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Hitler beklenen nut
kunu dün irad etti. 

----------------------··········----------------------

ZETE 

n::d:;ı;m;!-. INGILTEREDE MEC· 
k~~~ra~.!,}iy~~· URI ASJ(IRLIK .. 

Alma y 
bütün 

ile Polo ya arası daki 
verat Erdüo Emlrlnln oful- A --ve Lordlar Kamarala-
ları Emir Natp Hazretleri VQID 
kıta ıtajı yapmak lçfn An · d h .. kU" metin bu bUSUSt8• 
karaya ııttmek üzere burnn rı a u t . 

alar feshedildi. anlaş 

konferans 

bura1a ıelmtıttr. Emir her • teklifİDİ ' kabul e tJ. 
aıeçUfl yerde parlak Ye al>· ki I za•ıf olmadılımızı ı&ıter· 

l ( ~ A) - D 1 ril memf~ bir ıektl~e karıı· Londra, 28 ""' · k ilk mek lıtlyoruz.» Hitler, Ruzveltin beynelmilel 
teklifine bunun Almanyanın mahkeme 
huzuruna çıkmak demek olduğunu söyli-

yerek kabul edilemiyeceğini bildirdi. 

laamıJtır. ıılterede mecburi •• er d Vtıtoo Çörçll, h61'dmetla 
1 •• Lor 1_ • 
ltuyonla ıeblr ara11nda kanunu düo Av•• ka~ul fıkrlae tamamen ııtıraa et 

kt 7 dakikalık meaafe1ı bir 1 Kamaralarında u~ıai ve laıılterenın kuvvet· 
ar • · 1 

buçuk aaatte kat etmtıtlr.Bu edllıntftfr. il olmuı .e biUlo tedbir • · 
k111mda atlar Ozerlnde kılıç L dra 28 (Rad1o) 1 alaııı bulunmaeı lisım 

on , kanunu r 
çekmlı büyOk bir kalabalık Mecburi a1kerllk kabul aeldıflnl ıöylemlıtır. 

8erlln, 28 (A.A.) - Hıt . 

ler bu ıGn Rantaicla ıöyle· 
d•i• nutukta lnalltz-Almaa 
deata anlaımuının ve Al
man-Poloa1a a~laıma11nıa 

feıbedıltltilnl bJldlrmlı,lleyael 
•tlel bir keaferanı toplanmaaı 

flkrtal red etmlı Ye fak at Ame-
rllıla Cumburrelıl RuzFelUo zlk 
rettlll tle•letlerdea her birine 
•ltekaltalı,et eıaııaa d&ya

••• ıaraaU Yer••I• hazır 
eldui•a• dl•• •l•lıUr. 

Httler llu autku•da Dan. 
•illa Almaaya1a terk edil · 
••ıl, kert.lordan bir otomo· 
itti ye trea yoluDuD Alman· 
lar tarafından inı 11

1 

Al•aa - Polon1a budu • 
••• kati olarak taaıa111uı 
•• ll•aa •lmaıll dlier ba · 
aı tekltflerJai• Peloaya t • 
rafından retl ec:lıltiıtıaı ı6y. 
•••ittir. 

Berha, 21 (Radyo) - a· 
yttat ll•ıla toplanmıı ve 
Hıtler beldeaea D111tln11ı• had 
•t•tıtır. 

,Hitler 
bir söy
lev ve
rirken 

ya araaı da 25 ıenelik bir 

ademi hıHY6z paktı yapıl 

ma11. 

' 
den alınma11. 

2 - Koridordaki nakit. 
yatta kolaylık gölterdmeıl. 

yol boyunca kuıdeler oku· hakkında h6kOmetln bu· MQeaketafar, J•f nkte 
ı. h celıe, ü t • • muılardar. ettlil roüo•••t• Bat•• kadar ıürm f ur. 

fıttkbalde erkanı hOku gün akdoluoınuttur-ıouhalif· Lond~a, 28 (Rad1o) -
met de bulunmuıtur. Emir k 1 B ÇemberlA1n, ver· Lordlar Kamaraıı, buıGo 

1 b~rer birer ce••P Çemberll1• A•a• Kamara· Hazretleri yarın ubab Halep ere • l ı tir: 
yolu ile Şamdan bareket m'9 ve tunları ıÖY eın 1 

11nda 1'u•t1aduiuadaa aamı· 
8 I Ookü vaziyet ta·\ Dl bJrJacl deals lordu edecektir. - u 8 ha b 

en anormaldir u b Lord Stenho,, mec url 

/ngiliz heyeti 
Yunanistana 
da gidecek. 

mem f 1 rlo er ı. 1 
k d 11>ltcca• z e aıktırltk aaDUDUDU m • 

UflllD a k IÇID Jr b k • 
ü 16 icnttlerlnl 1nr111a daf aa edere ' u au . 

tb r 1 smız l&11rodır So• nun derhal kabulGnl lıtı· 
uH" aoı:ıt ht payl· 

zamaolıırdn. payıtal neti· mittir 
1 1111• ar Blrlııacl dcsnlı lordu, hl· 

taht do ııt•0 f ldufu· 
d bı ım zafı 0 kumetl teakıt ede• bnı •u· Bu-kr .... ı 28 ( R doo ) c:cıın e z l ol-uıtu . L 

ıı:: ' ı ti ball - haltflere ce••P vererea ıua· Bokreıtekl foeılts lae· ••z kaıaea ıunda 
Bu k aaaUa, barıı !,:ız ba lara ı6ylemlıtlr. 

yeU •aradaki ticari müaa. 
1 

ı•rltll• ... _ Mecburi aık•rllk ka· 
kerelerlnl bltırclıktea ıoara müsa.kere ere i ricali d 

1 k tler 111•• ounuoun, ıulh sanaanıa a· AUnaya gidecek ve Yunan ha zı mem e e bile yer et- .. l 
le Dl ... zll•tnleriad• fırtn da tatbikini mu.af ık u -kümeli ıle de miiz kere rde - • T N 

lb~u~l~u!o!~ck~t~ır~·===•=-=-==l_~tı~ğ~ln~l~g!ö~r~d~ü~k~. ~8;"s=0:un=====ı ••1aDlar altlaaıyorlar. • 
C: = b•kll7oruz? Dlım•D ıeltp 

G f nko P r•ı e te- Loodrayı bom~ardı••• et· 
t1JıteD ıoara •ı laarefsete 

d ıelec•ilz?• 

1 b 1 a ı Daha baıı f miaakaıalar. a r a a ş e dan ıonra llyiba re1e kon-

--~ t' il~ muf •e tttıfıkla eabul ealll· 

ffansl Narıciye Hızın Boôiıle Gafento ırasın 8 1 ••ıur. 
Veılngton, 28 (Rad10) -

möllkat iki sııt daram etti. t •r•tlDI• fntllterede mecburi Hkerlt-
d ,.. .. ııa kabull balduadakl lla· 

p rlı, 28 - u aaİlab f enkoaun Lon r• • f k ıl• ,_ t 
Halı a • rar, ılyael hn,ıa •••DUD -

De•Jet relıl bu nutkunda 
Poloa1anı111 Almanya tara 
fıadaa re.1 edilen teklıf ferini 
btlclır•ltUr Bu teklıfler lu
•••a ıualardır: 

1 - Danzliln Almanya 
Ja terk edllmeıt .. 

4 - Polonya arHıoda, 
Almanya - Slavya &nlaı a 

ıına müıabth bir anlaıma 
yapılma11 .. 

Haler bütün Polonya iti. 
llflaraoın feıhedıldlilnl, bun
ların hiç btrlofn muteber ol
ID dıiını btldlrmlıtır . 

Londradan buraya muvHa- Baıvekll •• yeııle J•t uyaadırmııtır. Bu karar-
lat • den Romanya Hariciye ııoktal nazar teatlıfoe 

1 
rd• .& 

örOı•e 1 dan anlaıılıvor ki, _,.yru,a· 
Nasırı Gafenko, meçhul aı t~tkll et~fit ı~lak •• ıa· .la cebir ve tahalakOme lıar-
kerln mezarına bir çelenk en kati lr aç t.ı fu ye 11 her ıuretle muka.emete 
ko1muıtur. Mtımalleyb, mü· mtmtltğfo bakt111 o : kkın· loalltere mutlak ıektlde ka· 2 

- Al•anyaya koridor· 
dan reçecek otomobil ve ti 
IBendGfer lmt17azı vertlmeal. 

3 - Leblıtanla, Alman-

Polonya da ıu teklifler
de bulunmuıtur: 

1 - Milletler C~mlyeU 
yükıek komlıMfnln Oauz•g-

Sovyet H r iciye Ko 
ser Muavi ; 

• -

Führer bu nutkunda Ruz 
veltln meaajl de teklif etti 

il beyoelmılel konf eranaı da 
Almanyanın kabul etmedi· 
ilnl, böyle bir konferanıın 
Almanyayı beynelttallel hır 
mahkemeye çıkmıı glbt 
acıterece§inl ııa. •• etmlı ve 
demlıtır ki: 

B. Pot~mtin il~üillyiretl f d81u'ui1du. 
Hariciye Vekilimiz misafir 
şerefine öğle yemeği verdi. 

- Ruzv itin a ydıiı dev· 
letlerlo her birine ayrı ayrı 
garanti ver eie hazırım . 

Ş ıartl dar ki mfitek bll
1
1yet 

euııaına müıt Diden oniar da 
bu gcranllyl ııtcmtlıdirler. 

Aakara, 18 ( A.A. ) 
So•yet Harlcl1e Kondıer 
Mua•l•I Potemkln bu 
aabab Ankaraya c•lmı1 -.. 

lıtaıyenda m~ratl•le karıı 

Janauıtır· 
Hariciye Vektlfmlz Şllrrtl 

S oilu misafirimiz ıere
araç 11 yer · 

f in• bir afle 1eme 

•ittir. 
A k a 28 (l:luıuıl) -n ar , 

1 
a 

H6k6met merkezt•lzl ~ Y • 
ret etmek makıadtle Bükr~ı-
8of ya . lıtanbul yoluHtle 

t aA.nllaraya ıelen So•ve 
rlclJ• Komlaer Mu• ' 181 

Potemkln buelbıı 
aaat IQ 30 da Reisicumhur 

Hra1ana giderek defteri mah 
ıuıu lmzalamıı, Baıvekıl Re 
file Saydamı •o Harfcl1e Ve 

kdı ŞllkrG Saraçojlunu ~J 
yaret etmlttlr. Saraçoflu 
bu ztyarett bluat, Reftlr 
Sa1dam lcart bırakmak ıu 

Hltler, İtalya ile Almanya 
aruıod l.t bağın çözfileml 
yeceflol, Arna-.utluk Jtlnl 
tanlp ettljlol a6yledıktea 
sonra demlıttr ~I: 

- Almanya - f talya- Ja· 
ponya araııadakl teırtkl me· 
Hl hakiki bir me denlyetla Ye 
adaletın nlaam •e ı•rhdır. • 

Çoban son gü-
reşte galip. 

retile tade etmtıtlr. 

Saat 13 de Hariciye Ve
ktllmlz t raf ıo~an Anadolu 

kulubünde 1emek ziyafeti 
v rllmfıtlr . Zıy fetto Dlltl· 

1 
Ankara, 28 ( Huıuıl ) -

Oıloda yepılan Anupa •6 
r•ı müaabelıalaranda •Oreı · 

1 çllerlmtzden Yaıar lınçllJ•, 
1 Çoban Mehmet de Macar 

(Sonu d6rdOocG ıa7f ada} 

güreıclıfne ıayı heaaltJle ı•· 
ltp ıelmtıtir · 

bugüokil meıeleler • d • 1 teakiben Hariciye Nuaretlne ., .... a rar vermlıttr. Gaseteler. a· 
d B t da tkl hakuro•t f d ııtm!f ve ora a onne ara· - blrJljlnl te1l- ııltere ve Fraoıa tara ın an 

fındao kabul edtlmlt ve öl· mevcut ıorlı blldlrll: muhtelif milletlere verilen 
le yemejlnde mumalleyhln de hizmet eyledlil teminata artık bu mtlletlerla 

mtHflri olmuıtur. mektedtr. R tamamen ltlmad edebttecık-
l d Parlı 28 (Radyo) - e· k 

Gafenko, öi e ea ıoora • Naıırı Ga. lerfnt aynı zamanda Amerl a-
Lebröa ıle Daladtyeyl ziya- manya Harıctye 

010 
da hazırlıkları dalaa' ıenlt 

- refakatinde 
fenko, bu auo flrl bir tekilde yapalttleceflnl ret etmlıttr. 

'N zır, ııece ıerefloe Ro 
manya ıef aretbaneılmde ve· 
rJlen ziyafette laazır bulu• 
muıtur. 

Parlı, 28 (A A.) - Pran 
.. Hariciye Nazıra Boone 
ile Rom•DJ• Hariciye Nası 
rı araıaoda bu aabab ıaat 
1 J de baıhyaa mtlsakere 
ıaat 13 e katılar cle•am et 
mittir. 

Parlı, J8 (A A.) - FraD 
ıı• Harlcl1e Nazarı Boane 
•• Romanya Hariciye Nazı 
rı Gafeako tekrar Hat 18 
de buluı111uılar ve 45 dalcı. 
ka 16r01mlılerdır. Bu l&o. 
aaımada Romanyanıa Parla 
eı,ılı: Elçtıl Tatareako da 
baı:ır bulua•uıtur. 

Londra, 28 (A.A.) - Ha . 
rlclJ• Nasaretl tarafından 
aeıreddeo bir tebllide Ro· 
maaJa Harlct1• Naam Ca. 

bura ıe f 1 Romaoyanıo 'd yazıyorlar. Gıne bu meha t 
ld ju haı • 

Tatareıko 0 u loıtlteredekl mecbsri aıker· 
meçlıal aıker abtdeel1te ıtt· ilk kararlyle Cumlaurrelıl B. 

mfı •• çelenk kord k. Ruz•eltlı; p1leı ara1ında 1aa. 
t a ıonra, H rlclye Nu;e· yGk alllra buluadufunu de· 
tine ıtderek Nazır Jorj o· aaokraıllerl• mOıterek •e· 
ne tarafınclan kabul olun· aafUnta ne paha11aa olursa 
muf, tisi saat kadar kenuı· •l•uD kor•a•c~I•••• A•r••a-

Gafenko, mOteald dairi tht1IAflar1D ortaclaa kal-
:.:•'~:,.-kıl Daladtye saat kacalı•• blldtrtyorlar. 
J 6 da Cumhurrefıl Le1n6• Taymlı saseteal, ( Taah

t f d D kabul ol11amuı H bltlerlmtzl 1erla• ı•tlrecek· 
ara ın a tur ıelı mec~url aıkerltktea ltaı· ayra ayrı koauımuı . ) O 

Jorj •oon•, Caf•oke ıe· ka çare yoktur tyor. 

f Qkellef bir slyafet Deyli Meyi, ••H preaıl· 
re Jne • f J d )d b 

1 tir Bu zl1afette, n bin kabu e 1 lilnl, ua•a 
Yerm 1 a mGlaım bir merlaale old•i•· sıltere. TOrlıfJ•ı omaaya 
ye Yuaanlıtaa ıeftrlerl ile 

ı Gameln, amiral 
ıeorra 

Qarlau, ıeaeral Vtllmea •• 
clalaa Itır çok HYal hasır 
b•luamuılardır. 

a.feolıo, yana Roma1a 
hareket edecektir. 

nu J'a•ı1or. 
8ç glladen beri mecburi 

aıkerllil• propılaadacm 

olaa Derli Telaraf ıaı:et,ıl 
(Bu, proje haf ıfttr, 1h11dtllk 
daha ileri gitmek dor• de -

( Soou ikinci ıa1f ada ) 



SAYFA : 2 TO KDILI 

Çocuk Haftası münasebetile: / 

Balıkesir annelerine öğiitler 
YAZAırı.: 

Çocuk Mütehaısııı HAB 
İlhami Tunca 

( DünkQ fazıoıa devamı J yecekttr Onun 1ertne por B d d 
Bu verilen nulu çorbalarıo takat suyu veya hmona•a 80 lrffia Q 

tçlode demir vard1r. Çocuk Yerllecektır . 

doimıazdan evvel anne kar Bır yaıına dojıu meme Büyük yağh ve SBI best pıh-
nında lke-n kendi kara cıfe· adedi lkl1e tndtrilmlt bulu-

•• 
Oğretmen oku-
lunun köy ge

zintisi. 

Biaikletciler bu , 
gün Bigaya gi-

diyorlar. rlocle blrlktlrdtif demiri lda- nacak Ye aaoeılnln vasiyeti· livan girışlaıi yapılacak. 
re lle altı aylıfa kadar ıarf ne ıöre bir yaııoda çocak Bandırma, (Huıuıt) 
eder. Ondan ıonra kara eli• memeden ke1tlmlt buluna- KaJmakam B. Raııl:nn 

Din ÔiretmeD ol&uhı ıoa 
ıınıf talebelerla.teD «90» ki-' • 

19 May11ta 1apılacalı, lı . 
tanltal - Edirne yarıılarına 
hazırlık makıadıle T ekıpor 
kt1lüb8ndea ve Bölıe blılk • 
let birincilerinden Sabri ve 
Mehmet bu ıGa Hat 14 de 
Bal1a yoltle lltıaya ııdecek· 
lerdlr. 

rladeld demir tlkealr. Anne caktır. Eter anaeılnln ııbba· 
hlmayHlnde Dolaaıpor kulQ· 

ıütl6ade demir pek clizl ol· tı çok miıald lıe hır buçuk 
ılltk bir ıurup 111ua vlnlerlnlo 

bü 1ararı•a 14 mayu pazar 
duiundan yalnız anne me J•ıına kadar ıiinde ikiden 

ıünü Trealık 111e•kllnde b61llr meılne deYam ediline çocuk f aala verJlmemek üzere me-
kaneızlanmafa •• ıolmaia me ••rlleblllr. pehll•an ıtreılerl yapıla. 

· baılar. Bütün unların lçlade Memede• keıme tedrici caktır. 
demir Yardır. Bunun ı~ın ço. olacak ye nihayetinde on Bu ıiireılere b6tln Tür· 

euklara unlu ••ma ••rlyoruz. beı ıin kadar yalnaz ıabab· kiye pehh•anlar& davet edd-

baıkaDlıiında Karaman kö. 
yGoe tedklk ıezlılne ıtt
mtılercllr. 

Sabah aaat Jedlde üç 
otoltible kö1e giden talebe· 
ler akıam heri dönmOt 
lerdlr. 

Mamaları 1apmak ve tarif ları bir defa •ertlen meme• mlt •e bılha11a e1kl Ttrkl-

etmek a1rıca bJr meHledır. de hızfedllerek çocuk bu 1e ıamplyoau Kara Alı de Otullar arasmdı yarın ıt-
Oalar1 aaaeler çoc•k ba. ıuretle memedea keaılmıı yeni Türkiye ıamplyoııau Te. 
kım ••inden 6freneblllrler. olacaktar. lııı·zm mu· ıa"ıl,ılırı 
ı ktrdailı HGıeyln karıılaıa . U 1 
lk miitemml• ııda ıu ıu· Çocukları mamaya alııhr· 

caklardır. ı k retle •erllecektlr: Ôile •ak- mak biraz ıüçcedtr. Bu da- JIPI IC8 , 
ti il bl L d .x h 1 Buadaa baıka 1erbeıt 06-••r •• r meme ölOnG aa 0•ruıu •r annen n me· • Yarıa Ôfretmea okalu 
kalclınlarak o•un yerine ,,. baret h6nerlne tllaldtr. ilk ret de Japılacak •• '-uaa ha- ile Llıelller arHıııada AlJ 
mlldt et ıu1• ve1a tuaaus Yerllea mamadan bir lcaç rlçten bir çok pehhvanlar Hikmet Paı~ .tadında atle· 
UD çorb .. ı yani hulamaç ve. katık yedirmek yine klr4ır. lttlrak ed•cektlr. ti b k ı ı zm mlıa a a arı J&pı a· 
rllecektlr. ErtHI ıGn daha fazla Baıa 7&, baı ahına 40, caktır. 

Altı, Jedi aylık çocufua yedtrtlmeie l•Jret edilecek b61Gk ortaya 30 Ye dtler Ôlretmealerln DtzareU 
ilk mam .. ı olan hmlklt et ve bu ıuretle bir Ç•J tabaiı kiiçük pehli•anlara da 20 ye altında 1apılacak olaıı bu 
ıura ıu ıuretle laazırlanaeak- miktarındaki mamanın hep· 10 lira •lklfat Yerilecek- mlıabakaların (Ok alakalı ola 
tar: 150 Cram lradar 1aiıı1: ıl bir 6iünde verllmtı olacak tir. caiı tahmin edilmektedir. 
•• kemlkıJz koç •eya dana tar. Bazı anııaeler. çocuium ;-=--===========-----============: 

eti alınız. Kü~ük btr tencere mama yeml1or dı1uek bu- lng•ııterede mecbur"ı 
Jçlae iki bGyiik ıu ltardaiı nu yapmaktan •e •ermek-
•• konularak iki ıaat katlar ten yaz ıeçmlyeceklerdlr.BIL 

et plflrllJr. Kutarılacafv •a aldı mama 6i0aü adedi zt· a s k e r 1 •ı l ı•• 
kit bir tutam tuz atllır •• 1acleleıttrllerek •e meme 14 
et ıüzıe.çtea ı0z611r. Elde adedi azaltılarak çocuk nıe· 

ilerine acımamak doiru de 

lkı ıGn de•am edecek 
olan bu antreman ••rahatı 
bııtldetçllerlnılzln ferm. 
ferini tak•i1e etmlt olacak
tır. 

Gençler• iri 1olculuklar di
leriz. 

Galın mebuslar. 
Mebuılarımızdan Ha1ret· 

tin Karanla, Muzaffer Ak· 
pınar dlnkil Bandırma ekı· 
preılle ıehrlmlze gelmtıler
dlr. 

Muzaffer Akpınar Edre
mlde ıe~mlttlr. 

Gönın hakimliği. 
Gönen biklmlljlne tayin 

eddea Yuıufelt bakimi · B. 
Fahri Ôaer ıelmıı Ye vasl

ı ı feılne baılamııtır. 

edilen bu lnı•vetlt et IUJUD· medea keıme ••manana ha-
tlan bir ıu bardaiı miktarı zırlaucakhr. Anne ıOdü tle 

(Baıtarafı bJrfncl ıa7fada) 
itidir, hiilu'imet, merhale iti.lir. B. Çemberlltn Loa RADYO 

alınarak ta•a •e1a Hhaae bHlenemı1en za•allı çocuk-
konur. Üzeri•• tepeleme bir lara seUace: Onlar, inek 
tatlı kaııfı ince irmik unu ıüdOnün na1ıl •e ne ıuretle 
Ja •at Ja•aı konularak ha- verllec:eilnl bela•••bal ço· 
fıf ateı üzerinde yirmi daki. cuk Nkım evinden ıorma· 

••rlaale ileri ııtmekte bak· 
lıdır.) Demektedir. 

Ntyöz Kronik!, mecburi 
aıkerhk için k&fl izahat ve-

rllmedlifnl 1azmııtır. 

drada beyanatta bulunurken •----- ' 
Vaıtnıtoada da Amerika 
Hariciye Nazırı 8 . Hul 
miitearrızın tarifini yap· 
mııtır. 

-- AlllRl RADYOSU ~ 
Dalga Uzunluğu; 

1639 m. 183 Kca. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 Kn. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 
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Yürüyüş mü-
salıakalarının 
finali yarınya

pılacak. 
e., haftadan beri devam 

etmekte olaa 10rü10t nıG
aabakalarının son hafta11 
1arın Hat 10 da yapılacaktır. 

30 Kılometreltk bir me1a · 
lede yapılacak olan bu y6-
rü10ıe bir çok ıporcular 

ittlrak edecek •• tlmdiye 
kadar en faala ••J• alanların 
bJrlact ve ıktoclıloe birer 
kolHatl •erllecektlr. 

Jafa ldmınyurdu. 
Mtlll ıGmeye dahil lıtaa

llul Vefa idman yurdu dün
k6 Bandırma ekıpreılle ıkt 
maç yapmak flzere lzmlre 
ıeçmtıtlr. 

Bu ıOn ilk ma~ını Dolan· 
ıporla, yarın da lklnclılnJ 
Ateı takımı ıle yapacaktır. 

~ -
Bir tayin. 

SıebrlOJI• Emnt1et dlrek
törlOiOode açık bulunan 
komlıer mua vJnllfıae 
25 lıra maaıla lamlr kadro
ıundan HCbeyln Aval ta1ın 
edil mittir. 

Müftülükten : 
1 Mayıı tarihine ra1tbyan 

pazerteal ıOnQ akıamı (ıalı 
geceıı) Velidett Nebe•I ıe
ceıl olduiu ilin olunur. 

ka kadar plfırtllr. Çok lıo- ları luımdır.Bu ıuretle heı 
JU oluna .biraz kalan et ıu- lene• çocuklar dalaa ıüç bil 

Parlı, 28 {Radyo) - Ga
zeteler, •ecburi aıkerltk ka-

Epok ıazdul, İngiliz mil · 
letınln uırlık baleti ruhiye. 
ılnln deiltmHIDID ehemmıl· 

yetini ka1dederek artık ıo -
nuna kadar ıtdlle~eilnl, Al
manyada, lnıılterentn blöf 
yaphiını tahayyül edenlerin 
bOl&ümlertnl nrmel&te arbk 
çok ıeçlkeceklerlnl 1asıyor. 

29 4 - 939 Cumartesi !=========== 
JuadaD diw,1 edilir. yiirler ve yaz fıb.allerlae J• 

Bu yapılau irmikli et ıuyu kalaaırlar. Onun için hu ço· 
OJamHı bir ç. •Y ta batını cııklara ıüt ile , beraber btr 

~ '·,racek kad~" olmalıdar. taltam hazım ettirici lllçlar 
dola, , b d k ll l •1ldar .•uı, 'ICa Ye a- a Yerme zım ae ecektır. 
Bazı ço•, •üre ... I, ·r. Buala- Bun~\arın mamalarına f aehn-
sılara katıca '" -f •k ma- ce: Bunlarda altı aylaktan 
n aaae tecrlb• •~ eı>, ,khr.

1 

tuban 0 öale vakti aldıiı ıü. 
ma11aı o ıuretl• J•p••t. eal dün bır öi6nü bazf edderek 
Bır ay ıonra akıa m~• _ onun yeı •la• ırmlkla et ıuJu 
.le kaldırılarak ferine •' nrtlmefe baılanır ve 
U.llebl ve1a pelte •erile· .... Ju ı. uaı tabUde 
cektlr. Bebekler ehlikeyf ol- t. >; b eme d d 
.lukları için ev•ele tuzlu1a of • u 11 1

1 
•, 1 ._ a _ed 

1 
veri D. 1 f Dea IU Ü 

alııtırılmazlana ıonradan yerin• l l 
kendilerine tuzlu mama Yer- kalchul•n. k m •a ~a ar •eri -

l b 1 .. c .. '~dır. 
mek 16ç •tir. mele •f • 

Onun için ilk mltemmlm Çocuk ve · ~, ından bah 
mama tuzlo olacaktır. Seki· eederk n bir muE4 ° hatırıma 
•tnc& ayda ölle vakti •eri- ıeldt ılz.lere de 16' · lı,eyı1n: 
lea irmikli et ıuyu ara sıra Hah ııhhatta bir \ 'ürk •n-
kaldmlarak onun 1erlne pa· ı k çocuk J apar? .. 

neı aç ld 
tatH ezmeıl ve Türk nt11hnde blzL A •i•· 
dller çorbalar . Yerilir. ._ 6 bir TGrk 

mız • na tc g re · 
Dokuzune11 a1dan ltlbarea d- t heı anaeıl ferah, ferah or ' ' 
de yeıtl ıebze baılamalara çocuk yapabilir; vücudu onv 
me1ell: Kabak, ııpanalr, kar B .. 

bealeme"'e mtballtlr. u ıu:t:-•. 
nı'9ahar, havuç ez.melerl v•· • 

ledl''lm adetler çocuklarınfı 
rıllr BunlarıD (berine elma • 

l Yaıatan anneler içindir. Ba 
tatl111 yeya portaka , 6züm 

1 J t 1 •ı çocuklarını blr yaııod !\o ı 
ıu arı veya lmona a •er · " 

e·nel k 1b den anneler ye 
lır. b l 

Çoc\lklara bu mlllemmlm dı, ıeklz çocuk dojura l lr 

ııclalar tedrici surette veri • b ı\tyeblltrler · Y n !nız bu 
lec~l.c ••vücudun hazım deH• dlayaya ı le çocukların 
ceıl anlatılmak lçlu İJfiyük iki seneden f si bir ar 
abdeıU ıö:r:den aeçlrll ce tlc selmelerl h m anneni 
Ur. 81.1 ıoretle on aylık bir 11hhau ve hem de bir e•• 1-
çocul• üç meme ve ıkl ma- ki yavru için llzımdır. 
ma v rtlmlt olaeaktır . Sa1ıt· er ile ber•eçbl peflD 

lerl de ıöyledlr: Saba b 6 da bunu duıilnmelldır. Aane •• 
1neme, !l da ikinci meme, ba.balardan btlha11a buau 
12 de irmikli et ıuJ•, 16 da rica edı1oruz. Btr de eve ıe· 
la•k ıGdü Ye pirinç unu tle len her çocuk o e• tçln bir 
mahallebl, 19 da too meme. alırlık olmar.ınl.. 
Geceleri biç meme verllml· Yuv Dızı ıenlendtohı, Şu-

nunundan ıoara totaltterlertn 
bir harbe ılrmelerlnlo deli· 

Uk olduiunu yazı1orler. Ma
ten ıazetHI, (lkı millet, bir 
hudut ve bir ordu Yar) dl· 
1or. 'Ve lllve ediyor: 

Meaf aat ıGden tabrıklt 
yapan ahmakların artık ha · 

au.dalbtlel lm kt her dÖn1aya 
ıelen rızklle beraber gel 
mltUr.Bu tablatıa akıl ermea 
bfr ıırrıdır. Ayn•• çok ço 
ct1klu olmak bOtün d6nyada 
ol dulu gibi bizde de aileler 
I~ in eo bl1ük bir ıereftlr. 
ç, w:uk adedi ztyadeleıtoce 
aı ıa Ye babada . baıka bir 
aı ryret •• çalıım• ze•kl 
u~ ıanır ... 

iu ••k kıH ol hHbl-
J aalle baılanııçta ıöyledlilm 
çeeuk bazlnul ve i.leml 
ifade edllemt or Bizim aa· 
neden teted•ilmlz Yelev ııh 
hatta aıbı aörüoıanler ço 
cu 1 rıoı müe11e1emlze, mü· 
rrıc t ederek ıöıtermelerl 
dı r . Halı ııhett zan edilen 
bir çocuiu müteba11ııında 
1irme1i aile için ayrıca bir 
temin t l•tklf der. Bir de 
her h ıt lı ta olduğu ııbı 
bılba ıa çocu h ıt lıkluın
d d b ata çocuğu biran 
eYvel mütehauıı göster. 
m ola çocuk veflyatının 

önünü alma ooktat n ze.rın

dan büyük bir ehemml1et1 
elduiuou a1rıca bıldlrmek 
leterlm. 

V • çocuklu annelerin bay
ı ramını kutlularım. 

B. Blum, Populer gazete 
ılade: 

loıllterenln bu harekeli, 
manevi, ıl1aıl, remzi ehem
miyetinden baıka maddi ıl 

yaıetl IUbartyle çok mü 
hlmdlr. itiraz 16tQrmez, ka· 
ti bır delil ortaıa konmuı· 
tur. Demektedir. 

BerltD, 28 (A.A.) - İogl 
llz a1kerl•k kanunuaun ehem 
mlJetloln kGçük aöıterllme · 
slae matuf gayretlere rağ
men ılJHİ mehaflUer bu ka 
nunun ehemmt1et ve ıumu 
lünü aızltycmemektedırler 
Meebuti hizmet derin bir 
tHlr haaıl etmlttlr, Zira ka 
aunun mühim dahili muka
vemetlere teıadGf edeceit 
ümld edilmekte tdl . 

Styaıi mehaflller bu ka· 
rarın Alman ılyaaetlnl ve 
ezc6mle Hıtler1n Rantatda 
ıöyhycc il nutku ta.ııı et· 
mtyeceilol iddia ediyorlar. 

Retmi org n ol n H m
burger fr deoblatt ı z.etetl 
bu haberin m hdut bir ıu
mulil olduiu kanaatinde bu
lunmakta ve kanunun tota. 
llt r de•letlerln dün1a ıt-
1aaetl üzerindeki le.irini 
göat rmekte çünkn lol'llte
rentn bu ıuretle ananevi ıl 
yaaetlnt deflttlrmlt olduju 
nu müı hede ve teıblt eJ· 
lemektedır. 

13.30 Proiram J 3.35 Mü
zik [Eileacelt m6zlk - Pi ) , 
u.oı Memleket Hat ayarı, 
ajaaı •e meteorelojl haber
leri . 14. 10 l'ürk mGzlil Ça · 
lanlar: V eclbe 
Rwıen Kam, Cevdet Kozan 
Oku1an: Mef aret Sajnak. 
1 - Mefaret Safoak - Kor 
dıh laıca:ak&r ptfrevt 2 
Sallbathn Pınarın - Kir· 
dalı hlcazkir ıu k111 - At· 
kınla Yanan gönlüme. 3 -
Artaklnl• - K6rdtlt htcaa 
kir ıarlı111 - - Artık ne 
ılyah ıö.ılerlnln ıl - Rüıen 
Kam - Kemençe talııtmt 
5 - Rakımın - Kürdalahı
cazki.r ı tkttı - Demedim 
ona hıç klmıln 'te aeıln. 6 
- Oıman Nıbadm - Kcır
dtll hicazkar ıor&r111 - Kaç 
yıl yürejfm 11zladı 7 -
o ... D Nıhadın - Kürdili 
latcazlrir HE eemalıt. 14.40 
- 15.30 Müzik [Karııık 
Prolram - Pi.) 17.30 Proi 
ram 17.35 Mihtlc roaoı ıa
au - Pi. lT 55 Konuıma 
(Çocuk Eı lrıeıne Kurumu 
- Haf tanın kapaaııı) 18.15 
Terk mtizlil [Halk muılk l ıl 
Aıık Ver 1 •e İbrahim] 
Takdim eden: Sadi Y avcr 
Ataman J 8 30 TGrk müz il 
l~~rıı k proğrııım] Çalanlar: 
Ha lu Derman, Eıref Kadri 
Haıan Gir, Hamdi Tokay. 
Ba1rl Üfl r, Okuyan: Tah
ıla Kar•lnq. Celal Tolueı 

Safiye Toka1 19.00 Konuı 
ma [Dıı PolıtUcn hldiıelerl] 
19 15 Taık ..;.üz•il. Çalanlar: 
Vecibe, i<eıat Erer, Rüıen 
kam, Ce•det Kozan, Oku-

yanlar: Necmi Rıza Ahıılıan 
Ra•ıfe Ney.ilk . 1 - Necmi
mi lllza Ahıekan - Mahur 
peırevt 2 - Abdi efendinin 
- Ralt ıarlıuıı - Senin 
aıkınla çak oldum. J - Ye· 
Hrl A11mın - HQzzam ıar
kııı - Yine kalbım taıar 
allar. -4 - Reıat Erer 
keman takılma 5 - Refık 
f enan - Mahur ıarkı11 -
Dün yine ıOnümtız ı~çll. 
6 - Refik Fenan - SAba 
tarafı Yefadaa payam yek
mu 7 - Refik f enan -
Mahur ıaz ıemalıl 8 Şe•· 

ıeottln Z~1anıo - U11ak ıar . 
kı - Ol ıubt aef a per•erl. 
9 - Şemıettln Zıyanı~ -
Unak ıarkı -- Şu ıalkım 
tölCldün 1 O Şemıettlo Ztya · 

nın Türkü Ne zaman gör
ıem onu 20.00 Memleket 
Hat ayarı, ajanı •e mete
oroloji haherlerı . 20 15 Tem· 
ıll (Korkma ıöomez bu ı•
faklarde] Yazan Ekrem Re-
11t 21.15 Eıhım, hhvllit, 
k mbtyo - oakut ve zira · 
ta borusı (flat] 21 .25 Neıell 

plaklar - R. 21.30 Müzik 
[Soaate - Mesut Cemil -
Cemal Reıtt] 22.00 Haftalık 
poıt kutueu 22.30 Müstk 
[Küçük Oıkeılta - Şef: 
Necip AıkınJ 1 - Löbr -
H6l1a gecea' - V alı 2 -
Br hmı - Macar danıı No 
1 - 2 3 - Köolıchofer -
Tlrol Entermezo -4 - Wlllf 
Rıcbarta - fık baharda çıft 
•tık - U•erture 23 00 M6· 
zlk (Cazbant - Pi . J 23 
45.24 Son ajanı haberleri .,. 
1uıakı prefra . 
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Z9 NlsAll ·- TORUIL 

lrakta gizli petrol harbi! 
Irak Kralı Feysalın ve Gazinin ölüm

leriııde esrar mı var·? 

Ruzveltin mesajı 
ve to aliter devletler. 

Soa poıta tle r•lea Vü ı d ll «Bütün dıkkat, Amerika Ve bllaklı Almaolarl• ltal· 
meemuaeı lturtn bet Y•tın . Petrol mu .. cadelısı'ndı bı'r nıns Işı karışıyor: . Cumhurre'8 Ruı;ve Un teıeb· yanlar lç ı a, ıulbçu mlzak•· 
da bir hükümdarıD ldareal 16 Ma1ıı J9l6 da laıl· büıü kartmnda Ber11nle Ko reler yoUyle H bltilo dıjer 
altında baluaan Irak petrol- Erm&Oİ lızlerle Franıızlar araeında manıo realulyoaları Dzer•n· mil letlerle mDıavat daire-
leri hakkında çok eatereıan lran •• Irak petrolterl ıtzlı bir anlatma ~lur . Bu toplanmıttır . Bu meuj.D iki ılnde ıktııadi me•cudlJ~~-
bır razı J•zmıtbr. Bu yazı. hl11edarları araıında klrdan aal.ımada IDrll.zler umu. totaliter devlete hayrete dü- lerl •• ılerlemelerl için • 
J• lnaaltarak oradan alı10- Jlatle bet blare alan Gll· mi laarptea ıonra Muıulu tGrmOt olduiu •• onların zumlu her ıeyl elde etmek 
rua: benkıran lı•lade bir ada· Franııalara terk edeceklerjnl önceden ıöıütülmüt ve ka· prattk çareılal tekhf etmek· 

cAltdGlbamlt, Oımaalı ma da rHl ıellalr (Yüzde ••ad ederler. Fakat laıılte · rarlatmıı olan ılyaeetlerfnl tedlr. Bırletik de•letıer cum 

MYPA ı J 

~ ...................... ~ 

i lırlüt f 
• • • l • MaJ11 - 1939 paaar· • • • : teıl ıü•Q akıamı Paıaca · : 
• • 1 mllade merla•m Geaeral : 
1 Ali Hikmet A J•rdeml• 1 
• • • rulıuaa mevl6t olsutula· : • 1 caiıodao arzu bayuran : 
• a 
: ze•atın teırtf etmeleri rl : 
• a 
: ca eluaıu. • 

• 
'-························ 
buatı, yarı resmi vaziyete 

rajme•, Alaı•n hOl&Cia etini 

taabhOde ıokamaz, •• al· 

man radyoıu clevlet poıta· 
lmparatorlup talatıada dı 1 ilk bakııta çok ufak bır re hOk6metlnla bu •aadln bulandırdıia Haılablllr. B. bYrrelıl makıadıa bıldtrtl••· 
llmlHı• hallfeıl» 11faUle rakam ııbı 16rln01or Ha dea IODra da Eatellfcenı Ruzveltı11 Fohrerle Duçeyl ıinden, •D tll rfrml bet ... 
etarurken ılraal ••ıtle ile klkat halde 50 mıl,on lira- Senlıln m•tlaur Llnenıl •e meaull1etlerl karıııına koy- nehk bir mGddet için ıaran- larıoıo nj m ıazettılerlndea 
lıtaabula ••••• A•ertlranın lık bir Hnettır.) Ba lılm lıml pek •• •ıttılen bir ka IDHI, hakikatte onları ıulhu ulı bir .. ıduınashk taabbl bambıtiı• bir ifade kullan· 
Keatuçi aırb\111 amirali Çeı· lllr defa ltltlldlil •akit her · dıa JertrGd Bel 1t• kar11ır- mu rok1a harbi mı lıledıkle· dOndea baıka bir t•Y lıl•- dıklarl kaydedılmeJe deler 
ter aarara lrabul M.tlmlf, keı ıaıartiı. Petrol •ııle ul- lar. rtnl 161lemeJe •• ıulbçu memektedır· Hu mlddet aar· 
INdttahın ••am •• ıh1anı•a raıaa mlteba11ıılar bile bu J~rtrOd Bel lnıllıalerın metodlarla kuYYet metodu fında A•rupada •e•&UU b~~ 
mazhar olmwı, tereffne zl lıml ltltmemtılerdt. alil bir alleılnln biricik kı - araıında açıkça bir tercih hıı bltüa me,.lelerl• ı• 
rafetler •erllmlı, OJmaah Halltukı Serklı GGlbenkt· zıdır. TabıHtnl Okıfortta !bbar etmeal keJflJetl Ber- yolıJle balll tçlD 1çalıııla:.•~~ dnletlata bitin •lıaalarıaı J•• efen.il laııltere de Al- J•pmıt, t•rk dtllerint, bil llnle Roma hOlulınetlerlnln cektir. Demek • u1or 
almııtı. Padtıala, Ç•terle manJa •• Amerika araıın· haNa bltGn Arap lehçeleri tlmdlre kadar tezabGr etmıı form61Ga kabull Ahm•• ye 
ı6rltlrken oaa Oımaalı im· tla Muıul petrolleri lçta H Dl 6irenmlttlr. Kaaıa bu lı- olan ılJa1etlerlal taciz eder ltalJa• •llletlerl•e hiç bir 
paratorlufu topraldar1nın aelerce de•am eden mBca· ean bılılıl Entellıcenı Sen• 16r6amekteclır· ılllha mOracaat bareketlnla 
altıada ratan laeeap11a .. r. clelede çok mGblm roller OJ· IİD 16zloden kaçmaz Jttrt Şanı6l1,. Httlerle 8. Mu· kendilerine temlD .d .. IJ•· 
••t mealtalarıntlaa baLMt- Damıt bir Ermeni.lir. A1nl rGd çirkindir, fakat ıeyaha ıolınlnln ceHplaranı bir ka.. celi Jat•m• ya11talaranı te· 

a ti hl L y ;. Ü 1 ye• 
mı1u. C•t•r ltu bıklrelerle ••manda Entelllcenı Seni- ee•er •e te laeden yıl- ıGn ıeclktlrmelerl •• • za. daral' etmek emoır• • B 
kulaklara dolu elarak Ame- ıln, •eıbur Llnenı kadar mas .. Oıaan için kıscafız mana kadar ltalJa •e Al- recek demektir. Eler 

8
· 

rlkara ılttl. 81rlıaç aeae Hr•re•ı'• bir ajanıdır . Er- ı•all bir vazJfe ile fraka man1ada bar kamo, hare- Hıtler •• B· llullOllal f; 
ıonra ıl•ıl elarak ıerl d6n- aaru•da tlotmuı, lıtaabul· 16aderlhr. Tek batına ç6!e keti Jaratmaya l•Jret etme- Ruzveltın me11Jıaa men 
dl •• Irak topraklarıma al- da lllJl•lt ı•nçlıflnde Ba· dalar. Kabile kabıle dolaıır lerl t•tılacak bir ıer olmı - c•••P .erJrler ... bOtlD db· 
tında ıenıı bir petrol talta- k6 petrollerinde klçlk bir lrırlr kadar kabile ıeyhlnt, 1acaktır· Roma •e Berltnln J••ın aasarında tebeJJla 
lr ld I •- memur olarak çahımıthr. J&IDıa 1nıtltzler1e mlaHe de•let adamları A•rupa ıul- edecektir ki kunet ılJa,.tl· 
aıı 0 u uaa •••aat ıetlr · ltette bulunmafa •e Hıcaz ti a 

41 A.bdllbamlt l rakın ba Gllbenklran mabterlı bir bu için •ahım bir tehdtdl 111 anlatma H if blrlil' 1 

bl ••- aclamtlır. Çalıtblı ocakların kralı Hlıeylnla otla Fayaa. tasa•mua eden bir hare Htlae tercih etmektedirler. 
Ju• MHetlnl lfrealnce la kral tanımala ikna ecler. b 

OD" 1 ılı Al L Hhlblaln aenıtn HrveU g6z- keU ıonuaa Ladar ı6t.11.r Naı1oaal 1011allıt .. ı a· 
• 

0 1 z •e ••D '••a- Yeni Irak kral.nın ilk iti • u A eri· 
~etlntlen lıtlfade Herek lerlal kamaıtırır; petrol itin· lralr petrollerini •Jda 8000 mek için bunu •eeıle lttlhaı atın B. Kunelte •• • 
•lzared L k d ile bG1Gk klr oldufuna an- 1 ı etmekte ıe,.ıkmlyeceLtlr. Lan -ılletlne kartı blcu•· •1• ••Jma lıte 1, aıl iz hra11 mulrabılınde ... • • .. JU 
her iki taraHa asan usun lar, A •rapara ıellr, Koçlld 1 ılt h •- Berltn •e Roma hlkCimet ları eateraa11onal ka•O Dl ere o.ametıae terk Buaua 

Nıba f l<ararı verecek olaa 
B. Hıtlerdlr; Alman bCUıCime· 

tmlo almayı muvafık bula -

çalı duıumua 1neıuhyetlnl 

deruhte ecleck olan 1eılne 

odur. 
ltalJ•D•D rulal haleU ta · 

mamt11e Alman1anıa kine 

beuser ol madılı lntıbaı haeıl 

olmaktadır. Fatlıt matbuat, 

au:tooal · ıoıyalııt matbuata 

oaıaraa çok daha tbUJath 

hareket edı1or. lıttkball laer 

laanıl bir ıe.dlde taabhlde 

ıokac•k tefJrlerdea içtinap 

1 .ierek, Alman ıazetelerlalD 

Btrletlk Dn!etler Cumhur 

relılnln tekllflae kartı ileri 

ıOrdOklerl delıllerl lktlbaı 

lt&Hrlılılara ıırııtl.· le temaı eder. Ve potrol •t•ek Ye lnıllıa hlmaJHI· lerl için en aazlk aokta ta· haJrete dGtlrem•:.· h•rr•· 
B 1 •trketlnl kuracaL ıer-et aa- raııd kı b ı ı R 8J 1 k D 1 tler "'u• bb ı t u ııratia 908 lhttllli ol. • ... nı feıbetmek &zere laa1tlıa· ır cu• arre 1 uz r •ti •• e il oidu;ı;.u tete (b n en eruı· 

..J htltı olur. ı b • l B H baıll etti • 

etmekle ıktıfa edı1or. Her 

halde B· Razveltt• ılrltmlt 

•u. Abdlllaamlt talatan in· er arekete ı~çerler. loııl •et, itler •e 8. Muı•o· iıloln me1ajın1D yooal bakımdan ehemmiyet 
d K'f. el d k il 1 • d 1 bıld •- bu-yu-k teıır• Larıı Al•aDl J• lrlldl. Fakat bu hlLAmet erece • para a- terenin i.trıok mea•lelerde n nın a ma lrmeaten • a 

•u dahilinde mukabil tedbir ere •e Amertlraa kamoyu uH· deltım•l, Amerikalılar, la aandılrtan ıonra zabiran . lı - bılbaau Renin ıııalt itinde ıert durmadıkları "eçhlle h R 
il 1 t Lılt p ı L ..J h ı F balulratea. Alman •• ltalyan 11·rıtmekteD batk• bir e · rlatl• yap•c•i1 toelr •••· ı la er •• Almanlana Irak •D çea r. ar ıte •lr aa- J&ruımına mu taç o an ran ı. O 

petrolleri için ıhtlraala bir rar katlar ıenlı olan eYln H bu teklifi lrabul eder Ve milletleri harp lılemlyorlar· defi Joktur. B• blcum rı da hıı edilmektedir. ıtelllr 
•IJaaet takip etmelerine ma- de, zenıln •e nadir tehlo petrollerden JGzde 25 bı11e ıa, harbin olmama11 icap haklı 161termek için ileri hal1aaları• Bırletlk De•letler 
Dl olmadı. koUekııroalarJle metıul olur ile iktifa eder ettıil huıuıunda bıha11a fı- ıürGlen dehllerlD biç ltlr ~a- Cumhurretırato teıeltblıOnıle 

1912 I ılbl 16rOn.r. Fakat dalma Fraaıızlarla l111tllzler ara· rar etaaltUr. ftlhakıka bu kı kt ıumCill yoktur •e el 
1
-
1 

kendılerl lfln ıon derece 
de oıılızler ile Al- d k b ı ı tkı büyilk mllletın ıulla ar k oteba•m ı. b 1 ıtzll ~alıımaktadır. E•veli. ıın a l u petro aa atmaıı dl bir tedkı e 111 ıll • t Lfikela bir yaslyetteD kar-

man r lr ettiler. TGrlrlt ŞJI kumpanyaeının ıtzh •J•- Amerlkada haktl&I •• de- zuları fOpbe aitürmn bir A ık•• m e e• • 
Petrolum kampan,a11aı kur · bakıkatUr. Ü4un ıçındir ki dejıldtrler. mer bblıil• tulmak için bir fueat ı6r· 
d 1 O •• olar. Soara Entellıcenı Yamh bir anlatma ıaaıldıfı ti teffnln 1aptıl• tete h 

• ar. D beı Jıl mClcede· l oı alııt tb t 1·t dı 1 ÇGokfl arp 
l d Senlı petrol itleri t ubuılne için Amerikanın canı ııkılır aaıyona 1 ' ma ua b bl bir cııar• me• e r er 
e en •• f edaklrlıLtan ıon . b 1 d d k tamamen at 1 f 

• ıırer. Ve burada lnııltere •e liri de•let ara11ntla bir· tan •ı ıca en lteal ıu a I· hare'-etl olduiu•dan kim,. halinde. talya cofra 1 vasl-
ra AmerlkaJa LI bı b kada Almaaları onu ıofıra· • 1 b 

• ç r 111• la•abına olan fe•lral&de çok ılyaıl aıubaberat cere ciddi ıurette tüpbı edemez. yeti dola1ııty • en •• I• 
YertlmemlftJ.. lı11tltere bu hizmetine makabil lsendlıiDe J&n etler. da aevk etmek Ye Jafama g, ı. 1 ıurette m•fhelD ye koa· tehlikelere maruz iauluna• 
••nlaal el Al ı Yuıtalarını tehlikeli bır ·• u 

ar an •aa arın da Muıul petrollerinden ylzde ... merlLaJılar Muıul pet b t m•· •- 8 M l 1 1 al 1 a lı L ,. • ıurette t•bdlt etmek lıte- trola tlbl bir mat ua ıo caatmr. · uıo •• • D er -Ja •eımek lıtlroula. TGr· 5 d d ı ... l J• 
lcı p ••a • 1 ''· rellerlae fftlrak itin bir ça nıldtflal ıkna etmek ve onu kalelerladen çık•• ID n• deki nıftsakereler• kapıJ• 

f etrolum tlrkett 19 mart U ı h ı k ı oD 1914 d mum arp pat •Jınca, re dltOaOrler: COlbenklJa· ıllih la keadlal mGdafaaya ıöre Beri.ala tik re• • 1 büıbülüo kapamak Va .. Da 
A l • hlHeelnln n11fını harp .zaruretleri karıııında nın eflndekı yOzde 5 h.1te ee•k etmektir. Falrat B. Ruz. Jara ~ıkbtDllfe aıG11ld detıl ton ve de-okratlk de•let · 111 0 

• PenlJan ıtrketıne 1 lı a •- ı 1 -1 tt Dil z - .. mert.an lbtıl&fı den J(bde 3.5 tunu ıatın ı b .a.ı 16 ı1e• D D d L • - .. Ol rl a ı 8 1 •e tin meaaj ' u tezi 6ııce- dır Ye a aıaa ıan lerle ara11a aal •upr • 
1 • a ıuretle •ıiltere, b f b lr tara • ırakılar . Mitte· almak Rolıfeller bu makaat den iptal etmltllr ÇOnkl ıerçektea mDıbet bir re•• kati ıarett• keımek ana-
raa •e Irak petrollerinin ftkler araeıncla bir de pet · la itimat ettıfl bir adamı b ımkla .erm•· 1 b 1 

Gçte &Llıı L l her t6r16 kuıatma ılJHetl- ını ummaya t· ıuoda olmadılı HDI a l lr.» 

••---::::·~···~···.·.'~P .. • .. a~'.o~r.-~.ro~l..:ıt~tl:f•:k:•;.:p~a:k:tı:_.:ılm::•:a:l•:a:ı~r.~.:._~(~So:::n:u;.:d::.6rdClncü 1&Jfadaı))~~n:e~:•:•~h:a~l..:•:e:r:m:•:m::e:k:te:d~ı:r·~~m::ek~t:e:d~lr~.~f:a~k~a:t~A:l:m:a:n~m~•~~::::::::::-:::::;::::;:~::-
••••D!!rlscltllnl• Tefrlkaaı: G••••aaaaaaaa•••o • olan ., .. aLın•• alaylarındaki maka•emete hasırlaadı •• 

0 •. •mln •e eD faJaaı itimat yGzdGkten ıonra ıarba d6- • • "" d Orbaalar da ıehre hDcama • C EN G . z HA N • olan ....... D •• kalbine blk nerek ,ımall ıranın .. o,." aılrerl•r•n her Itır• mite• dl hk b· um a 1 '" l ktf karar •er 1 er' uC 
a D olunmuıtu. Her lldıt de ıkl ovalarını ıe .. tı 'fe Nııapur dit tbllyat atlar• ma 1 ; ı •-t ı aa aa '" munff alr ı1etels ı. • net ce· 

ıOHrl alayı alarak derhal ıehrlne •aııl oldu. Bu ıu- •e klçlk ça7lar boyanca l 
O Yazan: H LA a cenuba doiru J6rüdOler. retle kendlıl tle Moiollar da klfl derecede çim•• bal· lendi, fakat bu ıuret • on. ••o MP Çtviren: ENVER ATAfRAT : Bu hldıee 1220 aeaealntn ara11ada 500 mtllık bir me· mak kabil olarordu Her iki lar ıahın bu duHrlar ara1ıa · 

llaaaaaaaa•D Tefrika Nt 53 aaaa••aaaa•••• SQ ti da ol•adıiını da aalamıt Dlaanıncla, Molol tak•lmlne 1afeoln meycut olduiuna al•arl ala11 her ıl• • • 
lebır ahallıl lçlade blUlıa 

••natlılrlara •e kabili lıUfa· 
de ltçllerl aeçtlkte• aonra 
dıferlertne ••lerlae avdet 
•tmere •lıaade ettiler. fa . 
kat Itır ••• ••nra telrrar 
Mofol orlluıuna ılhak edd 
diler 

On a/ftncı kısım 
Orhunlar1n akını 
Ce•ı'• han Semerkaatta 

Mehmet ıahın çoktan tehiri 

terk •• cenuba defru f lrar 
•ttlflal ıtrendı . OouD tim· 
dl lttltln dOıDnceıl, ıahın 
Jent ordularla me1dana çık . 
madan e•••' yakalaamaeın 
dan ibaretti. FakJt t•hı 
malaarebeJ• tcbar etmek 
•l•llGa olmatlıflaı anla.lala 

oıbetle Çepe No,on ile Su
bota yı çafararalr oalara tU 
•mirleri verdi: 

«- Mehmet tabı, d6nya
nın nereılnde oluna ılıua 

takip edecekalnla Ona • aaf 
•• 616 · yakahJacakıınıs. 
Yoluaastla kapılarıaı ıl•• 
açan ıehlrlerl ealrl'e)'lals, 
tize mullııa ••mel edealerl 
imha etm&-kten çekinmeyi
niz. Her ne eluna olaua 
me .. ı-ıa elstn içi• pek te 
16ç elma,acefını zan edl-
1orum. 

Hakıkaten bu ıayrl tabu 
bir ya sif e idi. · Bir tmpara 
toru, bir 4Gzlae krallıkları 
içinde takıp ve imhaya ui 
raımalı; fakat bu •aslfe, 
oau• ,.neNlları itfade ea 

16re Jılan •••••inde nkl kani balunu1ordu. IJlr bir meeafeyl arkalarında eld;;;;dea lll•e tlOıenk 
olmuıta Çepe No1on •e Suhotay, ltırakıyorlar• •e bunu da aa 

Mehmet t•h, Semerkant 1 d C 1 f .J f l ıarbe dolru cl6adller •• 10rG10t eri eıaaaıa a eJ cak ıGnde mubte 1 •e a ar B•hrl HaaeH l•e• lrerY .. 
tan ıonra cenuba teYeccOb bunu ıeç•elerlae mani at cleilttlr••lr ıuretıle icra ,.ıan• tuttular. Y•lda, Is•· 
ederek, A.f.aelataaıa JOkaek olan çok mOltahkem btr edebdı,orlardı. Yalaıs ak- d•Jerlal M•fol .. llaadaa 
daflarıaıa et~klertnde lslln ıehre te18daf ettiler. Fakat ı•aı ye1Delr plıtrmek lçla kurtarmalı Asere ayaa yolu 
(8elll) tehrlae iltica etmlttl· oalar nehri daha Julrarıdaa kıaa bir •ola yerllırordu tut .. ıahıa ıoa blJllrlerl•f 
Her sama• oldufu l'tbı o. ,eserek seçtiler •• tlerl Daflaraa albaJeUade be· de mafl6p ettiler. (Ra1) CI·. 
Jlae mltereddtt tdt Otlu s6aderdılderl keııf ko!la,,a· yaa dunrları ve 801 bahre · yarıHa buıOnkO Talara• 
Cellllettln ıtmalde, Aral daa ıahın Belh ıehrlal terk çelerfle eılrl (MerYe) ıehrlae ıehrJ yakıalarıada(JO.OOO);kı · 
s616 aabtllorladekl boalurlu •ttlffnt 6frendller. Bunun ra1t l'eldıler. Ş•bın ıehlrcle ııde• mOrekkep bit lraa or• 
larda yeal bir CNdu teıkd lzerıae derlaal tlarbe te•ec - ltulun••dıfını anlayınca ~ol· .ılu•••• rHt ıelerelr mafl6p 
etmlftf, fakat oflu ile kea clb ederolr tlmalt lranın lar•aa denm ettiler •• ı•- ettiler. 
dı araaında Cen•I• ban bu çorak 0Hlar1na daldılar hı• •Gruduada• aç hafta firar etmekte elaa ıalaıa 
luouyor. Daha emin bir ••ZIJ'ette ıonra (Nııa,,ura •atıl oldu lalnl kaJbedea Mefollar 

Uzun bir zaman Afıanlı· bulua••k ve atlaran daha lar. lklJ• a1rıldılar. Sultotar 11."'1 
tana ıttmeJI dltlndG. Ora . IJI otlatmak lmkin.aın bu - fakat tah oaların ae mak- male dofru clafları takiben 
da ona, Cenıl ver kabileler luamaeı için alayları ınOID _ aatla •eldıklerlnl 6freamlt ılerleme1e baıladı, Ç•p• No
kifl derecede yudım ede· kOn oldufu kadar blrlblrla. •• an ııtmek bahaoeılle yon IH cenuba dofru tuzlu 
bıllrlerdı. Nıba1et korka Ue dea a1ırddar. ıelaırden firar •tmlttl· Ntıa- Q6l kenarından yGrlJordll . 
nHllaatlar • ..,.da epeJce Haauıl tuMM• •eçtimtı pur kapıl•Nll• kepj,.r•k -SONU VAR-



AYPA ı 4 

Hi l r hadise- ingilter veliahdı 

leri nasıl görür? Pren es Eliza-
Huıerın cevabını neden b f JJ Ş 

28 ahana kadar tehir etti- e ya ın 
ilnl ıoraalara bu huıueta 

biç bir ıey bılmedlilmlzl ye 
klmıenln bir ıey btlmeılae 

lmkln olmadıiını ı6yll:re 
Um. Bir z evHl biri ban 
Alman ıanı6llyealnln, uı -
ıollal gibi, keb nete • l
laln\ere baı vurmak id tlade 
oldafunu temla ediyordu. 
Bunda ıaıılacak bir ıey yok
tur. Bu o •iden lnı olar, 
kendi mu•aff aklyetlerl kar· 
tmnda hayrete düımekten 

ıerl kalamaz •• batıl ttı· 
katlara kendtlerlnl kaptırar· 
lar Sıyaeetlerfnln bir talth 
o Y u n u of dutunu bilir 
., e yıldıalara mlıtlk 

bir iman beelerler. FGhrerlo 
nutuk) rıada, lnıanüıUl ku• 
•etler tar fından llibi lra · 
deye •aaıta olmak 6zere ıe
çllmlt olduju kaaaatfnl beı0 

ledlilne deltller bulmak 
•ftmktındnr. 

Bununla beraber ıunu 
ıöyllyellm ki ıtmdlye kadar 

klblnlere karn k6r0ne itaat 
etmlt deflldtr· Btr karar 

•ermeden 6nee umumiyetle 
ldlçük ••inin ıü ünetl için-

de dOıünmek ttlyadındadn. 
De ek ld bizim v zır iz 

ona düıG mlye ıevk edece 
•ealleler v rmektlr ve bun-

dan ı•rl kalmadıiı uu ıöy· 
lemellylz . Ev•eli, gGolln v · 

bameUnl btlmemlze ra -
men ••iukkaahlılımızı mu· 

haf aza edl1oruz. Harp on· 
dan dehıet du1a• ltlzlm yG · 

z6müzdeo çıkmıyacaktır. 

Pakat batan ıayretlerJmlze 

ralmen •ler patlayacak ohu· 
ta, caaarettea mahrum ol · 

mıyacafız Te it ıkına ujra 
mıyacafız Tecl lrler lan· 

mııtır. Mukavemet etmeılnl 
bilJrfz v bunun vaaıtalarını 
temin tmtılzdtr . 

Şanıaı, Hıtlerln ıükA· 
.netimiz, blrllf lmfz ve az:lm 

klr lınıv•eUmtz unıarlarıaı 
fleıaba katm IDHlna hD aa 

yoktor. Harbi 6nleme için 
elJmlzde tek çare •ardır: 

Mukadderatımıza, ne 
oluraa olıun, kar-

tı keymaya bnır bulanm k. 
Kendini bırakmıyaa bir mil· 

lelin dftımaoının 01unc i• 
olmayacaiı bir tabiat kanu .' 

nudur. Hıtler, kehanete mü · 
racaata IQzum kalmadeın 

bunu blltr. 

Romen 
pe rolleri. 
(Dlnk6 7azının devamı) 
lıter bn ıüo el4e m vcud 

ku1ular, lıteree ileride ııle
tllecek kuyular için olıun, 
bu ınn ıulb~u de•letler!o 
Romanyaya biiyGk taabhGt· 
ler ve menfaatler t mln et· 
melerl kendi menfaatle· 
rJ lkttz .. ındaadır. ÇOnka 
Almanya ıerek Romanya 
petrollerhil Y ıerek laubu· 
batını tamamen eline ıe· 
çlrmok Qzeredlr. 

Acaba ıon Romen-Alman· 
ticaret anlaımaıından ıonra 
bu rıte çok ıeçmJ alınmıt· 
tn? Bunu bize saman •• 
hldlıeler 16aterecekur. 

bastı. 

Bu hafta logiltcre veliahdı 

Preneeı EIJze.bet 13 ncü 

yaıın baamıı bulunuyor. 

8Dtüa loııltere milleti tara· 

fından fevk l de bOyük bir 

aempaU ıle e ilen küçük 

prenıet, loglllz ıarayJ ana

nelerine na zer o J 3 yaıma 

baam kla artık çocukluk ça-

ğını bftlrml v genç 

ça ına rlrmfı tel& ki 

mektedlr. 

Bu miinaaebetle 

kızlık 

dil-

tlk ı, 

olarak prenıet Ellzabet kıta 

çoraplarını bir yana atmıı 

Ye fılm ıünü naealnln keD· 
dlılne hediye etllil uzun 
ipek çorapları ilk defa ola
rak 1ıymtıt1r. 

Sevimli ., ltahdln timdi 

den ıonra' ılyfnlf ıekllnde 

yaıa111ında bOyOk değııtk 
ilkler olacakt11. 

Fakat prenıeı h61& k6ç6k 
bir talebe oldu~uoa bütün 
yaptıkları •e huyları ile fı 
bat etmektedir ld, aoneıl ve 
b b 11 da znten daha uıun 
zaman için bunu arzu et
mekt dırler . 

Pıe e in 13 yaıına butıjı 
ı ıhur VJndıor ıato· 
ıuod ıenllkler yepılmıı vo 
gerek aoneat, ıerekıe bab • 
11 t rafıadan veliahda bir 
çok hediyeler verilaıııtır. 

Preoeeı o gün bir çok 1 

atlerJnl hedly lerfnl t dkık 
etmekle ıeçlrmlttlr, 

Aaa ılolo ldıiı pırlantalı 
bir kola aUol derhal kolu
na t"'mııtır 

PrenıealD hebek kollekıl 
youu da lnıllt r nln Çta 1 -

fırı taraf ıod Yollaaaa bir 
çok yeni ve çe~ıt çeııt 

b beklerle zenrlol ımııtır. 
Meçhul bir dam. küçük 

veliahda k11metll pullarla 
dolu bir albüm yollamıı 
tır. . 

lıkoç,ah bir çocuk lıe 
prenı ıe bir yığın bilye 
yallamak r rabetını ıöıter
mlıtlr. 

G len tebrik telıraf ve 
mektupluının adedi yüz bin 
den çok fazladır . 

V lıabd, yemeğe ıltme 

den ••vel, (E) harfini taıı 
1an kendilerine aıd k&iıt ve 
.l'nrflardaa bir çoğoaa akra
baları ve arkadaıları için te
ıekknr yazmıotır. 

Yemekte anneıl ve baba· 
11ndea ba k , kendi arlı: . 
daılarında da bir kaçı ha . 
zır buluomuıtur. Preoıeı • 
ıofranın ortasıoda dur a bü· 
Jük paatanın etrafındaki 13 
mumu btr üfleyJıte ıöndür -
müı ıonra neıc için de lılm 
1Cln6 teıld edılmfttlr. 

Soı;y t Hari-
• • c ye omıser 

Muavini Anka
r da. 

(Baıtarafı birinci .a vfada) 
ltye V eklll Faik Ôzhrak, 
Muhaberat ve Münakalat 
V ktlt Alı Çettnkaya, Hı · 

rlclye Veklletl •e So•fet · 
Elçlllil erkloı hazır bulun· 
mutlardır. 

ro KDIU 

• lr gı 
(Ba§ttırafı üçüocü aayf ada) 

P rlııe gönderir. Bu adam 
Gnlbeaklyana eltndekl hlı

.enln yQzdc 3,5 • için ne 
lıtedlğlnt ıora r. 

Ermenlnln cevabı bir ile· 
hmedlr: 

ir mlly r. 
Mutavuııt tknaa çalııır, 

f k t biç bir ıöz fayda Yer· 
mez. Gülbenkl7anıa aizından 
J lnız bir tek kelime çık-
m t dır: 

- BJr milyar. · 
Amerikan ıervetl b• pa· 

rayı vermek fıtemedl G&l· 
benklyan petrollerdekl btı· 
eeıfnl muhafaza etti . Bu 
1011 COlbenktyan 70 Y•ıın
da bir lhtt1ardır. HA.la Pa
rlıte İgna caddeılnd~ ıaraY 
kadar bQv6k eYlnde oturuvor. 
Ve bü1ük re11amlarıa ab
lokalarını kolelr•lyon va p
makta :aevk duyuyor Belki 
de bal& petrol itler için ye· 
nt pl&nlar lrurmaktudır. 

Faysal ile lbnlssuud arasında 
mücadale 

1922 de Muıulua lnııllz · 
ler tarafmdan f11a1t tlzerlne 
luglllz kumpanyaları aer· 
beatçe petrol çıkar aia 
baıladı . Fakat Irak petrol· 
lerlne yeni bir tamah ıöz6 
dıkılmııu . f ay1alın krallıiı 
kar1111na Vehabllerla bG • 
lıümdarı lbol ıuud çıktı. 

lbnl11uudl Fay alın h r 
bl haylı uzun · •e kanlı ol. 
cfu . Sonr birden bire iki 
hükümdar barııtilar . Ve 
lbnluuuda Irak petrolleri· 
nln huılatınclao ufa • bir 
bt11e varıldı O vakte ka 
dar A·nupalılnrla her Uirl 

n ıebette ~ in it olan 
lbnt11uut btrd n bire bara 
retli hlr A •rupa doıtu el. 
du. 

lbnl11u11dun laıtllzl rle 
anlaıma11•dan ıonra kral 
Fay& hn yıldızı yavet y nı 

r 
sönme e ba tıladı ve nihayet 
kral F y ıı t 7 <'Jl<i 1 33 de 
elit y ııoda ik a, Cenevre
de bir otomobil gezinti in· 

den ıonr oteline döndGfiO 
vakit öl üı bulundu. 

ÔllmQnQ bildiren reımi 
• rapor ölQme ıebcp olar k 

damar tıkanmo11nı ıöıterl

yor. Fakat bu C5lümden tOP· 

he ettiren tld arlp ıebep 

var: 

F y1alın 6lümtın6 tik de· 
fa olera . otel dtr kUSrü 

g6rmGıtü . O a &m otel dı
rekUSrQ enaızın &IOYerdt. 

Kral f&yıahn cea.,dtnl 
tehntt ettıler . Halbuki lıvlç
re kanununa ı&re otopıl 
y11pılmı an ceıet1er mumya
lanır. 

Teudftflere kıymet Yermt· 
yeli fnean1ar bazı ıırları 
da petrol kadar iyi muhafa
za ederler. 

Kral G zl be ba11nın ye. 
rlne geçerk@n 20 ya11nday· 
dı . lrakt bir taraftan Al. 
man tahrtlıAtı devam ~di 

yor, bir taraftan da lbnt11u· 
udun gizli cjanaları çalıııyor
du 

Şu halde p etrol mi'lcade
leal d vam edJyor. Her sün 

daha ~etin , h ergüa daha 
gizli . 

lngılız v Alman gizli 
ej olar karanlıkta ç lıııyor .. 
Her t rafta ö üm Yar. in 
ıllterenln Muıul konıo!oıa 
Murı Maaon 1 tlcdıldl. S o· 
ru ıeveu lr k kralı ~az:I , 

t k baıına bir otomobille, 
Ba dattno dlSnerkeo otomo · 
bil bir elektrik dır ilne ~arp 
tı. Genç kr lı, baıı arı l ıt 
an11z buldul r . 

Kaz nın nasıl olduğu u 
ani t bilecek biç lr ıahtt 

ulmai lmkln yoktur 
Pctrol6n romaaı de•am 

d•p duruyor. 

\ 

den: 

ap Siei 
ulıııfızlığ • • 

Vllayetl: Mevktt: Cıoıl : 

Bahkeılr Havuz bajları Tarla 
Sahi • tarla 

Kendlıloden ayrılan tarlo. 

Hududu: 
Dofu u ve poyrazı 
Pilav c jlu Nuri Ak
b ıo ayrılan t r
la ı, b tm pehlıv n 
Oım n Ça vuı tar
ı ıı , ıbleıl kuodu· 
acı A hm t tarl ın . 

Do ıu Çını lımatl 
ve DaAlı Hlisoyln, 
poyrazı gaz yağcı 

Ç vuo oflu lsmall, 
batm pehlivan Oı· 

m n Ç vuı ve k11· 
meo 1ımatl ojlu 
F e•zl Karapın tın 

yrılmtf tarla11, ıb· 
lesi unduracı Ah-
m t. 

Hudut ve b•luaduju yer yulıerıd yazılı t rlanın ma· 
lıkı Pilavcı otlu l sm tlln 326 d ö lümlle ofilu Nuri ve 
kızı F htmeyl terk edip huni "rınd 30 ıen ev•el arala · 
randa yaphkları takıımde Fehlme SHa me kıtnde b t a 
t rl eılar k b tarlanın da Nmrl payına lmıı oldulundan 
bahta1e Nuri oamıoo s net a lm k lıtedf !oden tahkiki için 
mahalline 7 · 5 · 939 ıünQ mahalline memur gönderile· 
cekUr T aaarruf lddlasınd bul•naolaraa u Gnlcr içinde 
yazı ılo Tapu Stcı l Muhafızlıiıoa ve yahut mahalllae ıe 
le ek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Memlekette t ıarruf hareketinin lnklıafıaa lalzmet 
arzucund olan Oımanh Baok ıı, Aile Saodıiı (Ta
sarruf Cüzdanı) be.ahına te•dlat yapanlara kura ke· 
tldcıl euretde epğıdaki ikramiyeleri te•zle karar ver· 
mittir . 

Keıtdeler 25 mart •• 25 eylül tarihlerinde icra 
olun cak ve her keıldode eıofıdakl ikramiyeler tla
aıtılacakhr: 

TGrk liralık 

1 aded T.L. 1000 -
4 • • 250. 
s • » 100 -

25 • » 50 . 
50 )) » 25 -

Yani ceman 85 aded T L 5 000 . 
TClrk liralık tkramlJ•· 

• A ile 11ndıia beaabındakl mevduatı kuranıu keıtd, 
edtldtfl t rlhe tekaddilm eden iti ay zarfında: 

1 
. 1 

T. L. 50.- TGrk ltraaınd n aıaiı dOımemıı olan 
her mudi bu keıtdelere ittir k edecektir. 

~ ~~~ ~~ ~~».M• 

Ergaına ~öyü ihtiyar 
heyetinden: 

Ergama k61ü0Ga kıılık koyun otlaklye1I 6admGızdekl 

939 eeneıl kanmından itibaren 940 Hneıl bızırllyHına ka
dar alta ay müddetle Jcara Ycrlleaejladea taltplerla 
30 4.939 pazar g\lnü öjlcden ıonra Hat 14 de Erıama 
köyü ı hUyar heyetine müracaatları illa olunur. 

3-1-81 

Dursunbey icra m murluğoodao: 
Açık rthrma ile paraya 

çe ıllecek ıayrl mea altın 
ne olduğuDuuuobeyin Kan· 
lı li6prüde 500 llra muham
men kıym•tlt iki dönüm 
tarla, Köremlr mezarı mev · 
kUDde 2500 ltra mulaammeu 
kı:rmetlf dıflrmen •e Tat · 
çıhar a111 mHkllıade 500 li
ra muh11m •• kıym tlı lteı 
döııü mlktaruada ltai rt 
hrmaaıa yapılacaiı yer güa, 
saat: Dureun ey icra tialr • 
ı l ode 26 5 939 cuma aaat 
16. 

1 - lıbu ra1rl enlıullo 
rtırma ıertnameıl 26 4 939 

tarlhtaclen itibaren 939 55 
numara ile Duraunbey icra dat
reılnla muayyen numaraaın · 

da berk ıln 16rebtl•eıl için 
açıkbr. lllnda yazıl& olan
lardan fazla malümat almak 
lıtlyenler lıbu ıartoame 
ve 939 55 dosya num r .. ıle 
memurlyetlmlze 
etmelıdır 

mürac&at 

2 - Artırmaya tıtlrak 

f çln yuk rd yazılı kıyme 

tin yüzde 75 nlıbetlnde pey 
veya milli bir bankanın te 
mloat mektubu tevdi edtle· 
cekUr. (124) 

3 - ipotek htbı ala· 
c klalarl dlier al kad rla · 
n a •• lrllf ak bakin ıahlp· 
lerlah:a ıayrJ menkul Gze · 
rlndekl haklarını huıuetle 

lar. 
5 - Tayin odllea zaman· 

ea .ıayr1 meakul Oç defa 
b 8c ıldıktaa agora •• çok 
artırona tbale edtltr. Ancak 
arhr a bedeli muhammea 
kıymetin yüzd" yetmlı beıt· 
nt bulmaz YeJa ntıı fileye· 
nln alacaiıaa ricba•I ola• 
dljer alacaklalar b•luaup ta 
lledel ltu•larıa e ıarrl •ea· 
kul ile temi• •dll rı la
caklarıDıD r.aecmuuadaa fas
laya çık aHa •n çok artı· 
ranın ta blaüdl baki kalmak 
Cizere artır a •• bet ına 
dıııha temdit Ye o• ltetl•cl 
giinQ aJnı Halle yapılacak 

artırmada, bedeli ıabı lıtl. 

yeatn alacaf ına rilcbanı 

olan dtier al&caklıla11• • 
ıayrl menkul tle temin edil· 
mit alacakları mecmuuadaa 
fazlaya çıkmak ıarttle ea 
çok artırana ıbale edilir. 
Böyle hır bedel elcle ~.ıtl

mezae thale yapılamaz ve 
•• tıı talebi dGıer. 

6 - Gayri menkul kea 
dlalne ıhal olunan klmıe 
derhal eya verile mGblet 
lçlade parayı •ermeue iha
le kararı f eaholaoarak ke•-
lılndea evvel e11 ylkHk 

teklifte ltuluoan klmıe arz 
etmft olduiu bedelle alma 
ja razı oluna ona, razı ol 

z veya bulunmazsa • be · 
man on bet ıüo mlddetle 

f iz ve m arafa dair o\ao rttırw Ja çıkarılıp ea çok 
lddl larını lıbu ilan tarlblo- rtıraoa ihale edilir. iki llaa -
den iti haren yirmi güo için le ar&1ıodakt fark .,8 ıeçea 
de en kı mGıbltelerlle bir· ıtınler lçtn yOzde beıteo be
likle memurlyetlmlze bildir· aap olunacak faiz •• dlfer 
melerl icap eder. Akıl hal zararlar ayrıca hOkme laa· 
de hakları tapu ıhılllle ıa- cet kalma ıızın memutye · 
bit olmadıkça ıahı bedeli- thnlzce alıcıdan talaıtl olu· 
oln payl ımeeından hariç •ur Macide (133) 
kalırlar. Üç p rça ıayrJmenkuluD 

4 - G6ıterllen günde ar · yukarıda 16ıtertlen 26·1· 
tırmaya ııtırak edenler ar 939 tarlhlade Dununb•' 
t rme f rtnamealni okumuı icra memurlufu odaıınd• 
ve lnzumlu maldaıat almı ı tıbu ilin •• göıterllen art· 
ve bunları tamamen kabul tırma ıartnameıl datreıta.I• 
etmtı ad ve itibar oluour- 1ahlacaİı tlln olanur. 

Baaıldığı yer: V allyet Matbaaaı- Balıkeılr 


