b;;,;u:;l~ey~l:e,:m~i!:f t~fr~. == lerlnln beı veya alb lıaf-
V J / == tada .. lr kere tecdtdıae im 

z onan aaa a- Sovyetler Po- ka. ha .. 1 olacaktır. 
rın Ja t hk . t l k larlltz ord... tayarele 

Qı Q ıma on yaya QS e- rSaln kıymeti Ye tekDlk eY· 

mesele•ı· rA l 1afıadaD babıe411en ıazete 
• l ma zeme tJe- Havvker · Hurrlcaoe •••• 

Atlaa, 30 (A..A,) - Atlna recekl tayarelerlnln eD aerl Al· 
•Janaı Yunao adal rında f! r • man tayyart'lertne faik bir 
tlenls iialerl teelı edilmekte Par!ı, 30 (A.A.) - ((Le ıüratle uçablldtlderlnl kay-
olduğuna dair bazı yabancı Sotr» gaz~tcıtnla verdlit bir detmektedlr. 

r•zetelerde çıkaD haberleri habere ıöre Poloayaaıo aı· Sunda, Tlmeı, ha · 
kati ı k l k •• nazaretlnla her ıeyden 

o aro ya anlamakta- eri k•vvetfnl artırmak ı"tn dır. " evvel memlekttln •ldafa-
So•yetier Btrltğl tarafından aııaı temin içi• a•cı ta 

Kesa meakiır ajanı, Ke- verilece'- mal 1 ı • zeme meıe esi- yare erinin taklıaffaa elaem· 
rent kanalının keııden ka- t !lr. 

mlJet verdlilnl hatırlamak· 

ta •e lagllterenla yakında 
bu ta ya relerden Jtteollen 
miktarda taıa ettikten ıon· 
ra bombardıman tayare· 
lerlaln mtktarıaı da artllra-

' cafını ill•e etmektedir. 

!Hitlere suikasd 

Bört ıı~i ~ık ma~usu 
tıvkif adildi. 

Saadey Kroolkl ıazeteai 
Al•an 1ı1:lt pollılnln Httler 
ale1blade bir ıuıkaad planı 
meJdaaa çıkardıjını yaz· 
maktadır . Bu plla, Hıtler 

Çekoılo•akJaya realden 
ıtttlil takdtrde tatbik edt -
lecekmıı. 

D6rt ıabık Çek mebusu · 
nua Hitlere sulkaad tertibi 
aaçu•daa lnlk mahke111ealn· 
de muhakeme edılecejl bll
dırtlmektedlr. 

Çımbırliyn beynelmilel bir 
konf ıraıs teklif adacık. 

Roma, 30 ( RadJo ) 
Ruı · loııtliz Ye fraaıız aa · 
laıma1ından ıonra, lnılltere 
Baı•eldlt Ne•ll Çemberlly 
aıa ıulb için beynelmilel bir 
konferans teklif edeceil ıöy· 
lenlyor. 

n ıurüımek lzere Poloaya 
lt•hldıjı hakkındaki haberin H1.rlclye Nazırı, Sov:vet bii . Fransa sulh u· mı· dı· nı· terk et-
... tamamen bnyali oldu~u- kü ti 1 d " m• n n a ••ti 6zerlne 
au lııtlldlrmektedlr . M k • t :::=-===~~~==~=o~sk~o~,,a~y===a aıdecı-ktlr . me ıs emiyor. 
Totaliterler in ye i sür- Dalıdiye ilı lmırikanın PlrlS birük elçisi bir toplan-

prizleri e karşı. Parlo, ln•As~a~i~i~! ıutuk ıöylıdiler. 
lıarika Hariciye Hızın fuii -siylediöi hir -nutukla :.:::;:z:u~:"er:~:7ıye~p~::· 

• •ekil Dalad,ye, Fran11z -

lftf İfld politikasına hücumlarda bulundu. Amerikan doıtluiundan ve 
V ıon ayların enternaayenal•: 

ftu)l~ılaııtoo, · 30 (A. A.) ıönderdlit ıneaajan umurnl aerıtnllklerlnden bahıelmlt . 

b11,,11 ~rafıııldan a yen Y me· mukavemet lıt11tnln takviye. ttr kt: 
e•cü11:1ı lb~c fılerfato hariciye sinde bnılıca imli oldujun- Maamafıh Fransa sulhu 
t•~ıc ea erlae tevdi edilen dan ve nlaao baılaaııcıada luutnrmak umldlal terk et· 
••tı edrelerfn lailkümcttc efya · ffttlerfo derptı ettlil bezı k 
hll ~ e lllüblm bfr deiiılk- me fllemlyor Franıa ev· 

q.. l teıebbüı! re mani oldug""un· litlarının Lırltfl -d 

f
ltt t.~~ e ıeldlflae bir de - da veya bunları tehir et- faaaına yar7yacak •:a.~:ıa:: 
nı.td etuıı sı, • .r meba . e -

1 
tl~tndea harada - h dil dehıetll ıurette arttırmak 

fafft ' 0 1 enmektedlr Hull, t.ı fUP e e • ll.tçal memektedır. imkanı •eren lıttl11alita•ı 
laGc•-. ll.rın tezine tlddetle 2 - Dablide hükumet bl· azami dereceye çıkarmak 
n11tlıu ll•clea tlla akıamkl aa1eılnde, ltGtln bu ıayret· 

• b ·- 1 taraflık lraDUDUDUD ta.dilin• Jlt et U tezıı;;ere eri te- lerlnla dlinyayı felllret• 16· 

C 
lbltttr. Hull•n lıtu hCi· maal olan •• ıayrl muay- •-ı UllJunun ile rft• enmekten kurtarm•i• 

I 1 Hbehl yarchr: Jen olmaııua rajme~ pek klf f aelecefl lmldtndedtr. 
I - Halllaa1:ırdald sabi- aailam tluran muka•emd Fraaıa, lalç yorulmadan ve 
~ •iluioete ralmen mihver cepbeılal yarmafa teıebbOı biç korkmadan ıcap ederM 
••letlerlal• yeaı btr teca - etmenin ııra11 ıeldlflae ka- o kadar usun mAddet daya· 

•Gz ••1• ılrprtzlertae lı:ar- aıdlr. nacaktır. 
il 111lte1akklz bulunmanın, Ne•york, 38 (Radyo) - Amerikan bayük el9fal Bul. 
llladdl Ye manevi büUiD Gazeteler; Harlrlye Nasırı lltt de bir autulı: 16ylt1erek 
At•••etlerln aeferber hale ıe- l Hulu• d&nkl nutkundan ba· demtıtlr ki: 

M. Da/adiye 
ltüyük mllletlert l~I• old•iu 
slbl itiz Amerikalılar içi• de 
harbi kab•I etmek eıarete 

dlt••I• müraccalatır. Hür
riyet için almek aıla laoı 
bir ıey deftldır. 

Bullltt,demokraallerln teı
rlkl mesai yolundaki ıaJ. 

retleri•• ııaret etmlı •e ıöz· 
lerlae tiyle nihayet ••r•lt· 
tir: 

anlaşması 

kışlandı. 

al· : · • ! bu gün lzmir- ! 
Londra, 30 (Radyo) -

İıçl partlıi kooıreıl bu ıüa 
toplaomııtır Parti genel 

D 1 Türk·fDglllz 
.ekreterl • '• 

d 
uo uzadıya 

anla1ma11n ao uı 
bah1etaılf •• bu aDlaımayı 

alkıılamııtır. 

--
Balkan Antan· 
tı ekonomik 

konseyi dağıldı 
.. ) Bal· 

Bükref, 30 (A.,. -
.kooea>I koo 

kan Aatantı 
ıeyl oa ıGo ıilre• bir me· 

ıııarteıl 16 · 
ıaldeo ıoora cu 

clevreıtnl 
nü yedinci içtim• 

kapamııtJr. d 
bl tebliğ e, 

Neıredll•D r 
d beri eko· 

ıeçen toplantı •D 

1 1 1 mallJ•• 
noml mübade e er ' 

Ü k l
•t .. yrüıefatDı t•· 

m oa a a, h l • 
IZID ıa & a 

yareclllk ve tur 
1 terakkller 

randa elde edl eo 
kaydolun· 

memn• ot ycıtle 

maktadır. 

• • i den gelecek. i 

Ytnl Vallmlı Recai Güreli 
Muil• V altlıttadea •ili· 

yetimiz Volllljloe taylD edi
len Recai Glirell, 6trendtjl
mlz• g6re, iki ıün önce 
Muflad 11 ayrılarak lzmlre 

ıelmtılerdlr. 
Valimizin lzmlrdea hare· 

kel ederek bu gün ıehrlml
ıe gelecekleri anlatılmakta· 

dır· 
Btem Aykutua ayrılma11 

üzerıoe Valiliğe MuaW'ID Emin 
Refik Kmı yeki.let etmek-

tedir. 

Göbels yakında Oan
ziğe gid_iYo · . 

Oanzig m~jjjBtlerinde~ dolBJI 3l kişi. 
yi mu~tılif cızalırı mı~kum attı. 

V tuıon, 30 - Pdolo~~~ • 

l Daozlg en ıazetelerfD o .. e Oanzlg "-.~«•o.rıı 
readtklertne gor ' 1 tle 

Nazi fa• tye • 
makamatı 1 te•· 
rinde• dolayı 32 ktılY 6 

d 
Bunlar 

klf etınlıler lr- d e ka ar 
bahadan üç ıeaeY 

cezaları•• 
muhtelif haplı 
mahkum olmuılardır. 

f 
«Gunlec 

Dljer tar• trıo 
eteıl Alınan 

Vauzavaki» ı z l 
d 

r.ı ıırı Göbbe · 
Propafan a ,,a v 

alo 7 bazlraoda D11nılge 
ı 10ıyallıt 

relerek DatfODG 
partlılolo tertip ettlil ıpor 
1enltklerı11tle buhıoacalını 
yazmaktadır· 

Bundan ltaıka, Danzlg 
n .. yonal ıoıJallll partlıl 
retıt f6rater ve ayan relıl 
Greleer yortuları ıeçtrmek 
üzere Şarki Pruı1a1a rlt 
miılerdfr. 

VarfoY•, 30 (A.A.) - Po 
lonya tebaa .. adao Alına• 
Bertold PoloaJ• de•l•t•ıaf 
ve cle•let relılnl tahkir et 
tfilndea dolayı 9 •Y .. apıe 
mabkOm ol111•;ıtur. 

y arıo•a• 30 - Mılletler 
Cemiyetini• Daazfr fevkal. 
lde komlHrl &urckharcit 
V arıo•a ya sel mittir· 
Daasııd• vaır:tf elertnln çer· 

Dr. Göbtls 
çevestnl aıan bir ıı yapaca 
jına dair bir lnlçre ıazete· 
ıfaln verdiği haberin doğrn 
olap olmadıiı ıualln• cevap 
veren Burckbardt tlemlıtlr ~ 
kı: 

Böyl,. bl(:blr ı•J derplf 
edlh•emtıtfr. Eıaıen böyle 
bir tekllff kabul edemezdim. 
Batan bunlar u1durm• ıey· 
lerdlr. 

Fe•kallde komiser Polon-
ya Hariciye Nazırı Bek ta· 
~afından kabul olunmuıtur. 

Bekle sör6ttlkten ıonra 
da Buckbardt Fran1ız ve ln
rlllz blyülr el~ılerlnl zlyftfet 
eylemııtır. 

tlrll•eıtne de•am etme•ID J lllale uzuD makaleler yaz- Milletler de tıpkı ferdler 
•\llbu korumanın en fyi ça - makta •e hu nutkun. Ame · slbt elnerlya çok alır •ud
t•ıl olclulu kaaaatl burada rlkaoıa ıulh ae•erllilne deli- yellerden birine katlaamak 
hllchndlr. Amertkantn rolil let ettlilnl kaydederek ye· mecburiyetinde kalırlar. Me
lt•llcolojtk ••hf Jetl•e rafmea rinde ve zamanında aöylen· seli. latr mtllet eaaretl kab•l 

Belki de beıertyet kati 1-------------
ıullaa ka•uımadaa •••el -

Buckbardt, V arıo•adakl 
ikameti eınaaında Daaslg 
..... ı .. ıne memur o,ı., 

komltealaln ualartle te•H 
ettikten soara nzlf e1t baıı· 
aa ıltmltllr. b6yftk bir e .. emmlyetl haiz· I mft olduğuuu tliv eyle · edene laarbln önlae ıeçe · 

tlır. RuaYeltl• ) S alaaatla •ektedlrler. itilir. P akat ıarltıa ltltla 

~ok feci tecr&beler ı•çlre . •••• abdetmlf bulunuyo · 
cektlr. fakat itiz, lıtu ço . reu:. Onların ıulb fdeallerJ
cukluk ıııleıtlarımızın mttca- alo tahakkukuna gayretle · 
.&eleıl•• lllacey• kallar .le· rt•l:ıl laaaretleeeilz. 



SAYFA. ı TÔRKDILI 

KAZALARI iZ: 

Sı dı gı 
• " • 

1 zı ı vazı-

e e b. r b 1 ş. 
S 1 d Ü ii .. l l"e k · 1. Etem ykutun 
ınaırgı a t t cu zıraa ı 8 l k . 1.1 
l l d . d d a ı esır ı e e ça ışma arı ye ı ay evam e e • . 

1 y A z A N: Kasım ~aml J:>ayll 1 lzmırden se -
Yol ve köprüleri: en ı• tı ıekızer kuruı noll · lamları. 

Bundan e••elkl yazılar1m- aaaına atılmıı olmaaanı 
da bu kazenıa eh•alt umu k bul ehek bile ıeklz mll-
mlılyle balkının çok çalıo yon kuruı her ıeoe - 11rf 
kan ve çe.hımak ııttyenlere muntazam bir yol buluna 
de zenıln bir aahat mHal mama11 yüzüoden-ziirra açık 
oldulusıu arz etmlıtlm Bı- b•r zarar etmekte ve aynı 
nae•aleyh SıDdırıı denlliase zamanda bu zarar hariçten 
bu lılm Qzerlnde te•akkufa akıp ıelmekte olan bir pa
defer bir mahaldir. Çünkü ra olmakla heyeti umumi. 
lturaaı 18net ment.aı ve yeye de tesirden hali kal•ı · 
lıaa1at lrayaaiıdır. yacalı pek t ~ildir. 

iz mir V altlljlne ta ylD edi
len eakl Valimiz [tem Ay-

kut, Sınd1rıı • Al&htaar yolu 
ile lzmlre varmıı •e pazar-

tesi ıGaü ıallahleyla de •a· 
zlfeye baılatlıjını yazmııtık. 

Etem A.ylnıta lzmlre hareke · 
Uaden ine• Beletllye tara-

fıatlaa tehir adına Şehir Ku· 
lüblncle iki yüz ktılltk bir 

Bu kaza bir •a'·ıt vıla·. Bundaa batk• Sındırıı a yemek al7afetl Yerilmek ıu-
•etle -aııtat lrttLaı olan kazasında yetlı•• ba1•ana· 1 , .. • reli e kendilerine Balıkeılrln 
k6pr6ıüa •e yolsuzluktan tı ehllyedea her HDe sekiz, 
çok mtittekl •• muztarlp ıll on bin raddeılnde kuzu 
lcll. Zira laer aeae kaldırdı- •e koyua ve yedi bin oflalı 

ae•ıt •e muhabbeti tebarlz 
eltlrllmtıtl. 

iı bir buçuk mllJOD kilo ve erkeç •• ltlae yakıa ka 
mlktarıadakt aeffı ve kıy- ra 11lar bay•anatıadan btr 
metlt tltünlerlyle mahıulita inamı kGlltıl Akbtıar yolun
aalre ve hayvanatı ehhyele· daa Dtkıhye ııderek oradaa 
rint Bahkeılr ve lzmlre ıe•k Yuaanlıtaaa ıevk etltl•ekte 

Bahkeılrhlerla ıaıterdlll 
bu muhabbetten m6tehanlı 

etm k mecburlyetlerlnde ol
duk larıadan muatazam yol 
bulu•mamaaı ve bazı köp -
rOlerln de •lalaedlm olma 
11 b yeıa•e mabıulua kıy 

metine ktUli mlkdarda a -
kite lrı-ı ettirmekten ıert 

lralmıyord• . Şimdi bu çok 
llzumlu nevak11 ikmal edtL 
mlı ise de bu arada bulunan 
k6prGlerln bir k11mı ahıap 

olma11 dolaylılyle fazlaca 
ıeleHk bir Hle maka vem et 
etlemlyerek yıkılıp akıntıya 

kapılabllecell korkuıundeo 
kııın tam tütü11 ıevklyah 
eınaııada köprGıüzlük ile 
lrartılaımak t~hllkeal tütün 
ahcılarsnı dütündürmekled 
kalmıy ralr tfttfin fıatı nze 
rınde hatırı sayılır rol oy
namaktan ıerl durmamak -
lada •Ürraı d616ad6rmekte
dlr. 

Sındırgı tltfinü bundan 
evvelki yazımda arz elllilm 
ıtbl Eie mıntalrıuına dahil 
bulunm kla AkhlHr ve iz 
mirle de 11lu bir irtibata ve 
btlhaaaa fzmlre naktl ve ıevk 
olua cak UlUinler için Sın · 

dırıı ile Akhtıar araamda 
mu tazam bir yola da tld· 
detle muhtaç olduğunu arz 
edersem bir haklkattaa da · 
ha babıetmtı olurum 

Bu lkt kaza araeınd kl 
yoldan ancak yaz ı4nler!ne 

mahıuı olmak üzere oto
mobil ıldlp gelebllirae de 
bununla b!ttabı temini lbtl · 
yaç edllmlt sayılamaz. 

AkbtıarJa, Sındırgı ara11n 
dakl yolun ticari ve lktıH . 

tll bakımdan IOzum ve 
ehemmıyetl il~ülemlyecek 

kadar büyük ve kıymetli · 
dır . 

Sındırgı tüt6oler1nln kı~ · 
mı külllıl İzmlre naktl Ye 
orada tılenmekte oldufun
clan Sındırıı ve Akhfnr 
araıında kamyonla oakltyat 
lmlıinı bulunmamaaındoa 

tftccar bu ciheti nazara ala · 
rak Sındır2ının o oeftı tü · 
tüalerı A.khtı r tütünlerinin 
Hhf fıatı na ol ıbeten beher 
kiloda sekiz, on kurut aıa 

ğıyn aatılmaıı ve ıu itibarla 
bir buçuk mtlyoa kilo tütG
nüa hır mtlYen ldloıu lzml
re ıeTk dllelalleceilne ıöre 

ol aıı yüzünden de Akhtaar 
ve Sındırgı yoluaa mlbrem 
bir lhttyaç oltluiu vareatt 
arzu lzahdır. 

-SON-

RADYO 1 
- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kcı. 120 Kn. 
T . .A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 J(yy, 
T.A..P.!U,70m. 9465Kca. 20 Kvv. 

31 . 5 - 939 Çar~amba 

12.30 Projram, 12.35 
Türk mtlzlli, 1 - Oımaa 
beyin H6zza• petrevl, 2 -
M. Cclll ttta patanın Hnz
z m ıarkı (Kerem eyle mH
t ne), 3 - Hlzzam ıarkı: 
(Çıkar yilcelerden}, 4 - Le
mini• (Yeter hlcraala ıaz. 
ler ), 5 - LemlDID (Soe aı· 
kıau cana), 6-Takılm, 7-
H lk türküıü (Yürü dilber 
yürl}, 8 - Halk t6rk6ıQ 
(Demirciler demir), 13.0o 
Memleket ı at ayarı, ajaaı 

•e m teoroloj l h b rler;, 
13. 15 - ! 4 Mü:ıtk (Rtyaıeu 
cumhur baadoıu - Şef: Ih
san Ktlaçer), 1 - c;. Geae · 
11e - Mart, 2 - Poppy -
Endülüs V a1ıt 3 - f lolov -

olaa [tem A ylııut, lzmlre 
hareketladen ÖDce Belediye 

rlJaaetlne yazdığı Itır melı 

tupl~, lzmlre vardıktaa ıoa
ra da çektlil blr telırafları 
bu duyıularıDı açıkla•ııtır. 

!tem Aykut mektub•nda 
btlbana tiyle demektedir: 

« Balıkeıirdea lzmlre na · 
kll memart1etlm laaaeblle 

lnf lkiklm arlfeıtode Beledi -
yenin yaal tehirin hakkımcla 

· tbraa ettikleri muhabbet ve 
teveccühe ref ala •e saadeti 

al dlleilmla ve dalma te· 
menni edeceflm ıevıı ve 

aa1ıılarımla ıehlr miime11ll
lerl •e halluaa tblliına de-

llletlnlzl rica eder, beni 
unutmamanızı dilerim.>> 

lzmirde nzıfeye bati dı
fı anda çektıil telırafta da: 

«Balıkesirlilere mahıuı ıay

ıı •e H•ıilertml teytd ey 

'terim.>> Demektedir. 

Etem: Aykutun lzmlre an· 
sızın ıldltl lzmlrltler lçla 

bir sürpriz elmuıtur . Gazote· 

mlz kendilerinin böyle lni 

ııdecelderlnt bilmemekle be· 
raber bu ılizel ıürprtzl boz· 

mamak için •eziyeti o za · 
man açıklamamııtık. 

« Marlha» opereUolD uver · 

t&rü 4 - eh. sıı ver - «La Tokatla döğmüşler 
belle u bola dormant» ope-
retlndeo ıelekslyon, 18. 30 E•velkl ıüa M rtlı a · 

P i 
· 8 35 Mü ık (.,e lı lleeındeD lbrablmi h lıa • 

tO ram, . Z n • 

ıelı plikl r) Pl., 19.00 Ko· ret ve döjdiikl rl lddt nı 
nu,ma, 19. l 5 T rk müziil ıtkiyet edıldlllnden aynı 
(Faul heyeti) , 20.20 Mem· mahalleden F tk hah-

leket ıa t yarı, ı:ıje.nı ve kında t h ıkata batlanmıı-
mcteorolojl haberleri, 20 J 5 tar. 
Türk müztfl, 1 - Mabur ı-----·-------
peıreYt 2 - Şeref lncthnın 
M11lıur ıarkı: (Alamam doi· 
ruıu) , 3 - :oedenin mehur 
ıarkı : (Sana layık mı) 4 -
Klrnet talulmt, 5 - Kiirdlli 
hlcazklr ı rkı ( ıkınla do 
l n ılneme}, 6 - · K6rddl 
lafcazklr aaz ıemalıl, 7 -
ArtaklnfD eTlç ıarkı: (Aıkıa 
la harap otduiumu), 8 -
Yeurt Aıımın eviç ıarlu : 

(Heolm ökıüz ben!lflmdt'), 
9 - Halk tür ·üsü: (Ela göz · 
lerloe kurban .) 10 - Sarı 
kurdela, 2 ı 00 Haftalık poı · 

ta k:utuıu , 21.15 Eıham, tah 
vlllt, k mblyo - nukut ve 
ziraat borauı (fiat) , 21 25 

Neı lt plaklar R , 21 30 
Müzik (K.6.çlik or eıtra -

Şef: Necip Atkın), 1- Bcc 
ker - lt bahar - m lodt, 2 -
0acar F tras - İkinci avcı · 
lara -Fantezi 3-Demersse 

men- Aranjuez de bir baf 
ram• 4 -Drlgo - Serenat 5 -
p ul Ltnck - Olimpiyatlar · 
d - Marı, 6- J Stu.u11 -
Artııt hayatı (V lı) . 7 -= 
Cbopln - Nolıtur e imi m• · 
nör, 22.30 M6zlk (Me1odt · 
ler - Pl.), 23.00 Son ajanı 
hab rlevl ve yarınltt pc oj · 
ram 23.15 24 Müzik (caır.· 

b ntl) Pi. 

Müstahsilden: Spor eğitmen 

Yiizd iki Hava kursu 26 hazi
urumu hiasesi randa acılıyor. 
alınmıyacak. Batveki.let Beden Terbı-
Çıftçtlerlmlzden alınmak- yeıl Genel Direktörlliü la-

ta olan yüz.le iki Hava Ku· rafından 26 haziranda latan· 

rumu hfaseıl b&kumetçe bul.la Çeaıelkö1 Kuleli mek
göıterllea lüzum 6zertae ya- tebl•de altı ay de•am et

rı•tlan ftlltaren kaldırılmıı · mek lzere blr ıper eiJtmea 
tır. 

Buadan b6yle lıtlbaal 
matldelertala htç blrtntlen 
Hava Kurumu hl11eıl alın
mıyacaktır. Bunun tçlndlr 
ki, haziran.lan IUbarea mal 
satarken ahcılara Ha ya Ku. 

kura• a~ılacakt1r. 

Ku11a talip olacakların 

orta mektep •e Jtıe mezunu 

olmalara ve talı-

atnametie ı&aterilen ıpor 

hareketlerini ameli olarak 
rumu aamına btç bir aldat yapması llzımdır 
lnralnlmıyacaktsr. 

Bu h•ıuı Tlrk Haya Ku· 
rumunun büUla ıubelerine 

umumi merkezce tebhl olun-
muıtur. 

Bereketli 
yağmııTlar. 

İki anatien beri ıelarJmlH 
ve cl•arına 1tol yafmur diı
mektedtr. 

Gnnlertlenl bert bekleamek· 
le olduiu için yaiıı bütün 
flftfllerln yüzünl ıildör · 
miltl6r. 
Toprağa ıln~n yağmurdan 

btllaa•a yazlık mahıul çok 
fayda 16reeektlr. -Manyasta köy 
muhtarları top· 

lan tısı. 
Ma y ı, (Huıuıi) - Ka

zamıza b Ilı köy muhtarları 
Kaymakam Talat Babaoğlu 
nua baıkanhlında bir top· 
lantı yaparak 9l9 yılı ver
ıllerlaln ltakayalarile za • 
m nında tabılltnt ve köy 
itler: etrafında ıörüımüıler · 
dtr . Muhtn.rlar fereflne, Mu 
baıebeı Huaualye memuru 
t rafından Şehir Kal i'ıbü de 
b ir çay zlyaf etl •ertlmlttlr. 

-...:ı •• 

Altın kararnamesi: 

Yurtl icinde , 
alın ve sat m 
serbest olacak. 

lcr Vekiller; Heydl Tüık 
para11 kıymetini koruma 
kftrarn m sine ek ol k 
üzere yeni iki karorrıame 

kı.ılaul etmlıtlr . BtrJncl ke
raroeme ile ılklıe ve kü lçe 
halinde olduğu ıtbl hurda 
ve m ınu bir helde bulu · 
oan platin, altm ve gümü 
ıiın yurt dı1111 çıkarılmuı 

men olunmaktadır. Y olculn 
rıo ıahıi ziynet ol rak d i

m tno ıdıkları kıymetlt m a
denlerden mamü\ olanlar bu 
k yıU&o latlına dılmekte
dtr. Şahsi ziynet olarak d -
ima taııom e. eı mümkün olan 
kıymetli madenlerden yapıl . 

mıı e ty dan memleket dıtı · 
nıı f zl çıkarmak ıureUyle 

kıymcth maden kaçakçılıiı 
yaptıklıuı ihbar olunan yol
cuların Üzerleri ve e11ala rı 

ıtımrüklerlmlzde araıtırıla · 
coktır. Bu yolcu[ ran bera -

(So u d6rdünc sayfada) 

Dört bölge ara
aında atletizm 
müsabakaları. 

Beden T erblyeıl Genel 

D lrek tör16i6 atletizm fede· 

raayonunua tertip etuil •• 

18 haziranda Buraada ya 

pılacak olan bölıeler arası 

atletizm miıabakalaraaa böl

ıemlz de dahil edllmltllr 

Bunlar araıJDda Bursa, Ko 

callı •e Edirne böleelerl •ar· 

d11. 
Bu mibab kalarda bölıe· 

mi zl temsil edecek atlet ta -

kımını aeçmek Ozere, bu 

hafta Marmara •• gelecek 

hafta da Eğe ıümelerinde 

ıeçme.ler yapılarak, takııa 

teıblt ecltlecekttr. 

Deriyi 
atarke 

ya alandı. 
Mlteaddtt def al ar hayvan 

bıraızlıiı yapmıı meıhur bir 

yan eıtct cıvT lkt ıün çal· 

dıiı bir ök&zü keaerelr de

rlılal De•eyonca11nda sat

mak üzere ıetlrdlil ıırada 

z bata tarafıadan yaka lan· 

mııtır . 

Dü yaptıfımız tahkikata 

ıöre, Şa la oahtycılaln D -

ltyuıuftar öyGnden R c p 

adınd ki oah11, t cıktdcn 

beri cl v ıu köylerden harva 

çalıp aaltıjı ve bazılarını da 

keııerek derilerini yOzmekte 
töhret alan kurnaz blr hay-

van hırsızı olduğu meydana 

çıkaralmııtar. 

EvYelkt g6n Gökköy g l 

derek 70 yıaılarıod ihtiyar 

bir c dama e ld öküzü çal

mıı Y e höy ctv rtDa iÖl Üre 

rek hayvauan diz kapakla· 

rından keımek ıuret ile yer~ 

yıkmıı ve bund a ıonra da 

hayvunın dertalnl yOzerek 

natmak için Deveyonc llDI\ 

ıetlrml Ur. 

P zarda derilerin ldloıu 

31 llA.YIS 1939 

Köylü için ucuz 
· elbise ı,,e ça

maıır. 
Sümerbank k6yHllertmlzln 

ıtyecek ihtiyacını ucuz bir 

ıekllde kartılıyarak onları 
llatlklraa elinden kurtarmak 

maluadlyle 6teden beri yap · 

•akta olcluiu tedkıklerl mu

•aff al&lyetle ıeaa ercllrmıı 

ye bazırlathiı k6ylQ ellalı•

lerlal yerli mallar pazarın

da aatıta çıkarmıttır. 

S6merbank f abrlkalarıaın 

ilahı y6Dden imal ettlil ta · 

yak •e kumatlartlan her 

boya ıöre dlkllmlt çok da· 

yanıkla ve temiz elltlHler 

takımı 360 kuratla 700 ku

rut araııada ıatalmaktadır. 

Ayrıca •lcude ıetlrllmlf 

elaa köyl6 tlatreılntle Kay· 

ıerl bezinden mintanlar 56 

kuruı, Kayseri ve Naztllt 

kaput laezlndea don ve 16111-

lekler 46 kuruı. tire çorap· 

lar 12.S kurut, hellı Feıane 

yününden kasketler 30, 35 
kurut, Bey oz fabrikasında 

yapılaa kuod•ralar 190 ve 

fottaler 290 kuruı flatla 

ıatalmaktadır. ı;.aı endtıeal 

ıözeUluııedea ıuf milli bir 

davaya hizmet tetebhüıü 

köylOlcrlmlzln layık elduiu 

allka ile karıılıy Cllkl raoa 

hl~ ıüphe yoktur. 

Oursunb yda tıttiş va 
tayin. 

Duraunber, ( Huıuıl) 

Kazamız orman tefllllne 

tayin edilen Edremit orman 

b6lıeıl amiri Niyazi Kardı· 

kaçtı dün ıelerek yeni va

:ılfeatne haılamııtır . 

*Yirmi ıün eYYel ka:ıa -

mızın Belediye, Huıuli Mu · 

haıebe ve dlier itlerini tef· 

tlt etmek zere ıelen ma -

halll ldarele!' m6fettııı 1. 
R~f ık tef tııler .lni btU 

rerek kazamızd n eyrılmıı 

tır . 

-
85 kuru a utılarken Rece · 

bin 35 kuruı ı tmaaı alı· 

cıların nazarı dıkkatlnt celb 

etmltllr.Orada bulanan Çar

tı kar kolu poltı memurla · .. 
randan Hüı yln YeılleydıP 

Keccbe deriyi neden böyle 

ucuz eattaiıuı ormuı, btli • 

here, aldığı ~6phell sözler 

üzerine kend lılnt karakol• 

d vet etm 'ıtır . 

Recep nrakolda hadııe 

yl bütün çıplals l ığ ile ıtırsf 
etm lı ve baık yerlerde çal

dıiı bir ntl tkl derinin d$-

ba oldufunu d ıöyle01lf 
tir . 

Recep keıtlfl hay•aa de· 
rilerl ve ati birlikte ctlll1• 
ye tcıhm edil mittir. 
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«Sayıbıt notları» ndın V 

Gerdek!. 
Yolda haetalanmııtam. Er· 

teıt ıOnlıü katarlardan biri 
ne binmek &zere dCayHrf» 
lıtaı1onunda tndlm. 

fçt, «çemen» YeJa «tahin· 
Pekmez»• dolu ıomunlarıoı 
JIJerek, baıı pamuklu ame· 
leler ve: 

- Otaz iki dlılae kemane 
~aldırıyor. Erclyeı mey· 
"•ıı! oı,e kar ıatan çocuklar 
Yaaımdan ıeçlyorlartlı 

Herkeı benimle allkadar 
ılblydl. Kafamda p1inlaı 
•amıı «boalnu btklyelert 
•in tHlakları lumıltlanmak· t., .... 

Aa111•11 Itır ketlt hlletl 
'•blyeıl içindeyim. Garhet, 
Jalncı btr çemen lezzeti ha· 
lıade, lçl•I, ıenalmi kavu 
r•yortlu. 

Otele dindi•. Keadtmf 
btr otel odHıada yapayal· 

nıa b•luatlui•• la, 1alnız 
laiıa ldlılk hiletlruhtyeat 
iteni llaıtan aıaia kaplayı
•er•ltU 

GarlHıtle, bir otel o.la -
saada «ıerdek» e ıırmlıttm. 
Gellne gariplik hAleUrubt 
Yelerlmt «yG:ı 16r0111lüjii» 
olarak nrmtı bulun•yor· 
dam. 

Yata fa 1lrdl111 8011Dboı1 
blletlruhlyHlz bir laa ıt-
rer ıtltı, ıırdlm yatafa. 

Gurbet •e oaua ıetırece
it IHlp pııkolojl, bir otel 
lraryo1uı yaıtıfına bat ko. 
Yor koymaz baıladı. Ondan 
tlaba eYYelkller, bir kablcl 
•uku hlı balladeydı. 

Gurbete taralarak yattım. 
O•u kendimden bir parça, 

Rusya, ln
giltere ve 
Türkiye. 

Maoçeller Guard.yan ra · 
zeteal, «Ruaya, Ttirldye Ye 
biz» baılıfı altında yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

« .... Türklerle yaptıfımız 

anlatmanın mlna11, TOrkl
yenln limanlar; ıayealnde 
bizim Şarki Akdenlzde hl 
ynk bir hareket aerbeatıılne 
nail olacıjımızdır. Gea• bu· 
n•n mlnlıı, hl•!m der.iz 
kuyyetJerl•lz ıayeatnde ıı

malden lneeek bubanıt bir 
AlmAD ileri hareketin• kar· 
ıı T6rktyenl• korunmuı. 

fakat bundan tlaha fazlaıı 
Yar. Denizlere hlklmlyet, 
11mu11Di ıurette, aelıeılerln, 

cephanenin Yeıalr her türlü 
harp levazımıaın dünyanın 

bitin kayoaklar1ndan mit· 
terek bir eepheye nakledd· 
meıl demektir. 

Herkeı, bizim bü1ük harp· 
te Çanakkaleyi geçebılmek 
için ıaze aldıiıauz fedakir
hldarı bilir. Gene herkes bl 
ltr ki ıayet, biz bu teıeb 

btbilmüztle aıYvaff ak olıay. 

dak mlttefıkımız Rua1a da 
dealz yolıyle her Ubıü yer 
dı•lara imkia bulacak ve 
dünya hldınlerı blıbltün 

baıka bır ıektl Ye ıurd ala. 

a7rılmaz bir parça telikkt 
etmek lıtcmeme r6jmeo 
yadarııyor, yabaccılık duyu· 
yordum. 

Aluıtaf a Niyazi 

Sovyet ordusu 
mektepleri. 

SoYyd oıduıunun mGcah · 
laez lıtulundui• •etler11 aı 
lrerl telınılr, tıl•I ıayet iyi 

bilen m&ke•mel tabııl ıör· 
1111t komutanlar Ye mftte· 
~at1ıılar lltemektedlr. Subay 
adroıunu durmadan ikmal 

~deltllmek için, Sov1et-
•r Bırlıtınee hılen ıenlt 
bı • ' 

' •ılrerl meldepler tekem · ..... . 
kureları, akademtler, 

' 1•11 Gk t, J ••k mekteplere mer· 

lc•t buıuıl faldilt11ler ıebe · 
eıı A .J 

ı ""cu•• ıetlrllmlf bu· 
1l•-•ktadır. 

_ IC.ara orduıanun orta ko-
... uta b h ıu •Jlarıaı 63 mektep 
•zırla 

11111 
Olaktadn. Tayare 

elaaıııılara, 32 buıuıi ha 
··~ı1.1c 
.... L •• lla•acılık teknlfl 

111te~ı 
l>aı Jetlttlrmektedlr. 

er •il Lf Qa•lat •a ar fçln de a1rı ••l rı l!Qelc •r ınevcuttur. A•ke-
delu llt~•Plerde tabıll miid

teplerde1cı'•11ec1Jr. Bu mek
be1 ıe.. taleı.e ıededl, ıon 

.. e ı 1 
hr v ~ ilde çok utmıı· 

· ~•ra 
rhatle bu 0r4'uıu mekteple-
.J I •rtıı endekıi ylz· ._. 18 L 

rı li ' G&•acılak mekteple
Q e Yüzde 187 tlır 
~.Lt.rı .... t.~lere slrmek 

lçtQ orta tallıtll ikmal et-

l!Qlı olmak ıarttır Her lteı 

hr Jçln bualo normal ola
ralc 5 tli, 10 kiti nemzetlt · 

ilnı ke1mı&ı:tadır. 
1938 Seneıinde, hükü••t, 

lençlerl topçu mekteplerine 
"•zırlamak üzere. Maarif 
Ko.aafeerlıfloe merbut huıuıl 
••lrtepler ıladaı etmtıUr . Ottı 
talaıtlaa rtkMk .... narım 

bulunan talebeden fıtlyen

ler, bu mekteplere atrmek 
tedtr. 

Yükıek komuta ve ibtı

HH ıuba1laram, 14 aıketi 

akad•ml ile a\vtl yiUuek 
mekteplere merbut 6 eıkerl 
f ak6lte Jellftlr.mt'lıtedır. Bu 
mekteplerde tahıllde bulu
nan komutanların adedi, 20 
bini aeçmelctedır. Aıkcrl aka· 
demiler, evYell, SoYyet or 
duıu komutanlarını, teknik 
akademiler lae 17 yaııodan 

35 J•tına kadar ıuba v ve 

ıiYillerl kabul etmektedir 
Aıkeıi akademıler.a girmek 
lçtn, müıabalr.a imUbe.nla · 

rında mu•aff ak olmak ıart· 
tır . Akademılttrde t~hıtl 

mlddetl, 3 ili 4 ııenedır . 

Aıkerl akademiler, y !oız 

büyOk mektepler olarak 
kalmamakta, fakat aynı za
manda memleketin mühim 
Ye yiikHk tllm müe11uelerl 
ol teıirtl •Jlemektedlr Aka· 
demiler muallimleri aruın · 
daa 716, 11010 GolYeulter 
üavaalar1 var.lır. Akademi· 
ler profeı6rlerl • ra111ada, 6 
Sov1etler BlrUil ilim Aka
tleml•I a:aa•ı, 9 mulaablr asa 
Ye 98 l'rofeMlr - doktor 
meYc•ttur. Akademi aza•ın· 
dıın Ç•dakov, Orbela, Kule· 
bakfu Ye Çuleykin gJbl yiik

ıek ilimler, aakerl akademi· 
lerde dert vermektedir Bu 
ıene, ukeri akodcmtlerde, 
6 J doktora ve 280 ltıanı 

tezi mildafaa oluoacakttr. 

Tehıll laariclnd•, aılı•ri 

TOR~Dlı.l -

~aktı. 

Buıünkü atinde Ruıyaoın 
o zaman muhtaç olduiu f&Y • 
lere muhteç buluoduiuou 
ı6ylemek iıtemfyoruz . Fakat 
ne oiuua olıun, deniz yel-
lara açık bulunan bir mem · 
lelcetten çok daha aatntll 
olocektır. 

Doat Ye boiazı deniz mü 
nakalllJmıza açık bir Tiir· 
klyeola Ruıyeya ye bize ne 
kadar faydalı olacalını her 
halde h6k6mettmtzde takdir 
etıe ıerektır . .» 1 

T 

Tışekkür 
Senelerden bert çekmekte 

olduium baatahktan Balake
ılr Memleket Haıtabaneıln· 
de kı1metlı Operatör Doktor 
Muıtıfa ŞabaDın muvaff ki · 
yetil bir amelt1atı netfceıln · 
de kurtuldum ve tamamen 
iyUeıttm. 

Bent büyük bır dikkat Ye 
ho.zcıkatle teda •I eden Hyın 
Operfltör Doktor Muetafa Şa
bana, haatah!loede bulundu · 
ğum müddetçe ıamlml all
kalartnı eılrgemlyen bemılre 
ve hHta bakıcılara en 11cak 
teıekkürlerlmln tb1ifana ta· 
•asıutunuzu aaygılarımfa ri
ca ederim. 

Balıkeıirde Se•lnç 
ıııeıl plyaaıo bayU, 
una. •e ıtla,.cı 

Melamet Bulca 

Muhtelif devletlerin 
müdafaa masrafları. 
1 BruXelles'te ';ıkan le soir'dan: 1 

«Yapılan heaaplara ve elde 
edilen rakamlııra aoll'e l 938 
ıeneılade bütün düa1ada 
yapılan aıkerl rouraflar 3 
mllpar 400 mtlyon İnıllız 11· 
raunı bulmuıtur. 

1937 deki askeri murd. 
lar 3 •llyar lorllız ltruı tdı. 
ı 913 1eneılnd•, dlin1a mil 
letlerJnln aakert bltceler t 
300 mllyon l1>1tlı~ ltrHına 
çıktılı zaman ıl1eaet adam· 
ları bu ılllhlanma yarıttDID 
alabıldJilne artma11ndan ide. 
ta h.vahbüt etmeie baıla 
mıı1ardı. 

O zamanki 300 milyon· 
luk maarafJora nazaran bu 
gün elde odtleo rakamlara 
balulacak olunı, tıın veha· 
metl kendıllilndcn meydana 
çıkar 

Hem de 1938 ıeDealae ald 
olan yeni tltaUıtlkte bnzı 

dovletlcıre atd rakamlar 
menut defıldır. Ç6nkl bazı 
devletlerin Hkerllk lçfa bar· 
cadıkları ••harcamakta ol
duldarı pualarıo miktarın· 

mekteplerle askeri 
mı!erdeı büyuk bir 

akade · 
kültiir 

f aallyetl Ye ıene o derece 

de büyük her türlü ıpor fa· 
allyetl 16rülmekt•dlr. Soy 

yetler Bırllğlato en iyi ıpor 
cularından btr çofu, aıkert 

mekt~pler talebealadendir. 
Aıkerl mübendfı Karçenko, 
mt=mleketlD en tyı kayak 
çılarmdao bırıstdtr. Sov· 
yeller B. 1 r l 1 i 1 o 1 n 
en lyt yüzücüsü, enterou 
yon 1 kı1metl haiz Semlon 
Boyçeako, Karadeniz ukerl 
bahrJye mektobtoden yetıı · 

mlıtır. Aıker ıportmenlcr, 
1938 aeneı!nde, 4 baf•f et· 
leUzm. 2 ılLrlet kaldmn"' ve 
4 yilzme rekoru te•t• etmlı 
lerdır . Ordu datcıları da, 
mAbfm lırma•ıılara He meı · 
burdur. Futbol, YoleybC"l ye 

t, .. ketbol da orduda çok 
m8teammlm oyunlar ara · 

••ndachr. 
A•kerl mekteplerde ıenlf 

bır 6 çude yapılmakta o!aa 
k6ltür -.e ıpor meeahl. fı

tıkballn ıeoç ıubavı iizerlo
de derin izler bırllkmaktan 
halt laalmamakta ve bu laal 
de blnnetlce bQtüo orduouo 
formas!yoou 6zerlnde çok 
lyl bir ıurette müe11lr ol· 
maktadır. 

dan yabancılar haberdar ol• 
tnadıklcrı ıtb~, kendi miller· 
lerlotn de bu maarafJardı• 
haberi yoktur Fakat mule· 
dil bir beaapla, bu deYletle· 
rln aakeıl matrafları da bu 
lılatııtlje il& ve edilecek 
olurea, vermlt olduiumuz 
bu rakam herhalde blıte · 
clıllr derecede artacaklar. 

A ık eri maarafJauaı tef er· 
ruaUyle t.ıldtilml:a devletler· 
dea meaell fran11, Httler 
iktidara ıeldtil ıeoe aıker· 

lık içle 12 milyar frank 
masraf yapmıtken, 1939 ıe
neıtnde 38 milyar frank pa
ra barciyacakhr Keza loı•l· 
terenin o zaman 39 milyon 
İDılltz liralık aıkeri maarafı 
varken, daha ıeçeolerde 

1938-1931 .. ıurl budceıl· 
nla 528 milyon lıra olma11 
kabul edılmaıur. lnıllterede 
mecburi Hkerllk hı:ametlnln 
kabulunde• beri 25 mll1oa 
IDıt?ız lırHına daha ihtiyaç 
ıörülmüttlr. 

Hıtler iktidarda lkea zık
redecet:miz deYletler ukert 
mHraf!anoı y6ade olarak 
ıu oiıbetlerde arttarmıılar

dır: 

Leblıtaa 

Macarlıtao 

YuaıoılaYya 

lıvlçre 
Dıolmarka 

Eıtonra 

Letonya 
Lttvanya 
Belç.ka 
Mııır 

Fıalaadıra 

yüzde 
» .. 
» 
)) 

.. 
» 
)) 

)) 

» 
» 

4 
18 
25 
34 
54 
65 
67 
75 
77 
77 
90 

Felemenk » 111 
Yuaanf ıtao » l 92 

Bu llıtede dtier deYletle . 
rln müdafaa için 1apmakta 
oldukları fedaklrlıklar zık
redılmemtıUr. Bazı memle
ketlertn yapmıı oldukları 
a•kerl masraflar oa11l artı1or 
.. dece onu •6•termelrtedtr. 

Eter. dGnya de•letlerf aı· 
lıerl murafluıoı ltu ıekılde 
artlırmakta ve ıon derece 
fedakirlık yapmakta devam 
edecek olursa ııtn sonu ne 
refe varacak? 

Acaba bizzat Avrupa, her 
ıene iç yilz mdyıar harca· 
makta deYanı edebilecek1111? 
Halbuki bu HD• daha tok 
harcı1aeaktır Bu üç JBZ 
mtlyar ne de ikmal eddecek? 
y ent yeot lıtlhıalat nertıde? 
Harp ıanayU o kadar Lcw. 
(S.nu d6rdl11CI aarfada) 

SAYFA ı J 

Emden kruvazörü 
nasıl bat ıştı? 

Hadiseyi bizz;t{otoğrafde tes-

b . d n bir memur anlatıyor. 
ıt e e 1 rakh mermi hazarhyarak tea· 

[Dünkü yazıoı• eler••• bıoa bakın 
-yarlıl Mllller, 

Gemini• ıu dilit ya- Sonra btr k8ç6k zabite 
halli Emdeııd• ta d6nerek: 

k blr baca ılA" etaalf M ı . 
pua 1 ıllı ge- - Ha ydi, dedi Gcn .. ün 
va dört haca tle Dl EmdeP mertebe çabuk toplanalım; 
mtierln• benzf yeD 

b d m•D etme- gemiye dönmelCy z. 
Peaagl bom ar ı ıa>lndekl Gıtfı'kçe bu"yu"yen bir duman: fe Gemtcbouf ı ıll . 
R~ı kruva:a6rüo6 t~'Ç,.: . Tam bu 11rada Emden 
mefe, 100ra Mouııu• ata uıuo bir didOk çekti. Voa 
sız torpltoıunu batırm Muc"e vuıyetl tedktk ettllı-

ffak obauıtu. ten ıoora acele ve luea em· 
mun Eddlnıtoa 

MI.ter Frenci• iki trler yermeğe beıladı .. 
alelacele k.Jdırıl~kt:ycut Eddıoaı on ve ark• daılara 
dakika ıonr~ a~.;upalı ıle aıttıkçe boyrele d0t0yor1ar-
dtfer otaz bır da .. Neler oluyordu? l.mdeo 
bllltkte telılz ııtaıJODU ,. b 

d kalın 1ıyab Itır duman ı· 
oıoda bulu•u1or ua'&tl• tdl. rakınaia baılamııta. !yaı 

Manzara fe•k• araııDd•• umanda demir alıfortlu. 
Palmiye afaçlara I i•de• Ufuklarda ırt bir çlzıl ılt. 
uzakta döıt b•c• 

1 
tlkç• bü ) 6yor, adaya dolr• 

16r600ydordu. telılz 1ıta110- 1ell1or. Emden biran eYYel 
Kara • •• klaııs bır k•~auai" 1ayret ediyordu. 

nuada tatYlrl 
1111 

du lk• d.kıka ıonra •aal1•t ki• ılr01or . • 
keımekeı bil itleri çekiçler belli ol muıtu. Gelen ıeml 
Alma• bahriye dıkl te· cfart bacalı ıdt. Eddtoıton 
ile tefılz JıtaıJODUD 

100 
lılr 1ayretle makloııl· 

ılaat& kırıyorlardı. ..at ata baııoda imdat itareU 
Ptlbakıka ıabahı• 111e•ki· verJyordu. 

alt111nda tarallut çınlt lkı ıeml blrlblrloe yaklaı· 
ı btr 

imde bu uaıD l bir ı•· h 80G0 Metre kadır meta· 
uzaktarı d6rt bacı ı 6r• fe kalanca meçhul 1eml•ID 

lalaıtılını 1 
mıatn ada1a_1• b ber yer· lolnd,n arka11adan ateı fıı· 
müf, dırektore bu a ı••ıolD kırmeja bıı ıladı Emdenl• 
mlı, direktör hnadıjı•da etref1nda ıu ıiitunları 1ilk· 
Emden olup 

0 ki• be· 
m4tereddlt bul11Dlllı • ıae hl- aeldt. 

1 l e1111 ., Oo"«u'"t: ra'9er aıı ız ld lttr ecoebl g y 
tabeD: ((Ltm•• İ rafını çelıı: • Ada halka akı ı•mlala d&· 
ıemtıl •ar.» Tı 1 iOımulol ıeyredlyordu. V •D 

mtı idi. yabın· Macke ve arlradaılar1 baı-
Btr 111t1ddet 'f11;71ıı flllka JarıDın çaretl•e bal111orlar-

cı ıemldea aJfl 
1

1 
il• ka-

kaJ• arı dı. 
adanın inci D•t•ll bu- Gelt'n ıeml Avuıtaralya 
pah aablller~e :.~ •• direk- kruvaıörD Sydae1 ıdı. Ya
lunuyordu. tal• Emdea •ında ıkt krunzar daha var· 
tör yaban•• ı•• fak at çok dı. T elılz alınca derlaıl ada· 
olduiunu anla••1~1111 telıl:de aıeç kalm•t •• çakan ya d6om0t. ıaat 9,50 de 
Yerememııtl· Kar•~a•• tel· yaka mahalline yetltmlt Ye 
kuvvetlerin ku•• 

6 1 ıe· derhal muharebeye baılamıı 
ılz ııtaaye•u ••dlr • ıdı. Saat tam onda Emde
llmladıktan ıo9ra~•D Mie· nln blrlocl bacHı H blr dl· 

Bea mülizalll uDuıu reil yıiulmıı, ıemtde bl1lk 
l iıtatJOD 

ke.. Te ılz 1 1 aldılll· bır yaaııo çıkmıttı 
tahrip etıoek ••r 

0 tıl taY· Emdenfn atttı ed•D tep
Muka•emet etmem:~ baDa lan ııttıkçe t>kılllyorcla .. 
ıJye ed•rl•· der • .ı. •rup•- 1 

ıotı .... "rtı._ remide bir ~ok 6 1 
aaahtarlara ••' ' &o. "' K 

1 l ı iıta•1°011 yardı. Yaralılu ateıler ara-.tar da te ı :a 
1 

~elDll ıdı. 
6ntle toplantıD ar. ket- eından &ı:urtulm•I• ıahfıyor-

k ali nez• l iki Dtrekt6r e• Unı etmlı lardı . Emdenln ya aazca 
le anahtarları teı el baea1ı lıelmıttı. Btr torpil 

d ktka ıenra a 
•• bir kaç • ia bat ıtmıi• buırlınırlcea mu· 
teıisat par~ala•ın• kabıl tarafıB blr topu tle iki 

lanraııtı. l oynar IJacuını kaybetti 
«Mülazım etındı tan s Bu defa IOD bir ııyretl• 

mısınız: )) Keello adaların• dolru JO· 

Emde• aıkerlerl ad~~~ luaa denm ederek karaya 
çıkalı pek az kııa bir oturmai• teıebbüı elti 

ıdulu halde A •rupa- ı 
1DaD O k d . S1doey de aleti keıerf!a 
lıları bir derec•J• a ar ıer 
ltest bırakmaılardı bile.. afuklarda kayboldu. 

Bu fıraattaa lıtlfade eden SJdDeJ tekrar ada açık-
genç Eddto ıto• derhal ltlr larıoa •el.ıtı• sa••• E•.le• 
kaç re•I• çelu•ekte• ••rl la&IA Alma• baJr•fı•• taıı 
kalmadı. Bu •ırada .ia teld · ,o,-d&ı· Sydae' bir kaç mer-

uau• h01Ak J· _. •le ••P hJr ılatar yerdık· 
•iz lata•J•D d Edcl••••oa -· • 
retı yıkıhyor M k J&k ten ı•nra Vo• Maller be 
mQIA:ınm Yon uc •• yas ba,rak çekUll zamaa 
laıh va ıorda: l 34 k l 

- Mlllsını efendi teolı Emdenclea iti 6 11101 · 
tü. 65 Yaralı ıle ı 17 kiti de 

eynu· mı•ıoıs? ? 
- Nlçtn .. ru1onu•UZ . s,.ı •• ,. teıltm oldular. 

_ Yıkılan direk teni• .. Vo• Muckee ıellace, Ayeı 
laattnın OetDne dOıec:1•k 1dj!. ha timindeki bu yelkenli ile 

Bu adam lr•atlt•IJ • e e \»in ttlrll •efalete katlaaarak 
...1u Fakat milll•ım 

aı1or• • 
Mlcke tebe116m etti · 

Sabtld• bir yelkeDll aemt 
harekete hasırlanıyerdu. Bır 
rıef er kamaada•• ıordu: 

_ Bu yelkenlı1ı de batı· 

rabtllr mlJlz? 
- Talili, tlulaal Wr ılau. 

ealaıllerl takiben Kızıldealz 

yeliyle Alrdentze çtkmaia 
munffak elmuı •e o za
m•• Ait.denızd,, mtlıterek 
.. areket eden Tiirk · Almaa 
.ieaannıHıoa iltihak etmlttl· 
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a ız·gte 

kaynaşnıa. 
Danzır topraklarının bir 

ucuoda i 1 ıünden beri ce 

reJ•D eden hirlfseler 11çil• 

en Rayb ıa, 1erbeıt ıebrl ti· 

hak etmek arzuıuaa bır ma. 

halli ayaklanma karakterl 

•erme teıebbüıüne ıtrlttl -

ğlal 1öateri1or. Bu metod 

Almaa1aoın emper7alııt 

tlarına klf I derecede 

hizmet etmfı olduie için on· 

dan !ıt lf ade d de•am et· 

m ıt t blidtr . A •uılurya •• 

Çekoılovak1ada oldul• ıt· 

bı «yabsncı boyundurulu» 

nu bizzat halk yıfınlarıaın 

lmak t tedljl g6r6li1•r 

Halk, ıankl çocuk aldatır. 

ı glbt, kendlılnl Al•an 

yadan yır an gümrlk ka · 

rakoHarıoa hücum ediyor. 

Halbuki daha ilk bakııta 
bu alabalıkların lıaGcum 

lntalarına menıup atılamlar 

tarafından teıktl •e kuma•· 

da edlldtklerl ıirülü 

~or, bu da bu hareketi• kea· 

dlhiladen •ukua eeldllt bu. 

ıuıuıuoda tGpbeler u1aadır. 

mo.ya klfldlr . Eıa.en Dan· 

zlı halkı, Poloayanın aer
beat ıehfr üzerladekt hakla

rından ancak meof aat temi• 
ettlllne ıöre bö1le bir ba · 

rekett mazur a6ıterecek ıe· 
bep te 1oktur. Ftlbaklka, 

lktıaacieo Polon1a Daa•lıde 
Alm n1aaıaklndea çek 61· 

ıahlptlr, 

uhtelif devle leri 
müdafaa masrafları 

(Baıtarafı üç6actl aayfada) 
kuaç meselelerin ÖDindedlr 
ki, aetfceıl 1919 dan daha 
alır baaacaktır. Eter dGnya 
bftJlk bir ıayretle aulbu 
idame ettlrmt1ecek elursa 
•zun müd.iet OD• hHret 
kal•caktır. 

Biliyorum ki ıulhcu tlev · 
letler hattı daha tl•ullden 
tehdit edile• hlrlyetlerfal 
müdafaa etmek lçlD tepeden 
tarnaia kadar ıtllblaamak
tan kendllerlal albmazlar. 
Hele laııtltere yeni teca•lz· 
lerl önlemek .,,n hl$ bir r •. 
tlakirhktaD tçtlııap etmlJor. 
Bu harekett takdirle karıı
lanır . 

Zateıa A uupa bGyük bir 
hayata dOttü . itler kola1-
kea çareıta• bakıp da mQ
tHaYlzl tepetl•• hrnaia ka· 
tlar allilıalaadırmı1acaktı. 

HaUaukl Avrupa mtteca•l•ln 
laGae barııçı uıuUerle ııç. 

••i• çahtb· 
Ştmdl lae mlteca •iz kuY-

•etle11ml1. korku•ç bir hal 
keıbelm1ttlr. Hattl bl•t harp 
Y•Jıaraıı ile tehitt bile edi
yor. Fakat itler laep böyle 
ıürlp ıttmlyecektlr. Zatea 
bu tirli yaıamanıacla lmkl· 
oı Joktar. Bu cehlr hareke . 
Uae hlr aıbayet ••rmek ll
zımdır . Hatta icap e.lerae 
ku•Y•t• tle mGracaat etme. 
lıdcr . B• ıuretle lıaaHket et. 
meje artık hak kaıanıyo . 
ruz. Huadao baıka b6yle 
ku•Ht• hat -.urarak mite· 

c&Ytzl IDlemeie çahımanıa 
ela bir çok faydah neticeleri 
Yardır. Mütua•tzler, ba1ret 
etılılecek !.ar ıuretle lnkltaf 
etmekte olan mukaYemet 
kuYetl kar1111nda tereddlde 
dGtt6l•r. Tehdit altıada ita· 
luna11 tle•letler tarafıadaa 
ciddi elarak orıaalz• edilen 
kollektıf bir m6dafaa lmkl
Dı 16rünlr ılr6nmez, dk 
defa elarak rlcat ettiler 

Harp teblıkeıl usaklaıı· 
ror mu? O ltlzl• keadı k•
runtumuz keadı te•enalmtz. 
Harp telalikelerlae karıı ıl. 
lorta yOzcle kırka kadar 
dit••lll mı? 

fakat, buauala beraber 
la6t6a dlnya bir ıulb mHe 
leıl dl10al1or. Bira• vakit 
kasaaarak hakiki bır hal 
çareılae 9alı111or. 

Fakat ıulhc• 4e•letler el· 
lerlne ılllb ahp tia harpcı 
hükumetlerin ininde dur
makla lkUf a ederlerse -.asi· 
yet ren• telahkehdlr Şımtll 
her tarafta meaele1I halle· 
dl••rmek ar:auıu o ka4ar 
lnı••etU kı .. Ruaun laalll lae 
harple olacaktır. Artılr mad
.leten de, •••en tle bunun 
önQae 1eçlleml1ecek gibi 
1lrtlnG1or. 

Balıkesir VilAyeti Daimi Encümeninden: 

Cinsi: 
Ek.mtık 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana » 
Süt 
Yoğurt 

Pirinç 
Tereyağı 

Kırmızı mercimek 
Patates 
Kuru soğan 
Şehriye 

Kuru faıulya 

Kuru üzüm 
Zeytin yağı 
Pirinç unu 
inr.e tuz 
Gaz yağı 
M:ık.arna 

Şeker 

Kok kömrü 
Maden kömürü 
Un 
Odun 
Salça 
Kepek 
Sabun 
Nohut 
Yum uta 
Benzin 
Peynir 
Bulgur 

0/0 7.5 ilk teminatı 
Lira: Kuruş: 

16H 75 
135 
105 
78 75 
57 
63 

120 
81 
3 15 

21 
15 
6 
g 
5 40 

12 60 
3 75 
4 80 

25 35 
9 90 

40 50 
225 
40 50 
6 75 

37 50 
5 25 
3 40 

52 50 
j 30 

11 !5 
26 85 
5 40 
5 40 

Rayiç üzerinden 
Lira: Kuruş: 

9 
40 
35 
30 
9.50 

12 
3! 
90 
14 
8 

10 
22.5 
15 
22 
4Z 
25 
6 

2 60 
22 
27 
30 
9 

15 
1 

20 
2.5 

35 
8 
t.25 

2 70 
6 

12 

Vasati fiyatı Azami cd. 
Kllosu _<;oğu: --

,, 25000 Kilo 

" 
4000 )) 

" 
-4500 )) 

" 
3500 • 

" 
8000 • 

" 
7000 • 

" 
5000 » 

" 
1200 • 

• 300 • 
• 3500 )) 

" 
2001 • 

" 
350 )) 

.. 800 )) 

" 
350 » 

it 400 )ı) 

" 
200 • 

it 
800 )) 

Tenekesi 130 Te. 

it 
600 )) 

,, 2000 )) 

Ton 100 Ton 

" 
60 • 

" 
600 Kilo 

" 
50 Ton 

" 
350 Kilo 

it 
lOOU » 

.. 2009 )) 

" 
550 » 

Adet 12000 Adet 

Tenekesi 130 Tö· 
Tenekesi 12 Te. 

Kilosu 600 Kilo 

Memleket Hastahaneıinin 939 mali yılı ıçın mubayaa edilecek yokarıda cinıi. miktarı, 
rayiç ve teminatı yazılı mevaddı iaıe v l saire 15 haziran 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat onda ihalesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

ihale VilAyet Daimi Bacümeninde yapılacağmdan isteklilerin muayyen vakitte muYak· 
ket teminatıDl mal sandığına yatırdığınn dair makbuz senedi veyahut banka mektubq ile 
beraber gelmeleri ve şartnameyi görmek iıtiyenlerin her gün müracaatla Daimi Encü· 
men kaleminde görebilecekleri ilin olunur . 
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t6n bir me•kle 
buoun haricinde Danstı ı-----·-------

S•flam bir ıulh, ancak 
ku ntli Itır •llletler ittlf a
kından cıkabllecekUr Ga
yeıl m6daf aadaa ibaret elaa 
bir lttlf ak •ler ıe•lt men· 
f aat teıaaüclüoe lkttaadl ma
li •• paraya dayanan btr 
ltttf ak ıulh içi• lazı• elan 
lttlf akı• lüzu•lu bir mütem
mlmtdlr. 

Band11mı sulh hu~uk 
hiki11liüindeo: 

\ ' ilayet Dainıi 
Eneünıeninden h lkı t m mlyle Alman 

&det v uıulterlne tlbt bu
lunmaktadırlar. 

Oaun içindir ki, bu •• · 
taaper•erane nftmayJıler 

klmıenın 6zerinde tealr ya· 
p mu, Alman devlet adam· 

hm, bili, milletlerin kendi 
mak dcleratlarao bildm ol· 

m k h kları prenıtptyle aaf 
kalpleri aylamak lıttyorlar 

11 ıeç kalmııl rdır,bupreaılp 
o mın y pılmıt ifratlar bu 
ellihı kl>rletmlıtlr 

Fak t bu bidlıelerta an· 
cak aembolik bir ıumul6 

vardır D azlgll Httlerctler 
ıilmriik karakollarına hücum 

etmekle Polonyııo10 eıuh 

ha ·larmd o birin(", 1anl ke· 

ndiı lne tevdt edllmtı olan 
ıümrGk kontrolü hakkında 

tec v6z etmlt olmaktadırlar. 
Onun için bu teıebbüılerln 

thtillfı derini eıtlrmek arzu· 
ıundan ileri ıelmeıl ılattma-
11 kun·etHdtr. Herlaalde Po· 
lonv ıenel komlıerl tara
fınd a Danstı ıeaatoıuaa 

g6nderllea enerjik nota Var· 
ıo•anıa tehditler lları11ında 
yılm dılını lnnadan tlplae 
edealer vana 011lara anla

tac ktır. 

Almanya pekill bilir kt, 
yeni bir karara kadar aer· 
beıt ıelıırlD ıtatükoıu merl · 
yette kalacaktır •e bu ıta· 

tlfıo Danzlr mıatalcaııaıa 

emniyetini Milletler Cemi · 
yetinin Jükıelc komi · 
ıerlyle birli te Pelon1anın 

gar ntlıl altına koymuıtur. 

le bında lau komiıer atsam 
ve iıaJltlD ladeılal P•len· 
J d o talep edebtllr . 

S9NU VAR -

Altın kararnamesi: 

Yurd içinde 
alım ve •atım 

serbeat olacak. 
(aaıtarafı ikinci eayf1.da) 

berlerlade memleket dııına 
çıkarmak lıtedilrlert kıymet· 
it madealerdeo mamul :aı,. 
net e11aı1 içtimai m••klle· 
rlne aazaraa fazla bulu•du. 
lu takdirde fa•laııaın ibra· 
cına müıaade edtl•tyeceil 
aıbı 1apılao talaklkat neti · 
ceılade kaçakçılık kutları 
tahakkuk edenler hakkında 
a1rıca kaauDİ takibat yapı 
lacaktır. Ayaı kararname 
altın, ıümlt ye pli.ti• hak 
kında Cumburl1et Merkea 
8ankaıına •erilen ealihl1et· 
lerl ipka etmekte, altıa, ıl· 
müı ve plltlala memleket 
dahilinde ahm Ye ıahmıaı 

ıerbeıt bırakmala.tadar . 

Mutaridatına serbest döviz 
verecıllmiz memlaketlır: 

ikinci kararname ile mu. 
•artdataaa ıerlteıt d6•J• 
•erdljlmlz memleketler Ma· 
lt1e Veklletlnce illa olu 
nacaktır. Amerika Btrleıılı 
De•letlerlne ıatılan mal 
bedellerladea m6taha11d 
d6vlzler de Cu•hurl1et 
Merkez Bankaııoa aablacak 
Ye bunların &Jrı bir lııeaaitı 
tutulacaktır. 

Maliye V eki.leli lıtu ka · 
rarnameJ• tıttnadea mu•• 
rldatıaa ıerbeıt dlYls Yer· 
cllif mis memleketleri teıltlt 
•• tllo etmtıttr . Bu memle 
ketler Mııır, Ftltıtta, Sariye, 
Malta •• l.ıbraıbr. 

Birlikte J•tı1abılmek için 
Hıllacu tle-.letlerla timdi ça 
hıacakları ıeJ, ltt• böyle 
laır ittifak kurmakt1r. Yal 
nıs har'9e çarpılmadan ça· 
buk olmah, ıa1•1• çabuk 
••tlımellylz.» 

Bentilaıı maballealaden 
Bekçi Iımatl tarafıntiaa in · 
t• ettlrlhp heaüz tapuJa 
rapt ettirmede• ölmeı• 11be · 
blle vereıeal tarafından ıu · 
yuun lzaleıtnl talep e1lemeıi 
izerlae 8an4ırma ıulh mab-

------------ı lıeme1lnce kabllt1et takılmt · 

Bılıkısir ticıret tı 
BiRiYİ D~lllO~ll: 

Balıkeılr •tlly•tl merke
zini• Ete mahalleıl•cle 24 
numarah hanede oturan 
TGrklye Cumhuriyeti taba
aaından olup Paıacarol kar· 
ııııntla 14 numaralı ıarajı 

lkametgibı Ucarl ittihaz ede · 
rek 937 yıhndaD beri taablllt 
lılerlle lttlıal ettlilnl beyan 
eden Hamit ejl11 Sabri inan· 
6zün uaYanı ticareti bu 
kere (Taahhlt ıılerl Sabri 
laa•iz ) olarak teaçtl edil· 
dtfl ılbl bu uoYaaın lm&a 
tekli de Türkçe el ya:ııılle 
( Sallrl İnanöz ) olarak ti · 

caret kanuaunua 42 ncl 
matlcleılne 16re Balakılr ti · 

caret •• aaaaJI odaııaca 
30 - 5 - 939 tarlhlncle 1080 
ılctl ıa1111na kaydedlldlil 
llia oluaur. 

ye1l olmadıfındaa ıatılarak 
bedelinin verese araıında 
talutmln• 14 Nlaan -939 ta 
rlh •e 171 aumaralı kar r 
tle Beatltatı mahalleaıntle 

ıai tarafı Eıktci Aziz Oae 
ylr, ıolu Neıfbe baneet, ar· 
kuı Zanbakların -.e Beledl
yealn at1Hı, öal haacı Re · 
fJk ıekatı ile çenlll fevka· 
nl llıı:I oda tahtanı mutbah 
olarak kullanılan oda •llı 
ve az babçeJl ve çamaıırlı

iı ıamıl iki kaputu Ye ker · 
plçclen Japılmıı 350 lira 
muhammen kıy•etlı e• açık 
artırmaya kenmuıtur. 

Bırl•cl art1rma 12 6-939 
pazarteıl ıaaı ıaat 1 S tle 
Bandırma malak••• kale
minde Japılacak bu ıün 
mubammea kıymetin Jiizde 
yet•lt beıtal bulmazsa ar· 
tırm• OD IHt aiin ıonraya 

yani 27 6 9J9 ıah ail•ii ••. 
at 11 de en çok arbrana 
llaale olunacaklar. MOzaye · 
deye lttlralı edecekler YÜ•· 
de 1ellf huçuk pey akçuını 

---------·---ı ~epo etmeıl •eya 

. lıyıp tasdıkname 
lıtaabul muallim melde· 

lıtıadea 932 aenealncle aldı · 

lı taıcllkaamemi kaybet 
Um. Yentılal çıkartacaiım· 

dan eıktılnlo hlkmi ol•a · 
dıiı illa oluaur. 

Erdek Ha ·n Ku· 
rumu kltlbl GI · 
aeall NYrt Gl••r 

banka mektultu ibraz etm~ıl 
l&zımdır. Ba eY üzerinde 
mllktyet •eJa herhanıl bir 
bak td~ta edenler llb tarl-
btnclen itibaren oa beı ıaa 
l~lnde uıule• Yeıailllerlle 
bera1ter itiraz etmeıt ve da 
ha çok mal6mat tatt1eale· 
rln 938 178 namara ile 
Hhl memuru malakem• bat 
k&tlbln• 11DGracaat eyleme· 
lerl il•••• illa el•••r· 

Btladıç aabtyeılaln Hıaar kö16ntle ldareJI huıuılJ• 
akarab•dan kaplıca 939 mali yılana alt btr ıeaellllnt ••
laammea bedeli olan 130 lira üzerinden 11 hazlrao 139 
tarihine raıth1an perıembe gtinü ıaat onda lhalHl yapıl
mak (bere oabeı gün mlddetle açık arhrmaJ& konulmur 
tar. 

M .. •akkat temtaatı mwbammenlyeıtaln yüzde 7.5 ela• 

975 kuruıtur . 
lıtekhlerlo ıhale ıünG muay1en ıaatte temlaatı aıal 

aandılıaa yatırdıiına dair makbuz ıenedl •erabat '-ank• 
mektwbu de btrltkte ihaleyi yapacak olan h6k6met daırel 
Vtllyet Eacümealn• •e ıeraltl öire•mek lıtlyealerln her 
16• lçla Encümen kalemi•• m6racaatları tlan oluaur. 
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rfapu Sieil 
1\luhafızlığından: 

Mahalleıt : 

Kaaaplar 
MeYkll: 

Karatepe aa111 
Horostepeıl 

Ctoıt: Hududu: 
Tarla Dojuıu Ha•1 

Lütfullah tar· 
la11, batm E•IO 
ojlu terzi C•' 
malettln •• bt• 
radert Meh111el 
balları, poyra•• 

· Kör Ahmet tar· 
la11, lut.leıl uo' 
cu Nuri tarla••· 

Hudut ye buluntl•lu yer yukarı.la :r••ıh tarla Şır•· 
metli ( Hacı ) Muıtafanın Hnetelz malt iken 1305 de 611' 
mile e•lltları Emin •• lbrahlm Eteme kalıp bunlartia 40 
ıene e••el aralarında yaptıkları takılmde bunlardan E .. 1., 
baıka ıayrl menkul alarak itu tarlada lbrahlm Et•• p•, 
JUi& kahp O ıuretle aenetllz mali iken 334 de aliillllll 
karıaı Sıddıka ve olu il ara Lltf ullala Ye Mehmet Hll1DI •' 
Abdullala,Sıtkı Şere•etltlere Ye Sı~thkanın .ıla 933 de 616' 
mile oiullar1 adları ıeçen L(itfullab •• Hilmi •• Sıtk•1-
kaldıiından bablale aamlarıaa ıenet almak lltedtklerl•.ıe• 
tabkllı •e tedklkl lçtn 10 6 g3g alal mahalli•• m•111"' 

16nderllecckt1r. Tasarruf tddtaıında ltuhınaalarıa bu ,ao· •• ler içinde ya:aı tle Tapu Stcll Mulaafızlıiıaa yeyahut "' 
l ur· 

bellin• ıelecelr memura mf.hacaatları llzuma illa o ~~ 
tı ( 


