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~ansa ve Ingiltere tarafından Frankoya 

Yapılan para ve kredi tekliflerine Italyan 
L gazeteleri ateş püskürüyor. 

oodra, 15 (R d ) 
Kabt11e bu Jo Halıf akı hır kmııtar 
"•-b rll ıabab Baıvekll 1••.• •• •• •• •• •• •• •• •••• ••••. 
" ... Bu hu ulla Fr naa ile de 
haftalık :nı~ rl eUnde fıtııare edilecekttr. i lngilterenin ; 
••ılır. op aotııuu yap. • • 

Rom , ıs (A ) hal- • Beya K•t bı• 
Bu toplantıda k J8D ıızetelul. lnglltere ve : z ı a : 

Franko hQk
6 

bin : _ : 
ta metini tanımak Fren a tarafından Gener 1 111 

• Pr•aaıp kararı - :Müdafaa işlerine .500: 
a11ıcak b vennıı, Frankoya yapılan para 9 e • • 
IHDı Ç \l blaoı1nanın Uma kredt tekltflerlol tlddetle : milyon lira mLJ/1Z8m : 

. == em erllynla, Lord • --==-=::~~~:,:::_..._::=~~t:en:k~ı~t :e~tm::ek~l!e!dı~r:ı ·~r;.,,· ====I= tahsis at konuyor. ! 
H t 

Loudr , 15 ~Radyo) a ay le e ec- llükümet m6d faa projra
mınıD tahakkuku için m 1t ted· 

11
• • • T bırl r lıtlnad eden bir d)e. s 1n1 eşe k •• r 1 e• 1 JaZ kitap» ntfredecckUr. 

Buna göre bet aenede mü 

Hatau m b 1 dafaa •ıler!De 400 milyon 

Lal 'ıd B us Htn.m dt mı~ırıı ln ız~a ~ "Can~n seyı- konmuıtu Bu tebalsahD lct il b ı L J 11 L "" ~ fayeh lzltil anletılmaktadır . 
l 1 tCtılume DBiı kaı.ıı l!ıtsy mıt"llSll do Lu·. Önümüzdeki ıene profra L il 1112 ., il il mm tatbtkl için 500 mllroa 

~· ..,;_~ı' tezahüre sahne oldu. ~::~~t.; uaznm tahıl••• ko 
<'Beyaz kıtap» hükümetln 

.. ..'iı. ~.._ .:". 1:--~ '\. ı bu hur.usta"t tuavvurlarını .. göıtert" cek tir 

( lmfivaz Sahibi: Balıkesir Yıllığı ' 8QO ; 
J Allı Ayliğı: 400 

Mebusu Hayretli'!_ Karan Sayısı: 3 Kuruıtur 
umum Neşrıyat Müdürü Adrts: Tlirkdlli 

Fuat Bil al ---~~~IJ_a~lık~e~sl_r __ 
H ko Her Gün Çıkar. 

Paze ı teı;ı Güoıerınoen 81 
....:..------

ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: 4104 

--~--------------········ 
Filistin Arap ve Yahudi mıntakasına ·ayrı-
lacak. Arap mm takasında Yah~di mu?ace

reti ve toprak satışı ınenedılecektır. 
Londra, 15 (A .A.) - in· 

glllz •c Fıllıtln Arapları mu 
rabhuları aras od dOn 
y&pılao toplantıy Suudi ve 

Yemen murahhasları de itti 

rak tmiılerdır. 
Araplar Fillatln için lıllk· 

lil lıtemltlerdlr. 

Londra, 15 (Radyo) 
Deylt Herald gazeteıfo ıö· 

re: 
1 f&lııttode Y ahudl rnuha· 

ceretl •• arazi utııı nokta 
a ıodao Ar p ve Yahudi ının· 
takası tetkll edilecektir 

Y abudl 111ıntak• 11nda top · 
rak aatıtı huıuıl bir t kle 

tlbl olacaktır . 
Arap mıntaka11•d• ya· 

budl mübaeeretl H toP,rak 
aatııı men olunacak; FıUıtlo 

Fransa 
k 1 ti bulun 

Arapların • ıer ye 

cam- dufu teırtl bir dı•lelle ıda 
re edilecektir· 

h . .. l loıılter• kararlattırdı 
urreısı on- i• buıekll kati olarak tat· 

draya gidecek. blk mevkllne ko1acaktar. 

Parı •• ıs c AA.> - Fr Fransa-Alman· 
ansa Cumhuueııı M. L"bröo .ı:. 

21 martta Loodreyı reımen ya ticaret tnu· 
ziyaret edecektir Jı / ,,· za ere e · 
1939 Devlet 
Bütcesi 

Berhn, 15 (AA.) - fran· 
ıız - Alman ticaret misak•· 
relerine dün Berltnde bati•• 

Suriye başveki· 
li Fransaya kar· 
şı cephe alıyor. 

Şam. 15 (AA) - Su 
rlve Baıveklll C mtl Mar
dam ,Bey, mıllt parti 
divanının toplaat111nda yer
dığt ıuhatt• Surlyenln par
lamento teraf ll'ıdaa 31 kl-
nunenrl 1938 de l t t 1 -

he:ı olunan karara teyfdıan 
kendiol müıt~ktl aıi ettlllnl 

ve hük(imeUn 1akıada Fr•D· 
llt. f ukalld• komilere bir 
muhtıra tevdı ederek Suri
ye hOkümetlnin, fr Dil~· Su-
riye mut.heodrslodeo doğa• 
blitün haklarındaa lıtlf ad• 
ettiğinden ve fukalld• ko· 
1nlıer lli t ibl bütün ıılerln 
ı..Oeılnl ele alacajand•• ha
ber~ar edıutlol tlln 

eylemltth. 
mııtır. 

Papanın tab ta Hazırlanıyor. 
1 Ankara, 15 (Huıuıi) -

A11ta/. yadan l 
Ankara ı 5 (H gu:t bir g6rti11uş 

H ' uıuıi) 1 •ta1 Mtllet M ll a rak ffüktyc Cuoıhurlye_ 
c ıt bugün ti ı k d 

dün muvakkat Ve-kilctler burfinlerde ye. 

kab 're kondll. nl bütce hnırlıklarlylc m~f· 
eul olmaya . baılamıılardır. 

Roma, 15 (AA.) - Pa - 1939 Mali yılı Vekalet büt · 
ce projeleri Lu yın 20 ı,oe , 
dojru ıkma\ cdılerek Baıve· 
kalete vnllmlt buluoncllktır. 

penın t butu dün merasimle 

Vatıkend" muv.ıkkat kıtblre 

konmuotur . 

Çime to 
300 Bin 

Balkan Antantı 
Konseyine Doğru .. 

k 
ıeyl 20 ıubatta Blkrefte topla-

Balkao Antaoh 00 

nacaktır ı ı k il& bi · 
1 

tı•ı dünya alyuet n n ço naz r 
Kooıeyin bu top •D ' 

dOf tmelı tedtr: 
devresine teaa el d ki kardef nofu1ma.aı 16rlDI .. 

- 1 toprak arıo a J F • 

stih armiz 
Tona Çıktı .. 

Y 
. [ J.ı:. d ·ı · .,, • • .. ıpanya or O kadar lıl, nıtltere - ra•aa, 

1 

enı Yl , un)'a ma enCl lgl lCln ı6re ıon günlerini yatıf . ki d Bu vaziyet 
. , - t ' 1 ot.rede)·U taoıyaca ar ır. 

daha Ümitli bir Bene olacaktlT• ı franko hükurne 
10 

et Her mücadelt~ye de•am etmek 
kar1111nda CumhuriYka~ar tatbtk edebileceklerdir? Muhak-

J•Phlı toplantı1tnda D 0 ar eı H t yın mebus , 
ta7I b H • l -d 1 me uıların Tü 

1 
arm iOıterdlil bu yakıo 

emtryollarında mec' 1 e li.kaaandnn dolayı h~t~kkür 
•• b canen 

Ja at edebtlecelc:lertne d etmıılerdır. 
lr olan ktı. a K nuo okunnıu~tur. Müteakıben Tfirktyt'l hü 
t le anun deYlet relalnlo bir küme\ine tcıekkOr 4'!dt meıi 
eı ereııte mecltıe ö d ı.ı 1 rll ( g n C• Ve "I toya ge ecek 80 va 
._m ıtt. Sürekh eı l La•lıu la o"uDan b k v tan mcbusl rına da her tür 

det b u tez reyi müte· lü kola ylıkl rın gô•tertlmut 
p lrçok mebuılar ·· 

ıoz kar rlaotır ılmıştır. 

lrar 
sıra 

Veli h 
Gidi 

1-

o •• 
VeJiahd Uğr;f ığı yerlerde 
Fransız Mümessillerile Te-

masta Bulunmıyacak. 
Ankara, 15 (Huıuıi) 

Şamdan blldırllıyor· le Fraouz hük6mct mümeı 
Jran V ellahdı dnİn 

6 
ılllerı den kimseyi görml-

Keblreye aıtmek r.. 
0 

tçtn yecekttr. Veliahd, Şamdıın 
1_ \ • ,..zere ya- B 
llllDa Şamd n aeçecektlr eyrut ıtdecek. 
. Veliahda 25 yüluek nuırsaur ke:r:a orada d Fran11z mü· 
refalıat ed cek ve 7alnız Su· rne11ıllerlol gör lyecek ve 
rıy 1 martta Mıııra gidecektir 
'- 0 makamları taraf ıadao BılAh "''' t a arc Vell•hd bir Mı· 

ı'' •nıcaktar. •ır v purtle Sünyt kanıho 
~ "••ın Franı ile mDnaa • d K 'tı le 

1 
an. ı:ııldeoJz, Bıura kör-

" •h b•ıl mit buluodulu için ftıZt rolu ile mc:mleketloe 
' ~ ••n..t ter i!Olrfımet , d6aıeelcttr . 

Maden TedkJk ve Arama ıuo 10.742, zımpara 6 .092, kar rını oe dereceye I k 11 eı 8 İspanyada yakı• 
Eoıutüıü, 1938 senesi içinde maoyazll 804, maden ıuyu knk olan blrf Y v rs, ö büoı ";;r:ı:neceftdır . fakat b•· 
madenclliğlmızin tıtlhaal ve 562 163 t ı t G b d dahili har ta 

0 
c So • oo o muı ur. e · lr z man a bttoıf• oaıartle de bakılamaz. -

ltleme vaziyeti üzerinde en· ne aynı senenin 1 1 ayı nunia lıpanya ı.ncıelealne v t çıkacak birçok 2lrlft 
tereun bir Hpor bozırla - adan ıonra or aJa içinde çtnıcnto 11tthıallmlı: na eren çarpıftıl 

1 
birlikte birçok dnletlerl de 1•· 

ouıtır 255.942, kükfirt ııtıhı lımı ı: meselelerin lıp nyA 
1 

e k 
Evveli dünya m&denctlt- •-ınen ılallendlreceil muh kkn tır. • 3.808, boraaıl 4.572 tona ,., • C - 1 d ha~ 

ilolo 1938 ıeneal tçiode du- f it 1 oın Tuouı · e:ıalr ur.er n • yükaelmtıtır On ay lçıode D ğer tara ~·rk :!aınd '0 doğan bırFran11z.halyan ı•rıl•· 
rumu, bir yıl öne ıtyle kı- 363 s rı<hk lüle taıı, 592 ıdd.aınna a ıt ye varacağını bu ıünd n keıtlrmek 
1 ılaomaktadır . VarılaD ne· h 1 , l lıjı vardır kf ıonu nere d f ıtıe cıva htı u t oı mtıtır . ü G 

1 
Ç mberlayo· btr tehdit makamın a, ran•• 

tice, umumi olarak, lıtıhaal 
rak mlarınd bir kOçülüıün 

mevcut oldufudur. Huna 
l'DUkabH ise ftat ve ıtok 

•azlyetl müıald btr aafha 
ıöatermekt dır. Y eol yıl, 

dünya uıo,denctlıtı için da· 
bn Oaıltll bir sene olarak 

glrınlttlr. 
· Türkiye madencillil l.e, 
1938 ıeoeılnto düo1ad ki 
konjonkt6rel gerJlemealne 

tibl olmamıı ve ihracat. he
ıneo madeP üı.erınde yük-

ıehntıtır. 
1938 ın yalnı~ tik on 

ayında tat k6mOrü l•tlhıa 
hmlz 2 191 069 aeoo aynı 
mOddet lçludc lloylt 107.752, 
krom; ] 71.501, ç.inkolu kur 

M k 1 
• ıüçt r. erç e ' d k a· . u ayese er: topraklarına bir tecavüı. olun doıtunun yar 11•1na Of l 

Bir ıene evvel tallhtale cağını teyld etU Bunun aradaki ıerglnllil yatııt1rm•i• k ~ 
1 1938 r k 

• h l ldarı11• ılr•I •erm•• 
ald ra amlar a in' mu· fi gel"llfyeceğlol talyaoın as erı azır 1 

kayeıeılnden fU oetlcıle çık açıkca göıtermektedtr. ..ı ua bir ••· 
maktadır. 1938 fn ılk OD uz.ak ıarktakl botuım• da her an Anup• 
ayı içinde tat kömürü tıUh· hhn hidlıe çıkarm•i• yeılie olabıllr. 
ultmlz 2.191.068 tondur. Bütün bunlara Orta Avrupad:ı henOz lcapanmıyan Jlfer 
Btr ıene e9vet aynı müdde • t 1 d ıll ediline dü•ra ılyaıetlaln hiç d• 

ılyaıı meıere er e ve d ııı. Dlü 
te tekabül edeo mıktar emniyet telkin edecek bir durumda olma ıfı ıur r 
l 960.000 ton idi. Lınyll kö B 

1 
dl ki Ballıan Aataotı konıeylaln 20 ıuDatta 

937 l ı_ unun iç n r 1 b 
mürü lae 1 1 • on ayın ~ 

1 
t ve bu toplantıda •ereceil kerar ar Ü· 

89 68 9 t k 1938 d 
yepacaıı top an ı 1_ 

da , on ı en e h ıyetl haizdir Bu kararların her zaman•I 

07 7
r.2 t ı• t yük bir e emın ı . :> on o mut ur. b lh k ruma yolunda tam bir ı6rftı n fikir bera· 

OüoJ• demir eadüıtrfllnln ıı f au u 
0 

1 
b

erlfol'lofn mahaulü olacafın• ıGphe etme IJfı: 
1937 ıonuoda baolayıp tak • 
rlbcn 11 ay devam eden ounYLl ıl1uetlnln IBtllDlı ıeçhdlfl, bfr çıkmaza ıtru 

aıbı 2ıraodOIO ıu ıOolerde Balkan Antantı, 20 ıu· 
buhrt.nlı dt-vreılne rağmen • 

b
attf!D ıonrakl gÖrlltmelf'!rdH! yll'e ku\"Yetll bir ıulh lmlll 

Türkiye krom lıtlhaalitı 1937 m 

yılı on ııylık ıhr c tımır. •laralır çıkeea&ctır. 
(Socu dördlocu ••>fada) 

T~lıfik Unutulmaz 



~AYfA ı 2 

Hayvan Bakımı: 

Koyur Hastahklan Ve 
T davi Çareleri .. 

Vilayetimizde Koyunculuk Ve 
Koyunculuğun Ekonomik 

Ehemmiyeti .. 
-6-

Bu hutalıfa ilkbaharda 
çok rHtlsnır. Kıra§ılı ve 
çiyli havalarda nbab f!rkea 
mera1a çıkan veyahut faz 
la ıulu ve bataklık mera 
otlarını yiyen koyunlar da 
bazı ç•,.r otlarından kOflG 
ve bozuk )'emlerden, veya 
but kuru otla beıleatrkeo 

btrdeablre yeıl1e b.rakılan 

koyunlarda, fazla Oıüyen 
koyualar da ı&riililr. 

Koyunda karnın ıol tara 
fı ı•ımeJ• baılu Bu laal 
koyun merac!a otlarken bir . 
denblre baılar. Hayvan ra· 
batlıslllnır. Yatıp kalk mala 
ve ıGrGde ıerl lıalmal• baı · 
lar. Etraf.na balnoar. Yfme, 
içme, kutllr, nefeı ııklaıır. 

fitlik arttıkça ko1uQda fe · 
nalaıır . Ve hayno birden· 
bire 6lftr . 

Hu baıtalıfın anlaıılmatı 

kolaydır Hö1l• bir hal o'un· 
ca hemen koyunun karnını 
ma .. J yapmalıdır. MeaaJ 
16yle yapıhr . Koyun lcabur
ıaları tanf1ndan baı arka· 
ya ıelmek &zere iki ayak 
araaına ııkııtmhr. Ve tlt 
tarafı daha fazla olmak 
ih:ere sık 11k otulur. oıul 
dakça ltkembede- toplanan 
ıazlar •lızdau ve ıerJdeD 

çıkmala baılar . Gaz çıktık 
ça koyuo ferahhk duyar. 
Fakat bu lllft deftldtr . He· 
men afıla d6oerek tllç do 
labında bulunan lnıalts tu 
aundan 100 ıram btr bar~ 
dak ılak suda erıtl l erelı ko 
yuna ıçtrmeltdir . Ejer ıtıltk 
ıeçcnezde haywanaa feoahk 
ıör6lürte ııkembeyt delerek 
ı•zı çıkarmak llzımdar. 

Yokıa hayvanın hayata teh. 
lıkeye ıırer. Delmek için 
Troku denilen l •lt kullanı 
hr . Aıet ıOzelce kaynatılır 
Koyunun sol b6irl kalça 
ıtvrtıtntlen 4 parmak kadar 
llertdeD veyahut aon kabur 
ıa kemlilnden 4 parmak 

kadar arkadan ve belden 
10 Hntlm kadar aıeğıdan 

tüyler i ıüz"lce kea•I r Bu 
ra11 arap ubunu ile yıka· 

nır . Kurulanır T1raı .. dı len 

y~re tentürdiyot ıürert-k 

mdnoplar ötdOrüiür. Temiz 
ve yılcaamıı el ile alit ah 
nır Tam tarif edtlea yere 
ko9arak ıol el ile koyunun 
duruıuna ıöre dOz11ünce lu· 1 

tulur. Ve tal elta aya11le 
alete ııkıca "Yurulur. Alet 
tıkembeye bat!'r batmaz or · 
ta11odakl demir kan61 çıka· 
rılır. Koyunda ,.bir boru ka
lar, bu borunun : bır ucu tı 

kembede btr ucuda dııarı . 

dadır. Dııarıdakl ucdao fe 
na kokulu bir r•a çıkmaya 
baılar. Gaz boıaldıkça hay· 
•an ferahlık duyar; •• ılı · 
ilk hafifler Sazan i.letla 
uc• tıkanabilir, o vakit ka · 
aü16 sokaralc açmak lazım· 
dır . Fakat bunuola hay•an 
teda•I edılmlı deilldır. 1 2 
tDD f daba haıtaya dikkat 
etmek h• tf1 t..llmak la ~ 

zımdır . Tekrarlamak thll· 
malt verdır. Koyunu perhi
ze çekme1t ılık çorbalar •e 
kayne.t . lmıı ot ıuyu verme· 
ltdır. Bu haıtalılc eınaamda 
rebe lcoyuolar elneriya yav
rularını atarlar. 

Eler t 'tllk ıert daneler· 
den veya ltkembede gıda
DID fazla toplanmaaından 

ileri ıelmtı lıe biyle sancı· 
tarda karın ıert olur, ize· 
rlne •uruluoca davul ıtbl 
eeı •ermez Böyle ıııhlder 

de ko1una birkaç ıGn mua· 
tazaman 100 ıram lnrıhz 
tuzu l~lrmell, papatJ• kay· 
natılarak ıuyun• lçlrmell ve 
arkadan tus1u tu ile la•· 
maa yaparak bajıraaklarıa ve 
tıkembenln botaltalmaaına 

çalıımalıdır. Aynı zamanda 
havvaDı perhize almalı, 
ezalmlı daoe torbaları ve· 
yahut ı6t gtht ıulu ıeyler 
yldırmclcdır. 

En çok analara ıObGz, 
saıf kuzularda ıör616r Ku
zular analarının, J•btndakl 
.dıjer lıı:uzuların yünlerini çe 
kerek koparır, yutarlar Bu 
yOnler tıkembed~, batarsak 
larda btrbtrıne ıarılarak b6 
yük yumaklar olur. B&yle 
kuzularda ylme. içme. aza 
hr . Hazan h•ç kalmaz, bır 

liöıede büzül6p 1atarlar, 
aaafierlar, 6l6rler. iter ço 
ban dikkat etmez, baıle ka 
zuları vaktlbde analarmı 

yalamaktan •e yünlerini yt

mekteo me•aetmeHe ıGrü· 

de birçok kuzular bılınme
den 6lür, ııier 

Hır ıürüde böyle btr hal 
16r6(üace: Kwzuları •n•ta· 
rındao a1Jrmala. Ôn6ne üse· 
rlne tuz serptim f kepek lıo 
yarak yalattarmah •e arka
daıluıoı, toprak ve 1alreyl 
1alamaktan menetmelldır. 

Analarına da tuz •ermeli •e 
zalf koyunlara besl~melıdır . 

Ko1unlar; y~dlklerl ıe 

hırlı otlardan, küf 'O, bozul 
muı yemlerden, veyabutda 
zehhlı ıliçlarıo yeme kanı 
moaından haatalandıkları 

ıörülür . Alınan zehır az 
o lursa ekıetlya haıtalık an 

ıa,.lmadan aeçer. Çok o ur 
H ııddetU o1ur. Zelatrleae• 
koyunlarda tnklbaz ı6rOlür, 
kalb. çarpıntıları artar •e 
hayvanı öldürür, Eter zehir. 
lenme azar azar oluna •• 
bu Sf'!hlrlenmeye ba,van da· 
yanına o vaktt kanlı fena 
kokul• bir aahal baılar. 

Bo1le btr hal olunca: He· 
men meradaki otları, •eri 
len gldaları sözden ıeçlr

melt, zehtrll H bozulmuı 

yemleri vermemelidir. 
Çoban ekseriya meradaki 

z·blrll otları htlırler, Ö•I~ 
meralara ıGr01u .~tlrme 

melidir. 
H .. ta ko1unlara da; luy 

oadılmıı ve ıoautulmuı pa 
patya ıuyu lnıtlra tuzu "• · 
rerek J1ke111be •• baiırıalcla · 
rıaı lemt•l•mtll •• ll•J••" 

TORl.DlLI 

- SEHİR HABERLERi 
' • • ! ,. • ' ~ • :r '~ ', 

Vilayetimiz Köylerinden 7 5 
Eğitmen Y etiştirileeek. 

Talipler Manisamn Horos~öy kursuna gönderilerek 6 ıY 
~erı gör~ükten sondra ~ö~lerine eğitmen olaca~lardır. 

Eğitmtnlu bir inşaatta 
Maarif VekaleUnlo, hem 

öfretmenııa ol•D bGtün köy 
lere öfretm~n Yerebılmel«, 
hem de köy çoculdarun dıba 
ameli yetııtirebtlmek 1Dak · 
Hdlle muhtelif •lllyetlerde 
etıtmen kuuları açmıı ol· 
dufunu evwelce y•zmııtık 

Çavuıluk r•pmıı olanlar 
araaınd•n ıeçılerek yettıtlrl 

leo rfttment~rfo adedi 'her 
ıene arttırıf makta \'e bunlar 
~endi köylerıDde koy ço
cuklarını okutmaktadırlar 

Bu ıene de bazı y~rlerde 
yeniden efltrnen k urelara 

ıçhdıtı ı•bl, lcun açılmıya.n 
yerlerden de bu ııe ııt~kll 

olanlar me"Ycut kurtlara rön· 
4erllerek eiltmen 1et11Urlle· 
cekttr. 

Maarif V ekllett, bu arada 
MaotHam Horoa kö1üodekt 
ejltmeo k urıuoa vtllyetlmlz 
den 75 kııınin altnacaflnı 
bıldırmııur. Buouo üzerıne 
•ıli.yet Maarif MüdürliiG 
kaaatıle llöylere bir tamim 
16ndermı1tir . 

Buna ıare alınacak ejıt-

m • a l e .- f a buluaduiu 
yerler 200 nüfuılu köy 
den fazla olmaaı, yaılan 25. 
40 ara11nda, iç Ye ya beı 

perhı&e almalıdır Zehı rle

nlp te ölmeden evel keatl 
mıt kOJ'unluıo etlnıol de 
kötlyen yememeh h11tti ço 
ban köptdderlne · bıle ver 

memelıd ı r 

Bır de pamuk tohomu tle 
zehtrleome •ardır kt; pa · 
muk tohumu ıçln.de buluaaa 

btr zehtrdea ılerl r•ltr. Ve 
pamuk tohumu yld ı rılen ko· 
yuolarda 16rülür. Haıta ko· 
yunlarda ylme, içme, aza· 
lır, bazaa hiç kalmaz, ko 
yun bir köıede büzftlür, ka· 
lır. Bir zaman ıonra koyu· 
auo ıldlil kırmızı olur, ıt 

dikte kan Tardır Arka ta· 
rafı tutmaz olur Arka ayak · 
lar yerde sürOnQr Pamuk 

••aıfh okullardan mezun bu· 
luamHı, askerltilnt blttrmlı 
olanlarla onbaıı ve çavuılar 
tercih edllecelltır. Bu ıtbl · 
lerlo köylerinde btlflll çtft . 
çıltkle a likuı olması 14rttar. 

K.ura mftddetl altı aydır. 

Yol ve kura maaaraftarı. el · 
bııe ve harçlıklar Maarif 
Velılleti tarafından •erile· 
eekur. 

Bu kunta muvaffak olaa 
lar, köylerine ıandertlecek 
•e Maarif Vekaleu tllr•fın 
dan kendll~rlne 10 - 15 liri\ 
ılbl bir ücret verilecektir. 

Etıtmenlere,Ziraat Vekl~ 

leU tarafından da bayn11, 
tol.um Ye çıft ileti veıalre 

gtbt ıeyler de temin edtle · 
cekttr. 

K.un önümü&dekl olaanıa 
blrl•den iti be.ren f aallyete . 
aeçecekttr . 

Veremli iki 
Kara•ığır ine
ği imha Edildi 

Şehrimiz mesbahaııoa ke- 1 
•tlmek lçla ıeUrtlen hay••• 
lar arasında lkl kara11fır 

loejf, belediye b•ytarı tara 
fıadan yapılan muayenede 1 
veremli oldukları anleııldığıo· 
dao keılldıkteo sonra 
ıömnıek ıuretlle imha etti 
rıl m i ti erdir. 

Bir eve taarruz. 
Dumlupınar mahelle.tnde 

Mehmet o§lu makineci Oa
man ıle arkadeıı Salı h oilu 
HüHylo, ıerboı o\ank Cum. 
hurl1et mahallt'aınde ibra
btm kızı Hurl1enlo evıne 

ıeca.,üz •e batırıp çaiırmak 
•uretlle lıtlrahat umıımlyeyl 
aelbetttklerl tddiaılle 1alıla . 

lananmıı!ar. adltyeye teıh• 
edilmıılerdlr. 

Yıkının cıd~a. 
kilıbeaı tohum kad" r zehir · Pukelerl yeni d6feaea 
it detıfae de onu da •erir· Anafartalar caddeatnln,ıon Y•· 
ken dt~kat etoll'k IBzımee i•n yağmurlardaa mütead· 1 
lır . dıt yerlerde ıu birikintileri 

, B6yle bir koyun g6riil6a· ve çamurlar huıule · ıel· 
çe ICo,unlare pamuk tohu - 1. roııtı 
.,u l'erm l&teQ vaz ıeçme 8eledtye, ıtf•lye arabala-
lıd'r rlle caddeyi bol ıuyu ile 

SONU VAlt rıkat•rak: t••tzlettttmtıttr 

Belediye 1801 Hakem Karff 
bin lira iatikraz Akşam Açıl~ 

k Dün ahıam haked'I ~ yapaca • ıu, antretör Sallh• 
_,, t•rafındao Halke.tl 

Belediye Maclisl dür kü go-
rüşmslerilı şubat toplınt1-

smı son terdi. 
Belediye MecUıl ıubat yı 

üçüac6 toplanh11n1 di\a B 
Naci KoClauazın riyasetinde 
yapmııtır. 

Toplantıda Belediyeler Ban· 
ka11ndaa abnacek 180 bt• 
llra borç para ıle bu latlk• 
raz haklnallakl mazbatalar 
Mecllsce lıabul edllmlt •e 
rlyaıet makamına bu huıuı. 
ta lizım ıelen Hlahlyet de 
•erllmlıtlr. 

Bu ıuretle ıubat toplaatı• 
ııoı ikmal ede• BeledlJ• 
Meclisi, nleanda tekrar top · 
laomak üaere mlzakerelerf .. 
ne ıon •ermittlr. 

Bir dıirı mldürO ııkllıt 
emrine ıhndı. 

Varidat mOdOrl Cemil 
Acar 16r6lea lGzum herine 
vekllet emrtne alanmııtır. 

açalmııtır. I 
Çolııılacak itler üı•'1 ti 

ıörüıüldükteo sonra, ıoP1 

l1 ıOnl ıl çarıamba 'ffl ~ 
zar akıamları olarak k• 

•dllmiıtlr. J 
Kursa ) 5 Bporcu ııtl 

etmektedir. 

Bir T ecavill 
Jddia•ı· 

Adliye. birkaç ,t•~ 
beri 14-15 yaılarıodak1 

kıza tecavüz edtldtil ıd~ 
lzerlnde tahkikatta bııl 
maktadır. I 

Bir at!entn evllclun•°'ll' 
ıl ve adı Perıball 0 

bu kıa •• nezdinde bll~ 
dufu aile pollıe mlT• f 
ederek komıuları ola• 't; 
adındaki tanıdıklarıaıP il 1 
tecavüzde buluadutu11d I 
dıa etmıılerdlr. Hldlı• h I 
kında adliye tahlrtkat• 
••m etn1ektedlr. 

5 Martta Deve Güreş' 
leri Yapllacak .. 

- -
On sınedınbıri ııhrimizdı yapllmıyın ~u ıüreıllfl 

birçık ,a~li111 •ıre~r aetiıtılmk. f' 
Tekıpor ku16bl idare he- tlr.BılbuM ~ar•alaçtakl .M 

Jeti 5 mutta t•hrlml&de bir rnodünya ıle Edr••'~ 
deve 16reıl yapalmHını ka Mercaa adındaki pehltfl"' 
rarlaıtırmııtır d ı d L ı ti e•e er e •U ıtıreı ere 

Şehrfmtade OD ıeaeyi rak ettlrtleceklerdlr . 
mütecaviz bir zamandınbert ..1 

On d6rt deve araaıad• rtl 
yapılmayan bu ıüretterlo 

çok alikah ve sevkli ol11ca- pılacak olen ıüreılerd• ~ 
iı muhakkakhr. rlocı ıeleoe 100, tktoel 

Kul6p idare heyeti, bu 50, 6çüac6ye 25 •e dlrdt' 
münHebetle kaza- citye de 15 lıra mOkifat fi 
larımızcla yapılmakta olan rllecekttr. 
rüreı1ere tıtırak eden peh G6reıler Altbtkmet p,/ 
it Yan de•eierl anıaje et nttı~ ıtadında yapılacaktır. 

Çiftçi Mallannın Ko-
ru ması Projesi .. 

Hazırlanan liy ıhada çiÜçl mıllarının karunma11ıı.
. zirai suclann takibi hususunda esısh ma~dalır ,_. 

Deıhlll1e Vekiletl , ıeçeo 

aene hazırlanmıı olan ve 
Kamutaydan üaf"rlode bası 
tadiller yapılarak buıftnkO 

ihtiyaçları daha iyi karıılı

yabtlmek fçıa ıerl ıalınmıı 
bulunan çiftçi malları.om lro· 
runmau kaounu ptojetl Gze.. 

rlndekt tedktklerloe baıla· 

mııtır. 

Yeni proje çok möblm Ye 

buıüae kadar tamamlJle 
;&carıılanmamıı bir mevzua 
temH etmektedir Proje çift 
çt mallarının koruoma11, ~• 
ral auJiflD temto, :tirat ıuç· 

ların ıiiratle tahkik ve ta 
ldbl tçtn haıırlınmıttsr 

330 Tarıhtnı teııyaD ve 
.. kt:r; maddeden ibaret olan 
lnt l.ekttl•rl lıalırkunl•lt:t ı. • 

DUO bu afi yeyi temlD "' 

memektedtr Çarıı ve ~~ 
halle belcçılerlod~n 1' JI 
ıehır ff lıtaıabalarda f•'f 
lanılmakta, belediye k;;,, 

ouada IH~ çiftçi mail• s,I 
keruomaaı için bükürl' ·il 
Juumeı1cla beraber k•''P, 
temin edtlmcmtı oldajaJ19 il 
hemen hemen tatbik el 
memtıtır. ti 

B&tün bu ekııklıkleri ~ 
mamlamak içle hazırl• •' 
olao projentD umu01I 

1 
I 

kimlerine temH edeO ,, . ,, 
ttcı maddelerlode alr•• 

11
,,-

çıftçl ,,., ,,. 
tırıf ~a,ı 

tir. 

imar 
1 (S.au 
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6 Y için~e nıe ıle .ı h -siah nesinde 130! h ılı v 
tatt , 8019 hasta ~ ay ta ted vi dıldi. 

r 
ı 

Sıhhi imdat ta
areciliği. 

Uıak mmtaknlıuda bulu 

<Dan b:utalara çobuk surette 

aıhhi yerdtm r6tlbm le 
mukellef 11hh l\l tay ttclltit 

~ovyetler Bırllilnde reblt 

loklıaflıua mazhar olmuı 
bulunmaktAdır. TayarectllllD 
bu kıtmında, .halen So•Jtıl 
ler Bırllğıode, binlerce kiti 
çah~maktadır Der t cer· 
rahi müdahalede bulunmayı 
ic b den vahtm haatalak 
h llertntl , ıftratle kan 
verllrııe lü~umu gôruldü 6 
u.tn nlıırda mü deh "le de 
doğum nk farında ve daha 
ı ır bunn. d lr thttm11 Herde 

doktorlet , hemen derhal ta· 
'Y re ti h~tıtanan y oıoa en 
çabuk bır stırette v&rmak
tadır 

937 • leml~kel ha!lalıant.ıi E er varılması icap edea 
Seneat 1 lllıı: l nıa i ılınd kulak, boğu. burun ameli- yerde tavarenlo inme. 
et h t h L 2246 h a • an stade J ti rı için arnelt, t koltuğu ıl lmı::in11z Sı doktorlar pa · 

ir Sinema 
K rnazlığı. 

1- rao11:ıların meıhur •"•· 
demesi ananelere baila bir 
müe11eıedlr. Rır Anıerlkan 

ıtrkfltintn '91r celıeıtnl f ılıaıe 
almak üzere JAPbiı bir mü 
raca tı re!d etmlt fak at aka
demt içtima talonunun içe· 
rlde klmıe yokken filime 
alıamuıaa izin v~rmlıtır . 

8u tı için ta Amerlkadaa 
kalkıp Perıse rlden f!llm ope 
ratörü bu red cevabı üzeri 
ne glrkeUo telgrefla vaziyeti 

bıldırmlı Aı l) ğı yukar1. ıöyle 
bir cevap almıthr; t.M6tkl 
1ltı renerek muhakkak fiil 
me al01al111oıı.! 

Operat6r düıünmOı. ta · 
tınmıı ve kedemı11enlcrl 

atlatmanın çareılnl bulmuf 
projcıl muvt. ff ak da olmuı· 
tur. 

Akad mltlvenlerl flllme 
almak yasak dejlldir Oo-

lara birer birer evlerinde h aıta Yatarak ve 13662 alıomııtar ıütle yere inmektedir. ((Ro· 
•uta • alet d tir B t •l edılnııı K&ho ye çıkarılan cerrahi dlna» tayareılne Uzak Şark · a terılojc ı b zlferd ederelc yeııl reo"lı 

da 619J " rotuvuın iletlerln nolu nlatı lusmen ta mfirf'ttebat için lüzumlu 
ua, ınuhtelıf m ddeler ikmal dılnılttlr. yardamı yapmak ilsere Clok· merHlm elbtaelerlJi filimle· 

ene dılm•ıtır rfnl •lmıı, ıoara akademi tç 
Röntı 

0 
l b B kterl1olojı labrotuTa tor Tıhonouun paraıcıtle at-

1422 h • rotu•araoda rmd lııı aletler el~ktrtklendt· larııı bütOn cUinyaca ma Uma ae.lonuoBa Mıme çekil· 
• ta teıhı mt ti edtlmtıtlr . 1 ve teda vl ırllmııtır lümdar LOzumu takdirinde f r · 

535 H B hkeıtrde y nlden ınıa paraıftt ile •lt~tıllte p nıı • Şlmdl bu iki fıltm Holt 

Sömürgeler Vıe 
Yamyamlık 
Meselesi. 

Parlıte toplanmıf ol n ıö 
muraıeler tıbbi koaııretl eı-

DHJDda tnunhi•0 ea eıkl 
da ularıadan biri röıden 
ıeçtrllmııtir . Yamyamlık ıne· 
ıeleıl. 

Genç bir bekim pek de 
mübtuel olmıyan ıu mev 

zuu tahlil •tmlıtır · Y • m ya_m 
lı~ın ortadan kal ·ouı.alyle 
buıüokü Afrika halkının fe 

na ırdalaarouı aruındakl 
milouebetler h kkında. 

Sı1}'1n 1'ongrecllerln bu 

huıu ta •armıı oldukları n 

Ucc er bııe btld trl memııttr. 
f 11kd ıöın6rıeler bakımının 

mOCl
lmperatorlufun uzun 
det yamyam kalmıt aıınta. 
kalaranda bu ideli ıhya et 

mi1e daçet edıldlllot heoOı 
ıııtmlf deflllı. 

Ne de ol,. benim 1 hıt 
f ıkrlmi ıorauanıı • bızlm 
yamyamhk hakkındaki peıla 
hükümlerlsnlzlo,birçok dıfer 
lerl atbf, pzden ııçlrllmlYe 

k ttn · 
ıhttyacı olrnadıiı an•• 

d yım. 
16z 

1 
rlci 124 kul k 138 dtl ekte olen DoJır.um ve mantar ameliyat telleri ve yut ılnemaeıları tarafından 

o llJak Qı re 797 ' IS t lıf eımelıyat ınub Çocuk B kıme•I ve ~ ÖJ hatra verıl cek kan d bt ~ok basit olan btr meharet· Oh! Müaterıh oluauı Sıze 
ŞGpb 

1 
1 Pılmııtar Ebe M ktebl tçıa 937 yılı indtrtlmekted". le monte edilecek ve 1eylr 1

_ dl be• -
e l hayvan' 1 ıöylemelfylrn ki " D 

fından 
1 

l •r teu. bütceslu lıı:onulao 14500 Ura Paraıütle kan lndırllmeıf el er perdede akademt aza· yant . 

el 
•1rı •n 137 

1 
h ı k d 1 bıma h çblr zaman 

uz ted vııı 111 a k u · tamö.meD mezkO.r toıe ta sarf için, buıuti tertibat ·nrdar. arını • a eml içtima ıa o· ı 
1 

Y•pılm l 1 1 Y mlık •delini tatbik eten f 
kı bini mQh 11 ır. edtimtıtır B6tceoto 58 3 el Konıerve cdtlmlt taze kan, Dun ıldlp ıe ırkeo birbir e· 

1
111 h cavız firen 938 S 1 rtJle koauıurkea 18recekler· d~1:.llım ve bu aynı zamanda 

ıtal rın tcd enulntn a ta ayı ur- bir ıııeye konmakta. bu ti • d • ıtı 
vam dil •vlttne d-- f d ı ı. dtr. h m 1nd i hem de ını -ınlıttr ""' an 8 mem eKet hut hane ıe de huıuıi hır kutu için• •· 

Bütçey t h ıine 1301 basta yDlerak Ye l I .-r- yadı taktir ctınayede hiç ha 
10 takım eY:t .. •klıbaütı "konul n 019 h ıta ayakt olarak )'er eıtarl mektedır. Bu &rnto T sırruf ıın"ıLlırı ha· heırer detıliın 
ruatı) • !un l•f•r tedavi edılmıııtr P•••tOlün ucuna batlana· U 1 

H hy pılmııtır. 937 Yılına nllbet:e mOıra · rak lıteodıtı yere rukarı· sapları Fakat b na öyl seltyor kl 
asteı a enin h dan tayareden atalmalrtadır. · 1 1 •IJ•ıl ı&zd eyetı umu caatın günden ı ne fazla biz ıarplı adarn ylJ el er. remıtl 1 en ıcçırllerek ki lattağı ve meaatpı n arttrx.ı 5Jbh1 imdat tayarelerl, ıım . Sovyetler Bırllğlnde ta . d 1 r nla "klıu 1 R 1arrruf sa dıkluandakl de dilımaoıoı• hakkın an ge • 

nokıaoları ık 
1 

1 mnaı e a h ayhk pıl D faaliyet dty kadar, ythlerce l•tr• b ek 
il• ları ta 1 m ' dıv r •• netıculnde anlaıılmııtır . o1111erve kan taıımıı •• pa· PO· heHpları•ın umumi '" mek huıuıundakl u p ıcap de m r cdılrnıttır. Ve ç k6ou, 1938 ıenetf ı.arfında. eıkl tarzı a1l• rı1aeııt mGt 

il eri ata ıırb nenlD iptidai raınt1 1 aım olan •ere at le ucnu ; b deanr!nlo t iri- b " bir milyıır 536 mil) on rub lca etmlye raoaımıyoru:r: 
• lr ıckilde-n kurtuıltnaıı için mııttr. Pratik, tayare ıle 

ve bo elar t cdıt dJal pılmıf elektrtlde itler ç m ıır me k 1 le artarak kinunuıaai 1939 Evet, rı1a11z ,dı1orum, çOn· 
Ronto... e f uılotlr. kı k 

1 
na ledl mek v 1 hut para tarihinde 1 939, 6 mll7arı ııı"'D ça h neıl • orifer kaz aı kam. idi • yyahlar, kiıtf(er • m• • 

aıutbah ,' nklaıt tır ne ve ıütle yece indirilmek ıure bulmuı. tasarruf hesapları 1 

1 
badan onet mubaraa dtlmlt ve barr•rler yaaıyamhk ld1ott e 

P• aııı b h Y• · dahthye ıentıtnln zemlnlae ttyle kanan kalltaslnl kay- Hhlplerlntn ad dt de aeDe ·ı 

SAYFA : J -
ispanya Cum· 
hariyeti He
niJz ölmedi. 

Tarıhlo n zaltm hldl•e · 
!erlnden btrfıl oldu bitti. Ka
talonya düıtü. O Katelon· 
ya ki. kanı1le. diliyle. ru · 
hırle, bizim Oe ve Prov o
ce dllhnl~le kardeıtır. 

Annelerden, yettmlerdeo, 

ıhtlyarlardeo .e )'ar hlardao 
mürekkep bir lnaao dal uı, 
hudutlarımır.a ç rph, Cum -
hurlyet orduıu da h rp de· 
rrıeden ve teslim olm k lı 
teroedao hududumuzu e tı' 

Heveccn o kadar çok ve 
o kadar ıı<ldetll d rbelty r 

ki, düıOnmeye vakit yok. 
Buo• rağmen Ketalonf& 
mukııvemetlnfD btrkaç hafta 
h tti birkaç ıün lçtoile n•· 
ııl çôkertıldtffnl d f ome· 

e çalıııyoruz. Uzun ~a
mend • beri Cumhurl tçt· 
lerlo, modern •ll&hl ra icar-' 

11. o 111 sar11lmadaa 1 at 
ettik lerlnl g6r0yorduk Hal

bukl, bu modern ıillhlarıo 
hiç blrlıl Cumhurı,etçtl rcl• 

yoktu. Ôyle ta•&TYUr ecH· 
yorduk kl, cuınhurlyetçllerln 
kahremaoca dayanmaları 
neticede muv.ffak olacak! 

Fakat Frıınko Kat 1onya 
üserlo yı§dığı harp m in· 
m ılyle taarruz ettf. 86yle 
taarruz ıkı > ıldanberl 16· 
rOlmemııtı. ltalya ve 
Almanya hiç b&yle 1a1-
ret ıarfetmemtıtır. Cumbu · 
rlyetçller lıe, ıtmdıkı kadar 
hiç bir uman yokluja, H · 

rurete dOımemlılerdl Yahur. 
tayarelert, tankları dei•I, ne 
yazık ki makineli tOfe"lerl, 
batti piyade tOfeklerl bıle 
yoktu. 

Bu ık• knt eald vazlret 
kartıllada, mafl6blyet dcltl• 

11
1 fnıanı bayrete dOıCir•D 

ıer Cumhurı1etçılerıa mu· 
kavemel etmderldlr. 

Populalre 
• • a çe duvar! rlol tavıl tçın 'korkunç mu 

eya mutb h tuıoın muıa b ı d ı betmedt~IDl tam surette •<51- bir ıeD• içinde 1,5 milyon 
nln k 1 a ın tel örgüleri · m a 1 prırJt e l mlı " • hıı. korkutucu tlb&rler bul yı ı an ., 

1 
olup bunlar gelmek zere . tcrmtıtır. faz\alaımıttlr . Tasarruf un· dl nu bir t:t.rlü anlıramı•orum. 

edil ı b ' ' erı tamir makta bl1bırlerlyle yarıı e • u 
da m 1 dulaıılc h ata.lıtdar- dır . dıklarandakt heupt rın v · Eıldılol kıyaslayıncn , kar· 

n le avı altıo• 
1 

Haatah neni d•hl ı ı· •• ha- tephirhane mahrukatı ola- ıati yükıeklP•1, halPa 389 yorlar. d k b ı ı ı h l ki .. ına " .. 5 l ı 0101 oyurroa lçla eme oı D 

•&ta ı rd• kuılonılao be: r~ci okıamına alt yapılma" rak mevzu 50 lır dan bu rübledlr; halbuki ıeçeo se- fakat önceden pltlrl 
1111 

ylyan ,.myemı. ıdeolojlılol 
~lr •;••nln akılme., lçlo lazı gelen uf k telek ta ıüno ıad r ı rfedllmek •• bu rakam an .. k 320 bir dGımooı yeıııeol•;çln~ı~ doJurmak için hemcinsini 

u-run ycptarıltnıftır mir itleri peyderpey yaptı ıuretde haıtalıkların itfası idi kıyamet maoıaratı d ı l H ı ı bofulıyaa bir me in 1• er· 

ıteh ne b h rı h>ft t dır. Sal ın h&1talık lçla ilzam •elea t dbırler Köylerdeki t&1arruf aan· Hkl Avrupamızır> maıum 
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: y d de oğrıııımakla '"ti,. etml•· ,,..., ı~ yor '- bl k 1 tın, onun d&ımanların n aaramamıf. rço şey er !erdir Cenıtz onların oeurın 

lıunlarm yapmıf oldukları ıeoe sa1rı münk~tlf kelmıı Mo"'olıara tamamlle yab acı 1 l k a a 0 " da barbıılıia bir mi•• o ar 
1 it• • nca k ô lrı m 1 erin den ıon tır. M •ı hu, bir ll ı m :o Cengiz un ut l ardan, on mloLetlo hu· 

o..... 'a:an: H LA At p Ç . a 1 ra "'yrılır, 1.ı· end•rln binası h 1 d '- lan dfio· t llkkl olu o urdu '"' tvzr~n /: \ l''·'R D - " .. Hanın talil andıran ıahılyeU cludlara arıc n e ~• ~C> : .. ı c. A TAJ.RAT o h b (Sana) kit belerl de bizim 
Daaaaaaaaao Tefrika N• 2 O.ft muhteri• enerafü,rının mü · hakkındaki fikrimiz diyor bir yal rdan ıeldıftnl en. a • f d it d 

· aaanaaaaaDaO cadelclerıle parçl\lanmıt ve katmaladır. Sçln pek okaekr 
11 

e •-

V., •ıt bur da btz, C 0 

iz Hanı ihata eden mu m 
CDa il k 1 b d '11 ıa yoruz: Bır 

e vl, bir avcı ve ç b 
6 1 o n, 

ç mparatorlu un kuYvettnl 

kırıyor ve hayatmd bir tek 
tehir RÖrmlyen bu okYm k 
Ye Y•zrnakten lctz barb r , 
ellı k vlm 6zerln hükrne 
deo kanunlar tanztm edl 
yor 

Napoleoo umumiyeti• 
Avrup nm parl k d h ,; 

harbt yıh. f et u utana. 

•ladır l t. o ordul rıod n 
bırıa ı nı M111rda kendi t•W• 
tltı d d l rk tmlti b r t rlnf• 

d 
' Ruıvanan buz ahalar10 -

ll b l\ı ır Q11 ta. Onun kurdu "' 
''lt ı b b luhb •oat, oouo a er or 

'"'" k• 

ouol rı llg edlhntı otlu, 
dah onun 1 xı ~ d ts 1510 • ver• 
ıetten m hrum edtlmııtt. 

Bütüa bu fatafatlı ıılsılel 
meıraUpte btr Uyatro tadı 

var gibi; Na pol on d o •ah 
nenin kahramanı. 

Ccnalz li a milıavl ola · 
bılecek bir deheyl harp bu 
labılmek için inaan t Bei
'1 k Yık endere kadar d&n _ 
m k mecburly uod d!r. O 
iltlaı 1 '- d ••e r, o dhetk r 
ve ua.aff er nç, rduluJle 
do makta olan gOnete lcartı 
cea retle J0r6yer k Y d , uaan 

c enıvetını yolu Qzerioe 
HÇIDtfh H r ı"'•I d• f I .. ı:.a er 

rln o eo yul ı k l'llerteblne 
~ rdıklan zaman iilmGıler 
Y-• h•t lklelat d aml tl 

Shakeıpeareta deha11 hak oğlu firar etm k mecburiye . Mo"ollar 6ni olar k meY· ğıldlr. Orada a•J•t .ade 
lnadakl ftkırlerlmlzden ılerf • tınde kalruııta. dana çıkmıılardı, dlierlerl olarak C•nılz Hanın bır • 
ıeçemez. ı ) ld 

Buna muk btl Cenrls HaD onların nereden ıeldiklerlnl Boido (!ilahın ofu 
0 

u· 
Muhtelaf müıkılit, Cenılz d bl Ermeni ta dan Kor 1arım bıle bilmiyorlardı Moiolla· fu ya:ııhdır. Ştmdl e r 

Hanın ıahılyetıoı clhaa na 
ad&1ma, Ttb tten Volaaya rın kahbar darbelerlnt lıttl muamma yerin• bir r• 

• sarlarıada kepatma)'a ıablk kadar uzanan ıaltanatınıa bir yorlar 9 e çok e-eçmeden rıbe tle karıılaııroruz. 
oluyorlar Evvell Mofollar 

blrtoc o kadsr ku9veıle -ya 1azmak bllmı1orlardı ve· Gzerlerıoden yıldırım ıtbl Orta ~atdakl Avrupa ta · 
kayoatmıtll ki otlu berhttn· yahutda raıudaD çok bir t•Y ieçlp meçhul ülkelere doi· rlhçılerJ 1ulıadar da •

5
•
1
•nll 

at bir mütklle maruz kalmadan beklemlyorlardı. O zamanın l'U ıOratla llerledıklerJat dljl veçblle, onun bir kuvel 
baba11oıa yerine ıeçmlf •e tarihi hemen hemen Hele 1 i r ü y 0 r l a r d ı. B 1 r ıeytaai1e ol:lufuna iman 
hatti torunu Kubtlly bile okuoması çok müıktl olan islim mlnrrlbl bu Mofol ederlerdl Onlara ıire bu 
eıkl düny nıo yarısın• hük Çın, U:rıur, Ermeof ve lrao bati ılof ıu 1 urctle ıhtııar Moğol cenup düoyaaı Qzerl· 
metmtıtl yazılarında bulunuyor. $ar· edııor: Celdtler, 1eodıler, mah· ne Hldırılmıı bir Deccal 

Bir barbar tarafından bir kt MoiotlarıD naUrl tarih •ettiler. ıenımetlerlol ıopal· ıdt 
hiçten yaratılmıı olan bu lertne atd otan (Sana) kita- dıl r •• geçip ııttder » l:lattl uri A rupa m6 
imparatorluk hakkındaki ta· bel•rlala ıayaoı itimat ter Bu muhtelif menbaları verrlhlerl bile, maale11ef. on 
rlhl menb

11
1ar çok karanlık · cCimeel de henüa pek reni- t dklk v• mukayeıe etmek Oçüncl .. ır tlbl Mofollan 

tır. Hatta son defa olarak dır. büyük m6tkllita badi ol- ılslı blr hayal halinde tanı-
loılltz lllmlerJ tarafında~ Ceoıts Han hakkında doj· muıtur Bu mel8le lle mr.t Y D bir dürlı hOklmlerl e 
yaır:ılan taeih bile, itiraf at . ru bir fıktr v• bDkl1n ure- ıul olan aıüsteırtkler ıad kapılıyorlar~ 

•il ıuın>t•llr kı. 1.•ldlıat btl••IL içi• n•r ıeyden ••· ıtyu1 ı..kıkatlet ıro rıbi 1 SONU VA.it 
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SAYFA: 4 

Çiftçi 

(Haıtaref ı tktncl 1ayf da) 
ıehır ve &uuabaiarda pllnda 

österllen imar hudurfu d ı 

ııoda kal n yerler, imar 
pi nları yapılmıyan mahal 
lerde çiftçi mecliılerlola t · 
yln edecelderl hudut dııında 
kalaD mahaller slral aaba 
Hyılmıı •• proje hükümleri 
hu saha içindeki çiftçi mal · 
larınıa korunma11 üzerinde 
temerkClz etttrtlmııur. Köy 
lerde çiftçilerin korunmaya 
t•bı •• kanun mevzuun 
4abtl malları k6J ltlerıncle 
bulunduiuadaa kay merkez · 
leri zirai ıaha dahılıne ahn · 
mıı ormanlar huıuai muba
f aza laClkGml rlne tlbı bu
lu adufuadan bunlar kanu· 
nun me•aau dııında btrakıl· 
mııhr. 

Bu Hhalar dalaıltndeld 
ektlmıı. dıkılmtı yerlerle zi
raat ltlerlnde kullanılan ve· 

ya ba itlerle alikah bulu -
nan 1abut umumun meonf a · 
atine tabılı edilen menkul 
•e ••1nmenkul mallar çiftçi 
teıkllltımısa mütenazır ola 
rak her kö1 ve belediye ıı· 
nara içinde bulunan zirai ı -
balar ayrı ayrı birer zir 1 

daire ltlb~r edUmr11 her zt · 
ral dairede bir zirai ıtçll • 
çiftçi mecllıt bulunacafı tH· 
rlh olunmuıtur. 

Projeni• 6 - 1-4 ilacü mad· 
delertade çiftçi mallarının 

korunma ıervtılerf, bunların 
kuruluı tuzı •e ·nzıfelert 
' teıblt olunmuıtur. Çtftçl 
mecllılerlal• müntebıp •e 
a1ra birer teıekkGl h llnde 
derplf ve ifade edtimul 
9lft~I mallarını• korunması 
itinin btlha11a memleketi
mizde taııdılı mGıteanıa 
ebemlJetln blldlrtlmeıl ebu 
it üserlode 1ak1D •e de•am
lı allkanın temini maksat· 
!arından doimuıtur. K6y 
ihtiyar heyetleriyle bel diye 
eneümenlet ine kanunlarının 

Yerdlll aall ve feri ••xlfel · 
rlnl• çoklufu huıuli eheml 

yeti haiz •e cle•amlı allka 
•e takibi ıereklt kılan bu 
itin bu teıekkOllere verilme· 

ıtnt mahzurlu lnlmııtır 

Koruma Hnlılerlaln ht 
1erarıt1e tabi olma11 •c 
merkese kadar bir mahrut 
halinde uzanması mabtyetl -

•lo lcabındaa •c maluadın 

tahakkukunu temin müt le 

a11ndan ılh m almııtar. Çıft
çl mecllılerlolo köy v be 
ledlye retılerlnto relıllft ol 
hnda icra ıelihlyettnl bu 
yerlerin mOmeı ılı ve icra iı-

mtrl olan makamlarında toplan
ması maluadıoı hedef tut
muıtur. 

Köylerde, ıehır ve lı:u . 
balarda kurul n çiftçi m~c 

' llılaln° umumun ıamtl mu 
rakip bir heyet ve mercle 
b ilanması zaruri görüldü 

iünden •e vJI~ yet merkeı.ıo 
d bir murakabe heyeti teı 

kil edildiği gibi çiftçi m 1 
larının koıunmaaı eaa lerını 
umum1 ıekılde derplf, lftnzlm 
ve tlltblklerinl rnurftknb 
makudıyle de mcr~ezde 

al kah vektlltk -.e delre 
müme11tllerfnden müt~ıekktl 
btr kooeey vüeud• getirile 
•kttr. 

Ctftct ' m•c-lr•ı •-ı" lığıtı,. 

ı Kor -
• • J Si. 

seçllece oolaran haiz olm -
ları li.zımgelen vaaıflar ile 
bu mecltı.lerln zamon ve 
toplanma ıe lll~rt bu f ıl · 
da göllerılm lf, teferr6 ta 
it hükOmler ntzamn mıaye 

bırakılmıthr. 

l 15 net m ddelerden 
terekküp eden üçüncü faııl 
çıftçl meclıılertotn vazıf e 
Ye ıelihlyetlerlne kararlerı

nıo tetkik Ye itiraz merçl· 
lertne •• ne ıektlde katile
ıece fne aft hOkumlerl lhtl· 
•• etmektedir. DördüncG 
fa11I yalnız bir m ddeden 
ibaret olup burada kontrol 
mecllılerlnln vazife ve ıe• 
llhıyell mütelea edılmf t· 
tir. 

Beılnct f aılı teıktl eden 
17·20 nd maddelerde hekçt 
teıkllatı, bekçiliğe ıırme 

ıartları teablt olunmuıtur. 
21·22 net maddeler bekçi le 
rln •azıfelerlne ld b6k0m
Jerl muhtevidir. Yedinci fa 
11l dahilinde bulunan 20 nci 
madde tle huıuıt bekçiler 
hakk\Dda h6k6mler konul 
muıtur. 

24 •e 25 nci ruaddelerla· 
den ibaret olan ıektztncl fa· 
11ldan bekçi lmirlerl ve 
bunların •azıfelerl mütalea 
edtlmtıUr. 

Dokuzuncu fuıl bekçıle· 

rln ta1tn Ye lıtıfalar11le all· 
kalı hükümleri lbttva etmek· 
tedlr. Bekçilerle bekçi lmlr
lerlae vertleeek toztbati ce
zalar Ye bunları tatmin ede-· 
cek ıa>akam •e mercii r. bu 

kararlar aleyhine vukubula 
cak itirazlar projenin onun· 
cu f uhnda yer almııtır. 

Bekçi ücretleri vr para 
mü af h 16-19ncu madde · 
lerden terekkfip den liy1 
haDıa on btrloci faılında t ı 
bit edılmlttlr. 

On ikinci faııl çıftçl mal· 
larıoı koruma teıktli.hna att 
masraflara karıılık ol n ıe· 
llrlerle bunların alınma ıe
ktllerlnl thUYa etmektedir. 

Teıktllt •• hizmetin ta · 
alluk ettıtt yerlerden alına · 
cak muhafaza llcretlertnlo 
tayla olunan azami hadlerin 
memleketta HrYet ıe•IJHI 

•e k61lünGn vaziyeti derplf 
edil ek uretıyle teıbıt edtJ. 
mlf, geliri m er af ını kartı 
Jaauyan kö,lere vtllyet ve 
b ledty~ biltçelerloden ynr 

dam yapalmaıt eaa11 kabul 
edtlmııtır. 

Memleketin birçok ye-rle
rJnde eı ıh biç bir fnzıbat 

kaydlne tibt olml\dan kuru· 
lan bekçi heyetleri ölç6ıüz 

ve tıpeteız bir ıekı l de ve 

bu proje ıle kabul edl lmlt 

olan h ddln çok üstünde 
muhafaz ücreti dı ıdtmda 

tabıil6t yapmnkta ve bu 

yüzden ti ayetler bırlbh ini 
kovalamııkta ol duğundan bu 
hükümle hem bu gıbı m e· 
sul o1mıv n te~ekküllerln fo 
allyetıne ıon verllmı hem-
de bıızı yerlerde çiftçiyi 
z rar ıokn n büyük ücret

ler önlenmtı ve ayna zamen
dn muhafaza lftnln mu nta · 

zam mesul bir te~kılittı Ye· 

rılmest imkanı temfn edil · 
mit olacaktır 

Bır maddeden ibaret ol o 
f 3 rınrii fft•ıldakr hüknm · 

T0RKDİL1 

Çimenta istih
salimiz. 

IB ıtersfı birinci s yf da] 

l 55,023 to iken bu ıeae 
aJnı müdd le tekabiil eden 
zaman içinde 171 ,50 l ton 
olmuıtur. 

1937 DID tlk OD ayında 
tıtihıal edılmtı olan 158.035 
ton kromdan 1flıde ı~ .88 
ine tekabül eden 29 834 tü. 
Ettbank 1üzde 4 ~ 75 ıı olan 
65 986 ton Fetbıye tlrketl· 
ne, y6zde 23 96 ti olan 
37 .859 tonu Türkiye made• 
ıtrkeUoe atd tdl. 1938 in tik 
a1ında lıtlhıal yek6nu olan 
171.501 tondan yOzde 37.28 
ine tekabül eden 63.931 
ton Ettbanka aittir. 

Krom iıllhHlltında k11a 
bir mazlıl olan Ettbank, 
ıtmdlcleo memleket ıhraca · 
tında baı mevkii almıt ol
maktadır. Bankanın çahı 
maları, memleket ekonomi 
ıınde btllaa11a dıt ticaret 
mu•azeneıande mibbet rol 
almaya baılamııtır. 

Eubankıa Dl•rtk demir 
madenınt de ııletme,ı lıuıa 

zamana •e büt6n tabii zor
luklara r•lmea ııtabıale bat 
lamıtllr. lık elarak lı84U 
tonluk bir ce•her 1ek6011 
KarabOk demir endüıtr11ı 

merkezıne nal. ledılmııur. 
40.000 tondan fazla bir kı 
ıım da Dınıkte nakle hazar 
bir •azıyett depo edılmıf 

Ur. 
Ôn6müzdekt Mnede Eti· 

bank; Dı•rlk demir tıtıhıa 

latımızı Karabük demir ıa

aayt m rkezının lıuh"k 

miktarını t mameD karııh 

yacak :ııletme proğramıaı 

teabıt etmtı ve mUteaklp 
ıenelerd mGblm miktarda 
dıı plyual ra demir ceYherl 
ıatııını temin deeek ted
birleri almıotır. Bunun için 

yapılacak teıktl ve teıtılerln 
et6dleri bıttrilmlıttr. 

Belit bıııh btr ınııı •asıtaaı 
olan çtmeato lıtlbıaltmlze •1-
01 ntıbette ı tıhliktmlz art
makta ar: 1,937 S ncet ilk 
on ayınd 136.086 ton ulan 
umumi lıtlbıal yekunu, 938 
yıla on ayında 255,942 tonu 
bulmuıtur. Seae yek uau iiç 
yüz bin tona yaklaımııtır. 

laı• halinde olan sı. • fab. 
rlkHı da faaliyete ıeçUkten 
ıonra bu fıtıbıal rakamı 

memleketin kurulugunuo bir 
ıfadeıl b lınde 7üluelocek 
tir 

lerle koruDmıy t bı mal 
lan olan her çiftçiye zir i 

sıcılle ka y ıt mecburtyell 

tahmil edtlm.ı ve müeyJl
dele, konul~uıtur. 

On dördftncO fuıl zirni 
suçların tahkik uıulıyle all· 

kah hüküml rl tbtlvn etmek
tedir. 

Bu f eıllnra zirai suçların 
ıüratle t hktkl ve ıuçların 
meyd na çıkaralmaaı, ıuçla 
rın yakalaam ıı ve çiftçi 
mallarına yapıl n zeır rlarm 
te bit tekli hakkında büküm 
ler • rdır. Zıre i euçların ta · 
kip ve muh keme usulü, 15 
net fasıl ttt kılı ıuretlyle pro 
jenln 49 50 ocl maddelerln
d 3öıterllmltttr . 

Muhtelif hükümleri ihtiva 
d n 16 ncı fa11lda bekçtle· 

re verilecek ıllAhlarıo elntly

le belcçt kıyafetlerinin ten . 
zlm edılecek ntzamn me il 
terin l 'D cağı, k~J Amir· 

RADYO 

-- ANllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T .A.P.31,70m. 9465Kca. 20 Kvv. 

16 _ 2 - 939 · Prtşembe 

12.30 Proğram, 12.35 Tiirk 
müsl 1 - Pi, 13 00 Memleket 

ı at yarı, janı. eteoro· 

lojl haberleri, 13.J OJ4. MO· 
zl [Cazb nt Çıaan) L ntoı 
orkeıtra11 18.30 Projrem, 

18 35, MOzlk lSohıtler Pi] 
19 00 Konut a [Ziraat ıa -

U} 19.15 Türk m ııdlt - ince 
aas ıuzlnak f aıh • Safl1e 
Tok1ıa lftlrakl tle] 20 Ajanı, 

meteoroloji ha erleri, • 
ziraat boreaaı (ffat) 20. 15 
Türk müzlil Çalanı r Ve· 
cıhe, Cevdet Çafln, Ref•k 
FerHn, K . N. Seyhun eku 
y olar Sadi Haııes Müzeyy· 

e• Sen ar. l - &\ ndon uıta 
HHeynl peffe•I 2 - Ce
mtl beJ · HOıe1ıoı ıarkı 

[G6rmek tıter ıözlertm her} 
. Nura Şe1da · HOıeynt ıarkı 

• [Gel beal •Hhula tad et) 
4 - HüteJln f abretın 
ıarlu [Meı ha met kıl J 5 -
Cevdet Çafla • Keman 
tak1&mt 6 - Ce•det ÇafAa 
Hüıeyol türkü Dajları •ta 
madım 7 -- Cevdet Çatıa 

HGHyıol tOrliü {Yakın ıel 
y luo] 8 - Mahmud Celi· 
lettın paıa - l•faban ıarlu 
[Oda baçare 1enı1>) 9 -
Arif boJlD - lafabaa tarkı 

• (\.anda baıl1etımı Tar J 
10 - lafalaan tClrldi (fetle 
i•nl ektim ıiil btttı) ı 1 -
Rabmt beyin bayatı [Ara
ban ıarkı '[Bana aoidu de · 
ilftl.) 21.00 emleket aaat 
ayarı, 21 00 Ko1tuıma 21.15 
Eıham. tahvtllt, k" biJo 

- nukut bort ıı (fi t), 21.3J 
Milzlk [Edik Sezen tarafın · 

dan Vıolnıei ıolol Anton 
kultınıt in · Soaat epuı 
18 Cemal Reıtt . plaaoda 
ref akt ed o 2 ı .55 Müaık 
[opera arJaları Pi.) 2J. l 5 
Mizlk ( küçük arkeıtra . 

ıef: Nectp Atkın) l -- Kut 
ıcb - Macar Macar marıı. 

2 - Maazer - Vıyananın ça· 
m ıır yıkayan kadıaları (ple· 
ka J 3 - de Miclaeh - Has 

ret (Sereaad} 4 - Gebbardt 
- Karnaval - (Valı) 5 
Lautenıchlag r - lıkbabar 
[Arjantin ı rena

0

dı] 6 -- ~u· 
tıcb - lıpenyol K.aprlÇJO u 
7 - Miller - KGçQk ıere 
nad 8 de Mıchelt . Şen 
Serenad 9 Hucalo si • 

Pe talozza oıo Ctrıb ıribla 

ı rk111 23.15 Müzik {cazband 
(Pl. 23.45 24 on ojanı ha· 
berlerl ve y rınld proaram. 

leriyle b Lıçtlerlo j ndarma· 

nın ıtlih kullanmı:r mezun 
oldukları hali rd ılllh ul· 
lanabtleceklerı. çiftçi malla· 
ranıo korunma11 haklnoda 
alanac k rtlrl r , çıkarıla · 
cak netice ve yaeaklara ay. 

km 1ıereket edenlerin para 
cezaılyle ccz laodmlacağı, 
hor zirai dairede zararların 
keıtf ve tesbitl jçtn lılzumu 
kadar ehlivukuf seçileceği, 

nunun tatbik ı kltnto Da· 
hıltye, Adlfye, Mtlli üd · 
f aa ve Ztra t Vekıllerjnce 
beraberce hazırlan c k bir 
nizamname ile t yla oluoa · 
c i• teu•h edllmlotlr. 

Proje altıncı Büyük, Millet 
M cllıl eızifeııln bnıl yınc 
K m\! t y rz ddece tir. 

l ŞUBAT t911 

ı', 
I 

Türkiy Cumhuriy i Ziraat Bankası; 
Kapital: JOOf)00,000 Türk Lir sı f 
Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans ~ 

Düny11nın Her TarB/Jndtı Muhabir/er 1 
.,. f 

Her türl zirai t r•z1 t· dl er bllc:ümle b nlı& ' 
a el rl b61ük ıubel rinde kir lı~ kaae. lar . I 

lhb r 12 t aarruf ve kun oar bt.:stıpl rmdn ıkr0' 1 

I ramiye. 
ADEDi 

ı 

· ıo 
25 
] (l 

40 

Lktarl: 
LiRA 
1000 
500 
2 o 
ıoo 

50 
~o 

20 

{ 
llcı anılyerli11 tutarı: ~ 

LiRA , 
1 o. , 

I 
500 f 

250 ' 
1000 ,, 
1250 
1200 ~ 

Oo I 
1U8 6UUO I 
Ba fkr IJJeler her iıç a11da lr olınak üz.ere st· I 

.nede dôrl de./a bu 111/ktar uzerindcm kura ile dağı/ı· : 
lacaktır. ; 

-~- ~- •• . •• ~ 
Devlet D~miryolları ÜciJncD 

, J 

işletme MüdürlüğiJnde~~ 
Muhammen bedeh ile bulunduiu Jer, ml"tar ye '' ı 

•t•iıda yazılı ıhz r <dilcce baloat 24·2·939 cum• s6; 
Hat IS de eçılr. eluthnıe ti Bah8'eıiı de 3 ucü ftlet 
bınuıoda eksiltmeye konmuıtur. ıt 

Bu ite aırmek lıtıyenlerln 142.50 lira mu••klı•t (1 

mınat •etnıelert •e 2490 No lu bu.unun t•Jib euıll f 
ııkaler •~ "•nuouo '4 ııcO mfldduı D ucılııoce ite ,,,oıf 
manil anuni lulunn. aoıjma daır btyeıırıan eluı ıl• 'ıı 
gün ve ee•t• Ladar liomlt) oo reıalı8ıne müuceatl•'' 
zımcfır. I a 

Bu ite a ı d ıarlııeme Balıkulrde 3 Dcil lıl•l•e Mi1!
1
, 

lGjOode •e Soiucak ıı~aeyonurıcla puuız dai&bllll" 
dar. 

Balaıtan bu · K•l•mdrctl: 
luoduiu yer 

Sojucck civ rı 204-21!1 

i 
Ctnıı Miktarı MuhaOJrC 

Yaraı ve 

oca tarden 
kliılcü tle 

** 

metre bed~lt 
mlk bı: ltr : 

2000 
f 
J900 

4 

f.~ 
' Mubammen bed it ile bulunduğu yer, mi dar ,.e ~ 

at ğıda ~ılt ihz r ed ılccek bala t 27-2 939 paz rlt11 

ni aaat 15 de açık akıtltme uıulQ ti~ Bela esirde 3 (.jt! 

tıletme btnHında ekıtltmeye keomuıtur. ' 
Bu loe girmek bttycnlerlo 142,50 Ura muvakkat te ,t 

oat v rmelerl ve 2490 numllrala lunuoun tayin ett1i 1 ,, 

ılkAlar ve kanunun 4 üncG m dd ıl mucibince lfC 11' 

ğe mantı kanuni bulunmadı§uı deıtr beyanDamelc'' ı 
aynı ıan •e M•lf' kadar komtı1on r•iıllğioe m6rıct'1 

•lizımdır . ..dl 
Bu ite eld rloame B lık Elrde 3 üncil tıletme dJiJ 41 

lOlünde ve Y nl ÖJ iıtaıyouuGda parasız dağıblın•"'~; 
akdan Mub•lll 

Balaıhn bulun Metre bedeli 
dutu 1er: Ktlometr~ıl: Cfnıl Mikabı: Liri\ 

Yentkö1 Cıv rı 258 268 Yarma v 20UO 1900 
ocaltlardan ~ 

~--------------------k_6_~_k_fi __ ll_e __________ 4_-;:;:;:;_ı 
Bit ık .s r r ,a·pu s·cil 

«tiz ığ d~~ 
Mah lleıt : MeYkt: Ctnel: Hududu: ,~ 
Dın çiler P ter lanı T r la Güadoiuıu J(t~,ı 

Turk en Abırıet :ıı / 
11, alin b tuı ti' ,, 
oflu He.kin k '

111 
.ili 

,.ıı•" 
hlDe, kıble 1 t'' 
o lu Ahmet, P~ı-" 
Yumurtacı OeD'1' ıl ,, 
lı Süleyman ur , 1ı ,,, 

Hudut • bulunduğu yer yukarıd yazılı t rl~ ı 

lar mahalleıtnden Laz Abmedln iken 40 ıene "''~ı/ 
m d ni m cldlyc bedel mukabili de DJokçıler rnob• ~·' 
den Gök öylü Mehmet oflu Haaaoa ı tar k l-l•'~e' 
ıeoctclz mnll i5'en 339 da ölümlle ikinci k r11ı JJ•l ~ ~ 

d6 
birinci 1: rm yıed n olma kızı Henlfeye kalclıi•0 iri I 
hı lo naml rıo eenet almak Jıt diklerinden t bk1 Od 
25 · 2 • 939 günü m halline memur gönd rılecektlr 1/a 
bakktDd taearruf tddfaaıada bulun Dlllfl'D bu Qolef 'I 
y zı tle T pu Stcd Mubefız\ı ın Vf'J but ahall'"t .J 
cek memura mür ca tları lüzumu tlnn oluou~ 

Baaıldıiı yer: Vilayet Malbaau-Bahkrtlr 


