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Bug'iJnlerde Bir Mütareke ekleniyor. Harp 
Malzemesi 18 nçi o/ordunun Himayesinde 

Fransaya Kısa Yoldan akledilmektedır. 
Ahlak 
Düşkünleri 

Aaırlarca O 
ratorluı • ımaoh lmpa. 

unun, yılta 
ruu r ca meı · 
hat Jetin bahtını e llerinde 

d 
muı t1cı yQzlülerden ki 

•Jlrnt,ı eg 
•, IDOrallerd n b h 

18l1Dek lıtıyorurn • 
8 . 

unlar, cuınh 
celct ,.•il d urtyetten 6n· 

... ar • bot b t 
ıen tiplerdi o Jeti 

Bu alcı 
ba \c yQzlQlertn lçlert 
ldt~ a , dııları ıene htt ıka 

Dındar ö 
ılzlıkte e il irClnGrlerdı. din 

fer Yoktu 
Dotru ıuıu k 

baık ead ılertndıen 
ıııına ••l · 

bırıtzlalcta bt ı ._ •laıezlerdı; 
r cı. tdı1er 

Ahlllu kıan . 
lerdı bl HJe Yernıea 
ler. ı a lk11:tlalc lrneıı idi· 

Bu dlDıtz dtnda l 
y(l Ü r arın ı 

E nO; ıAtr (R hi B ç 
di) bn u a§da 

Ulo çıpl ldıityle 
ya lcoyar. (1) orta 

Bu itaya 1 lerınde teıbıh ~hl61dar, el 
lbuıluf 6 • OJunlarJnda 
1Dl1 b 'Lı nnet fizere lreııl 

IJIK •e k 
a4ltye h ıa allarlyle· 
d 1 , fe1 lel&rn lcapılaı ınd , 

0 •ıır dururlardı. a 
MGıtert bulaaea bt b 
~-:---..:.=:::,•_:_• r •t 

( 1) Vardım seher/ ladi 1·1 
G ~çln meıcidt nagô.h 

ôrdum oturur h lk 
olup b' ' a <ı 

• ır nice gum ra/ 
(1/rmiş klmtıf vahdete, al 

mış ele f ı sblh 
fler birlsinlu virdi u ha 

ili çil ı: pencah ( ··ı 
Dt•dfm • ne ~uytırsı z. nt• 
K . l ul ırsı: ne sa/arsı:. 

ns a dilinizde n e nebi 
var Ut nt huda Allah 

n dl bi . ı rıs . şelırin11:./n 

h6klm tm/c fi 
Jlayrelmck lçi11 hol/: 1 fjt' 

I 1r m.·Ncide h ,,j,;11 
IJısum ya ın·•ı cuh ya ·çil 

"i <lir f ukuroy 11 
, ubreıJl t! ki dt'l11dir <ıelt 

.. . ol 111 /r Jel<•/, ·<' lı 
(7f"/c/1k/eri mr~c.dt blld1111 

} uı Il ı 1( İndir 
11 lunı/ıır11p <11ıdu 11 de 
( 111 Cl/ ,.,, I 
K I ' ımı o 1111 uy<i/ı 

nı !lf :ıı~,, lrafl oldu i flf ( 

. -
haı_. ku IJ<•kuı lır 

lı'rıı si I - • • < en ır tı ot ı . • ( " l ,, 

hakka yıı kındır 
Zira ki ılaldld ye ludur 

lull11ğmw: rcı/ı ıı 
Ru/ı i /foqdadi diıJ 1111; s. 

76 i 7 
I "] Sabah nama:. ı 
ı··ı Para 

( Sonu GçOncü • ., yf nda ) 

Al ıhmuı E "fil /lorkuri 

Frankl!t Aı \ erler 
Londre, 9 (Radvo) - Son günlerd ... 80 btn mn•-

Cumhurıy etçi t1pan1anın · tecf ve mlllt1 Franıız top · 
tlrlnct kolorduıunun motör· ra lııtnna rçmtıtır. 22 Bta 
IG kıta1uı Fr neız hududu huta ve y rahd h ıtahane · 
nu reçmlıtır Avrıca 30 mit· Df'IPr e y t1rılm19hr 
rftlyaz. 6 ta nk d a Fra neay 18 net lcolordunun yerleı-
ir rnt ıtı r . tı~I nehir lcenMı son milda-

Verllen malurue ta ıöre f a hattını teıkll etmekte· 
miiteharrlk malze menin dır. 

Fraoıaya geçmeı l nde daha Franı ya ıeçen lıpa•J• 
kıaa yol tAktp ed ılmekte· curnhurreiılnto baeH ala)•ıo· 
dır . dan 10 kııı atlelerlle btrlılr.-

Cumhuriyetçt orduya a ıd te Franktat ispanyaya ıtt -
btıttln malzeme y vat yaveı mektedlr. 
çekilmekte olan 18 net lcol· Bu ıünlerd11 btr m6tarelıe 
ordunun himayesinde fran . yapılac fı da tahmin edtl -
ı ya naklolunm lıtedır . mektedir . 

• 
1 o f a ı .. 

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

Ko f era s Toplanamadı Dün 
Yahudi Heyeti Makdonald Ve 

Lo d Hal faksla görüştü. 

Lord Hallf aks 
londra, 9 (Rad o) _ Fi 

lhtın konf Y 
tll I r nıı mOnaaebe-

e ge en Ynh d 
defa ı ._ u 1 ~eyell t ı k 

o araK bu -
oald ve L d un M kdo· 
rnOıttlr. or Hallfakıla e6rOı 

Yahudı hey ti 
ıaat lıed 

ır • re 
&ar •ı 

relıl tkl 
noktaln -

• la tmııtar . 

GörQ~melerden ıonra teb
liğ netıedllmemlıtlr. 

Görüomelere cuma ılinü 
d e devam edtlec Ur 

fnglllz hü Qmetl ile Arap 

l r ara 11nd a da bu ün a at 
18 de gör üımeler yapılma11 

ko rar laıtmlmıttır . 

Londra, 9 (Radyo) - Yu 
v rlak nı tıeıı. kooferno11. mil 
liyetperver ler le mutedil Arap 

ıar aresında bat g6att"reo 
ı httlif )' Üı:Dndcn buıün hl( 

t o p anamamrıtır . 

Mü temlekeler nezarı Mal 
kum Makiooald, iki taraf 
raıındakl ıojlukluğu ort -

dan k ldırmak lçtn bugün 

ıoodajlar J pmıftlr . 
Allkadar mehafll, daha 

açılır açılmaz m6ıktllta uf 
rıJ•D yuvarlak mau konfe
ranttnıo netlc:eefnden Omld
ılz olduklarını btld trmtıler· 
dır. Geç vakit. Oç aerl b lln· 
de ınOuk r ler• um edt· 

m6zdeke mebuı fntlb hında llS matbuata , ÇembırllJ ı meofl bir teılr uyaod1rmııtır. 
JDtabap kanunu aıuct bınce Avam kamaraııadafıı beJ · lıalyao matbuata. beye· 

vtliyetl.uln ç:ıkaracajı mebuı natıoı allka tle , ha11ılı •dı. nııta ıli.ve ettıkl rl m tale· 
Matbuat bu be'. nııt• ı ıul · 1 rda asabiyet ııı.ıterme1·-

adedl11e 16re C. H. Parti- • e u • bun mubafazatı ı~t• yeırlnde tedlr. 
ıtnce ,.., mzed ı~btert1eceflnl oldu.funu beyanda 119'\tte· Juraale d'ltalıa ı6Jl• J•&· 

bildirmektedir. f 1-laP.tr. 
Ancak blr\eç vtllyett• Pötl ParlslJ•D tltyor lcl: 

bunun barlclr..ıde mOıtakıl cÇemberliJD• boıOne ka· 
namzed eeçtlmeııne ımkln d.r bu derece kati be1anat 

Termek fçln nc*ıan namzed 
ta buluomamııtır. Bu beya 
nat, loılltere ıle f ranaanıD 

16atenlecekllr. Bunun bari her zaman beraber oldutunu 
cınde yapılan •ı•ıyat hiç ortaya koymuıtur. ÇOokG 

bar eıa ıa. ıaUnad 
tedır 

lmemek 

Bu Yıl 158 Hal· 

kevi Dah Açı· 
ıyor. 

Ankara, 9 (A.A ) - C. H. 

tehll"e harpten e•nl ıel· 
mektedır. loııltere yal· 
wız harp zaın•n ınd d 111• 
·t hlıke lnıoda da frııosaaın 
_y11oınd ı;dır. ı 

Populer yazı or: 
tArtık loıl •lerenln vasi· 

'Jetinde ıOph kalOJall'Ufhr 
Fraoıada hiçbir fard, lnııl· 

m ktadar: 
« Çem beril yoao be1anatı, 

Franaa - loıtltere meafaatle· 
rtnl tebarlz ettirirken, hal· 
ya metaltbatınıo nanra dik· 
kate alıomıyacafına da d.
lilet eder. 

Demek ki, bizim hakla 
ııtek lerlmtz bari~ tutulacak· 
tır fakat lnailtere de bunu 
pek eyt btltr ki. Faıııt hal. 
ya ateklerlnl ı i erJ ıOrmek
ten bir an geri k lmıyaeak· 

tar. 
Franıada ıunu bllmelldlr: 

1 

Partisi GeD,ro6nkurulu bu 111 

158 Halkevı daha açm•i 

tereden ıOphe edemez. 8 

Çemberll1nın ,,eyauatı yeni 
bir tesltmıyet h•dtee·ılot hak · 

~ ı ıöatermek faUyectek hare 
ıketlere nıükem el hlr ce· 

Nıhai zafere kad r lıpaa1a · 
d ki hal1an ıkerlerl ierl 
ç ektlmiyec ktlr. , •................•..... ~ 
: Yakın Bir Har·İ 1 

1 
1 
1 

a rar Yermlt · 

Yeni Haıknlerl Aııkara 

H lkevlnde J 4 ıubat 939 
Pazar aonaı Baıb kaD 'H c. 
H. Pertlıl Gcnyöolt.urul 
Batkan Vekth Doktor 
Refi Sa1damın bir 
nutku ile açıl ktar. 

Antıra H tk ıi f ıtoirıf 
müsabakası açtı. 

Ankara. 9 (Huıuıi) - An
kara Halk••• b6tGD memle 

keti allkadar eden bir fo· 
tofraf mClıabakaıı açmııtır. 

Memleket muıuralarana 
dair ıaaatklraae çekalmtf 

olan fotoir flar 7 marta 
kadar kabul edilecektir. 

Sır be1et tarafından bu 
f ololraflar tedldk edil cek 

Ye belenltenl relen birinciye 
50, lkloelye 25, üçüncil 20, 
d6rdüoc ye 15. hethady 1 O 
ltra verilecek ur. -
Trımıay ve tünef ş~ıket

leıim ıaun alm mu avelesi 
i11zal n 1. 

Aoka r , 9 (A. A.) - lı
taobuı tramY y ve t Gnel ı r -

ketlerlnto hükQmet t rafm 

d o ulıo a lınmall bakkın

dakı mukavele dün aktam 
Na ( ıa Vekil tinde m ruım 

le ıırket del~1re11 tar fıodan 
ı m.zala nmııt ı r ,,·······················• 
i CENGİZ HAN i 
• • : « rORKDILI» NIN TEF- • • • 
: RIKASI YAl<INDA. : 
- . ~ ....................... ..ıı 

lebllmek faıkloı araıtarılnııı 

tır 

Yuvarlek m ea konferan· 
11010,logıltereye bet yüz bın 
ıterllne m"I oldufu a lilca 
tiarlart: tublt edtlınfttlr 

-veptır » 
Taymlıln askeri muhabiri 

, ele, bir harp ta.kdtnndo in· 

allterenlo f ra111aya uker 
ıandermek tmklnlHını ted· 
.lclk etmektedir. Muharrir, 
bu yazısında bu yardımın 
~ok mOıkOI olacaimd• lı
,.., etmekte •• bazı ta vıı,e 
lertie buluomakt.ad,, . 

Çemberll1oın. be1aeatı, 
Amerika efklrı ·umumı, .. ıa· 
de de çok tyl teılr y•pmıt · 
hr. BOylk ,,aeDmea, ba be· 

1aaat ıserlae Kaı•eltin nut· 
kun11 derb al tat•IP etmlıtır. 

A.merllı anın an hatlarıaın 
f ranıa v • loıılterede bala• 
duiu, • .ttık efk&ra uuıa•I 

1 • 1 ~e Hazırlık i 
1 , i ., • 
: ıf ar et mı. i 

Londra, 9 (Rad1•) - At . 
keri ha•• dairesi A•erlka• 
ha•acılrfına dair rapor a.a -
zırl•••ıtır. Bu raporda fra•· 
ıa ve laııltercnlo Amerika
ya mOblm tayare ılpartılatle 
bulu•du u zikir •e 
haauo ,akın bir za•a•dald 
harp ıbttmallae kartı hazır· 
hk olduiu kaydecltlmekte4lr. 
Bu •akıatla raperda A eri · 
kan ha•• fıloıuna ti&•• edtl· 
mt'k 6zere derhal fl~ bl• k6· 
ıur ta1are J&pdma11 lstn· 

yede 1 er etmlıttr 
Ç b mektedlr. 

Dlfıer taraftan em ar · 

Cinde Ayaklanma .. ., - --- -
220 Fırka Ve Çete Halinde 

4 Milyon Çinli, Japonları 
Tazyik Ediyor. 

Pulı, 9 (Radyo) _ Nan · bir haldedir. 

kıo plıkopoıu moo tyor Japooluın i111ll altıada 
Yuplo, Amerıkaya gidip, bulunm kta ola mıntakı· 
Çınhlere gö&terllen yardım· ! rda etlihlanmıı ve ~et• 
)ardan dolayı Amerlk h6· halin ıtrmtı d6rt mtl10• 

k6meUne teıe kürde bulu· ker •ardır Bunlar, her 
nacoktır. BugOn bura)'a gel gOo J apon orduıunu tazyik 
mit olan mooılnyor Yuplo etmekte ve y r yer baıarat 
ıerefine Çın ıeflri Velln•too yapmektad•rlar.» 
tarafıodırn mlkellef btr Monılnyor Yupla, ılizle· 
bir ziyafet 'f'erllmtıtir. Bu zl r•ne deYaDI ederek demlf" 

Y•fette kiltıelr.r erlı:Anındeo tir kt: 
•e ılyul uhıtyetlcrdeo bir - Çın hBkümeU ~ki •r-
çok kim.eler hu:ar bulun dtı nberı ııördü ~G mali yar

dım ıayeıınde çok uzun bir 
muıtur 

Moaıln7or Yupln, gaz te 
ellere beyaoatta bulunarak 
ıunlara ı&ylemtıttr: 

Çin erduıa ıeoeraUe· 
rlodeo bfr,ok zent doatum 
dar Bu n10naıebetle, Çın or 
duıuouo buıOnkO vHtyetlnl 
yakinen bilirim. Çtn ordu· 
aunda halen 220 fırka .ar· 
dır. Bu kuYYetln elll farkıuı 
tı am•D m terin edılmtf 

hıup için h zerlaomııtır . 

Çmde ıtmd l, kOçQk çapta 
topl r . e ılih H ltraly6a 
imal eden fabrtluılar v cude 
getlrılm lttlr )) 

Monıioyor Yuplolo aUmu· 
roun lyllljl • adında Çin. 
de bir de f zet 11 Yardar. 
Kendlıl. yarın Ne•yorka h•· 
rPk e t etmek O:rere K le:te 
1tdH.1 Ur. 



A~tA ı Z 

Hayvan Bakımı: 

Koy Has alı 1 e 
ç • v le • 

ı .. 
Vilaye ·mizde Koyuncu uk Ve 
Koyunculuğun Ekonomik 

Ehemmiyeti .. 
Y •ıtl meralanada 465 bin 

baı koyun barandıran •lla 
yeUml:ı; koyunculuk y6oün-
den çok öncmlJdlr. Hel 
pazarların yekınhfı, ürDole · 
rln dalma plJa&a buluıu ko 
yun yetlttlrlltcljlnl •lliJetl· ' 
mlzde kakla bir anat hah
ne ıokmuıtur. 

Vtlitımlzfo koyun uldarı 

arasında en baıt kı•ırcık 
g lir. Dağıç •e değ'9ç kı· 

varcık melezleri de yetrıtlril 
mektedlr. 

Yurdumuzda; diğer komıu 
m~mlcketleıdcn,8ulg ılatav . 

Yuoantıtan ve dtğerlerlndeo 
farkla olarak bfr takım te • 
ıtrler alhnda koyuoculujun 
kökleımıı bir aanat olduiu 
nu ve günden ıfine yetlıtt· 

rıcıltğln artmakta olduiunu 
ı&rQrQz, 

A - Bu aebeplerln en 
baıhcaları: 

Kayun eti aarflyah yur
dumuzda diler memleket· 
tlerden çok fazladır. Ç6n· 
kü; biz ıılır etini az yeriz. 
At •• domuz ett lıe hiç yen 
m z. 

Dinimizde kurban olarak 
koyun ketllmekt ve Allah 

adana apılan adakların hemen 
hepıt • koyun kurbanı ol rak 
1• pılmaktad1r. 

Bunl rdao baıka koyun yün 
Ye ıiit •erimi 
y ön6nden de mGhlm bir 
ha1•andar. Hele yOn •erimi 
kıymetli bir koyun yetlıtlrt· 
cltloe d ha çok klr getirir. 

Verimi bu kadar çolr., her 
yerd • h r zaman Grllnle
rt açı pt1aıa bulan; adeta 
kaıad 1 p ra kadar luymet· 
il bu ha•vaoın yurttalı:t ye 
tlftlrlclllil v bakımı ma t

t uüf hiç de Yerdlil klrla 
bir deiildlr. 

Habadan ıarenek, köklt:ı 
mlı btr takım fen d t ve 
ananelerin teılrl hıadn bu 
ıüo koyun ıürGI rlmlz, çok 
iptidai uıullerle idare edil 
Ye cahil bilgtılz. batta ço· 
cuk çobanların ellerine bır -
kılmalctadır. 

Çob n; deyJnce: oyunu 
ıeven yetlttlrlclllle çok me· 

rakh. sürnnnn rubu bir 
adam hat11a gelmelidir. 

Çeb n; ıürü ı btblnln tu· 
madını kazanmıı ve ıiirOnün 
bütüo koyunlarını birer bi
rer bılen ve onları kendi 
mah ııbı ı ven ve koruyan 
bir dam olmrıl.dlr . 

Çob n; koyun haıtahkla· 
rını •e baelt çarelerlnt bil· 
meli. 

Çobao; meradan •c mera 
otlarımn cinslerinden anla· 
malı. 

Ve Nihayet çob o; hava 
dan ani malı ve mevılme, 

ıiinOo ıa derine, rtızıarlara 
ı6re ıQrüıQoü ıe•k Ye id -
reyi bılmeltdır. 

SürüıQnde 1 bir h ıtahiı 
6teklndeo berlktnden e hat 
ta aahtblnd n gtzle1en, kıra · 

ğıh bir havada eya çok 
ye meral rda ıürO ünü ot· 
l tan, ıilrüıüne bat Idık ve 
durıuo ıal ·,. lçtren, farhaa · 
la ve tlpth btt bavad • r6-

yft ajıldan uz klara ıötür .. D 

blr çobanın açac ğı zar r 
tamiri güç büyük btr ya· 
radır. 

Türle yetııttrfclıf; ıürüıü 

nü çoban te llm eclu i< en çok 
dl katlı ol ıer,·etinl teılım 
ed ceğin adamı tyl ıeç. 

l ettıtlrfctlliln biricik ı• 
yeıl; Eldekl ıürüyü daha 

verlmlı,daha tyt bir hale ~oy 
mak ve parlak Orünlerle 
Türk pazarlarını ıüa'cmcktlr. 

Mıllt servet scoin ve kom· 
ıunun •e nıhayet bütOn Türk 
yetlfUrlc ılerınln üı ünlerini 
top'uluğundan vo çokluiun 

d n doiar. 
Yurdun geolo va yetil ova 

l nna ıilı'l)·en ıfüülcr ço 
ğa ldılcç milli ıeı VPt artar . 
Sen zengıole9t1kıe millet 
zeo lo olur. Mıllt refah ar 
tar, ıaadetln kayna~ı maili 
ıervettlr 

J937 Sayamıoda vilayeti· 
mlzde bir yaıındao aı•lı 

toklular harfç 465 bin baı 
koyun sa yılmııtır. 

ŞJmdt ıentale lı:tlıçük hır 

hesap y pahm; bGyük neti 
ceyl oradan öiren. 

En aı ı bir koyuna 6 
liradan kıymet verelim . 

6X 4o500o = 2,790.0oo 
ltr eder. Buna yine her ko· 
yunun btr ıenellk ıellriol 

en az 4 lir d n heıap ede 
rek ilave edeltm. 4 X 465.000 
= ) 865.000lır eder! lkiıl 
al toplıyalım 4.650 000 lira 
ııbı muazzam bir enet 
tutar. 

Hız burada yalnız vılaye 
tlml&I heıap etUk. 

lıte vilayetimiz hudutlara 
lçtn~ 11kı1mıı bu 4,5 milyon
luk oca servet milli ıerve· 
tlo bir p rçeaıdır 

Bu ıervetl gGoOn ekono
mik hareketlertle e nlandır
m k ve ona daha verımlt 
bır yol çmak Cumhuriyet 

Hükumetinin preoılple-rln · 
deodfr. 

Biz. bu serveti baltalıy n, 

verimlerini azaltan •• ara 
11ra bu ıerYetten bir mlkta· 1 

r101 yok yere elhnızdea çe 
kip alan koyun heutahl,iları 
ve çareluı (berinde ıenln 

le baıbaıa konuımak btlyo-
ruı 

~-.-........... _ 
Eşyası .. ·endili
ğinden Ayakla
nan Esraren-

giz Ev. 
Ruh ve hayal hlkarelerl 

dalma tcce11ü ümüzü kurca 
lar Bu huıuata birçok va-
kelar 11olatahr Fakat he

ıneo hepsine de bir h ı lıiye 
nazarJle bakılır. 

Bugünlerde. f rensanın Ref

lor ıehrlode bir evde de t•· 
y nı dıkk t h&dlıelerlo ce 
reyan etmekte oldu u blldt 
rtlmektedır. 

Birçok earorenelz valuıla· 
rın geçtiği bu ev a~ ı for 

ıchrlnln l·üçük bir mahalle
ılndedlr ve içinde lhroonl 
alleal oturmaktadır. 

lıln eartbl bı.a lı dııl ti n 

• A 

1 
ç llş 

1 UKKDJLl 

y 

a 1 

" 1 eclisi 
ş adı. 

-------------------······ ·------------------ . 
Vali Tarafından Açılan Dünkü Toplantıda ih-

tisas Encü enleri Ve Muvakkat Daimi 
Encümen Seçimi apıldı. 1938 Yılı 

Faaliyet Raporu Okundu. 
Vıllyet Umumi M~diıl 

dün aaat 14 de Vali 8. 
Etem Aykutun , batkanlıiın 

d ilk lçtlmaıoı ytıph. 
Yoklama yapılmaaını mO 

teaklp, ekıerlyet mevcut ol 
duiundan 8 Etem Aykut 
tçtloıaı açtı ve ezcümle de · 
dl kt: 

Valinin ~ecllsi açış sözleri: 
«Mecltıln HJID üyeleri:• 
Umumi Mechade üç top 

lantıda ılzlerle beraber bu
luadufumdao dolayı kendi
mi bahtiyar ad ederim. 

Bu yıl yeni meaal arkıı · 

larınan buluoduiu bu mec 
ifade ha yırla itler ıöreceflnl 
bize ıtmdfden müjdelemek 
tedır. 

Memleketin lıallunma ha 
rek•tlerlode uaa olacak olan 
bu toplantımız muhakkak 
memleketimiz için h yır1ı 
olaco ktır 

Bu veıtle tle hoı ıetdın1z 
der, hepinizi soygı ile aelA.m
larım.» 

intihap mazbataları: 

B. l!ltm Aykut 

sener, MOrılde' Eren, Mus 
tala Bulccı, 

NaEuı: Haaan Kaptenoğlu, 
Ferit Karhan, Fuat Paydar, 
Salih Denizer, Mehmet Man 
yae. Alı Reıat. 

Sıhhiye: Cavide Atabey· 
oflu, Raelm Çafan, Hamdi 
Arab cıojlu, Doktor lımall 
Güler, S lihattln Yücel. 
Dahılıye: Htlmı Ş remetlf, 

Pertev Rtcioflu, Muıtafa Ba-
Bundan ıonra azaların mer· tu, Hae o Kar ,Niyazi Evren, 

kezden ve lseızalardıın ıelen lınıet AkUre. 
eeçlm mazbataları okunarak ZCraat ve baytar: KadrlJ• 
kabul ~dl l dL Bu arada Sm- Gönen, Mehmet Doğanlerlı, 

mettea m6teıekklldtr. 

Muvakkat Daimi Encomın: 
Mebuı intihabı itleri le 

alikadar olabllmek lçtcı 

müddeti bltam bulan Daimi 
Eoc6men aaalıkl rı için mu 

•akkat bir Daimi Encümen 
aeçllmeıt hakkında Dahiliye 
Velı:aletlntn emri okundu. 

Yapılın seçimde Daimi 
Eaciimen azahklarına Htl

' mi Şeremetll, F eyzt Söz · 
ner, Pertev Etctoflu, Sall 
hatun Yncel ayrıldıl r. 

Bunlar<t,an Sallhattln Yftcel 
mt!ıaullyetfnt tlert ıilrere '• 
ttfa etU. Yerine Hamdi Araba· 

. eıoğlunun rettrtlmeal karar, l l•ıtmldı. MOteaklhen 938 

, yıhDa atd tılerln lza hname· 
ılnln okunma11na ıeçlldt Ve 

tamamen o\. undu. 1 z a h . 

namento a:ıalar tarafından 

tedkl1' edllmulne lmlcin bı
rakmak tçln üzerinde ı&rü 
tülmeıl Ye kabulü ıelecek 

lçtlmaa bnakılda. 

Hac m Adaıın bGyüklere 

aeyıı t•lırafları çekllmeıtne 
dair teklifi ttlfakla kabul edil· 
dı 

dırıı azaamdan lbrahlm De- H6ıe1•0 Uenderll, Ekrem I 
deb&flD u:ala&ctan istifa etti Çavuldur,Muıtafa Kınık 'e Ah 

Meclı ı pazaıteıt, perıem 

be ıüolerl toplanmak kara 
flDI Yererek iÖrÜfmclerlbe 
ıon verdi 

tın dair yazıtı okundu ve k · ı --------------------
bul edildi. Yerine yedekten Ra yo v Moto•· u·· Va 
Dfıçt ~ıyu:I Enenin getiril , -

meal harulettırıldı u 1 k 
lkıocı reııltğe Sabri Sö:ıen, 1 cuz ıy ca •• 

katıpllklere Hıı!lclm Adtıf, 

Kamyon. motosi let. otomobil. radyo f ıatl nnda yüz
C vlde Ağabeyoğlu aeçlldt
ler . 

10 ŞUtiAI 

Belediye Mecli· 
Dankll • • 

sı ın 

Toplantısında 

Göri1Şmeler. 
Belediye Mecllal düa Be

ledtye Relıl Neci Kodaoasın 
baılcanhğıada ıubat ikloel 

toplentıııo& yapm1thr. 
Zabıt hul&aHı okunmuı 

ve kabul edllmlttlr. 
Meıal proğramı muctbtace 

tamamlaomaaı icap ed~n ba · 
zı •ı'cr için bütcenln müı ıd 
f uıllaraodan (7378] lirahk 
tahılsata münllkal ılae ka· 
rar vcrtlmlıttr. 

Oevlllrl reıınlyece yap&la. 
c, k htımlaklerde lıttmlak 
kararnuneıtne tevftkan Be· 

ledtye Mecltıt azuındah Ah· 
met Soraçojlu, Alt to..ırımhı 

lbrahlm Sami l(ayyırn, Züh" 
tü Ô~melek tahmini bedel 

kom lıyonuna ıeçılmlıletdlr · 
Avcılar Ku iibünüo yar

dım dıleilnl ve diler evrak• 
ted ıdk eden biUce enciim•· 
nlolo mazbatası müzaker• 
edılmıı ve bu ku'übe yardı dl 
yspılmaaına karar vertlmlf 
tir. 

Zıptı aabık hulaaa11, • P 

cGmenlerden ıelecek eYrak•11 

mGzakerHI için 15 ıubıl 

çarıamba eünil top,anma&ı 
üaere celıeye ıoo ••rllmlt" 
tir. 

8. Oııa Erran 
Mebuılarımızdan B. Ôrl' 

Evren, KOtahya yollle dOlt 
Ankaradan ıehrlmlH ı•l· 
mııttr. 

Kros toşusu yı pıla ad1. 
Dün yapalmHı mukarre r 

olan L:roı koıulauna bari' " 
teo yıılnlZ bir atlet ıeldif 1 

ve ıehrımlzdekl atletlerfO 
de vaz felerf dol ylıtle g•l
medıklerıoden keıular yaP1 

' lamamııtır. İhtisas encümenleri: de 40 gümrü~ ıenzilitı yapılacak. ·ı Bu •uretle Eıkit hfrd•~1 

Batken, ruzname muclb•n 
ce !httıas eocümeolerlnln 
ayrılacafını blldlrd! 

Sadık Deniz, bu encümen 

Hab r aldıjımıza ıörc, 

lkuaat Veklleti ıOmrük ta· 
rlfelerlnde mühim deltıık-

1 

vaaataııoa malik olan metn· 
leketlmlzdekl otomobil mo· 
toılklet gibi vaaıtalar1 çoialt- ' 

lloıulara da b61gemlzln ııtl ' 
rak edemlyeceil anlaııl ma9'· 
tadır. 

ltkler yapan btr kararname 
ferde yu f mıı arkadaıları· hazırlamıı, bunu Vektller 

nın Jerıne yeni ıelenlerl fleyetlne Vf'rmtıtır. Bu ka 
vermek ıuretlle ıösterdlil rarname ile bilhaHa motör· 
namzetleri okudu. Heyeti 16 vıuıtalarm, mesela oto· 
umunııy'"ce cncümetJlcır bu mobil, kamyoa ve motoı\k-
teklıfdc olduğu gibi kabul letln gOmrük resimlerinde 
olundu. Bu auretle ~ncümen- yüzde 40 gibi yara yarıya 
ler §U ıckıJde teıekköl et- denece kadar Lüy6k bir 

mtıtlr: teozllit yapılmaktadır. Bun· 
Ma rlf: Süheyla Karan, dan batka dt~er reelmler 

Sabri Sözen. Meliha ~latur, üzerinde de indirmeler ola 
Hnclm Adaı, ı hmet Seçal, cak ve motörlü vasıtalar 
lbr hlm Caylak memleketimizde çok ucuzlı 

Maaarıfı wuhtelıfe: Sa.dık yacakt1r Es 11en teozl itı 
Deniz, Hamide Eneın, Me yapmaktaki m kı~t da dün 
dıha Mılılecaplı, feyzi Sö ynnın hemen en ez motörlü 
~-----~~------~~;....--.......;.. 
müıebblbt Ramonl atleıjnfn bır.denblr elektrıkler ıöo· 

kOçOk oğlu Poldür. müıı ampull r p tlamıt ve 

Bıu:an soka.it kapıaın dı oca 6stünde kaynayan ten· 

ıarıd o tlddetle vuruluyormuş cercıotn kııpağı fırlıJ ralc 

htaalol v~reo ıeıler ev hal - karııdakl büfenin camlarını 
kını ayo.ld odırm~kte . fak at karmııtır . Ne olduklarmı fil 

kapı açıldığı zamon ne ka- tırıın Ramool' ailesi efrlldı, 

pıdc ne de cıvardft klmıeler ~e ht:rmetçtler mumları ynk· 

görünrnerııektedlr. tıklnr1 uman, bafedekl bar· 

Bır akıam, btzmelçıl r daklarıo d bir r birer ve 
mutfakttı ycıu k b ıırl rken (Sonu dôrd nçG seyf da) 

mak ve halkın buolardcn 
llolayca ve hakkiyle lıtıfa 
deılnl temin etmektir. 

Diğer tanftan ayn• ka
rarn mede radyolardftn alın 
malcta ol n güınJük reıtm

leri de aym nhbette lodlrtl
mekte ve bir çok diğer re 
ıtmler de kaldırılmaktadır. 

Bu suretle radyo f tııtlan 
memlek~tlmlzdc çok ucuz ' ı 

yacalr. Bütün bunludan 
baıka kt.rarnam oln dlier 
mühim bir tarafı da memle 
ket lktt1adtyatt b lummdan 
b r çok yeni kararları thtf 
va etmeıidlr. Bu arada dıı 

hıldc imal edilen modde 
lerin bariÇten eılerlne atd 
rBmruk reelmlert çoğaltıla

cak, bun mukat»ıl dahile 

lazım olo.n ham m ddclerln 
harlçtt'o ıelecck kııımları 

için ıugarl gümrük tar feıl 
tftti>4k edslecelctır . Bu mü 
hım kMartıanıe y kınd Ve· 
ktller Heyetloin taulıkinden 
ecçecek ve derhal tatbikine 
ba9laba~1tktır . 

lyvatlır ~öJünde bir yı~ 
r lamı vakası. 

Merkeze bağlı AJ••tl•' < 

k6vOndenMuıtnfa ojlu M~h"'', 
adınd blrlıl aralarında çılı' 
kavga ıoounda aynı kö1d'" 

bJ' Muıtafa oilu Hüıeyinl 

çakla niır ıurette 1aral• ' 

mııtır 

Suçlu yakalanmııttr. 

(ve u:ren suçlu mahkOm 
olrlu. 

arı' 
Evvdlıt akı m Te•f6k d• 

rıaı Safure dınd bir k• , 
•• ,ıı 

nan evine duv rı acma11o a,ı 
rettle gırdliı ve k duıt 

11 
çakla mGteaddlt yerlerıııd" f' 

varaladığıtddlaıııle m bkerıı"J' 
verilen faytoncu l'e'iftk •d1~0 

birinin mRhkeilleıtne J f • d , ,, 
balu ' mıttır. Yapılan ı.ı f 
maıı ıoınuada ıuçlu alt• 

1 

baıue aaohkioa ol uftot• 

• 
• 

el 

e 

1 



TORKDILI 
SAYF 

Ahlak Düşkünleri 
(Beııtarafı birinci ı yfada) 

hfe hakim önünde aıuıha 
fa el buer1ar. yalancı ıahıt 
ltk y.aparlardı . 

Hatta nuıırutıy tte bile! 

e 
Dınalz dtndarlar kahve 

kötelerıude camı lı:ü,.ülerln 
de, halk içinde ynpmacık 
tavırlnrl ' dtndeo, ayetten, 
h dlıt n bahıederlerdl Dur 
madan b lırır çağırırlardı. 

Herlceıt dofıulu~a, hak-
ka dav t ed rlerdt 

Fak t hepsi 'J landı 
Yel ll ıôylüyorlerdı. 
Zatbane ablikından ör-

bek M •ermek lıtly n lzaılrh 
l uıtClf a Paıf.; tarthlnd ıun 
llrı nlatıyor: 

«Merhum Salih Pat• Ora· 
illa M • 
lr üt llıını tlcen bır h' 

im a lıp, lpttdayı ~üll a
lında, ilze fıtanbuldan he 
di,e g t• 

~ ,, urmel· 11\zım ıdı. 
lakın b _h en. mu r6mu ıet .. dQ d ur_ 

m c u lçılcnrıp - .. 
va zettıııı:. onune 

glnı yani nuıl tlıiın 
laterı~n z it 

aeıoda teredriüt 
etnıem m 1 d·ıır. ea tnı ltrap eyle-

lglnl merhu 
leyh htki mu rnüıuünı. 

G Yet •yledt )} ( ı) 
b ene Muıtafa P•ıa h . 

er Veriyor: 

lfalıl Harnıd p 
Htnd l Afaya, bır 

e çlıt arz 
:tıc1>oında b muavenet 

canı ı ••it 
•IJ•J• b anıııtı ıe 
1 Cf btn lıtıe ve b 
'c•klerıaı ıf d re 1 

lhiitariinlle,h• he eyledlihıde 
le d •netler&, ol

• ar P•raıı be d h 
reblltrıın D n • 1 •• 

b h 
. ea.ııttr .lcı he. 

.. 1 •zara a 
bl 1 re lkı JG& elit 

n ahın k d l ar •der )) (3 ı 
zmtrlı Muıtaf P 

tlnd kt f~ • •ı• •ak 

tının z 
' 1 JOr: ellı bıo al 
•rnenınıızda Urı b 

çuk nıtlyon lıra ttttı u_ 
16mdur h>a· 

0 1Gnlcü iki yüz ili bl 
•ltmın iftira ı. d n 
• "u retı de -
ooünde tutuluu b ıoı. 
ıun b a uou bu. 

•t rntl1onla tf d 
lllclc ' alaı btr h a • et-

D eıap olınu! 
Uclcat edılıyor tnu?ı 

k Adalet, fliuılarla .. emre 
on-.yor; adalet, ıeltr ka -

0•1ı oluyoı ! 1 

Ve 6ç, beı aene mllleuo 
ftt baııada bulunanlar l 

1 • mı -
100 ar UYuracak bı d 
da bulunuyorlar! r uruaa· 

Ahlilc: dGıküolut elinde 
devlet •e rnlll t 1 l ' e f eri alınır 
••tıl.r bir meta haline 

1 
ı' 

Dlltt•! 

Naima anlatıyor: ( 4) 

'Rumeli teıkerectıl (Tir. 
Yakı Kuıbu) kı ı d '-d 1 ' z o e aa 

ı arın manuplaran bey 
•dıp, fevtınden rnahl(il oa . 

tnlyle • h• "lan h rtf varıp 
zaptettlkte, aabık derdlmend 
ıellp ben aaiım ölmedim 
deyu ta:ullQm ettikte, 8 üp 

hanellah müalüman alkadan 
dört, beı n:ıüA16man fevtıol 
~o.ber verdtl r Hemen aağol. 

u kadar zahmet :zarar ver 
lllt!~. Deyu teııf'llt v<'rlp m h 
flce bır miktar akçesin alıp 
htlafı tnha imi d 
kttx. d 1 •Ju ipka 

Ki ın verip, nuıhlOlden "'' 
derdi mend dahı l •D 

ıc dıkte 
l m çekme, ••n& d bı • r er 

peyd ederiz de,u iıblt 
edip bir k Ç gGndea ıonra 
~irinin d hl mııınubıoı •na 
kaptmp, t krer haklardı 

121 Nelayftu/ vukuat S, 
J(J9 clld, J 

/3] !\'~Jaylcıil uukuat. S 
117 Cl/d 4, 

H/41 Ngfmu larllıl S, .4"18-
l~9 ctld "' 

Kadılar fukaraaıoı d vrl da
im böyle dolandırıp, cemi 

mal için buna benzer ıCloa 

ıuo feytanetler ihtira eyler· 
dl.ı 

pa1elerl; 
Şi.ır (Nedim) in {Hama

mlye) ıtode, 
(Ahmet Raatm) in (Ha

mamcı Ülfet) ve ıFuhıi Attk) 

Bu ahlak düıkünlüğü ç•i· inde, 
1 rında; raıvet, hınızhk lde· Yüz kızartmadan okumak 
t deYJet muaıeıetfnde. ta- mümkün r11ü? 

bıi hak ı yıla yordu. ( Bakt) ntn az met ve h•ı· 
Haltfeılnden ta u~" ğına metle bezen mit titrleri ara-

ka dar. hemen her devlet sında, ve tıpkı. ayBklarına, 

m aıuru rQf eti, hıraıtl ğı çelenkler eıbt ıerpllmlt Hır· 
böyl anla ordu. lar içinde yüluelen anıt dfva-

Fuzuli «SelAm verdim, nanda, (Nedim) in o ıüzel· 
rüı et defHdır diye alma· ltkler locelJil tUrlerl arasıa· 
dılar» diyor! . da, (Neft) nln (Sibamı Ka-

H ny fatihi Yuıuf Paıa, za) 11nda, (Sürorl) nln He-
denlzatıra aeferlerden döo6 zeltyatıoda, Sthnbtll :aade 
tünde para. kürk ıetlrmedt· Vehbinlo tlah llAb ıltrlerln 
itndeD } ocl f brahlmln hu· dlnolannda, eıkllifln tç yQ • 

zuruna çıkar çıkm il boynu 11ün6 haber veren öyle par· 
vuruldu. çalara raatlarır: kt bunları 

Koca Gazı, •yak tozunu bueOo üzülmeden okumafa 
silmeden baııoı kaybe tı.. lmkia var mıdır? 

Bu cinayetin faılt Hıtltfe · Muell (Nedim) in: 

oln kend •ıl idi . «Cuma namazına deyu» 

fak at bu cinayette en b6· • Mıaralyle baıhven, Kiğıt· 
yük rolü; onun etrafını çe hane a lemlerlnde, tıllmın en 

vıren,dtndarlıjı, ahllk , dot mukaddu lbadeUuln nelere 
rulutu L:tm&'Cye vermlyen ••eıta edıldlflot n&11l ıöylı · 
hıuızlar yapnıııtı.. yebtilrlz?! 

Bu olaç, bır trajl · kome Düıündüm .. 
dıdlr kt; Naima ıöyle anla- Şu yazılar araııına hiç d · 
hyor: (5) itlıe, (T6rk G llp) den bir 

«P41dtıahı alempenah, boa· parça eeçlreytm dedim. 
tancıbaıı Hasan Afaya; lcal· Ta ki hakıkatler gizli kal· 

dır ıuau dedtler. toaııo! 
Yuıuf Paıa dahi dellrane Fakat yapamadım. 
il men oldOr begt.: Ne ÇankO, bunlardan, ~ama· 

durunun? nenin ıahıi ahliktyle llıılı 
Duyu, boıtancıbaıı ile banıl mısraını naklet.em; 

çekilip altttler. cumhuriyet mftddelumumi · 
Padııahı merhum, nzlrt lljloe çairılacatım muhık-

merkuwu bojduktaa ıonra kakhr l 
nadim olup. meyltlnl huzu- Ve Tark Ceza kanununca, 

ra aötOrüp ulılhı merha (adabı umumlyeye muhalif 
met ile nazar eyledlkte; ne hareket) den dolayı ceza 
tüzel, elma ııbı ksrmızı ya- landarılacaiım ıüpheılzdtr. 

nakları varmıt Yazık oldu- · Cumhuriyetten 6ncekl ıah-
kı kıydım!.. ıi ebllk lfadelerJ, tezahOr· 

Dedikleri mDtevatlrdlr.. lerl buı6n bir ıuç! Edebi 
Bu ahllk dOıkOalerl, b6 yatlyle, fUlt1at1yle •e her 

tün bu ııkandaller içinde, ıeylle bir ıuç! itte iki çağın 
ıeccadedea baı kaldırmaz a,ırdı. 
lar.. Gerilere ıttmeie ne ba · 

Doiruluiu, ahtllu lctmı•· cet? 
ye vermezler.. İmam, muhtar önde, elde 

Herkeai dınılzllk •e ablak- fener -.e ıopalar •• baama 
ıızlıkla ıuçlaodırırlardı lar, maballelerl (Allah) adı 

DJnl •e ablllu; çeııth, ba- na, ayafa luldırmalu, da· 
yal almaz rezaletlerh:ıe bir ba düne kadar göı6len f8J"' 

"•ikan yaparlardı l•r deill mı ldl? 

Rahmetli Ztya Paıa, pek Hanıl oamuılu bir ıenç 
Yerinde: bayan •e Jztırap çekmeden 

((Çok kııllertn baçı çıktı tehlikeJe dGımeden ıokafa 
~lrlbeaalde» çıkablllr, •ezineblltrdı? 

Demiıtl. Bunların ardı 11ra neler 
Buolar bu cin.ten adam ı6ylenmez? Ne fuhuılar ifa 

lardı. de edilmez •e canla•dml -
Bütihı bir •erimi, böyle mazdı? 

bir ahlik düılcCinlDIG olaa Buııün bunlara, cumhurl · 
ı'kt kültOre 4mreoeolere acı · yet m6ddelum•mlıintn elly 

yorum. le hakim önünde lt~aap ve 
Za•ellılar! 

A ., 
Bunlar, «Allah, Muham 

med)) adını dillerinden dQ
fl\rmezlerdl 

Herkeat ahllkaı:z aören bu 
ıef iller, herk~ae a hlA k •az 
eden bu yalancılar, içki düı· 
kQnlülünün, ırz düımanhfı. 
nın hayale sığmıranlanoı 
Y•parlııırdı : Mibed köıele 
rinde, nray odalarında llih 
llih ' 

Fakat naaaaz vaktini ka 
Çtrıınat,ud 1 ! 

CaOJı, m 
eıctt ıaflarıod 

lnıan içinde ö 
Tanrı .. Q 1 rGomclcten, 
- 1 on De çıkrnaktao ulan
.... 02 erdı 

K d .! ınlı, erkekli ba 
peı 

{5] Naima lal'/Jıt S, 17Y
J&O clld 4 

remeden . 

Suçlu olarak beaap ver · 
meden; •e cezuını çekme

' den kim, hanıı namuılu 

adam eöze keıtlreblllr? 
lıte cumhudyetten önceki 

t•h•i ahllk ve bunun cum· 
hurlyetteo ıoorakl •anlamı .. .. 

w 
Lif ıD bailentm ıudur: 
BiitBn bir eılılllk tarihini 

dOıOnüyorum 
Oou, AtatOrk ibtllioln aç-

llfı yeni çaldan ilıHln bul-

mu1orum 
PArdoa, daha eçık ıöyle 

meUyım: 
AtatOrk ıhttlllınhı yJrml 

l buann bu aıırlar ka•· 
yı ım, n b 
rar•n to.Jktlıfıa Oıtnnde u· 

luyorum · 4:1aha 
Bit dalla .,. bla 

Gazete Ç 
B i r:_.::.:..:.:..::.:e:.:..:..:e~:~.-:!IZli ~a ~~·· 

fngiltereyi Ve Bazan Bütün ,~nyaEyd!ıl~a, e 
l G l · Nasıl 1 aare ı ır. 

Eden lngi iz azete erı bü· haberler , evveırı . o memı • 

Noye Zürht!r Saytuogdan beıt matbuatrn da 
1 

ti· kette bulunan Reuten mü· 
«Londra ıeyrOıeff!r ve mü tüo kudret ve kuvvetin h men!ltcıo eUod n ~çtlkten 

nakalitıom Jki ıah damarı li menfaat ve d v >'. tı~e· sonra Loodr Y gelm kte· 
ıayılan limanla T ymlı ara· ıb edebtlecell reallleıl . dl Gel o hab rler, Fleet 

1 rınd en r. d 
ıında Fleet Street adında olojl çarpııro z Sreette enlde gö:ı en 1 -
bir cedde -.ardır. loılltere ku•vetlt bir All htar tr k' çlrllmekte ve 1 1 yolda tev• 

Her olera l 
umumi fkarr. ııte bu cad ıazeteleııo otor d zl edilmektedir. Birinci yo 

idare edllm 1 yiizüo den, d Brltan nı tbu tın ' dede huırlaumakta, cihan · hl k il 80 an an 
tarihi burada •azalmakta aııl ctddt ve te 1 tklncl yoldan da Pı 11 Aı-

" dO en ve mat d 
•e yapılmaktadır. Araların ev.el yoreun 1 k . eoclooun lnılltereye 1 eeç. 

dalcı rekabet mücadeleal a buatana kartı ıı'°tan1::;lt ::. nıe haberi rlyl birlikte, tek• 
kadar bOyOk oluua olıun, beden bir mi e ' b tın ır· r r dQn nıo dört buc• ına 
en ean alacak bir anda, deki gibi bir m t ;a mOte· sevk edtlm ktedırJkıncl yol. 
onlar tefeldıOr ve· bir dava tatlarına dab zl e (Sonu DördDocD Sayf d ) 

etrafında hır tek lnıan albt maytldır Brl· 
Fleet Street, yalnız •---

koouımaktadırlar. 

laıtltere aıbt bir memle• 
ket fç!n, dlkkkete çok ıayan 

olan bu 1806lden gelme dl 
ılplln, bılhuea Sımpıon me 
ıeleıtnden kendini bOtOn el 

hana tanath Hır memleke 

Un mukadderllh bahis mev· 

7uu olduğu bir nda, ıer 

pardon! 
AtatDrk çağı, ealtılıkle mu· 

kayete edilemez. ki ondan 
tbtün oldufu ileri ıOrQlebtl· 

• 1 
ıtn .. . 

Atat6rk lhUIAlinln bu JÖD· 

den en büyOk mu•affaktyell 
eakl ferdi ahllkı taaflye et· 
meal, onu kökünden kazı· 

maaı oldu . 
M6ralltk. eakl ferdi ahll

ln o kadar ıtrenç bir bal• 
dOıilrdG ki bunun en dolru 
•aıfını iV Gncü Muradın b6 
yGk Şeyhtılimı (Yahya) te

barüz ettlrmlftlr 
Ankaralı Yahya Efendi. 

buadan o kadar tlkıtnmlt 

olmalı ki dlnnında: 
«Meacıdde rlyaplıeler et 

ıl• kuryayı. 

Meyheoeye ıel 

li:tm. ne rı1a •ar, ne mürai» 
Demrkten. hem de dloln 

en büyuk müme11ili aıfatlyle 
nefalnl tutamam,ıtır. 

En lirenç yer uyılan 

meyhaoeyl bale, meıcldden 
ve meacldde toplanan ıkl 

yüzlülerden çok temiz bulu 

yordu! 
Şüph.e yok ki herkes din· 

dar olmakta, ibadet ''8 tıa 

tinde ıerbeattlr 
Bu ıerbeatl cumhu,lyet 

kanunlaranıo hlmayeat al 

tanda dır . 

Ve bu ıerbeatl ıayıı de 

ier. 
Fakat bu hürriyet, {ıurctl 

halrtao ıörünerek) herkeıl 
dtoılz , .ahlikıız görmek hak
kını klmıeye bahıetmez. 

Şu içki içiyor, ahllkaı:r.
dır, bu ıöyle hareket edi
yor, ırz dOımanıdar, bu 
böyle yapıyor, bilmem ne 
dlr; gibi ıtııhamlarla ıuna 
buna ıaldırmak yeni çalın 
ae~er akçeal, keıcr bıçafı 
defıldlr. Ve olomaz 

Geçmlıtn bu kokmuı ah · 
lek ıt.temi, zamanımızda ru · 
huou muhafaza etmekle be 
raber; baıka, yepyeni btr 
ki.veye bOrüneblltr ki. itin 
uıl korkulacak yanı budur. 

Bu •lbl ıan&un: v&lzlerl 
küraülertoden indirerek cum
huriyet h•ktmlerlnlo ônOne 
ailr6klemek, Atat6rk lhtlll 

lıne bir ••Yl1 dır. 
Malımul Esat Bozkurt 

mi efkarının ae· 
tany umu Uğl AD~O 
ferber edılmeıl icap et • R .L 

zBm n dejı l, clh o umuma 1-L---·---------
efkirıoı ıef erb ı etmek icap - ANIARA RADYOSU ,....,. 

kQo harp edince de, topy 
bı aılahtar 

için munzzam r I 
Çünkü Londra, haber er 

l büyük bir için entero ıyooa 
· bı dünya 

pazl!lr o lduğu gı ' d 
k bl ğınm • telgraf a oıu 

dOğüm noktasıdır k 
Haber yoll ra dört büyO 

d b luomakta· 
ajansın ellD e u 

R Pıe•• ' dır- bunl r. euterı, 
' E h ne Tel· Auoclal on xc aDn 

•
raf Co. Central Newıdtr. 

d Preu 
Bunların r 110 a, 

l bir suret· 
A11oclaUon 1 e ıı 1 

b 
' 

lan Reuter · 
te mOn ıe et 0 h 
ıtn llderhk etUğt~e tOP e 

R j Dllı 1847 
yoktur eut n 
de Paul J,lıuı dıoda genç 
bir banka memuru taraf ıo 

chen 9eh dan Aimanyanıo 
rinde kurulmuıtur M am•· 

6 yeni 
f ıh bir müddet aonr ' 
l 8S I de Reuter•, ajanı ıı· 
lerlni L~adraya nakletmtr 
Ur. Cihan harbinde, Reutert 

hluelerlnln yabancı ıerm•h 
1 dütdlek le yedarların e ine 

ltkeııl .bat göıterrnııttr. Hu 
b tarıhte 

ıün olduiu gl ı, 0 

de bu ej nıın ba~ıoda bu 
lun o Sır Roderıck Joaeı 

bOtü hl11eleriol 
Reut rln bi 
aatao alarak müeueıeyl r 
komandıt ıtrket yapaıııtır 

k t mu· 1925 de yapı lan tir e -
kaveleeloin büküm erine go 
re, Sır Roderıck oldutu ve · 
1a tdare meclııt relılıtınden 
çekıldlil takdirde, ejanı, 
Brltanya adalarıoda ç ı kan 
ıazetelerlD DJÜtterek aj anır 

1 P'ell Auoclatıon na, yan 
adındaki oj nu oto.natılı 
olarek iotıkal edecP-ktlr Re 

h ueal uter ejsoıının yar 
Sır·Ro~rlck o, yarııı da for 
mel ol rak Pre11 Auocıatl 
onundur. 

Sır Roderiddn emrinde, 
Avrupa için merkezi, J...oo 
dra; ~tm li Afrika, Mıaır, 
Sudan Te Oıta Şark için Ka· 
hlre; Cenubi ve Orta Afrika 
için, Cepetovvn; Hındlıtcıın, 
Af .ı nlst n ve civarı ıçın 
Bombay; cenubu ıarki Aı 
ya için ~aoghay; A vuıtural
ya, Yeni Zelinda .e BüyOk 

Sjd 
'

. Şımall 
Okyanuı için ne ' 
Ye Cenubi A111erfka ile dOo-
yanın dıjer kıaımları lçlo I 
ınerkezl Loodrada olın ye

di dırekt~rlük yardır. 
Her memleketin en ehe

mlyetll ajaoıları ile Reutera, 
ttddetli muka•eleler uzun mu 

yapmııtır . Bu ajaoılarıo 
Yermekte elduklatı blltOo 

Dalga Uzunluğu: 
163<1 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.t9.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

10 2 _ 939 Cuma 

12.30 Proğram, 12 35 TOrk 

_ '"I Pi 13 00 Memlek t muz ti • · 

a at yarı, ajans. meteoro· 

lojl haberleri 13 l0.14 MO

zlk 1 Küçük ork tra - 1 f: N -
cıp okın] Vnryete proira· 
mı 1 r ngolar, vatalar, el ın 
veızılre] 18 30 Pro rem. 
18 35 Müz k [operetler Pi ) 
19 00 Koouıma lh ftah 
ıpor ıervls 1 19, 15 Tür mn· 
zıtıtloc e ı. fulı: Muhayyer 
m kamı) 20 00 Ajanı. me-

l jl haberleri zira t 
teoro o T" lı 

bore ıı (fı~ LJ 20 15 ur 
müzl 1 O uy ol"'' Muzaffer 
l tkar. Radtfe Çalanl r: Ve· 
cıbe, Refik Fcraan, Cevdet 
Çoğl K. Niyazi l - Tan· 
burl Cemil Mahur peıre•i 

2 ET.ıbl Mehmet efen dl 

Meıhur ı lncl beıte 3 Ll
uf aia Mıhur ıarkı: Te

lıf edebilsem fclell 4 -
Rahmi bey Mahur ıukı: 
Eıtr etuo beni ey dıl. 5 -
Ueclhe - K au uo takatmt 
6 Dr ŞBkrü :;,enozan -
Mahur ıe.r ı: Bu sevda ne 

tatla. 7 - Rahmi bey 
Mahur ıar · ı: Servü nazı ıey

ret çıkmıı tl - Şemsettin 
Ztya M hur ııuk ı : Şu gü· 

zele bfr bekıo . 9 Saadet· 
tin K n k - Çı er uce 

ı o !erden haber ıor rım 
_ S detttn ' n k ~e-
ğer çok , .. vHenler varmıt 

ı ı - Yeıul Amn Bu 
l ı.t 00 yaz geçen ıün erimiz 

Memlelle t aaat ayarı 21 .00 
Konuım• 21 15 Eıham, tııh· 
vJlat, ambiyo • nukut bor· 

r rı ı) 21 .30 Konıma 
aa111 a d Cevat 1 Brahume hakkın a: 
Memduh] 2 l .45 MOzlk RI 

' 

bur flirmonl~ 
yaıet cum 
orkeıtraıı] Şef: PraetorJuı 

1 Joh. Brahma: BQyOk 
orkeıtra için Serenat Nr. 1, 
op il.Re Majör Alleıro mol· 
to Scherzo, alleıromoon tro· 
po Adagio non troppo Me 
etto 1 ve il Scberzo. alleıro 
2 - Joh Strauea: «Zlıeune· 
rbaroo» operetLnln üvertürü 

3 - Joh. StrauH: Viyana 
ormanları faaneıl. 22 45 
22.45 Mliz [Cazbend] 23 
45.24 Son ajana haberleri 

ve ar•kl profr11m. 



SAYFA: 4 

Gazetele e Çok Düşkün Olan 
Bir Memle et: Britanya .. 

(8 ı t rafı iiçüocü u yf • ..d ) 

dan ınk edilen bu haberler 
luımen Reutereln kaamen de 
hab rl ıetlren or1ranb:a170 
nun •dlyle neıredllm kte
dtr . 

Dtğer t raftan dünyanı• 

fınanı merlreal ı yılan Loo
dranın ka•vetlnl, kıımen bu 
rıanlsa11onu elinde tut 

makta, ona lltlkamet ver 
mektedlr: Yabancı kambiyo 
eaham •• taln·lllerde Lon
dranın yapmakta olduğu 

ıpektllutyon, ddayanın eo 
a1Eak bir yerindeki bir hi 
dtseyl, herlıanıı bir plyaaa 
merkezinden e•el haber al
makta, ona 16re •azlyctlnl 
ta1ia etmektedir. fa at Hal 
•Ghlm olan elbet yalnıa in· 
ıtltere matbuatının defll , 
yabancı memleketler mat 
buatıaın da cıhan hldtıele

rlal 16rG1leri tızerlnde Ruı · 
tersin nOf uzunu ıenlı 6İçü. 
de kullanmaaı, ıon derece 
teılrll olmaaı keyfı1etıdır. 

Bu ıoa nokta etrafımda 

Re11ter1 ile otoriter de•let
lerln ajanılara aratında J 933 
denberl blytık bir mücade· 
leye ıırtıılmııtır. O tartbe 
kadar, dunya Reuters, Ha
•H Te VVolf ajaaıları ara · 
11nda takıl• edtlmtı, fakat 
ceoabl Amerika mOıteıoa, 
daha lalr çok memleketlerle 
blrlıkte Uzak Şark doirudan 
dotruya Reutereln elinde 

dan modernle~tırlldtil (1908 
l92ı) günlerde bile yüksek 
kültür ıt odardmı ve poltt ık 

lı tl kl i l lnl, (hatti btazat ken 
d t efeod ıı oe karıı bile) mü 
d f 11a etmltlir Lord Nor th 
cllın ölümünden !Onra, bu 
gazetenin hlsae ~ıuerlyet1, 

(ı(Tfmeıln ea 1 ıahtplerlnlo 

çocukları olen btnboıı J J, 
Aıtor ve Joho walter tara
fından ı tın ahnmııtar. Şlm 
dl, be§ mutemet bu ıazete 
nln naneılnl ve politik lı 

ttklillnt muhafaza etmesi 
busuıtarını nezaretleri altın 
da bulundurmaktadırlar Bu 
mutemetler heyetf , lngtlte 
renin en b6y0k blkımt 

ol n Okıford rektör6 akade
mi baıkanı, eıerlert tedktk 
enıtllüıQ baıkanı, lnrlltere 
ter devlet bank ıı idare 
mecllıt relılerlnden mürek · 
keptlr. H6ll6met, " Tnn"ı .. 
ıazeteılne, dıier ı•zelel•r
den e'f Tel haberUrlat ver
mek ıuretlyle yardamda bu· 
lunmakta, fe at dofnıdan 
doi;uya par ile mGzaharet 
etmemektedir· G .. :etentn 
ekonomak temellerini llln 
luımı teıkıl etmektedir, bu 
ı zetedekl mali tllnlar dı
§er sazetedekilerden iki 
misli fazladır. 

I 
kalmııtı. Uzak $ark ile Ce· 1 

Ancak, yukarıda l Uı ıe 
çen bet mutemed nen mü · 
hım •azlfelert, (( ·Ta1mı » 
ba11e ıeaetlerlnln Jent el 
lere denedtlltlDl 11kı bir 
ıurette kontrol etmektir. Bu aubl Amerika ıaba11, lalli 

mOnazaalı bir mHele olarak 
ajanslar araıında ıörfttill

mektedlr. 
Reutersln her memlekette 

•e dtlnJaDID tekmil bOyOk 
ıelalrlerlnde müme11tllerl •ar· 
tlır . Yabancı memleketi rde 
meteli Parlıte d6rt, Berltn 
de d6rt, Romada iki, Şanı· 
ha1da altı, Ne•yorkta da 
kullandılı 11klz mem•rl1le 
birlikte Reutera ajanıının 

maaıh memur •1111 1.000 
ktıtyl bulmaktadır. 

Y abaneı memleketlerde, 
(Ta1mtı) ile Mançeater Gar 
dlan ıazetelerlola loelliz 
matbuatını temıll tm kt 
olduju kan ati •ardır. H t
bukl, lnıtUz laalkınıa bü10k 
yılını için ae «T ymn an 
•e ne de «Mançeıter G r 
dlan»ıo bir ehemmiyeti •ar 
dır 

1785 de kurulmuı olan 
cTa1mı» ıa tirajı 192.000 
olduiu halde, mesel&, Lord 
Haeverbrookun (Deyll Ek -
pre ) 1 2.329 000, tıçllerl o 
ıazeteıl olan Deyll Herald 
2 000 .000 adan fazla ve in· 
ıılter ala en büyük pazar 
ıazeteıl olan Nevvı of the 
VVorld» lıe 3 .750 000 baı 
maktadır. 

La Tan •Nev · York Tı 
meı» (Nüyor Tayr.oı) yahut 
1933 yıhnııı kadar Frank 
furter S ytunıun olduğu gi 
bt , Ta7ms de husu 1 ellerde 
bulunan, fakat, yarı reım i 

karakteri ol n bir ga:ıetl"'d lr ; 

bu g zete, bllb 11 dıo po 
lltlltada bu yarı r ımi ka 
rakterlnl göıterm~ktedlr , ki 
ooÜn kudret kuv~etl , y6ıek 
hır tirajda dejll, okuyucu 

Yığınlarına karıı htlklôltnt 
muhıfaza etmealndedlr. 
Taymı, Lord Nortc ıff ın 

ınaU h6ktimranlıi1 altında 
b.ulnodui.u ve oou t rafm· 

tedbir oetİculnde "'Taymı,. 
lnııltz sazete tr6ıtünün çok 
kuvetll ol n cazlbeılnden 
kurtulmaktadıi'. Tr6ıtleıme 

ye kartı • t.konomlıt ,. ıle 
«Spectator» da a1nı tedbir 
leri almııl rdar. 

BritanJ matbuatınıo tr61t· 
leımeıl bu asrın batlaaıı 

cıoda ortaya çıkmıthr ki, 
kOçftk •e orta hallı mOeı 

ıHelerl yutmak huıuıunda 

herbanıı bit endüıtrlden 
dab korkunç hareket etmlı· 
tir . Ftlhaklka, Brltanya mal 
bu tı, it lan 80.000 kııtyt . 
37,S milyon loııltz Hra11 ıa· 
fi geliri ile, geıal intaah, 
demir ve çeollk endüıtrlıılnl 

de ıeçen en bQyük endGı. 

tr&lerden biridir. Bu eodüa 
trlJe muazzam ıermayeler 

yatırılmııtır. 

Lord Southvvood (Eık iden 
Mr J. S. Ellu),,tıDatly He 

raldın hı11e ıenetl rlnln yüz 
de 51 ıodl Od ham grupu 
için 1929 da utan aldığı 7. 

men, gaz ten in lfrejı bı r 

mtlyondao tkl milyon çıka· 

rıncay kadar 2 000.000 
in ılt~ lirası harcamıı ol· 
duiu Fleet Steette kulaktan 
kula a fmldeomaktadır Ta
bii bu deı• gibi gazetelerin 

aku:aadıkları her y6z bı n 

okuyucunun arka11oda b ır 

veya btrço azetenln me
z 11 bulunm ktadır. 

Londradaki plloh ekono 
mi lrllilnln neıretmlf ol · 
duiu fe•k iade mük mmel 
btr r pordan Report on the 
Brltlıh Pre11, publ by P . E 
P . 1938 bugün Brtt11nya 

matbuaho blklm olan beı 
altı aileye ald ıırrı "meyde.
na çıkarmafo çahıt.k, fakat 
bundn tamamlyle mu aff ak 
olamadık . ÇüokO. Brlt•ny 
i t endüetrl lnd bl11 

TORKDILI 

Eşy sı endiliğinden Ayak

lanan Esrare giz Ev. 
(Baıtarefı ikinci aayfada) 

kendi kendilerine kmldılrları ·I 
nı ıarmüılerdlr. 

Bir ınn de, Pol Ramonl · 
nlo cebinde bulunan ye ne· 
reden geldtğl meçhul ıeker 
ler ateıe atıldıkları zaman 
çok ıayanı dikkat badııeler 
huıule ıelm&ııfr. Du•ardakl 
çerçeveler y rlerlnden ıökül · 
müı, evdeki ıtıeler biiy6k 
ıOrülUilerl pat amıt odanın 
içindeki bir mürekkep bok 
kaıı ayaklanarak a~ık bir 
pencereden bahçeJe' açmuı 
•e parçalanmıı. Bundan 
baıka e•dekl ayakkaplardan 
bazıları da kendi kendtlerlae 
yürümtıılerdlr 

Geceleri evdeki laidlıeler 
baıka İnlrlerlne dalma ıert 
bir cfılm ile •uruluyormuı 

rıbı ıe1ler du1ulmal• bat· 
lıyor, yatak çarı•fları par
çalanıyor, hattl Pol Ramo· 
nlnln yedıtı ıtddeth tokat 
ların ıeelerl tıttıllyor ve e•· 
den dııarı çıkmak lıtlyenler 
taıa tutuluyormuf 

Bır defa da Pol Ramonl 
esrarenıız bir kuvvetin tıeıl 

rlle olduiu yere mıhlanmıt 

Te ytlr6yebllmeal fçla d6rt 
bet kttlatn keadlılnl itmesi 
icap etmıı 

Madam Ramont. bu ıa · 

yanı hayret had•ıelere inan 
mıyanlaı a lurılan ampullrrl, 

yırtılao çarıaflart ve kendi 
16f116ne yedığt büyük kire
mit parçuanı 16.termekte· 
dır. 

Esrar~oıtz bldlaelerln •u· 
kiıu Pol Ramonlntn me•cu · 
dtyetlle allk dardır . Ailenin 
k6çftk çocuju e•de bulun · 
du§u zam o hldlıeler ce
reyan etmekte, o blmadığı 

ı ntler tıe gayri tabii hıç 

btrıey ıörOlanemektedlr. 

KJrmızı yanakları Ye açık 

y6zlle 11lıhatls bir çocuk 
manzaraıı ıöıteren Pol ta· 
bıa tın Oıt6nde bır fe•ka ll. 
dehle de malik deilldır. 

Yalnız, yüzOndekl bir ita 
rf"t ııyam dıkkatttr : 

Pot Ramonlnln 16z ka 
paklarıoıo (berindeki hafıf 

ıtılıkte ıarı ıle kOl renıl ara 
11 btr hat mevcuttur Bu 
•azlyet çocuiun fızl1olojl 
bir hahne learet olabıltr. 

Belki de Pol Kamonl bir 

oe•ropathr. 
Pol Ramonl de bütOn bu 

hldlleletln vukuunu teytd et· 

mekte f akftt her aün biraz 
daha azaldı ını söylemekte 
dır . Karyole demtrlertne •u· 
ru lan derbele ıl o haf fled lil 

ekıeriyetty le haklm l yetı ele 
e l nıak meıııa,lest . çok kRt tık 

bir davadır. 

Brltanyaltlar gazeteye çok 
dOıkOn kimselerdir; her yüz 

aile, 95 ıebah razeteı• , 57 
akıam ıazeleal ve 130 pa· 
ur gunü çıkan gftzete oku· 
nıaktadar lnıllterede her 
aab b 13 000 000 nüıb ıa· 

zete çıkm ktedır. Bunun 
hemen hemen 1 l m ilyonu. 
Lord Beaverbrookuo DallJ 
Ekıpre ı, Lord Rothermere 
in D ıly Mail ile Datly Mir· 
ror, D'ıı, ~ketch He Datl 
Deıpaetch. Berty kardeılerlo 
MorDlna Poıt, Dally Herald, 
Nevn Chronlcle, adındıkt 

ıaz tclerln payına dOımek · 

tedlr. Bu ıeklz g zet bet 
rub elt dedir~ 

nt, ıurahn yed•it tokatla· 
rın Hkl ıtddetlnl kaybettik · 
lertnt bildirmektedir. 

Tabli bu bldlıeler t•Jl 
olunca, birçok meraklılar 
hldtıe tle alakadar olmuı 

lar ve b6yl~ce türlü türlü 
rl•ayetler orta ya çıkmııtır. 

Birçok kimseler ortad ee 
rar nıtz btr ka••etln me•· 
cudlyetlol ıler l ıürüyor, dt · 
ter btr kmm d ev halkının 
hezeyan ettiklerini iddia 
ediyor. 

Btrçok lllm adamları ba
dııe ile alikadar olmuılar, 

merakhlar ltl yakından ted 
kik etmek Gıere Belf ora 
ıelmtılerdtr . 

fıın ıarlbl, zabıta da lal· 
dileye m6dah le lüzumunu 
duymuı, tabkıkatı derJnleı· 

tlrmlt ve ıtmdtltk bu eara 
renıız ev lle baricin allka · 
1101 kumııtlr. 

Halk b676k bir merak 
içinde netıceyJ beklem~kte 

dır. 
•••••••••• 1 1 

1912, Harbin 
Mukaddemesi 
(D6nk6 jazının de•aa>ı) 

•UçGs tttıfak» t~ıek"ül et. 
• mittir. Demir Şanı6lıye Ruı 

7a ıle de bır mOtekabıl em· 
nlyet ve doıtluk muabedeıl 
imzal mıttır Dıier taraf· 
lan 1naıltereyl kuıkulandır
maktan ve denizlerde ona 
rekabet etmeklen çekinmek
tedir. Balaklı o, aeıl Fran. 
ıayı Avrupa dıtında blr fa 

ltyete teıvtk etme&ltedlr. 
Bundan iki fayda beklen · 
mektedlr: Afrikada Franaız

lnııltz rekabeti ve Akdeniz· 
de Fran11z - talyan nka· 
beti . Biımark bır yandan 
bırleıtlrh ken ate yandan 
b6lmektedlr 811 onun ılya · 
ıetlnln ıırrıd ır. 

Fakat onun ölümGndea 
ıonra hatalar baıhyor. Ca · 

prl•i, Ruıy ıle olan müte 
kabil emDIJel muahedeılnl 

A•uıturya mıfaktyle teltfı 
ımk6.n11z ıörerek feabed•yor. 

Blımark lnıtltere1ı kuıkul · 
andırmaktan çekinerek •enek 

lerlnl yaloız A•rupaya inbl · 
ıar ettirirken, tkınct VHhe· 

lm ye yeni eklpl daha ıe · 

atı eıaeller beılemektedcrler 

Berltn ı6mOırıe ticaretini 
ıenııletme yolunda ileri atı

lıyor •e bunun için de ku 
dreth bir donanma tntaaına 

airtıtyor Bu "Vdtpohtık .. 
dar. tsu yen ı yöocll§ oetıce · 

lerinl göstermekte gecıkme 

dl. 

İaıtltere endiıelendl ve «mu 
hteıem tnflrad» ınd n ıtlkın· 

dl. oaıer taraftan kayıtla· 

nan Ruıya de, btr yardımcı 
arıyor •e Frnoeaoın yolunu 
buluyor. Fraoı ve loıtltere 

t 

az kalsın kendilerini bir bar · 
be ıOrükhyece olaa ka•ıa 
1 rd enerjilerini hnrcJdık· 

taa ıonra kavgalarının an
cak bir baık 11010 tı ıo ya · 
r dıianı anlayarak - 1904 de 
aralarıod ki üçlükleri taa 
ftyc etmtye ve doıtça bir ~• 
bniyetle yalunlaımaya kuar 
•erdiler 

YAZAN: 
VI dlmlr d'Orme11on 
La Tan G zeteatnd n 
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Balıkesi · Askeri S«ltııı 
.,t\ im< K(ltıı · syoı und<ııı: 
Balakeılrde bulunan kolordu ıçta aylık 200 lira ücret· 

le bir mimara tbtıyaç Tardu. Taliplerin dalekçe, hüınıbıl 
eıhabından olduklarına dair idare heyetince taınlklt la~r 
nOhal mazbata11, mezun bulundukları mektebin d1plom•••1 

ıtmdlye kadar bulunduiu hızmetlHde almıı olduklar1 boo· 
aenl• ve TGırlı olduklarına dB lr nüfuı tukerelerlle btrltkte 
Balıkesir Kolordu KomutanhiıoA müracaatler1. 

4 - 1 - 23 

Ba. ıkes·ı· :vkııt 
üdürl ·· ğüııdeıı: 

EmvaU ıayrl 
Menkule No: 

18 

e•kil: Muhammen b d•U: 

19 
30 
75 

Dıkkla 

• 
• 

Bahçe 

Cami feıme ıolraiı 
Süllkl6 çeıme 
Yeıalll fıl& mazı 

lıtaeyon anbara 

100 
200 
1000 
500 

76 Ana » 400 
13 Han ana11 eaktciler 3000 

110 Tarla Paıak6y ça7m 200 
120 » » Aıçıdereıl 700 
\ 21 » • Taıalta 15 
125 " » Tahir çeımeıı 150 
127 • . » Ulu mezarlık SOO 
128 » Orbanlye aıçıderul 200 
129 )) • 50 

Yukarıda 1azıh valnf ıeyrl menkuller hlzalarınd•k1 

muhama>f'D kıymetleri fiur ı ııdt n 10 ıubet 939 dan ıttb•' 
ren bir ay içinde pazarlıkl ıeblacakhr TalıplertO 
•akıflar tdareelne ı•lmelerl ilin olunur. · 

3-1-29 

Tarklye Cumhuriy~ti Zıraat 
Bankası Balıkeşir Şubesinden: 

Türkiye Cumburlyett Ziraat Bankuınn ald Martla OJ• 
haUe11nde Saatbane kar111ında lcaın eıkı Banka btna11 açık 
artbrma uıullle ıatılıla çıkaralmıttır. Tallplerıa 8anka OJ6 
dOrlülOne m\lracaatları tlln olunur. 

s_ ı - 3o 

------------------...... ~----------~------------~,_,,; .. 
Devlet Demiryolları UçiJ.nc li 
· işletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedelt ile bulunduiu yer. mlkdar Ye • ••'' 

aıaiıda yazılı ihzar edıltcek balaat 27·2 939 pazarteıl ,a· 
oCi aan.t 15 de açık ekııltme uıulC!ı ile Bahkeılrde 3 oeeO 
tıletme bınaaında ekılltmeye konmuıtur. 

Bu tıe ıtrmek lıtıyenlerlo 1<42,SO lira mu•allkat teıı01 ' 
n•t •ermeleri ·n 2490 numaralı kanuaun tayin ettıfl "' 

d 
, . 

ılknlar •c kanunun 4 üncO mad eıt mucibince ite ıırrJJ 
ie manU lnnuoi bulunmadı~ıoa dair be1annamelerl ıte 
aynı Gn ve ıaate kadar komtıron reiıllğlne müracaatl•'' 
llzımdar. 

Bu ııe ald ıartname Bahkealrde 3 üncii ııletme müdl' 
lüfGnde ve Yenlkö1 lataeyonuodn parasız dajıtalmaktad•' 

Mtkdan MubamOJ'" 

Balaetın bulun Metre bedeli 

dufu yer: Kilometresi: Cinai Mtk&bı: Lira 

Yentlıı.1 . Cı•arı 258 268 Yarma ve 2000 1900 

ocalelardan 

küakü tle 4- ı-3 1 

Ban~uma su h hukuk 
hik mi ğinden: 

Bandırma he zlneat tara· 
fından müddelaleyhler tah 

ıtl müfettltl fhıan Vehbi 
oilu Zeki ve HOeeylo, Veh· 

bı kızı llecer •e of ?u RHlm 
yelİıt Zı hnl ve lıtrı nbulda 

Gaffar aleyhine açılan lıtlr 
dad dn• 11aın yapılmakta 

olan mub kemesi ııraııoda: . 

Müddelateyhtetden lkamet
ıi.hı aıeçhul olan Hüıeyln 

Vehbi oilu Zekiye da•etlye 
il nen teblli oluomUf ve 
mahkemeye gelmediğinden 

ııyap keruının da ıllnen 

tebhjlne karar vertlmtı ol-

Bahkesir Emniy t 
· üdüılOğündı~: 
30 1 939 Gününde t4',ı 

kevl önünde bir kol ••;, 
bulunarak Emniyet MOd 

lüiOnc teıllm edılmtıttt· t 

S1ıhl blolo Müdüriyettct' 
,, 

uıürftco•t etmf'ıt ~ 
oet'" ranoa trUba olundu u 

11
j 

b htıle kendisine tekr t ~t 

nen ıry p k r r1 tebtıl:d'ı 
arar verildi inden 1e 9~9 

muh it me elan 17 - 3 "
13

,,. 
cuın ıOnD ıaat 10 de b~' 
dırma ıulh buk•k aıe 

11
-o' 

meılnde bulunma11 ıçtP " 
k '°' alan ıyap kerarı me 3 .,ıo 

kaim olm k Bzere ili" 

-d_a_ı_u_o_d_a_n_t_e .... m-J""'l""z_b_o_z_m_a_k_a_·_ .. _n_u_r_. --=-- ______,/ 
, 

Baııldıjı yer: Vtllyet Matbaam-Bahkeelr 


