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: Asker1 rical şere-
! fine bir kabul 
• resmi yaptı. 

• • • • • • • • • 
------Adaya iki Fırka Asker Çıkarıldı. 
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neg N erenın Deniz Kuvvet eri 1931 Senesi-

ı 
~ 

Sonr a~ar~n Beş M"sli rttırı dı. Bir Sene 
a ngılterenin Askeri Hazırlıkları Ta-

' t'' Load nı6anıen ikmal Edilmiş Olacaktır 
r ' l (A A ) • 

ı•ro ve o U T · - F~ 
1

1 telerı F elıraf 1 ze 
1 ranaıı. boaı 
Dglltereye, ıkı 1 O.aıettoın 

iu allkadar d rnp ratorlu. 
meı~lelerın t d en tnGhını 
bl bar e ık ı S çın ye 

eoel urın 
melert teklıf y Öıüı-
maktaderl ettığtnı , az 

ar, 

Londre, 16 (Rad)o 
k<imetın 11lllhlan )- H~. 
r•fıQı pek rneı, mu 

Ziyade i!l t 
Olatbu tta b r hrnıuı 

ııtar. Yretl k rııl n 

Gazeteler b 
lihlanma ı GlıOmeUn al 

1 tlnc •ld k 
P nçoıunu ya k ısa bir 

I ngiliz Hurp Gt mllai 
termektcd ır. Huna n • Pma t dırlar 

e:ıı: r n d . 
dl lcrı l9::S ı enıı. kuvvet 

b 
•en tin 

Deyh Telgraf ıu neticeye 
v .. nyor: Bır sene eonro in 

gtlterentn aııkeı 1 h zırlılclau 
l"'Çek ıurelte tlerltye cektır , 
dıvor. 

ı~1' eı rııfelı f naz111an 
Uladır H 

'letlerJ 39 b . ava ku11 
in fulahk 

fı!Ö•-

haly E • 
1 e .. 

fıarsa 6Eneıal f -k . Bi F ' ıa~ ıle nlf şrr k üzue . 
r ransız ~ 

susta gazetesinin bu hu. 
p '''· !:Yan dikkat bir yazısı. 

Franaa aı ııt rnaıbu ta d ı 
curn Ytı kaııı yeoı bır b • inde- mün-."11111 bulunduğu 
ko h::•lleıı bulmuıtur. Fr:n devlet aruında b ir temu 

t,I leoo uıneu nc ı.dtnde B noktuı bulmaktır. Sonra da 
t 1 d 1 Beradın vezıfeyle ô lıpanyol devletinin bu fran 
,,1. •rl hleal R n aız c!oatluAu arıarıul in· 

rl Aldı baıuıda lnaa llir gôı(irmu. bir hakt 
,J m6ddet bt 1 n ar uzua liett F ı. ,ı~ hG~6 z cumhuriyet hü- ır. 1>ıot hc:pılrıden zl 

hanı rnetlne maı..huctl,. ı t yede İtalyanın leparıyeda 
~ttıkt~• ıonr11 F açık müdahalcal luodtııne 

nıu rııed • rnnıa mı eni yet n ncelteo f ozla hoınuhuz-
•ddettı~ı ötele müd IUerı luk kazandumııtır. 
lla 1 • l Cl'phf- ıle I 
y u ara baılamaaından h el Hu. h r tQdü kati mfht-
•nın memnu k 11 yette müdahalt:lerln muked-

zun oeld a alması ll d 
F ~ ğlnı aanabıltrle,dı er netıcealdtr. 

7 

Deyle Ekr pree de tim-
diden l uvvttlıyfz. f ıdı t ge

lecek proğrsm daha kuvvetli 
ap cakıır, mut leıurnd bu 

lunuyor 
Kronik, k binenin, ıllib 

lanma itine eyırdıiı mGhım 
t hıl&al doloyletle teokıd 
edt'emlyecetınl, f ııtlat tehlt. 
kutnın bu mı.urafları e.r\tar 
meğa sevk f'ltl~ini. l;u hval 
içinde ıll hlenmrıının elzem ol 
duğunu aövltverek bu kıırerı 
vermekte hOkOmet be 1 ıdır, 

dcmekt d r 

1 ngilterenın bütcesi: 
Londre, 16 ( Radyo ) -

1939 1940 .Meli yılı bülc<' 
al bir mıl1ar 300 rnll-yon it 
ra Yll be llj olmuıt ur 

ızılayın ispan
yaya Ve ş. Liye 
Yardımları. 

Ankara, 16 ( A A. ) -
Kızılay c~mı1ell, Cumhuri
yet Ha lk Partıııl Aokera iç· 
tımalaıu11nnet lıonıltuf Şıh 
yer eauıntıaı fellılıf'12.tdl'le. 

Ankara, 16 ( A A ) 
Dno akoam Relelcumhur lı 
met ioöoQ tarafından Ç11n· 
kayr.da Rıyaıetlcumhur k~t 

kü~de Ankarad4 bulunan 
atkert rical ıert:f•n• bir ka· 

bul reeml yapalmııtır Bu 
0

kabul 
reımtnde atlelertle bırlıkte 

aıker1 rlc l v aynca yine 
aılelerılc hırlı le 861Gk 
Mıll t Meclııl Ketal Abdül 
h ilk Rende, Baıvekll Dok· 

tor Refik Saydam. M r fBI 
Fevzı Çekmak Ye Vekiller de 
hazır buluomuılardır. 

- ................... ............ 

rlalkevlE nın 
açılışının 7 cı 
yıldönlimü 

Haynan Ve Çeuçanın lşgali
nin İngilte e,Frans.a Ve_A~e

rikadak · Akıslerı. 
A ) Arltayı zly r t tmlttlr. Ôi· 

Vat DltO"• 16 ( A. Od renıldtjloe gBre aeffr , f ran· 
Bahriye oaısrell Joho l sa ıeftrlo verUen ıekl d 
vardı adında 1 torpido rouh ıenılnat verllmlıtır 

rlblnln mutad ziyaretini yap Tokyo, 16 (A.A.) Bu· 

mak üzere bugün Hayn nı 1 bah erk nden baık J pon 
tlmal ubıltne aeıl olaca~• kıtai rr Haynanın cenubun· 

01 
hab~r vermektedir Bu ( Sonu üçüncü 19yfad } 

torpido nıuhrJbt c nubl Çtn ı .... ~====:c=-=c=--=--
ftloıu denılen ftloya m~n. l p nya m • 
ısup o up Oı olh rekeıt Şanlı hurreisi Azana 
hayd dır. 

Tokyo, 16 (A.A) Harıcıye J tıfa Etti. 
nazarctl namına ıöı ı61le· 

b
ir sat Parla, 16 (A.A.) - Sali 

mele ıalibtyett r 
m tbu ta be1anatta bulun - blyettar bir m nb dan btl· 

rak JıpoD hOk6m tlnto he· dırıldl lo ıör Azana la-
kb 1 paoya cumhurreııllllndeo 

nü~ Ha1oanın müst tatlfa etmııtır. 
ıtatüalle a l kad r olmadı· 
ğmı söylemi ve Çao - Kay. Frnnsa, Amerıkadao:tayare aldı. 
Şektn beyandı htl fına ol • VııDlogton, 16 (R dJo) -
rak Hayn nan ı11allııln bii- Ta ar mOb yauma a 1 a 
yük Qkyanual 

1
ulb ve ol f raoaız heyeti fılerlol blttr· 

1 l'kada
r -ıı ve •entden 500 tayare 

z mm idameılJ e • ,... 
3 

olmadıiını ıfive etrrıltflr. içi ılpatlf yermlttlr 
il. Rtflk Saydam (" ) in fran , AmerlkadaD bu 

Loodra, 16 n A -
Ankara, 16 ( A.A. ) .ııltere acfırl Cr fglg HaJo•o yudanberl 600 fııur a'fcı 

H lkevlerinln yedinci açılaı t t v bomb rdıman taJa .. ıt 
ıd daaının ııgali dol yll\ e e 

yı önOmü dola lıiyle 1 Qt ıatm alınııtır 

'
cbbüıte buluoOJrık üzere 

ou bat paze r 8 ür ü ın t 15 de ~~~::,~:,:-~;.;.--=-====s:ııı:::mr::::o-
A n "1 nra Halkevlnd ve diğer 
Halkevlerlnde yapılacnk tö · 
rea proğrtımı Dffredllmlftlr. 
T6rene lr.tıklal merılle baı
lenac k ve milt a ıben C. 

H Partisi Genel Baıkan Ve 
k ı lı Baıvel&d Doktor Reftk 
Saydam tnrafından bir aöy· 
lev .erilecek ve ıonra TOrlc: 

beıteklrlara tenf ından bir 
modern TOrk muı kisi featl· 

vali yapılaca&ıhr. McrHlm 
• ADkera radyo•lle neır dıle. 
cektlr. 

tloe iki bın; lıpaoya dahıli 
harbi doloylll 'e Fr~rııeye 
ılllca ~den fe1Al1etr.edelere 
iki bin bıı )02. lıra yar· 
damda bulurımuııur. 

Turk Yurdu BölO.nmez 
Bir Parçadır . 

baAlıdır. Eu bıjlılık o kadar deri• 

T fi•"; lopreljidınl • kt· hududunu lnıen ıfadeılle çıamele 
ve kuv•el ' ' l ındlr L:I TüıkCin llka1d k• amı1•· 

fmkin yoktur. OııuD ·~le oıtflUI olmakta• lıendint ala111I · 
cıııfı, v bütün h a•~:~'~:k uokta: Vataıunın lıtlklill Oserlatl• 
yacsgı . tek meıt! • flktrln bir kanaatin bıt kaldudıtı· 
doğru veya yaohı bir bölGuaıe:ıt b6tünlü1Cln0n, lıtıkllll · 
oı ıe:ım~ıtdır. Bu onun l l d 

1 
n büy6k de l 1 tr. 

ne ııms\kı un ııının e d Tü kA fireitnde ~rpaD 

T h 
büt'" devtrh:rlD e r uD 1 ftft in un B an ha~lkal ; onun btlkllllne 

hakıkat bu olrnuıtur. u yam k dı. ~ •t lhlç de öyle olma Yardıma koıın , bu mü 
arae onad d dahale d Burgoıd"' d a 01 uğu gıbl, enm ettı&ıçe ve 

bır feyl a f ranu ancak aç•Aa vurunca baıliıuının 

' 

._ e uğrfttmııtı ltalya itine burnu~u fokan bırl 
a ici e Vekilimiz 

kuıutmuf ve kınp koparmııhr . Çok uza • 
uzaoan her eli Yak n tar\hln 18 yfalarıada bu 
lara, gıtmeğe lüı.unı yol'· 
yaman hakikat bülOD he1betl ile ay kta duıuyor. . 

vet 'fürk lopıaiW• bı>Alı we &adıklır. Bu uAuıda ka· 

ük-
a •4Uft l ._ vazı 

ıt 
n 11•" Ç.?Yh m k ._ YC'tine düt"r Almanlar 

ve zaf erını e • d h d 1 n 111eyva11nı elin en ı uaplıuına mahre· 
en m•k. mi eti nıub. faza etnıltl erdir 

Burada F N h lıalbo7u ranae11 hal1an f 1 avet, f8flıllerln endi. 
nazarında ü ' er nl hıkh göıı•r ... n ao· 

'lf z ıtbl .. ID teca. "' "' &uıtnlbek h nuncu bir ubep de 1· da ki uıuıun ıpan. 
metodun 

1 
ya, ıırtandaLt göml ~ 1 ıurette 

1 
U 1 •tenıatık ıg o ren· 

bulunuyo:u:rn•11. kar111ında aıne olurın, olıun,ha ı ap blr 
H menılekt.tı tınar için Rol'Ja 

er ne de ol R ve Berltnd h 1 B. Leoo 8 d ıu omada • e u amıyacn~ı 
erar ın ı l ıer l K nan hedefi m • 1onu m ye eri bulmak için 

kil naayon1tltıt hü Franıa ve lnılltcrey ... 
meUo harici · .... muh· 

rinde tuır •IJuctl üze çtar. 
J•Pmak kırallJetçl veya ve onu faılet malbuatı, Fr 01 yı 

çl aabık lıp DJo~u~~urlyet tısly ya k rıı çevJrmt!kle il· 

lerıntn Franıız doıtlui fırnet ham ~uı ı cntrlkalr ra o" te-
Q u •na ._ 
~•IQe rical elmek olm me"' lçlu, Pıu ı kendlıloe 

dan d •aan karıı bir k 

P 
en 1 ıe ıaıterllmektedlr omp teıtıp eier 

• 1 • ve Fr ok • t•d .. 1 ıt matbuatı bu nok- 0 rf'Jlmtnl Franıız 
• • b k nOfuau d l&dır • lkettı yaklıımak.. d na aha m0Hl'1 bir 

• ÇQ ı. ller l'tj mle d ~•alf o"G, btr •l~laln later ö l tıtlrn t>k 
t••ı~•I h r ıeydeo önce F il ı 11rmeklıe gem:.ral 

•tuıı l k rankoyıı t!Od ı leodlr•:"l• k 
meme el ne · (S "' •nu d6rd0n~O ıa)f da) 

• 

şe E i .. 
Ballan Ant2ntltoplGn11Jaiiilda-Yuooslavyayı da Harici

ye Hızın M. ~arl.oriç IEmsıl edıcektir. 

R. Şüıru Soraçoğlu 
Ankıun,16(A.A.) - Bok 

r~tle Balk n A11tantl Ha
r clye" Vekili ~rlnfD toplantı· 

"ıuıda hun bulua••" Clzere 
l!I 

1 

Hariclvc Vekile ŞükrG Sa· 
raçoğlu hu akıemld trenle 
Aokaradan ayralmııtır. 

.Ankaro, 15 Hariciye 
Vekilimiz 8. ŞOkrü Saraç

ojlu, Bükreıte toplanftcak 
olaa Balkan Antanta lıoaıe. 

yine lttlrak etmek Ozere 
buradan lstanbuln hareket 

edecek ve orada o Sof ya yo· 

llyle enkreıe ıeçec kttr 
BeJırad, 16 ( Rad) o ) _ 

Hariciye Num Marl&0.,ı1, 
Balkan Antanta konuıylade 

Yuıoıta v1•>'• t•mıtl edecek· 
ur. Murnatleyb, konee teıo 
bnırhklar• lıtaılamıthr 

E nanı 
100 

damlaıın• kadar alntabıltr, Lıadı11ı, çocuj.a 

ıle ıatlklil ne &ıudetınek lıtıyeo\t1 le ıon ot f uıne kıdar 
boğuınbıl r. Fekat; Türkiye ktndtaıne tyl hlıler bea1t1en, 
toprağına kem g6z1e bakmıyın\nrın d tn ındık doııtudur. 
BDtün düny•mn, tarihin eo karmakar:ııık. eıı mOılıll 
devıelerlnde doiruluiuna lnandıiı ikinci bir hakikat da 
Türk doıtlufunun bOtftn doııtluklardıın üıtün oluıudur . 

Kııacuı: Ktmıe~ln yurdumuz• ytın gözle b•kmaaıaı 
hoı göreme)' z fak at baıkalarının topralrları•d• .la 

hiçbir emel, hiç bir arzumuz yoktur KemAl lıt Türklvt'.'nln dürOıt, nOfuzlu ve ku•nıll ı6r0· 
ıü t e yOrOdüğO yol ve takip ettlfl hedef budur. 

Sütun insaniyet Jçln de en hayırlı ve en to,mnlyetlt hede 

f10 ancak bu olahtleceii kanaatindeyiz 

Mılll bırlllln. rntlll kavoaımanıo, milli ıu6run tam 
btr örnrll haltnde olan TOrk nıttlett yurduna ya 

palacak herhangi ıeık l n ore ıuuuuzc hareketi karabtle· 
cek, yok edebı lec"k kuue.te fuluıle eahlptlr Türk or · 
duıu, b~IOn111oz. TOrk yurdunu• ebedi belıçlıl olarak ayak· 

l• Ye ell tetiktedir. 

B
unu bizim k•d•r baıkaları da çok iyi blltrlu. Onun 
ıçı ndlr ki ıu veya bu ıelrılde ortaya "tılan aııl11z 

h• hl!rler ""'''"nda hiçbir end ıe duymı1oruı . 
T~vlik Unutulm•z 

• 



• 
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Hayvan Bakımı: 
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Koyun ve kuzulann mid 
va bağırsak lu ilan. 

MemlekeUmlzde koyun 

larda mide ve batır 
tak kurtlara p~ çok-
tur. lrtıt, ufekla birçok 
adları olan ve herblrloln ıa 
111ız zar rları olan bu kurt• 
lar ek erlya koyunlara anb 
relerden •e batakhkh ve 
rutubetli mera ve durgun 
ıulardan ıellr. 

Bır ıGrQde, b6yle baiırukla · 
randa lııurt bulunan bJr tane 
koy u n dah i olıa bütOn me 
ra1f bulıtttmr. H r rOn p ı · 
iti binlerce yumurta·yı 6te · 
Y• b rJye saçar. Bu 

1umurta l rı koyunlar ya 
16breden a hr yahutta me· 
ralarda rutubetli ve 11cak 

mevıımlerde bu yumurtal r 
açılırlar lçlertnden çıkan 
ufak ufak kurll r 6teye be 

rı1e dafılırlar ıüreoerek ot 
ların üzerine uçlanna çıkar 
lar.Otl yan koyuolu . kuzu 
l r~da bu kurt! rı yutarlar . 
Tecrılbe l ı ve b ılg ıh çoban · 

lar J•lıtlı ve rutubetli me• 
ılmlerde ı(lrüsünü böy'e eilp· 
heli meralardan uu klaıh
rır. 

Koruo.l<uzuların bo~ıraak· 
lar1nda kurtlar yerltımey 

ba !ayınca bınlucuı bajarH

fın ker tarafını ıar r. Ku 
zu1ar yemed~n içme.den ke· 
ı lllr zayıflar Adeta bir de 
r l bir k mlk k lırl r lıbal 
b ılar ve bay van kan ızlık 

•• z ıfhkten 6 1ür. Gider. 
Kel bek h ıtalığmda oldu§u 

ııbı b azan boA~z ltı da 1-

ıer. 

Bö1le bir bal aöı Glünce 
h men bıneterlnere mfir 
caat ~derek kurdun c oılnl 
taytn etUrmell ve tarif etU 

fi il6cı kullanınalıdır. Bu 
kurtların çoju•a dJıtofejla 

llicı Jyl ıel r. 

UZ Jlarm ishalleri 
Kuzunun befuıakl rınd 

1lne uf ak bir çok kurtların 

yaıı1muındııo çofıslmaaın

d o iler i elır Kuzular dal ·. 
me zayıfo" az çok ylme, 
içme vardır Eluerly eülten 
keılldlkten sonra çok görü· 
lor 

Kuzula r gevıek olur, tu· 
tulaa bile ıe11 çıkum zlar. 
Her vakit fshal vudır. Bu 
h atalık en bula ık gührel r 
den il t t laklı kuzular! b ir 
merada otla an kuzularda 

glirOlür. 

Sü rOde böyle bir h 1 ıö · 

rQlünce bir 'eterlnere mür · 
caat ederek t rlf ettıjl lliç· 
lara kullanmalıdır. 

eleb e~ he st1hğ1 
Bataklık ıuler1 içen v 

böyle yeri rde otlıy o ko_. 
yuolarga çok görGlür. 

lıkbıh rda mer d kele 
beblı koyunt ran plıhk · 

lertle çıkardıkları kelebek 
yÜmurt lan öteye beri e sa 
çılır. Bu yumurtal r biraz 

rutubet ye ııcaklık ı6rGnee 

ip k b6cefl yumurt ları gibi 
açıhrlar. Ve içlerinde ufak 
ufak kurtlar çıkar. Bu kurt · 

lar atalclık el aranda bulu· 

1 r 
• 
1 •• 

atın bir nevi uf ak ıümOklfl 

b&ceklerln vOcuduna girerek 
bir z kalırlar va oradan me 

raya telner düıerler. Sulara 
karııır, otlerın (berine yepı 

f lflar. lıte bu kurdun Y pıt · 
tıiı otl n ytyen koyun ve 

kuzular hruta lı ğ yakal -

nırlar 

Tecrnbelı çobanlar b .. vle 

meral n btlfrler ve böyle 
yerine ıQrO lerloı yaklattır 

mazl r 
Koyun, kurdu aldıkt n 

ıoorP- hastalığın alaıılmaea 

bir zeman kol y değlld1r. 

Birinci ve ikinci teırln ayla
rına dojru koyun! rda bır 

aevıekllk aörGlür. Koyun 
art bacafıodan aoıızın tu .. 
tulı k odtof kurtarmata 
çabal maz. BtrJncl Hı 1 lo 
el kanun aylaranda hnata 
larda dermao&ılak arlar. Ko· 
yuolar za ıfl r , yGrQyemeı. 

bir hale ıelırler . Soluklara 
rtar, yOnlerl hafıf çekil· 

mekle hemen opuverlr. Şu 

b t do~ru 7n ıflık büıbQtün 

rtar. oyunlar az yerler Ba 
zamanda koyunların durdulc 
(arı yerde çene &ltlarmdf.l• 

bir it peyda olur ve 76rü 
yQncc bu f f kay bolur lıh l 
baılar ve hayvan ke.nıazlı v 
uıfltkteo ölür. 

Böyle bir h l görülünce 
heoıeo bir veterinere müra 
c o.t ede re k onun tarifi et 
hl dıatof aj n denilen ve çok 
Jyl gelen ı ı · cı ku.lanrzıalıdır. 

Yalancı delı~aş hastahğı 
Btr •inek vardırkl; aznı 

lyt eOnlerde koyunların d 

r fmda uç r . Burun deli le 

rl etrafın konar ve df§I 

d nekl r yumur t a l a r ı o ı 

or d 1 y ü n 1 e r e b ı 

rkır . Bu yumurtalardı\O çı 
k o kurtl r &Ürün rek ko· 
yunua kafa emiği içinde· 
ki bo luklara ılrerler. Ora 
da yeri ıerek boılukları dol 
dururla. öurada 10 oy k -

dar yatarlar. l ıkbabarcla yl 
n yeıe düıerek &inek hah 
ne aeçerler. 

ljöyle koyun lar ay ti rı 
nı yere vuroralc, yüzlerini 
öteye bertye ıOrerek, burun· 
larını toz .ara eokarak h ım· 
mak Jllerler. Ak&ı rırlor, bu
ruodan nezlede o duğu gtbi 
aümQ • akar. akıardıkça da 

fu..la laıır Btızao koyunun 
yürüyüıü de lflr :>allanır 
dıt aıcudatır. Gözl rt döner 

e yere düoer, koyun uyur 
gibi durur, yemez fç m z. 

Haklkt dehbet ite beyinde 
yloe böyle bir kurlun yer
leımeıtle olur O da böyle 
dır Fak t hnkUu dehbno da 
ko,.una ur tutar rtbı o!ur 
Baıı yukarı kalkık veya eıa· 
tı ınık ı etlarca k hr. 

Böyle bir halin ted vııl 

gOçt ür. Hastaları ulfleme 
den kanplağa erm~ deha 
1 ldtr. 

Sıoekl rle mücadele d 
mek 1 zımd • r. Aiıhn duvar 
larmı badan ederek ılneğl n 

yerleımeıloe ve bnrıomaıına 
mani olmak llzımdır A yni 

z manda bu sineğin bulun· 
dulu meralara ıGrily(i ı& 

t6rmemell ve koyunlara yu 
morht bırakmemHt f~ 1n ted 
birler almahdır, 

- SONU VA 

" 1 u 

TÜRK.DiLi 

• 
cı 

• alkevleriniri KuruluşunuJl 
Yıldönümü Meras·mi. 

_ ı. \ 19 Sub t paz.r günü Hal a -imizda vft-ıoer ~ıl· 
'!_htelif Evrak Ve Tah irat 1 evierind3 meraSim yE pılacak. 

y op 

Uz rinde Görüşme Yapı dı. 
Dün, U mu mi Vtlayet M ,.c 

l !ıl aaftt J 4 d e \1 a li B Etem 

Aykutun baıhanlığı sltmda 
GçOocü toplaotaıını yııpmıt · 

tır. 

emirle rinin to l d imine d fr 

yazuı, 

Ruzn meye ıöre, eald za· 
bıt okun rak kabul edıldl . 

Hunu mOteakfp,Dahtllye Ve 
kilinin, Umumi M~c\l in ta 

zlm telgrafına gelen cevabı 
okundu 

Deha ıonra, eoıtfıdakl ev · 
rakı veride maddeleri üze
rinde görüımeler oldu ve 
fcap eden cncOrnenlere ha· 

v le edıld l. 

Evnkı varide: 
1 Evvelce ldarel husu 

ıayecc ıatalen Pamukçu de· 
ğlrmrnln n g Heal hakkında 
Dahllıye Vekaletıoden va ki 

tebl ı at dair ı lode heyeU 
umumiy ce kar r fhuın da· 
ir muh ıebentn yazııı, 

2 Muhasebenin 938 
yıh 1okla maunda kanun! ae · 

bep\er doloyistle yo\ parası 
tllhakkukund n h rlç bıra · 

kılan merkez k zo11 mü ~e l

lcflerloden 7286 mükeltdtn 
J&tiınum" da l~ y zuı, 

3 Sıhhiyenin 939 ıuh 
het bCUcu ne f ırengl ılacı 

1tlınmak üzere tahıleat ko 
nulnıuı b .. tckıoda veki letlo 

ş hi 

Şap Hastalığını 

si Yı zünden u 
Ş hrlmlzde ve ıehrimfıe 

bağla n hl1e ve köy lerdeki 
çift hrn klı hnyvısnlarda bir 

mQddetteob rl aôıülen Bp 
heıtAlı§ıoın b oüz: arka ı 

&lınm mııtar. Bu yü2den 
görülen lüzum Ozeııne t "h· 
rJmtzdckt alltlerin ka}D • 
tılank ıatı\m 11 kerarlath· 
rılroıı . karar lc ep edeol(;r·e 

bı ldltilmııtır . 

Öy çocuk a ı
a öyk u u 
o : t lacak. 
Mıı.ar l ( V kaletı, ilk d&r· 

lora g6n.Jerd ğt bir te.mımde 

köv oku\lan ve köy k nuau 
h kk ıoda ıöyle demektedir: 

Üç sınıflı köy okutlarınm 
Qç(incü a1nıflorıodn, haftada 

lkl • et olar k okutulm kta 
olan Yurtbıle ııt derel m6f· 

redatınm K~y Kaounlar1 
hoknmlerlle ga)'el 11kı bir 

mürur. ebetı bulunduğunde o 
bu denin mOfr datıoı trekıl 
eden • baht lerfn o . utulduğu 
ııre.da Kay Kanununun bu 
b btslerle alakadar madde· 
lertnln talebo1e ayrıca izahı. 
ıur tile bu kanun hiUı6mle· 
rtoln bel letılmeıl uygun rö· 
rOlm ıt r . , 

4 Naf ıanın 938 lz&h 
nameılnde Karabfga · Gönen 
yo\un11 ald göıterılen ma16 

matın Belıkea'r•Soma yolu· 
na ald bulunmasından bu 
suretle taahth ıne dafr yazı11, 

5 uhHebenlo Dur 
sunbey kazuıoda bir H lke· 

vl tnıuı f çtn bOtceye kafi 
tah laat onulma11 hakkında 
kaymakamlık tahrlratıoın 

takdimine dair yar111 ile 

Ztra t vo Nafıa mOdürfOk
lerl tarafından encfimene ha 
v le fdllen yazıları, ruzoa 

meye lllındıktan sonra, umu 
mi hevele arzoluoarak lı 
tekleri kabul edtldc. 

İhtisas encüm nlerJnden 
tedktk ed ılerek heyeti umu 
mlyey~ r:r. otunnn r8porlar 

d ltllfakl" ebul olundu. 
Bundan eoor ,Umumi Mecll• 

azalerında n maz~retlerl dol8 
ylslle Doktor İ am&ll (Bnn 
dırma) 3 gnn, Alı Reoe.t (~ın 
dırgı) 10 eün, Ahmet Kal. . 
yoncu 5 ün , Mehnıet Man 
ve J g u hıtn •erlldı . 

Ruznamcoe brıtka görü 
eü lecek b rıey olmadığ ından 

puarteaı güoü tekr a r toplan · 

mak Ü7.er lçtlmaa wn ve 

rfl di. 

-
• 

Deva Etme· 
dbır Alınd. 

Köylerdckı ıntler de ı h tı 

yaı· heyetler inin n zarct ı 
altıoda kayn taldı tan ıenrn 
ıehl re ıokulmelstadır. 

Vet riner teftişleri. 
V t r loer Müfettıoı B. Hasan 

Fehmi lmrf', teftıılerde Lu 
lunmak üzere on güll müd 

d•tle Biga " g tmtıtır . 

ciler. 
Ank ra, (Hu us'i} - İki 

ıenellk terfi müddetini bitir 

mlı olen b kim, müddet 
umumi ve muavıole rı ; Adli
ye Vekfllettnce t~şkll edilen 

bir komisyon t r8fmdan tef· 
rlk edılmlt il telert hazır 

lanmııtır . Ltıtede ltılmlerl 

buluomıyan dltyecller Veka 
lete aıii r aeant ederek itiraz 

debi eceklerdtr. 
Hu itlrAzlar tedk k edildik · 

ten onrft terc ıhen terfiye 
lay.k olanlar bu lııt lere 
göre terfi edeceklerdir. 

Bir ve iki numaralı ko 
mfıyonlarca hnulao n ad 
llye lerfl l ı lesine dahil olan 
vllAyetlmfzdekl adllyecller 

tunlardu: 
B t inci dtırcceden tehrlmfz 

ır a reisi lım ıl H 

Şehrimiz Hal kevl 
lı' 

19 Şubat, Halkevlerlnfo • at 15 de merasime bıf 
yurtta aç1lııının yedinci yıl yl\ca lardır 

d&nQmQı:lOr. Bu mün &ebetle Ankara Halkevlnde o gO~ 
b6t6n Halkevlerlnde o gQ 1 at 15 de l11tlkl 1 merf'~f 

B • k~ 
meraalm yapılacaktır u müteBkfp Pnrtl Genel Bıı f ~ 
arada ıehrlm l z Halkevlnde d Vektll Dol tor R fık Sa1d11 

19 oubat günü yıldönümü bir ıöyle vererek toptaotır 
kutlan caktu. •- M •- b fle )'I ÇaCaıdlr (ite Kf ef1 I 

Hnlkevl h zırlıl lar b · b1 

1 mı tır oyun1 rdan m<lrekkep b' 
fe lhel y palacak, d" ( 

Ankaradaki v di2er H lk
eııerindekl meras m: 

ıoore da orkestra muhtel 
pa rça lar ç lecakttr. 

Ank re, l 7 (Hnau 1) -
Halkevlerlnln açıhıının yıl 

döuümü olan \ 9 ıub t pıı 
ur günO bOtOn Hııılke•ler l 

Yurdun d•Aer t rafl•11~ 
d ı HalkevJ .. rl latıkl&I rıı'r 

0101 mllte kip mahalli proi111~ 
lnranı tatbik edf'c klerdlt · 

o 
• 
1 c •• 

~Jtçi mechsleri ~ö ılerde . u~tann, şehir asi' 
hal rd bel ~iye r iı:nin hBş anhğmda bulun ca tır. 

Hül ü etin ç•ftç 01 All11rı

' an korunm f l he. kkındakt 
k ,.nun p roj ~sfn i ka mutevdan 

ir ~urumun top1antısl. 
Oiin Yo!uuH r Blrllği idare 

heye ti toptanarRk kurum efd j 
ıo,er üzı-rlnd'"- bs zı görüımeler 
y prnıı ve l ararlar ver- 1 
nıl~tlr , 1 

k ı TOzcmen, altıuc ı derece· 
den ıebr lmlz cumhuriyet 
rnOddelumum al Cemil ~ ltay, 

cdlocl derecf'den Bandırma 
hukuk hA.klmı Harndt Üa 
tün r . ı k tz lncl dereceden 
Göneo h ukuk hAkfml Vuıf 

Ôz: r l tın , dokuzuncu dere 
cedeo Ayvalık hukuk haki 
mi Vefık Bartu. yine doku 
zuncu derec den Dur uobey 
hlklml Mehdıet Beyrokcılar, 
11 cet der~cedcn ıehrlmlz 

m ilddelu umr mu •!nlerln· 
d n A.&m ı Altın 

b'' gnl rı l8r8 k ü~· r·nde ,~ 

t dı 1 r ve 11 6.veler vsP~~ 
üzere tetl tklerde bulıJ11 ~
Aunu habf"r vermlı ~e tı' 
mühim k nuoun nlçlrı lt' 
zırlrmdığını mucip ebtP 

haltnde yezmıotık . ıı' 
Proj f' fe c6re orl7' '

11 
41 

h rfç o1nu~k üzere f f'blf ~' 
111•1 

kesab lum imar pil" 1,, 
göre ç ztleofJ imar huddtıe~ 
plin ok a çiftçi mecl18 b' 
n -n tnylo edec~AI hudı1l ıt' 

d'rlcl od e ko.lan yerlere ,i 
t i! ha» d~oecek tfr Bu ~
içindek i ekim tol rtııde , I 
1 oılao veya bu fılerle ~' 
k 1ı ol n hfikn t vt.111 ıı"1 
kiki ~ " hu'1'" alt veY• d''~ 
mun fovdalatı lmuu,a '1'~ 

ıuı menkul ve gayri ~ 

kul m11.llara çıftçl rnıs 1 1 ıi 
kt" necektlr Köy mer (li' 

zirai ı h içinde, yıl•'', 
H r 1{6y v belcıd 1 11,J' 

( \l rdGn yf 
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17 ŞUBAT 1 TOR DIJJ 
AYPA : J 

il e 
1 

lerı köprülerinin &namGzde· Japonlar Çeu
l<i sen~ tçınd beton olarek 

yapalm l rına lmkiın olma- d 
dı§ı Simav ve Kille k6prü· Ç QSI 1 a 

RADYO 

NI R RADYOSU 

1 ] ilk lst ·mtdki 
Kim Yaptı? 

• 
Vilayet m! mı~ın; Umumi&clisın gıçBn sene i k rar
ların göre veUlellere yaptığı uhtelıf temennıler. 

Umumi Mecltsde ole 
luhnarn d h _ un n 1 knbıl ol6cağınd n Vt>l<A.let 

e e uau11 biltced bü tahslıı 
1 11 

en lceelndeo yephrılmuı Na· 
9

38 1
' ver en daıre'erfo fıa VekA.letlnden 

ol ~1 ının ve bugüne kadar 1 Ouraunbey beledı· 
0 alı, t1erloı yazmııtık yeafnce tealı ecillmış o'an 

Buol rd b '-llHı.\c n l(fl vilayet bet ye.takh dlııpanıerc Sah 
Y ~·muhtelif ılerJn halil ve hly~ Vekaletince yftrdımda 
l t~ı nıe.fl için alakadar vck· bulunulm aı 
c er nezd nde h 

rnen ıl mu tel f te • 8 - Sındırgı 1 bZ.t1~1 He 
n rde bul mi M unrnuıtur Umu- A vvlllık kaza mıa Altmov 

eclı.ed 
teıne 

1 
e.rzedılen bu n hıveıiolo ı;ıtn a müc delt< 

DQI rl 1 yr.zıyoruı• 

tahaz-: Mt!clı1oı hler .. nce it 
uyrulan k J 

rlne M 8 rar ar ilı.e 
a rlf v ı. 

Bürhanı k eıdiıetıace 
Ye llZ&ı d 

tehııl ahtı ın orta 
için bı Yacını k rıalamak 

r ort•mektep 1 
rnaıı. çı -

2 - Vılayet k 
Yenı bir l mer ezlnde 

h 
lıe blna11na lüzu 

•e & Uy k b aç ti olduğundan 
1 u nıOb•m ıbuyacın terntoı 
çln e\'velce lıltnıl L 
lııe bı K tdilen 

n ıuun k d 
are ya Kül rımn akı 
bır p Uir VekAletıoce 
k avyon lotaeı Ma rlf Ve 

letındcn 
3 

- Manyu k 
t~fekkOIGod zıuıoıo 

l eo vv 1 d 
il dırım h \ d ar 

olu k f ıu e ne.fa, o u 
Df" edil M - Ak k en nyaı 

ıa 1 }olun lk 
pro ram un 1 bahar 

ı a tthnar k 
çevrllm ıı ve l u J 1 ıosaya 
dek l 0 üz rln 

Jo un Erlcllt kö 
nOn b ton 1 prütıü 
k" I o rak Nafıa V 

" etloce U• • 

d azeneı uınumı-
Y en Yaptırıl 

4 
muı. 

Edteınıt Bü h 
araaındakı U ' niye 
maruf ça uc k n mile 

lfı .. craıırı f 
ıurette hth ın nni 
rnühendııtn trt için bır ıu 

5 1 
n RÖnd rlloıuı 

- iı kt Gö R •qlu Ci'Z.f'rinde-
nen ç ,. 1_ 

Çok h 1 11 oprusünOn 
arap bir Ve7.lv"tte 

rn ••ndıın o . 
ve dare)'I huıu 

ılyt Cc 
bul l pılm81ıne imkan 

uornadıiıod u V dui etçe 
Yıııp\ırı mıuı 

mmtnl uına eılıoro 11 Sıhhi· 

ye Vekaletinden. 
lhlık ıfrde 200 yatnklı 

bir hlllttthnoe lnın. etmek 
üzere 938 bOtcralo rsa fı 

timlAk bedı::li olarak 5000 
lira mevcut bayır müeeue 

ıelcrlnln tdameıl için 129 
bıo lır tah lı etmtı ol n 

vilayet tdar 1 huıullye b<it · 
ceılnden bu müeneıenln bir 

anda tnıaau müteaulr gö· 

ıQldQ~ünden ba le bir b11ı1 · 

hanenin lnıa ve haateların 
btlQmum ma r fi rıaa te

kabül etmek Qz re vilayet 
ve mülh krıtın bayır gever
lerl t raf ınd n arzu de kul· 
lanm le ve keze vtl yetten 

gidecek posta m ktuplann

da rzu edenlere verilmek 
ve oo ıen dev m etmek 
üı.erc (Ba.ıkealr hutah nesi 

ıefkat pulu) nun çıkarılma 

ııo müıaade olunmıuı Da· 
htlıye Velriletlnden 

1 O Çtftçty ucuz pul 
luk lt'mlnt Zıra t Vek l tin 

den temenni edllmıttlr 
Buol rd1to Bürhanlye or 

te. m~kteblnln reımlyet lolo 
kıs bu Ü ve 939 &f'neslnde ne· 

lerının yaptml c i• Nafıa lş F_ f · Dalga Uzunluğu; 
Vekal tinden bıldtrılmr1 ur. ga -- • 

Dunun bey belediyesince IBaıt rafı bltfncl sayfadn) 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
l d l I d da Sam hda karaua çıkmıf T.A.Q.t9.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

teıı e 1 mit o n 1 panse 1 T.A.P.3t,70m. 9465Kcs. 20 KV\o'. 
re VekAl .. t büt ı d k tır. Halen b6t6n Haynan ... ce n e aroı· 17 2 _ 999 Cuma 
lıAı olmadığından yardım biri ıark biri garba doğru 12 30 Pro"ram, 12.35 Türk 

Yapll•m x Alt tlerltyeo iki J11pon kolu ta- • l k .. ıyacar;•; ınova müslil Pi, ı3 CO Meme et 
mıntakuınıo aıtma mOc rftfınd n t mamtyle lfB' l teoro· 
dele mıntakaıına alınmall eddmlt bulunm l<tadır, n t yari, ej 

0
•

1 
me 

helıhnzır kadro ile imkan Cunktng, J 6 ( AA ) lojt b herlerl. 13 101
4
· MG· 

l Ş Z'k ( •-tırOk ork~ıtra 1. 
o madıtı t'1 tefk t pulu ıh- an · K y Şek, matbueta K ~ ) 

daııne l<ununf'n Ç.f'V 7. eri beyan tta bulunsrak Hav- Ş~f: Ne c t P At k 
1 

P k 

lt>mlyeceğl ~ıhhiye Ve~i oanın lıgallnlo btlhus u u Vınkler Kemanın 1 

._ 2 Be et hoYeD · 
letınden blldlrllmı1tır mi Büyük Okyanuı meııele· t rnıGı, 3 

Çıfçtı-e ucuz pulluk te ılne t&alföku dol ylılle m6· Meouette (ıol ınııjôr), -

h Aubert • Ş•ımanler r ınıt 
minini memlekette zlraeıl im ve manidar olduAunu 4 
aletleri f abrıluuı teıfı et 16ylemı1tır aeçldl (komik P rçe), -

k 1 ı 1 Zıehher - Aıık oldum; (ro-
me ıuretl e pul uk Alet eri Mun1r.ıleyh Bevnanın sev S 
temini husuıuoun etOd cdtL kü'ceyrtı JRponların 30 ıe mans), 5 - J. Str uu · a 
mekte o1duğu Z raat Ve&.a. nedenberl Hayn111nı, ebem ba.h havadııleri (Vat), 

6 
-

1 1 1 H onı Löhr - Teuıpo Teın 
eti ce i inden bıldlrllmftllr. mlyetl Qzerlnde lrırar ederek (G I ) 1 _ J StrauGI 
Muhtelıf tıl rden paoa· Sek lıo ada anın tamamını po " op ' d 

Yırlar ·• G Rıtter Pa1ınan operetin en 
ve üan daeıoı tıgal etmek Z (polkıı), 8 - Nıemann en· 

1 - Her ıene Men:vu iıtedıklerlnl tlAve etmfttlr. d Y et danıı, 9 - Leopol · e· 
kazumuı BölQceeteç k6· Partı 16 (Radvo) - Ja k \ ı 
yü hududu d .. hıllnde ve 3 nl dünyanın eıkl f ' 

1 

ar 

h 
ponlar, Haynan ada11nın (Amerikan havaları potpu· 

ı ziran tarihinde açıl11n cenubund bu'un&n Çeuçan k (btr rlıt), ProAram rolizı 
hayvan p nayırının Lö, edHını da n11zın tıaal et ) ı. uırna • • konıerto - Pi KOD 

mazruatına zarar vermekte mtı1er ve iki f1rka oıkerle ) 19 (haftalık ıpor ıervlıl ' ' 
olduğundan k petılornk ay· kiUlly tll mühimmat çıkara· IS Türk müziği_ (ince eıız 
nı tarihte merkez kczuı be· rek tlerleme~e bao'aoııılar· C l&I 
ledlyeal hududu d hılınde heyeti • ŞPhonz faslı · e dır. ToktFI, Hekln OermAD, Et· 
açalmatJD 

1-------------1 ref Kadri, Haun Gür, H nı· 
2 Manya pnn ymn· dl Tokey, Ba rl üfler) 20. 

dan ıonr dönfi~ panaym r mıoa flAvesl fslentlen it· .ıı h btr· 
1 d 937 

Oo !ıj tnı, meteoro, 20 
namll DeAlrmenboAazı k6 er en ıtneılode tan f t) leri ziraat boru ı ( fa ' 
yünde &çılan panayır hesı zlm edilip D hıllye Veka· 15 TOrk mfizlğl Çel nl r • 

1 ti b k6 n b 1:.I b l tine takdim edilen meıal f nıa u vuo "l'il ı u Refik Fert 0 , Fahire er· 
lunduğu n hty merkezi Da· proğr mtr11 939 • nealne n.td san, K. Ntfazl Seyhun. Er 
ırıca k6yi1ne terk edflmut. kıemıoc!a Bıöadıç nahıycıln l Mah 

3 - Şamh •e Ovakl>, de Y pılocak ilk mektep lç'n ref Kadri, Okuyao5a~ı· To. 

b O O 
mud Kamıdaı, yo 

lerlode ıenede birer defa ta ıtsi ka dedılea 15 O il kay, 1 - Emin ağa ıuzl· 
kurulatn psnayırlar ha111eh ra ikiye avrılar k 7500 il k Ü o nak pt•rC'YI, 2 - ŞQ 1 

&' 
nın mezk(Jr köyler nndık · raeının B ğadıçd yap la- ~ (Mü 

k d h m n ıuzlnak oarkı P 
luına terk ve tabılsl. c nıektf'p ıek in e tu 1. 3 Udı 

4 Balya knuındıs J 7 ht ve yine 939 atmesl proğ· telayı derd olan), -

20 1 k 1 
Ahmet ıuzlntık ıarkı (Meht 

mav11t n mayıs kadın ramıno St111in ı ta Y"Pı a · 
açılmakta olen p oayır RÜ cak rııektep için 15000 ve lçıode), 4 - Aho:ıel Ra1lm 
nünün 27 mayısta baııa- 941 e ueııl pr ğr mıoa Ay ıuzln k ıarkı (pek reudır 
mek ve üç gün d um et ~atakta yapılacak mekt p sevdiğim), 5 F

3
hfre :er· 

mek fizere tebdili hakkında tçln 15000 v yine 941 ıe· ıan Kemençe takıfm, 
meclıı alfyelerce ıttıhu: neılnde Balya melıteblne Fahire GOllzar halk tör&ıOıO 
buvr~t o k rarl ı l l halle- ilaveten yepılacak pavyon Sioemde bir tutuoPlu ), 

7 

rtne tcblli edılmıı ve pa ıçın 5000 ltranıo ılaveıılne - Sad~·ttıo Kaynak Mu 
mtyırlıır bu tekilde ıdar k rar verıl tff v bef ıene· hayyer tOrkü {lıte ıenı ıe· 

6 B" ıkea r 

zarı fllborG alıoaceRı; ve 
merkezde fııtim ak edılen lı 
ıc binuınm kar~11111dakt ar 
s ? a 938 tlt' nt:ıl içinde bQt. 
çede tabıuut olmadı~ıod1tn 
btr P&•yoa yapılmeaın• tın 
kam Oımadığı Vekiır t mfi 
ıuun leyh dan btldırllmlt · 

edilnıtşttr l k proğromın Larar dahe. ven), 8 - f anbur1 Ceın9tl 
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A..• burfyetınde idiler. kavga etrneAe mecburdurlar 

· aaaaaaaaaaaov Birinci Kısım b Atle ç dırlerında ateoe eo K6pekl"re lıc pek nı lr Y 

f aket Cengiz llnnı lhr.t 
eden m uamnıa ı halletmek 
için RA)'C"t basit bir uıut 
mevcuttur B 700 unun iç.in insan 

ıerı evveline avdet et 
mek •e Cenn z H o anı, zama 
nınıo 1rözile g6rmefe çalıı· 
mak kiftdır. Onu bl ı_ 
v I r KUV 

ıeyt niye vey barbarhk 
llın alt olarnk d ı:. l b rıııl , tadece 

lr lotan olarak hıdktk et 
melidir. 

Bız burad MoAol f Cituha· 
tınıo n t y el ıeyaılyyeılle 

~e il, ıııdel!e Moğolları rne~· 
ul bir kebtleden bir hilcl 

ttıt clh n y pan damla 
lbeıaul ola c fı:ı 
t,~n._ hakiki bir 
•• ~in 4!dehtlm k la, tn-

rı "•il .. 
u >'•nıoııı a•rebaaıt 

kıymet 

medeniyetinin vahtdt kıy&1t. 
lerıle gltmemelldır Onun 
hayatını J&lundan, mf'!ınleke
tln ve halkın 700 ıenc ev

velki halıod . göçebe aveı· 
lar ve bedevilerle meıkün, 
çorak ve sert bir tkltmın 
orte11ndo olarak tedklk et 
melidir 

Orada nıı nlar hayv60 

poıtları a ylnirl r. ınt ve et. 
le Y tarlardı. Vüeudlarıoı 
•oiuk ve rutubetten mu ha -
(aza içi don :re§ıle yağlar· 
lardı. Açlıkla ölmek, bir 
IDOcadelede maktul dOım k 
kadar t bii idi 

ilk Avrupalı ol rıık bu 
mernlelcetl re rtren fedakir 
rahip C rplnl oralarda dl-
7ordu, ne ıelllrl•ı "64' de lır.6y· 

ÇÖL yalcın yer muh rlplere ve mi· k lırdı. 
Gobl çöllerinde inEon ha ıafjrfere m hıuılu. Kadınlar Kıııo, ıürüler zalfledıklerl 

yatı pek az bir kıymeti h&- ocaAın ıol tar fmda, mün - zaman, çocuk orın vaziyeti 

izdi f1rtınalarl karbaçlaoao ılp bır meaafede yere uza iyi olmndı SOt. tulumlsrda 

geoit yaylalar bulutların oy- nabtlırlerdl; çocuklar da bu t hammür et,irllmlf kurak 

naımıuına sahne olurdu Kuı arada kendilerine bir yer atidü olan ~Kır-;ız>) halinde 
ıürülerlle dolu, etrafı kamıı bulmafa çalıımak mecburi· buluuurdu. O da, Oç • dlSrt 

!arla örtOIQ ıı<>llcr, kuyruk yetinde ıdıler. ysıındakl bir çocuk için, ıa 
larıoı ıımale doiru uzatarak Gıda meııeleıl de hemen yet bir parça d lerıfr ve 

dururlardı. Ölçülmez dere· hemen bu oekılde ıdı. At Ye •ıırabılfrae, çok muıaddl ve 

ı cede geni,, koca B ykal 15 fn klerln bol ıüt vermeie ıert mükeyyıf bir ıçkt idi 

lu, g
6

klertn bOtün 1eytaola- baıladıkları tlkbah r en iyi Et mevcut deflld ; herkes 
rıom muıallet olduiu bir zamandı; hu mevıtmde ko pltmfı çavdarla açlıklıuıoı 
yerdi. Bıllor 8ıbt parlak kıı yunlar ı mlzl~olr, •• hay- gidermek mecburiyetinde ıdı. 
gecelerlode fecri ılmallnln vanları çoiahr v fosan UI Fııkat çocuklar fçln en fe· 
dalgalı ıtı"ları, ufuk üzerin ki, ıaoıar gibi z lf ve çevik na zam 0 &uı aonları 1 r 
de puladı hayırnol11r yerine geyıkler Sür61erl pek okadar a:ıalt· 

Şımall Goblntn bu lı6ıe ve batti ayılar vurab&- mamı1k için hayvan k afi. 

)erinde d•fao çocukların hu lırdl. Ora.da her 1•1 t ne mt>rdt Bu•un fç muharip· 
,gnet •e ıııt1raba huırlaa re1• ııru • derhal "'•dl ler, mGa Ylr bir kabil yl ba 

Birinci Fıllplo oJlu Şif· 
mao Lut, bOyük bir kilisenin 

l'"P"' önündeki evler bak· 

tı b ktı da: 
- Bu evler yolları k pı· 

yor, ıelıp ıeçmeyl ıekteye 
uAratıyor, yıkaa·utar bu e•I -

rl! Dedi. 
Bu emri 1115 ı oetlnde 

verdi.But rlhf ıehlrcllrflo baı 
laogıcı uyamazsak • çüokO 
kadım Yunan illan ve Ro • 

m da ıebtrctll hareketi rl 

be { 8 ,nııtı meofaeh mm 

oamın• tik ııttmlik eaıelt 
11 telakki edebiliriz. 

Kral ş 1man Lul t6yl dQ 
tüomOıtü: Mademki bu ev 

lerlo yıkılmatında herkeılo 
meofeaU vardır. evleri yık-

tıralım! 
Ya paruı Şıımea Lul bu 

nu dQıOnm mtıtt Fakat e•· 

lerlo aah plert ktllıe rlleıuı· 

sa tlkayel etU: Evleri yıkı· 
laotara birer altan kç v • 

recek: 
Bunun Ozerln• de ilk lı· 

tımllk kanunu çakmıı ol-

du. 
Herkeatn 111enfaatloe UJ 

guo düıen 1011 r 1 nııte
tılmek istenirse o yolların 
QıtOndekl btn tar yıktırılır, 

ne k sahiplerine par ıı " • 

rlllr. 

gaal ayarı, 21.00 Konuım• 
2l. ı5 Eıham, tah•lllt kam

bl o • nukut boua1ı (ftat), 
2 l .30 MQı:tk (R d10 orkıll-

şef• H Ferit Alnar), 
raıı • • · 
1 

_ w. A. Mozart Senfoni 

aıl bemol mııj6r, Adaılo • 
Allearo Andıııı e côn mBte 
Mıouetle 1 rlo Fınal, .11· 
legro. 2 _ fR. Rchubert · 

(l.Hounıunden Perd ara11 
mOz ğl Nr he 3, 3 - E. 
Grteg6 1 ıoclPer GOnt ıOltl 
Mergeıuttmmul1"ı (Sabıb) 
Area tod (Ouoln IOmO) 

i ıftrl\na TAnZ ( Aoltranın 
dr.nın) in der Hıılle du Ber· 
a\cönlhı (D ğ krallnın toto 

de) 2l 30 MOz·k (hafıf mO· 
zıkler operet er ve ıalre -
Pi), ı2 45 Müzik (Guıapl 
klgno) Lanlef orkeıtraıı, 23. 

45 24 .'.)OD 8Janı haberleri 

ve yarınki pro§raOl· 

ı1trlaır atlarını, ıOrDlerlnl be· 

raber alır, m Harını Y ıma 
edf'rlerdt 

Çocuklar keodl blleklMl 

ntn kunetl 1 yeılnde oklar· 
la veya ıopal&rla terla fa· 

reıl ve köpek a•lemayı öl 
reotrler, koçların y(iotn poıt-
larıoa sarılarak ata binmeyi 

talim ederlerdi. 
Aııl lımt kıl gibi lceılıln ml· 

ouıoa gelen Temuc:lnTOmGrçl• 

olan Ccnıfs hanın ılk varlı 
oldufu ıeyler mahrumiyet 

•e huıunet ıdl O dof dulu 
zaman, babaaı, iırabılenlo 
faml Temuçıa olan bir dOı· 

maoıoP. karıı yafma aeferı
ne çılcmııtı.Sefer e•de oldu· 

iu gibi meydanı harptede 

Jyl bir ıelcllnde netlcelenmlf, 

dOıman maflOp n eılr edil· 

mııtı; babaaı da avdetinde 

veni dol n olluna maflabu. 

nvo lımlol ver tıtı. 

SONU VAR -
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ahs il 
Çif çi 

(Ba9\er h lktncl tayfada) 
rı ıçlndc bulouan zirai nh 
bir zir t datre ıayılac ktır. 

Her zırei dafrcde bir zirai 
ılcll ve bir çiftçi meclfel b"u 

lunacaktar. Ztrat s ı cıl, çıftçl 
ma 11 ınly! bun! rın u htp ve 

kıracılarımn ke ydına me heuı 
olan k6t0ktpr. 

Çıf tçl m eli lerl kövlerde 
muhtarın, teh ir ve kaa ba 

larda belediye reisinin relı· 

ll f altında mııhııllerlnın zt 
ral ılcılleriode ıcavıtla olan 
lar tarafından köy tbtlyu 
ho1etlerl •ey belediye en 
cumealerl huzurunda seçile
cek ikiden altıya kader aza. 

dan terekkOp edecektir. Zt 
ra t ve veteriner nıGdür ve 
memurları bu mecltıtn tabi 
az11ından Hyıleceklardır 

NGfuıu 500 ze kad r olen 
1erlerde çiftçi mecllılne ile ı. 
600 deo 2lı00 oe kadar olan 
1erlerde d6rt, bundan f aıitla 
nilfuıu olan yerlerde altı za 
ve bir k6y mecltıl azalarlyle 
b ledlJ• meclııt ezalarırıın 
aeçtldıll zamanlarda yapı 

lacak •e maddeli d&rt ıene 

olacaktar. 

Her Yiliyet merkezinde 
bir kontrol meclııt buluna 

caktır. Kontrol meclııı, Yıla· 

yet merkezinde müteıekktl 

çiftçi meclıılnln lıt-ndl z sı 

rHından ıeceil zeı tla Da· 
imi EncOmenl azalerındon 

zir at •e nterlnu direkt6r· 
lerl1le ı:lraat odaaı relıloden 
lef kkül ede. cektlr Meclbe 

Y lt ••Y• vekJI g6ıterece~I 
ut relıhk edecektir Vıla 

yet Jandarm• ku end ol le 
emnt1 t dtrekt6til, meclıeın 

tabıt azuındandar Heyet 

ayda blr defa toplanacaktır 
Çıftçt mecllılui: Zır 1 d · 

lrelerl me•ldlere tekıt~; her 
mevkl •eya blltOn :alrat da· 
heye llzım olan ynyll, atlı 

bekçilerin ve bunleraa üc 

retlerlntn nevi •e mikdarıoı 
tayin; munkkat bekçi "ut 
lanılma111ı ururet 16rül n 
erlerde bu ııbı belsçilerln 
mlkdarı1le çahıma mftddct 
lerlnl •• ücretlerini teebıt 

anntaka iç ndekı teaml ve 
buıuıi bekçılerfn deımi kon 

trol •e teftltlerlnt tanz•m ve 
tt-mtn; mıntaka içindeki bek· 
,ıhk teıktlltanan L6dceılnt 

tanzim ve tetlıı t~; projede 

161tertleo ıelırlcrl kanun hfi 
kOll)lerlr.e •• :ıtra i ılcllle 

16re zamanında tahıkl1uk 

ettirip liör v ya beledıye 

• 11tHIJle tehıtlı; buıutl lu.· 
nunlardakl hüküml~r me h 

fuz kalmak •• mınt kft hal. 
kına alt bı1nulerıo thll • 

yaçlarına mani olmamak 

ıart111e 11narlan tçlndeld me 
ra ve otla!. lara dıtlllt'dan •lı 
nabılecek b yvanların uyı 

ve ctnılnt tayin e otlck 
hasını ayırtarak ikl 'I öo 

c llln; daimi veya ıelıp 

•eç n baJY nl r 
yeri rl ~aaterme vazifeleri 

•ardır. 
Kontrol mecltılerl vllAyet 

hududu içindeki biltfin zir al 
• datreler (i:aerlnde kontrol ve 
teftlt ıellhlyetınt haiz ol 
caklardır. u ıallblyet zira. 
ıt ve veteriner müdOr ve 

aVe 

lar v 11tulyle ifa ve letlma\ 
edılecektlr Mürakabe mec 
luıl, çlf t çl mecllalerınln itlra z 
olnn kar rlarını tetkl ede
rek taıdlk veya rded btle 
cektlr. K ounların büküml · 
rl içinde mıntak ıhtlyacına 

öre t llmatnamel~r yapm k 
h kkı ve bekçi Amtrlerlot 

bunların mınt ka aranı, üc· 
retlerloln nevi ve miktarını 
ta in hakkı bu meclıılere 

tttır 

Çıftçl mallarının korun· 
m ruı için daimi bekçıler, mu 
vakkat bekçi ler ve bekçi 

amirleri kullaoılacaklardar. 
Her zlrt.i dairenin daimi 

bekçilerini bunların menıup 
olduiu çıf tçt mecliılerl ee
çece-kUr. Bekçlleı; Türk ol 
m k, okur y zar bulunmak, 

ukcrllk hizmetini g6rcn0t 
olmak; yatı 60 den yukllrı ' 
bulunmamak; mahllCım ol· 
mamak ıtbı vosaflar tıııya 

caklardtr. 
Ameli zire at kunlarand n 

mezun olanlar, &&kerlıkten 

rntbelt er olcı.rak çıkanlar 

dıierl rıDe teıc.h olurıacak
lardar. 

Aynı slrai daire lçıode 

toplu halde 10 dekardan 
fazla mey•alıjı, ıebzc bah 
çeaı, gıbl veya tülün tarla

ıının elli deh rdan faz a 
zcytlnlijt, bat ve hdanlıiın 
3UO dekardan fazla zlraatte 
kuılaDıl o u ztnın 1500 de· 
kardan faala11nın ıakıp ., •• 
ya ktracılan huıuli bellçl 

ku1lanaca lardır. 

Buıud bekçiler, reaml 
be çiler lbl bu prPje bil· 
ümıerine tibı olup bulun. 

duldera 7erlerde reami bekçi 

&ıf öt ve ıelihıyetltJI taııyft· 

cakl rdır. _ .................... ... 
ltalyada 
Endife• 
(Beıtr: rafı bhlııcl eayfada) 

iıtemt ktedır. 

Butüa bu manevralar. 

8. C Jdanın <tGlornale 

d'lı li » de tlert •ürdaso 
ltel) r n lı j) ODolerlni fuo 
konun yalnız ukeri :ıeferloe 

TO KDtLI 

Sovyatler Birliği ~evlBt 
ban ast. 

Sovy~tler Blrltğl devl t 

bankası, dünynoıo eo büyOk 
bank lenndan biri, biltün 
memlek~tte tek ihr ç mer 

ezl \·e btrleıttrtlmlt kıH 

vadeli kredl orgenıdır. j 
Sovyetler Bırlıği devlet I 

b nkaaıoın opernıyonlarında · ı 
ki gentılıil ve bu bankama j 
bulüo memleket ekooomık 

hayatında oynadıiı muaz · 
zam roln tebar6z ettirmek 
fçlo ı•iıdakl rakamları zlk· 
r tmek klf tdır. 

Bankanın memleketin her 
tarafında, 3 273 ıubeet var 

dır . (Ç rhk Ruı1amo dev
let Bank ıının ıube adedt 
134 ıdt.) 

1938 SenHl bıdayetlode, 

Ban ad devlet m6e11uele 
rf ile ıoıyal m6e11eaelerın 

3. 1000.000 caı l heeabı ve 
500.000 dekont heeAbı var· 
dı. 

O vlet bankasının milli 
ekcuomıye t>Çl•iı luedıler, 

her ıene artmalı. l• dır. 19.>3 
Sencıınde l Ol mılyar iken 
1935 ıeoeeınde 230 mılyara 
çıkmıı, 1~37 ıenuıode lıe 
408 mai yar ı ubıe1e balıi 

olmuıtur. 

Mı&ıl ekonomi pilnı mu· 
cıbıoce, de~lel baokaıı, mıl · 

Jt e~ouomıoıo mublelıt ıu 

belerıne aıalyarlaıla buep 
edıleo redaler verme lcdir. 
1937 Senecındc de•lel tıca· 
retıne ve kooperat.flcre 177 
mdyar ruhl kredı ver111nıı 

ttr, .,. bu krcdlnı11 mıkt rı 

1 9J8 ıent:1ınde m~hıuı ıu 

rett far.lah•ttmloı otır. Aiır 

endüatrı ve mc aoık h ıaeıt 

endüıtrı slne verıl n red ıler , 

ıon on ıeoe lçlode. 7.3 dc:fe 

bü,o ütıür. Dc:vlet bank 

1010 zıra t ı h ındakt fan 

lıyetıot g6ıtermck :çın 240. 

3UU koılı.boz, 6 359 m• kıne 
ve trak\Ör ı taıyoouD, bın· 

lerce ıo•kozun bankanın da 

lml m6ıterılerl arHında bu· 
lunduğunu ka)detmek kifı 
dar. · 

Sovyetler Bırlığı devlet 

ban 11ııın f ah}ell, ınilıi 

ed r d~~ıl, al) ui zaferine 
ndu l.peny d \Ula>&k id 
dıu na l:ır htıcediih ı.bt gl>· 

ıCnıIDtbtedır Fıaı ı yl bır bat 
k ıı J n>fn teeııı lehırıde aıudn· 

hble t:lau kle tthun etnu k 
le- 1 Roma, 8 Çtnıl:.et l)na 
berfı, lıprn) ol loprnk arın ın 
t mamlyle tehlıyt ıı husueun 
de yapo ı ı olduiu vadi ge· 

cllo tir mek fçln bir ıebr p rı· 

konomı p.6nınan bir parça• 

ırnı ttobıl edr.o Liıltıtuıl 
mıı dc:vlt'l krtdı pliıu u11 
lıı11oa aör lt:d\'ır ol uı.m&k

tadır . SovyetlH Buıı • ltlde 

ancak bcckanın doQnıdan 

doğru) a yııptaiı lu c dt roev· 
cut\\n So•yetıer i lrıtilnde 
srıOıterilt?r aruanda karııhk· 

lı kredı açttı uııulluı kul· 
lamlnuıktedır. Hu&plerın 

tHfıyulod , borçlorıo ödtn 

me ıınde, müıtt:rl) e d~vlet 

Ban rdını etrııekted t 

A)nl z mends, Do.et Ban 

JOt aörOnme ktt'dir 

ıBu manevraya krırıı veri 
lecek y"g6ne cev1ı p, fraoıa 

nın luuıımeziık r.ıyontıne 

ndık olarak, mukadderat· 
lcrmı t yln etm oln 

yalnız ve fçlnde yafıyacak· 

l 11 rejimi .eçmelerl in nn · 
ca kendtlerlne ld bir ıo 

teli.k 1 ettiğidir. 

Ôle ı için F tlıt gazel le· 
rlol, loıllız h6kQmet mu 
haf allerınde B. Mu11olfnlolo 

glrlomlı olduğu taahhiidlerfn 
lfuı huıuıundakt yeni bir 
mfihlet kabul etmeyen tef 
ılrlere dtkkat etmlye dav~t 

aa•, ekonomık or ganlerıo 
cboııomlk 1§ ltonlı o uı u da 
icra eylemektedir. 

B ıkt' 

Mahalleıt: Cı oıl: 

Dinkçiler Ev 

17 ŞUBAT ıss• 

1938 je Sovyet en~üstrisı l '11 
.:>ovyetler 8ırliği mıllt cko· 

koooml 1 statlıUk merkez 
dırektörlüğünGo verdlil ra 
kamlar öre 1938 ıenul 
z rf m<l , ~oYyet ndüıtriıl 

lıtlhealı, 77.520.300 000 rub
leye çıkmııtar. Bu rakam, 
ıeçen l 937 Seneelnln 69, 188 
550.000 r amına nazaran 

yOzde ı 2 l'labetlode bir faz· 
l lak aöstermcktedfr. 

ı 938 ıeneıl zarfında aı
d eodilatriıl lıtlbı hndekl 
f zl lık ,nzd ıs.2 ,ı bul· 
muı, ajar odGıtrlıl il me 
kaotk Ye mildef aa endiiıhl· 

lertndelsl f azlalak lee 10zde 
15 1 olar k tecelli eylemff 
tir. 

SoYyetlerler Bırlıjıade bG 
y<ik cndü trl ıatıhı lata, 1929 
ıene1ıne nozaren, 1938 de 
yüzde 4774 O tutmuı, Janl 
dokuz ıcne zarfında bu lı

llhaalat h men hemen 5 
mı il f azlaleımııtar. 

Uevtct bankaıı, memle 
keltıc para tedavOlOnü kont 
rol eden merkez ııfatıyle, 

devlet lek bütceeıoin ka1a 
bakımından tatbıkio ı teoıın 

tme lcdlr. Bütce ıııtemt 
ıle •eferb r edilen bu mu· 
nam kaynaklar, brınke ka-

o 
Me lekette tuerruf h reketlnln lnktıafana hizat•t 

rzuıuoda olan Oımanh Bankıuı, Aile S ndı ı (f •· 
orruf Cüzdan>) hesabına teydlat Japanlara kura lıe J 
ıtdeıl ıuretll" aıaiıdakt ikramiyeleri tevzle le r r ""'' ~ 
mittir 

Keıtdeler 25 mart ve 25 e•l6l t tlblerınd fer• 
o lunaca ' ve her k tldede a atıd ki tluamtycler d• 
jıbl6Clı lır: 

1 

4 

5 
25 

Tftrk il lak 
ded T .L . 1000 -
1) • 250 1 » » 100 -
1) » 50 

50 )) )) 25 • J 
Yani ceman 8J aded T L 5 000 . ~ 
Türk lıralık tluamlye J 
Atle sandıAı heaab~ndakl me•duetı kuranın ketld~ ~ 

edildfil t rıh~ teknddüm eden altı ay z rfınde.: ~ 

T L. 50. · Tor k llruından ıai• dOtmemlı 0180 J 
mudi bu ketldelere lttlrak edec ktır. '-

••~~~~ ~ ~~~ .p1 
alıkesirorta okullar Satın A lf11e 

Cınaı : 

' omısyonu Başkanlığındafl' 

Azı: Çoğu: 

Tehmını 

fıet 

Lır 

Muvakkat 
temlnllt 

Lir" K. Ek•ıtıf 
ıeıılı' 

ıalaı anda topla om kta e Takım elblee 404 440 6820 5 J 1 50 k•P~ 
ı•~ bU h re memleket mılıl ekD· 

oomaetoln muht lif ıubelerl. 
DiD tanaoımanıoda kuılaoıl · 
makt dır 

Sovyetler Utrltilnın bül6n 
rnlllt ekooom111 .ılbt, devlet 
b ok ıı da, devlet mHıl cko· 

nomıaı p.aoı ee ı ların da 
y narak ça ıımaktadır. 

tfo keyfıyet ise, ekonomik 
buhrnnlı.r ıbumnllerlnı orta· 
dan tamamtylc kaldırma ta 
ve Sovyetler Bırlığı d lct 

. lb -Ortao\cullann ihtiyacı buluoan yukersda yazılı takım e t 

ıartnameelnde tedillt 1apılarak yeniden 15 ann mtıddt~ 
ekııltmeye çık rılmııtar . lhaleet 23 Şubl'lt 939 puf~~d' 

ün(l saat 15 de Balık ı • r M arif MüdürlüğO ocle••l'I 1 
y pı lacaktır . .2490 numaralı ckatltme kanununun tarıf•t'j 
uvgu olarak hazırlan cak lt'mtnat ve t~klıfl rl havi ı• ~ 
ler thale glloünde nıbayet ı t 14 de kader korııt•1 

11' 
b ıkemhiıno \'erılmtı bulnoııcoktır Şartonme Vf! nftl!Jıl & 

lerto Balakulr Nec tlbey Ôfretn:ıen okulumla her ıOO f 
rülebllect!ll ilan olunur. 4 - 1 - 28 

Balıkesır Or aokııllar Satın 

J 
1 
1 

benk Etnan keyıpl r nyd t· 
muıoı ırulc ansız bır ·mak 
tadır. 

Sovyttler lihl ğı devlet 
8 nk 11, muhtelıf ~ bencı 
memleketlerde, muhtelif b6 
yük y b ncı bankahuhı da· 

' Alma omısyonu Jo/1' 1 
tı: 

imi ıı müo ıcbeU halıode 

buluom•l..tedır Bunların ıa 
sınde, • 1oıut re Bank 11, 

Mıdl nd beDk, Lloyd Bonk, 
federal Reune Bank, NtW 

York l.h.ue Natıooal Bank, 
rrnnaa Baok ıı, Perıate Şı 

m li A rupa lçtn Ticaret 
8aDkeıı. berlınd~ Grentle 
eod Krcdıtbank fürdc;o Oı 
ten , ve aırc gibi düny&nıo 

en büy k b nk ları vardır 
So•yetlcr Bırıı~ı Ot vlet 

berıliaaanm, ıcrek merktzın 

de gerek ıubeleıınd", IC8. 
000 memur çalıımektadır. 

Sovyt-tltr Blrlıil devld 
beı kuıoın l filutk tslôhiytt 

ve bt gılt kedroru Sov 
yttler Bırlıcı 1- ımuıı l ıımle
ri Akedemesı, Oç tane kredi 
•e e ono1nı ) ükıclc mckte 
bı ve ııltı lt ne ortB luedi 

ve e onomf mektebt tarr f ın 
d&D vet ı ıtltilmclct~d r 

I< ı : 
Hududu: 

Sağı Murt<ıza otılu Mehmet 
evr, ıolu öoce ~urtua kı 

zı E mlac: !mdl Mmt fa oi· 
lu Şevkd evi, rk· 11 Der
vl§ Abdullah vereseısl evJ, 
önü vol. 

Kılo Kt!o Tutıırı Muvakket tem1111 

Cloı1 Azı Çoğu Lıra ı..rll Kr. 
Kuzu eti 7000 9000 4050 303 75 0 

Ortaokulların mRrt 939 lptıduıodan m ~ ıı •939 •01
\ 

nn kad'1r thtıyaçları Lulunrın mıktan yu1'auda yazılı 1ııı 
eti on b"t ıün miiddetle açık eluıltmeie çık rılmııtıf• 1 

27 Şubat • 939 pazartesi ınnü ııı•t J 5 de Pd'ş 1ı •'' MüdurlOğü od sınd ı halesı yap lace.ktır. ~ rtn "'" 
her gün Öiretmerı okulund gôrillebılee,.ğl ılan oluoll'' 

Ali 

Cınıt: 

4 - ı-v. 

hi es· B · Iedi,.~ 
lliyasetindeıı· 

h' Mubemmeo bec:le ' 
Lıra 

Üç teı1 ı ve iki ba1kılı bir adet 
zeyt n ııkmeia mahauı y ğ men 
genesi al t ve edevatıle. 200 

Mengene btnuının enkazı . 160 ti 

Yuk rıd c ıoıleıl yazıh mengen llat ve ede"' 1# 
mengene binasının enkazı açık arttırcna sur tıle ,.,tı 
çıkarılmı~lır / 

1 Gerek mengene iilat ve ede vrı tı ı rrkee bl~ f 
bütün eulıezı 4 - 2 · 939 hrı hlnden tttbareo yır mi blf 

müddetle ııçık arltumaya konulmuııur O) 1 
2 - İbeıeeı 25 • 2 · 939 cumaı tul ı o ıeat ( l 

icra lu lmaeaktır. i 
3 · lıtekltler kanuni temfnt t al.çeılnl yatırrr.o'-' ;.'f 

tile müzayldeye tfthak ctmt:k ve ihale Qnü ol D z5 i 
cumıırteel gününde ve ay.ol tta beledJyed6 en d 

eata kom ı1oouo m6ncı:latluı Uao olunur. ~ / 
3 l Jy, 

- o'~ 
1 amla mn YY"t olup Mezburenln m6lklyetlnde bulıJ ,, 

uu yokl ma kaydına lettnat eden 6ı.ü eçen ev "1~ıl 
mın11 tapuy r p•ı ıuretı f aenedlnfn verllme,ını fete I 
den tah ık ve tedkıkı ıçıo 26 . 2 · 939 günü ını:ıh ıuııe,, 
mıır g6oderılece tir. Bu yer hakkında t &arruf ıcld~/ 
bulunanların bugünler içinde yazı tle Topu Srcıl ,ı' ,, 
fızlıiımı vey but ınahallıoe ıele«k mt•ı:nur mütll _) 

memurlarlyle kaymakamlar, ederiz. 

Hudut ve bulunduğu yer yuk8r da yazı ı e vin 8 defter 
22 ahtfe ve l 1 · 308 'tuıh " 141 sayılı knyıt mucibince 
kocaea Murlcza oflu lımra

0

lldeo troye-. mOıtenıdcn Ali kızı 
Hakkı Pokluıoıo cıüllsJyetlndo olduğu ulb hukuk mnb 

lBıumu ıtan olunur. ____,,,,, 

nahiJ• mOdGrlerl Ye valinin 
~n11fo ede dl r memur - . 

Edıt h Brlcon 

La Republtque k me Jud o V1:'tllt!D 14 11.93 t rtb 717/449 toyrh Baı;ldı ı f r: Vilfıyef Matbaaaı-Balıkeııtr 
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