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Hatayda. Türk Kanun· 
ları Meri Olacak. 

Göbbelsin bir 
nutku. 

H t . . ........ . 

T~ ay Mıllet Meclisi Heyecanlı Bir Celsede 
urkiyeC h . t• K da T . um urıye ı anun arının Hatay. 1 

A ı ._ atbık Edilmesini Alkışlarla Kabul Etti . . 
n ••Ja 17 1 

Hatay M ,; (AA.) -Japtatı f ı ket Meclııı bueiln --.....,,. ·-

b 
ey allde h 

lr celıed eyecanh 
e alkıtl 

ıu kctQuou k •r •raunda 

1 
abul etm tllr· 

- Ta k • 
J•U kanuni' ive Cumburl 

arı Hata k 
nuoları ol Y • · 
lllıtıtır arak kabul edıl· 

rl,:t.- Bu kanunlann me-
•azı t b h•lıt •c•pl •rl tle ma-

..ı •ra uva 
,,. J•nlarını t .un olaıı 

•mamen • &ı 
inen tatbık edılıp delya ıı· 
ıloe ı e ' meme 

cra Dl•C ·ı aı ı · b 
tardır V •• a •Jet-
•- e merıyet ••nua e 1 ren her 

liöbbels 

Berlın, 17 (A.A) 
vu IJUdlrlyor: 

Göbbelı 1 20 bio 

- Ha. 

memur 

huzurunda ıöyle<l l fl outuk

ta <!ezeli gayri memnunlar, 

müaevverlu ve · y61uelı mu· 

hıt meoıuplarını» teokıd el· 

mit •e memurun vazıfulol 

4'de•letta ,. DHyoaal ıoı-ona n>Gte h ._ ._ 
•e ah"l a 1

• aaoun 
B mını llıa ed 

u kanunun k b 1 er. 
lsktrıderunun Umumi Görıinügü yallzmlo davaaını tam bir 

taıanla beolmHmek» ' dıye 
tarif e1lemtıtır 

ber taraf da un Hata1ın 
ID a b-

leYIDÇ uyand uyQk bir 

ra kQuQye ıelen e.,,e&ctl 

bir nutuk ıöyltyerek bu 
lfmııhr. 

Kanunun kabulQ d •eııle ile Hatay1n anan· 
n en ıoo 

1 
· tana ve Bürilk Şefine ıar· 

ngiltere F rankoyu 
Yakında Tanıyacak. 

Ü · lard _!l_ılılaksın tühii: ustakı beyanatı 
~' kç yhüz FransİZmebusu f ran· 

o ükümetinin tanın:nası-
nı istemiyor 

Loodra, 17 (A.A.) - 1 • 
ıllız H o· 

,r arlclye Nazırı L d 
~ H 1 f or ıı • 1 alu General F ranko. 

nuo Jakında tanınacafınt 
•GJlemtıttr . 

Parıı, 17 (Radyo) - M 
halaf m b 1 u e uı ardan mürekkep 

Gç yQz kııılak hır ıuru b 
Rll p, U· 

n toplaornıı •• F '-
hGlı. Q raDKO 

meUolo tanıom hn a11 lçın 
kOmetçe •uku bul 

ıebbü l no le 
1 eri proteıto d k b h e ere , 

u uıu ta ır t krlr ' ıınza -

lamııtır. Bu gurup, Balear 

adalaranın lfgallol F 
1 1 

b renn 
ç o iiyQk bir tehlık c ad 

-'JI dettı~fnl d btldırmlı ve 

r Cumhurıyeıçı 1 ._ 
1 

•panya ba1. 
•eal ine bı , r aempatt telgrafı 

) çekerek~ keodlıl t 
D aıukave 

Çemberlayn 
Alman 
Sefaretinde. 

loodra. 17 (AA) _ lo 
allıı B 
d 

•ıvektll ÇembeıllJn 
GQ 

•l&ıam yemellnl A1· tn,.,, 
d "0uı Londra nf aretla · 
e Aten, 

•itil n ve ltal1ao b01Dk 
eru. L... 

~rllkt• J•mf ttlr. 

Lurcl l lı.ılifal<s 

mele teıvık eylen lotır 

p r s, 17 (R dyo) - Ge 

neral Mıy ha , rnuka vemc· 

tın f tdeaız olduiuoda laru 

etmekte •• puaporl alarııık 

Franaaya ıttmelc istemekte· 
dır • 

Parıı, 17 (Radyo) - (Ma· 
ten) ıazeteat, buıaa bir 

makale yazmıı ve Madrıde 
ııtmekten lıUnklf eden lı· 

panya Cumburrelıl Azana· 

ya baodan ıonr fatff a et 

aıtı nazariyle bakılmaeı li

zırn aeleceilol ileri ıOrmüo: 
tar 

Parıı, 17 (Radyo) - hal· 
Jaolar p 1 • uta arya adaaı el· 

rafıadı tor .. tl d6kmGıl.,dlr. 

11lmaz bailılıiını BOyGk Mıl· 

let Mecllılne arzına dair" 

takriri ıttıf akla •• allnılarla 
kabul edılmtıttr, 

l~gi!iz büyük elçlsl 

Atatürkün ta 
butu önünde 

eğildi. 
Ankara, 17 (AA.) - Ro 

ma büyOk elçıiıj ıne tayla 
ecftlmlt olaD lı11rıl teıeata ı\•
kara BüyOk Eıçiıt. bu ı&a 

Etoofrafya mGzeatne gitm't 
•• AtatQrkGn tahutu &nlo 
de rillerek HOyOk ş,fe kar 
ıı ıon rulmel ıht lumı ifa 
etmlftlr. 

Beyl!elmılel yazi1ote tel· 
mlhte buluoaD Göbbelı de 

rnltllr ki: 
«Ne zamao ecnebi hudud· 

larıoın Ren üzulnde oldulu 
ıöyl nı b•· hududlaflD bı 
ztrn a.t ı hkimlarımız olduiu · 
ou dütllnütüm t· ğer bu hu· 
dudlar. memltk,.tlmlz içer · 

ıtnde ıleılelllmek lıtenlu:: 

bu edebiyat yapma devri 

dejtl, ııllhları keuuıturma 

zamanı elur. Biyle btr 'la· 

zlyet kyr1111nda Almanyada 

ancak bir tek d016nce, bir 
tek tarzı hareket •artılır. 
LOzumundan fazla zeki olen 
ıüzfdelere ıöz verilemez.» -

Suriye 
istifa 

Kabinesi 
Edecek. 

Suriye halkıı ın 1 ürkiyenın ta
vassutunıı istiJıeceği söyle iyor 

Şomdcın Bir G6rıimiş 
Berlto, 17 (A.A.) - Al- aruı tamamen açılmııtır 

mao lıtıhbarat btıroıunun Şaoıda hükQmet -'oOode 
Bayruıtaa bıld 1rd lilne ıare Vatanllerdea Mehmet Muı 
Suriye dahıltye nftZırJ fıt ı fa llhlo otomobılı halk tara(ın· 
etmtıttr . Kabln~nln de lıtıfa 
ede\!eil ı&,leomektedlr dan parçalaomııhr. 

Diln Şamda büyilk ıo· Anarılnlo .Surl1eyl fellkete 
kaklarda halk nOmaylf yap· ıOrOkledljlol s6ren halkın 
mııhr Ttırkl1en•o tavHıulunu rica 

surlyalll~r TDrklyenlı tans- için Ankar•Y• heyet ı&n 
surunu ıst yorlar: · dHecefl rl.ayet edilmekte• 

Adana, ı7-Surtye mec · 
llıl hafta lçtode fevkal&do 
toplanaoaktır. Vatani bOk(l. 
metle maadater bGkOmeU11 

dır. S&yleodllJne ı-'r• cıkı 
devlet relıJ Damat Ahmet 
Namı. mandater hGlatmet~e 
ı1 bat••• .. urlleMltr. 

c. H. Partisi Genel Sekreterliğinden: 

Mebus Namzetle
i Tebliğ e 

' 1 -------------•••••a---------------NamzetJer nerelerden me-
bus çıkmak istediklerini 

ayrıca bildirecekler. 
Ankara, 

16 
(A.A·) _ C H P Genel. Sekreterlı· 

ğlodea teblli edthDlfttr: 

Ô 
4 

d ki meb .. a<çlmlad• Parti oamına 
1 - n0111uZ e 1 b 

1 
k tsere oslrauat edteek erin anıl 

namzet ı&ıtera ~· ıet ı~blerllaıek Jıt.dıklerloi H 

ıatıhap dalrul• :D o•:.ırclcrlnd• ıntı bap kabıll1ctlerl 
ayrıca hanıl IDll ap 1 in• ıarabataa 1umaları, 
b 1 d i 

u talepname ır u un u un ... d atlracaat edipte bu huıuılara 
2 Şımdlye aa ar • d -

1 
Geoıl Sekreterllie JCDI en 160· 

blld eınlt olan aun traı k 1 bdcllrmelerl rica olunur. 
dertceklerl bir 111e tup a 

ıvıacaristanda Yeni Ka
bine Teşekkül Etti. 

y hudi oialle5°ki başvekil ye
nT kabinede vazife almadı. 

( Ya111ı lktoel Sa1fada ) 

rÜrk H~~-~u~~unun 
---1-4 ncü Yılı . ____ _ 

- -- - ----;;d .;illaf • .;;;- ~lrlk bla•et· 

K11a bir sa111a•d•
1

'1 1 bılaakka• kaa•••• Tlrk Ha•• 
ler yapmak ıer• 10 

&:l ba ı•ıt bul•DUJ•'· 
Kurumu; 14 J•t•0 • llll tareddlt ı6tlrmt'/H•k tie . 
BuıGnkO harplerin ~etin 

11
' ıa•aııada e11 ll'lllal• roll 

recede aoıkhr YlrtDlllCI "" calına da ıOphe 1ok. 
d fına •• o1••'1• .tayarenln oyna 1 •• kuYtetlne urdlll ıhe111mlJel 

80t6n mıUctlerln li•d 110&ıaan tietıl, fazladır. 
ı. d ı kuvvetlerin en aar• • en z I rl laerılnk6 bldlıeler a,ıkca ıöıle 

Bütüo bu haktkat el 
1 

•• bOJlk tcblıke elarak belir 
rlyor. Bu, han l"ı•••• • 0 

mHlodendfr. • e teıum Jok .. lıt• Çın - Japon 
Çok uzaklara ~lt1Pb!luf1DHl • Her 111 ıeıtlkee ıOratle 

harbi .. ftte ftpaDY Q hu uıütblt harp •111ta11aın 
teklmül ett•flnl 96roOIGm l z d i mal6m· 
ıld tava ta da ne bü10k ' 0 eJn• 

1 1 
• 1 il t ıbt yurdunu ancak ıarın eo m6 H er n1edeni mi : •• ~.l~rıle koruyablltceilne '""nan 

tek Amll harp b e bemml etlnl sözden 
Türk mılletı; elbette ki tayarendfp d u O kadar'kı·bu lüı.un:u 
k d N t kin> kıçarm• ı a . ' açıramaı ı . t e td kle ı ktrfo etmedı• havacıl ık 
1 

lnız d~v l et biUculle 1 erme ' 

b TQ 
, f ıdlnl ,akıDdan 11,tleodlnctk bir dava 

ı ıını er ra< e dA B il dO Onte 
olauk takip etrnell munfık &6' u. u •• am 

1 

aln netıceaıledlr ki 14 111 6nce «TOrk Han Kurumu» te 

ıekkiil etti • -ı Kuruluıuo Jubetlol ıu rakamlar ne ıGzel ıçu' ıyor: 
Kurum 13 ıenellk devre içinde TGrk orduıuoa 292 tayare 
hediye otmlt •• ,eUrlol Ci4 mllJOD UraJa 10k .. ltmf1Ur da TGrk 

B
u 11aaıü kabartan rakamlar. oyoı saman H 
aı tlıetıaln ,urdıeverllf•nlo barfs bir mlaaltdlr ••• 

ftloauoa katılau ı92 çelik kartalın -'aQade ·~:b•:'jd h~pl· 
mlz h1tklı bir iftihar duyuyorus . Fıraat ve im 

0 
u u ça 

Hava Kurumuot\ yardım elini uzatmı1an, bOyOk, kGçGlı 
tek blı Tark ferdi roktur lıte bu hlı, bu ıOıel dGıOace· 
d k k Um

un •ellrlal faalı1etfnl ıOaden ıOne 
lr 1 mütev3ZI ur • • 

arthrmıthr 

1 
.. erduv• ta1are hedı,. etmekte lsalma· 

Kurum JA n•· ı L mıı. Türk ıençlflhll ha•aedıl• da teı•I• etmtıttr . 
Mil ı Şefin adını taıı1an cdn6nG havacılık kampı~ nd• 

y6alerce genç yetııtırtlmfıtlr 
Modern tealaaUI• «lo6•0 kampı» buı6n hancılık ıeh 

ri halin• ıehnlt bulu•uJOI'· 

T 
Qrk 

1
urdunun hava emnlJe.Unl eo muvaffak ttkll-

dtt temine çaht•n bu delerlı kurumun 6n0mlladelıl 
Jıllıud• deh• blylk baıarılar ı&•tereeettne faınaJoruı 

T • ~ li k '1nul4Jlm• z 



.. 

Hayvan Bakımı: 

yu as alıkları Ve 
vi Ça • 

1 •• 
-8 

Çiçek hıstahaı: 
Çıçek haıtahlına tutulan 

kovuo1ard n d6k0leo çlçel< 
il kabuklar öteye beriye da 
iılır . Bu k buklar ezılerek 

atıl übreılne merada, yol 
da tozlara topr ldara kan· 
ıır RO:r:ıarlarla veya ı0r6 

rO bl>yle bu laıık yol ve me· 

ralardan ıeçerlıen, atılda 
ıeılnlrken çiçek mlkrob1'e 
karıtk olan bu toz'an tenef· 
fQs ed1> n koyunlara ıf!çer . 

Bundan haıka hastalıkla ko-
1unlarıo yQalerf, dertleri 

ıObr•leri, çobauın elbiseıl 

çanlı, haıtalıklı ıürOnüa k6 
p klerl de bntalılı taıırlar. 
Bunlarla da aailam ıOrOlere 

haatalak bulat"• 
Çıçe mlkrol>u alıllarda 

6 a 1 kadar 1aıar, mera. ve 

yollarda 2 ay kadar yaııya· 
bilir. Demek ki bu milddet 

içinde hastalık ıeçtrea bir 
ıOrünün •iılına Ye mera1ına 
aallam bir ıQrG ıırae basta• 
lıfa yakalanabilir 

Kuzutar çiçek hıutahiına 
çabuk yakalanarlar Te biç 
dayanamazlar . Kuzularda 

çeçek çok ıtddeth olur. Ya 
ka laoanlarıo çofu 61Qr. 

Koyun çlçele tutulunca 
yemeden içmeden lceıtlır . 

Ateıl yüluellr. Kalb çarpın 
tıları artar. G6ı kapakları 

ı ıer, g6ılert kızarır. G6zden 
1aı akm•ğa baılar. Derinin 
t6yı0z yerlerinde yüzde kuy 
ruk ve koltuk altlarında ba 
caklar arasında kırmızı le-
keler peyda o1ur. Bu le 
kelerin tçl sarı bir ta llto 

dolar ve sonrr bunlar cera 
hallenerek çiçek yaraları 
bahne ıeçer, Ozerlert kabuk· 
lanır. lıte çiçek bu cerahat 
Te lca bukların 6teye bert ye 
saçılmaatle ıağlam koyunlar· 
da çfçefe yakalanırlar . 

Çtçell herkeı tanır 
Sürüde böyle bir hal gö 

rftlünce; hemen hük6mete 
haber Termek l'zundır 

Köye Yeterfner ıeltnceye 
kadar; huta koyunları s0r6· 
den ayırmah ayrı bir Terde 
bakaıahdır. sOrQde ateıı faz 
la Te dOtkün koyunlara da 
ayırmalıdır. Ağılı dezf'Dfek 
le etmelidir ÇOnkü ç 'çejrn 

en çok yulrı•cejU yr.r atıl 
dır . Ajıl gübresi kaldmla · 
rak koyun uğramıyec k bir 
tule ya ıötürmell, hatla bu 
ıGbreyl yakmalı aiılın altı· 
na bolca ıı6nmemlı kireç 
dökmelidir. Duvarl rı yem· 
ltklert, otlukları kbeçle ba 
dana tmelt, yahut yOade 
5 kreohn veya astlfeoıkle 
dezeofekte etmelidir. 
Çıçek baatalılının aıı ve 

ıoromu Yardır. Veteriner 
k&ye gelince ıajlam koyun · 
lara aıı yapar, hastalar dıı. 

ı rom yap rak ha ıtalıjıo 
6n0ne ıeçer . 

Dalak hasıaı ıı: 
D l k haata lıiını herkeı 

biUr. Ko una dalak mlkrop 

mıkrobu daiılmııtır Yat · 
murlar, rüııarlar bu mlk · 
ropları her tarafa tatımııtır. 

A çak ve ıul u meralarda 
çok olmasın ı n ıebebl de 
raimur ıulaıının yQkıek 

yerlerden mlkroplıırı ıilrük· 
llycrek a çak yerlere yıl 
maaındandır Mikrop batak 
hl< ıulara kar•t r . Otların 
ilzerlne yapııır. lıte bu ıu 
lardan lç~n, otlardan yiyen 

kovuolar da 1•i" yakalanır. 
Dalak mıkrohu çok daya 

nıldı bık mikroptur, Top 
rakda 8 aene yaıadıtı ıöy 

lenlr Bu kader dayanıklı 

mlkropdan kaçınmak çok 
ınçtOr Ancak koyunu her 
11ne dalak •1111 ıle •tılat 
malda koyun 6l0mden kur 
taralıblllr. Atı yıpılan ko· 

yunlarda yukarıda ı&yledf · 

flaı ıtbl ~ocudun askerleri 
bu mikrobu 6ld0recek ku.,. 

Tet kazanırlar. 

Mikrobu alan koyunlarda 

çobanın bile 16remlyecetı ıe· 
kilde butalak baılar. Hastalar 
ylmezler, t~ mezler, tüyleri dı· 
ken dtkea olur. Alet artar, 

baJT&n kan iter, bazan kan
la ishal ıörülür. Merada 
hayvan ıeıerken btrdenblre 
dOıer, yıldmmla Turulmuı 
ılbl yuvarlanar, ölür. 

Ôlü koyunun lrarnı açılıp 
da bakıhue; dalak Ud, üç 
mlıll bQyümüıtOr. Renıl ko· 
yu, çamur ıibldlr. Kan pıb 

tılnımca, deri altında ve iç 
a lAll rda kan oturmaları var· 
dır . 

SOrOde böyle bir hal ıö· 

rülOoce; hemen bük6mete 

haber vermelidir. Veteriner 
ıellnce1e kadar 610 koyun· 

laran etlerini ylmemell, laıe · 
rl derince kazılmıt çukurla · 

ra ıömerek Ozertne bolca 
s6naıemft kireç dökmeli, 

mimküoıe yakmalı, hay va -
oın derlslDI dabt almamalı, 

kanını, plıhklerlnl öteye be 
rlye bulaıhrmamalıdır Böy 

le bulaımıı yerleri yakmalı 
Te mikrobun yayılmuına 

mani olmalıdır. Dala ktan 
ölen bir lıoyunuo bir y.re 

bulı fSD azıcık k•nı dahi 
ilerde tehlıkelıdır . 

Dalak hastalığı lnaaulara
da ıeçer. foaanlarda yak
mac , kara mübarek dedik· 
lerf çıbanlar dalalıdan bıı · 
ka blrıey dejlldtr. Sazan 
lnunı 6ld0rür de. lnaanlara 
en çok haııta koyunları ke 

ıenl rln, yüzenlerin kaolyle 

elJed bulııanların ellerlnde 
yuzlertnde, vOcutlarında çl· 

banlar 16rOIQr. iyi olmaları 
çok ıilçtür. Fazla acı verir 
Bakılmazsa arter. lnıeoı öl 
dOrür 

Dalakdan ölmilt koyun 
ların etlerini yemek de fok 
tehlıkelldtr Sancılar lıhalter 

yapar, hatta loaaoı öldfttür 
En lylıt d laklı ko)unla· 

rı lıeımemelı, yüzmemelt de· 
rı sıle beraber derJnce bır 

çukur r6mtrek üzerine 
holca ıönmemtt ktreç döke 
relc mazarrntı ortadan kal · 
dırılmalıdır . 

Macaristanda 
yeni kabine te· 

şekkiJ.l etti. 
Bud~ peıt .. , l 7 - Eskt 

Maarı f Nuırı Kont Telaki, 
buıün keblneyl ku rmaja. 
muuff ak olmuıtur . 

Yeni kabinede. edclıine . 
na saran mGhtm hiçbir de · 
flt •kltk yoktur Kont Şaki 
hariciye nuırlığl oda ipka 

edllrolıtır. 

lmredl, yeni kabtneye gir· 

memlıttr. 

Budnpeıh~. 16 - Baıv~
kll lmredl. dGo bltün ka · 
bine azuıle blrltkte lıt fa 
etm•ıtır 

lmredt, lıtlfaıının aebebl 

hakkınd kendtılne ıorulan 
bir ıuale cevaben, ceddlolo 
Napoleon ıamanıoda t- ran · 

ıadan hlcr t eden bir Y •· 
hudt oldu§unu ve m>!mle , 

kette Yahudi ale1htarhfının 
bOkf1m ıQrdOiü btr ıırada 
kendıııntn ıktıdar mevktın, 

de durmaaının dotru olmı · 

yacatını ı&ylemlıttr . 

fılhaklka muhalif parti · 
ler, son zamanlarda lmredt 
aleyhinde tl.ddetlt hOcum
lara baılamıılardı. 

Yeni kabinenin teıekkü· 

lOnden ıoora, hükumet 
memurları ara11oda da -re· 
nlt mikyasta tenılkat yapı

lacalı tahmin edtlmekt,~ · 

dtr. 

Eski Maarif Nazırı Kont 
Telaklnln ~ablneyl kurma · 
la memur edtlmesl muhte
meldir. 

~ Naip llortl, bugin bıı•e 
kAlt'l a üıttıera L ron Vayı 
kabul etmtıtlr. 

Budspeıte, 16 (A.A) 
lmredı, hftktımet partisi bo 
roeunun bu ubeh yıptıfı 

bir toplantıda bu parti aza. 
lıjıodan lstıf uıoı resmen 
btldlrmlftlr. eo,ok bir he 
yecanla karıılanan beyana· 
tıDda, lmredl bu hareketi 
nln sebebini, uhnda Yahu 
dıltlıı. bulunması olarak, ıös · 

termtıtır . Ftlhaklka ana ta· 
rafından lmredlnln cedlerla 
den biri Y ahudı idi . llatır 

lardadır ki buadan bir kaç 
zaman evvel muhalefetcl 

tuıylldert karıısında lmredt 
ulında Y abudl bulunmadı -
iıoı kati surette bıldlrmlttl. 

Yahudi kanunu: 
Budapeıte, 16 (4 A.) 

Daht i polıtıka hldııeleri ıe

bebıle lçtlmalarıoa tatıl eden 
mebusan mecllıl yaran im. 
redlnln hazırladığı Y shudl 

kanununu müzakere edecek 
tir. 

Buhran deHm ediyor: 
Rudap ıte, 16 ( A,A ) 

Kont Teltılfl, muhtel ı f Ma · 
car rlc~ l ı ile ıstııerelerde 

j bulunduktan eonra kabineyi 

1
,teıl&ılden Taz ıeçmtıtrr. 

lıyarak ha tahiın önünü alır 

Süt kesen hastalığı (Sola): 

1 rının bula~maaıadan geçer 
Bu mikrop en çok meralar 
da buluaur. Merada eTvel · 
ce dalaktan 6lmilı bir hay· 
van ıöm61meden açı le ta bı 

r lulm11tar. Bu liıedea et 
rafa olllfoDl r •, dalak 

Bu baııtalıiıo da aıı. HrOU\U 

verdu- V eterlaer 16r6yl aıı- 1 

Koyunun memeılnl fiti 
ren, gftdünü kcıeo, gözleri
ni 1 ör eden. ovnak 1erlerl 
nl ~ııııcrek topallık ye.pan 
bır hıutalıktır Bu haetahk 
da bir çeılt mikroptan ileri 
geltr, bula9ıcıdır Koyunun 

11ütün6 keıtrl' gibi onu za
ıfletır . ite yaramaz bir h•le 
ıok.ar, &ldartır. 

NU VAR 
' . 

~.rı· 

18 ŞUBAl' l 
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Hı lkevinin ya- Şap Has 
rınki toplantısı. 

. . T dbi ler ı ! ı or. 
Yedinci ylldönümü ıçm ~ - - •. - - • - . , -;- ~ , 

Halkevi bir proğram hazırı dı Vılayet tarafından burun ~~h ile mu~mıl.en~e . aı 
vanlann aşllatdması ıçm sıb emuler wenldı. 

Halkevlerlnln kuruluıtı1nun ._1 h 1 1 d d meııul ıutd' 
Çıft tarna11' ayTa.n arın erinin ıe 1 en 

yedinci yıld6n6mQ müna· d h 1 " b t d ıa· ca"ı btldlrlltr >> a ı•P uta 18 1 u un uAu 8 

ıebetıle flalkevlnde yapıla nu yazmııtık. Şap hastalı!ı i8 tutulan ~a_r-
cak yartnl<ı toplantı lçtn bir Haatalıjın önünü almak yanlar nasıl fedaYi edlllf• 
proğram haı.ır lanmııhr. için vllAyttce lcsp eden d ~I 

Hu proirama ıöre yarın 

ıaat l 5 de lıttklll martını 

müteakip Ankara HalkevfD· 

de Baıvekll Reftk Saydamıa 

verecefl nutuk radyo tle 

dinlenecektir. M6te · 

aktben · Valimiz Etem 

A7kut bir ıöylev Yerecektir 

Daha ıoara Ha llıevlmlzln 
btr aeneltk çahımaları anla· 
tılacaktır. 

Gece de bir perdelik İstik· 

ili plyeıl tle iki perdelik K.a 

nun adamı Adlı plyeı tem · 
sil olunacaktır. 

-
Kız Talebenin 
Askerlik Dersi. 
Kült6r Bakanlığı, ortaokul 

Ye liselerdeki kıc talebenin 

bazı yerlerde erkek talebe ılbl 
h fteda tkl ukulık deni . 
ıördüklerl neticesin~ varmı 

ve bu c helin taahıht için 

okullara bir emir ıönder· 

mittir. Bu emırJe kı'l tale. 

beye me.cut proğrama g6re 
hdtada bir ıaat den aaıte · 

rllmeı\ llzım geldtil bildi 

rllmektedlr. 

-
Ki-Coğrafya 

taplarındahi 
Yanlıflar. 

K6ltür Uakanhğı, ilkokul. 

ların cofraf ya kitaplarının 

yazılması için y kında btr 

müıabakft aç cakhr. 

Vekllet , rı lakadarlara gön 

der dlğt bir tamimde halt· 

hazırda okul!ard okutul · 

makta olan «Yeni resimli 

Tü kiye coğraf yaaı edlı ki 
tabın 20 net ıayf tındaki 

harltad Karadenlzln ıtma 

lınde g611terılen « Lizlstan 

dai1aru ile , Çanl\kkale bo · 
ğazı için yapılmıı olan ha· 

rttada da «Bolaylr)) kua · 

bHIDlD, ynnlıt 8Öll rllen 
yerlerinin öiretmerıler tar 
fmd n düıeltllmeıılol bıldır 

mittir. 

Emniyet Müdü
rii Geldi. 

Teftlılerde bulunmak i1Le· 
re Ayvalıja ve Edremtde 
aıdcn Emniyet MOdChG Hay· 

rl lrd 1 dOtı a.•d t etmlttlr. 

Hayvanların Aiı:ılarıD • 
tedbirler ahnmırhr. tlO 

yaraları yüıde ilet nısbt il 
Bu maksadla vı layet ta 1ıe 

d~ ıaplı ıu lle veya •'' 
rafından hOUio mahalle mü ı ısı ıl 

ıularla veyahut kaynatı 
me11lllerlne bir tamim gön keklkotu ıuyu ıle ıs 
derllmtıtır. Bu !emlmde 161· 

bah, akıam yıkamalıdır 
le deollmelıtedlr: "• · Bunun için de parmak • 
((Şehir mahalle' erinde devam ı11· 

lın!ıtıoda btr aiaç çıbUt 
1 eden ı•P hıutalıiı dolay•ııle ç•• 

b zı hayvan eahlplerlnln nuo ucuna bir bez par ~f 
aknz ve ineklerini h stalıia ıarıp bailamala, sonra t• p 
tutulmuın diye hiç dııarlye o!unao ıulara bunu batıfl . 
çıkarmadıkları öirenllmlttlr. ıılatt•ktan ıoora hasta b•f 
Bu tee hastalıian ıehırde vanan ajıının her tarafı~ 
uzun müddet devamına .,. ıQrmehdlr. Şayet haıt•fl 1 d ,. 
kordunuo açılmuına aebep hayvanın tırnaklıırın • 1, 
teıkıl edecellnden bu 1ıbı ıabah, akıam ıoluk ıul•' ., 
hayvan uhlplertnln üç ıOn brnakları yıkamalı soor• fiJıı 
içinde, kapalı tuttukları bay de Oç oııbette ıaztaıı ıuf 

1 1' Tanları aıılamak üzere iz. ile ıılanmalıdır. Eo iyi• r 
mirler mahalleaındekl bele- kaolin veya ılyıh uıtflı>1 
diye hanına ıettrmelerl , bun· zeyUnyaille yarıyarıya _ ":ı, 
dan sonra mahalleılnde hu- rıttırıp bir t~ vuk tQyU 

1 
talığa · tutulmamıı hayvan günde ıkı d~fa tırnak •'

11
• 

olduju arama ıle meydana larındakl yaralara s6r11'1
1 

çıkacak mahalle mClmeHll· dır. 

Uyuşturucu 
Maddeler Ka-

çahçılığı. 
Ankara, 16 (Husutl) 

Sıhhiye Veklleu uyufturucu 

maddeler kaçakçılığı hak 
kında bir tebltğ nrıretmtı 

tir Bu teblıfd• uyuıturucu 

maddelerin 11ttıkçe çoialdı· ' 

Yasak Edilefl 
Toprak Satışı• 

Aolsara, 17 ( Huıu i ) 
1
, 

Maliye Vekaleti . tehtr 
11
1 

kaaabaların belediye hud 1 
lara tçlndek 1 analardan ııı:. 
da mil i topraklaran .,,o• 1 

yedeye konularak satıloı'' 
nı yuak etmtıttr. ~ 

itkin mıotaka11 ol•r'~ı 
tef rlk olunan Tlli. yet lerdf e' 

iı ve uyuıturucu maddeler bu topraklar lskin daire ıı ,, 
kaçakçıhiı yapanların Hayır· rlnce muhacirlere Te 1 ıJ' 
tız aduına ıürüleceğloe dair çıftçılere bundan sonra ııı,ı 
çıkan haberle!la doiru ol hacir ı.kan edılmlyecei1 jıı' 
madılı btldırılmektedir . hetle maliye emrine bır• P 

Bu kaç kçılık halıhazır- l lan Tlli vetlerde de bu t;,. 
dakt mevcut kaouolarm ha ı raklar muhtaç çıftçllere 
rlclnde hiçbir tedbir almayı ğıtılacaktır. 

icap ettirecek ıektlde dıeğll · 1 L 

dır. ı Gönende Ma1•' 
Onun için hiçbir tedbir 1 

alıoılmaeı da dütünülmemltt!r. 1 tar Secimi· 
Bir yaralama. 

KernoAle.n me h lluiode 
Cevdet oilu lıhan tle a nı 
mahall den Mehmet oğlu 

Ziyanın çocuk ka vıa-

11 yüzünden arnl rı açılmıt· 

tır . lıh o , t n l Ztyan ın ıol 
kaıı üz rlnden on g6n ıonra 
tekrar . mua yenestne lüzum 
g6aterecek clereccdc 7arala 
dıiından ıuçlu hakkında 

tabkıkata bae1ımm11hr . 

, ş b' 
Göoen, (Huıuıi)-6 ll it 

p.,:ıeıteıl günü Göneo kO I r• 

1 
rinde bnolıyan köy kur&J~ıı 
ıeçlmi bOyOk btr tntıı' 

devam etmektedir. ~' 

Seçim höy ıe'' 
nununda yazılı madde Jı' 
uygun ol rak yapılmıılıtslfll 

Bir makine lntızarnl1~1ıe 
yen ıeçlm iti yakmd JI 

ti" cek ve ıuhat nıb ye I•' 
ıeçllen yeni muhtar ve •

11 

kur· ite baılamıı bulunaca 

Encümenler top1 nusı;,~ 
Umumi Vılayet ~e',, 

Eektkuyumcular me.holle 
tlndel<I 1 O numar it 1 encümenleri dün Mecl1' Jı 

~a aret 

d 
ev n lonunda topl n rak keıı r 

mahkem ce l<ay ı ve ketfi için , ,po 
lf il 'd h • ki B 1 lerioe havale f'dtlen vaz e8 e g en a m llyan1 

M Tü ı . . d ı ları tedktk ehnlılerdır· 
uazze:ı m re mc7.KUr ev t" 

mthh:chen ık.amel etmekte 
olan Muataf a oğ l u Şükrü 

tarafından haknrct Te vazı 

feılne müdahale edıldlfl iddia 
1/e ııkAyet olunduğund110 

hld ı se h 'klunda tahkıkata 

1:.aılaumııtır . 

Genişliyen ey~an. J' 
d o•" °E•kt betedlye meJ • J~'' 

Hıcıall ada11ndakt dOklı ,ıı 
rın hepıl yıktırılmıt " ' ,,~ 
kazları kaldırılarak rtltf 
lak atıl tllrııfttfr. 



' 

ı· 

' 
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Enc-nmen, İT Sene e 1176 
KaTor ittihaz Etti. 

Bızlere tevdi etmlf olduğu-
nuz:. •a:r.ıfe) e b \ d -t h 'a ıgımız 
ar ten yüluek m cl ıııntz.ln 
toplandıgı bugfine d a ar enı 
cümcntmfz rnutad günlerinde 
toplanarak dev t d \ 
evr lr r en e en 

ü:ı rinde tedkılcetını 

u:tn•ı ve ( 1176) karar lt. 
z eder k b en h il erayı infaz 
• erine Bu m göndermlıtır. 

cel•d eyanld ha!at: müıta 
ç en 0 • 

D nlynb up meclııt ülılerf· 
ret u et:n ltUhu ve ıda. 

mumıyeı vlla 

m chıı kararının 

meclıalnce tedkıkı. 

yfl\uek 

a 
TORKDIJ..t 

w az y 

le b• kabil terkin mwa e· 

lelerlntn yüksek mecllglılzce 
A 

&E2 ze 

• 

u o .. 
yapılac ğınm bıldlrllmeıl 

üzerine medlslnfn inikadına 

kador terkin muamelelerinin 

muhasebede teraküm ettlrl · 

lerek toptan verllmeaf IOzu 

mu mahalline teblıi olun 

muıtur. 

Muh ıcbel hueullye nıü 

dürlGiünün 2] JO 939 ta

rıh ve 1712 numaralı telap 

Bu KulU.be Şimdiye Kadar 
1168İdamMahkftmu Yazıldı 

o 
RI 

«ı y» bırden btr çıkM K · 
Uller bu m ozaraoın d h 
ıeUle birer kOlçe gibi ç&k r 

ter Atklllarını d&oerler . (p 

C< idamlı ların h6creıl de 

111lrden blr kafestir. ÔnOnde 

uzun bir koridor uzanır: 

ÔIOm nndalyealne kadar. 

Bu kaf se giren f damlık· 
ların, dOnyada yalnız on al 

ti aaat yaıam k haklara •ar· 
dır. Kafeıtn üat tarafında, 
eleldrlkll bir ıaat «tak! tak» 

on altıyı doldurmal çalııır: 

ler kollara ıarm&f dolat 

olur: Ş mdı canla c nlı bai 
h gazlertnın önOode ıtynh 

' f 1 bir uçnrum gıbl açılan ıe 1 

ebedıyetlerlne ı&ılcrlol deh 
9et için de dı erek bekleı· 

SAYFA ! -
RADYO 

ıNKAR RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

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

IS '2 939 Cumartesi 
13 30 ProA'ram. 12 35 

MQzl (caıbent Çııan] 
La o t o o Orker;traaı. 14 00 

Muzlk dans nıDz ğl • Pı) 
15.00 15 30 Türk müzl~I, 
Çal olar Fahire Feuan, Re· 

flk F rfan. Okuy nlar • 

Necmi Rız , 1 - T nburl 
Cemil - Hicazkar prırevl, 2 
- Cemil Hıcaz.k r ıuln · 
(IAyıkmı s na dtl], 3 

Dunun 144 ne" Yel kaou 
6 ncı f ._ u maddeılnln 

••re.ta b kütadında b mucı ince tik 

Sıhhd ve içtimai Mv'IVC 

net Vekiı leli celil es nln 

emirlerine affen ııhhBt m6-

dOrlOA6nden vckl ta1ep Qzf! 
tine ad li c ruhi vakeyide 
berayı ted vl h stchrıneye va· 

tmlan ha tal rın ııhht vazı 

yetlerlnln gchterrcefl lüzum 

ve fcaplar üz rlne mide ve 

b11ğ nak eıneltyatında 20 

lira afra ke etinden 20 lira 

böbrekten, 20 lir , nıeaane

den 1 O ltr . pandtıltten 1 O 
lıra, ampotosyond n J O ltra 

fııtOlden 10 lira iç& tetbl 

kinden S Ura ve v term n 

dan 3 ltra Ocret alınmaaına 

Muhuebet Huıuıty mOdOr 

müzek erealle mecllel umumi 

•e mubaaebel huauılye ht

nuında m arif dalr~ılnln 

tahtı ltırallnde bulunan oda· 

lera takdir edil n bedel tcar 

hal.kında Maarif VeklleUn· 

<ff'n mevrut ya:ııya nazaran 

vazıfelurlnln en ehemmiyet· 

ltılnl ilk mektep tılert teıktl 

maarif dafrulne muha11a1 

llç oda için bedel icarın 

16nderllmeıtne ımkln olma 

dıiı btldtrıldtflndeo t dil t 

komlıyoounca takdir ve 

yllluek mec\lıtn,ztn tanlp 

ve tudlklne iktiran eden 

bedelt icar hakl<ında bir 

Saat değil, dtle ıelmlf bir 

cehennem zebinllt, 

mele baılnrlar. 
Sazan e<af)) gelir 

Arif bey · htc :E\ı r ıarlu 
[açıl er gonca ıatberk ı. 4 -
LOtft bey · hlcadclr ıarkı 
(ıaoa ne oldu 16001 tıdol 
mıyor], S - Refık Feraan, 

Evet Tanbur talrılmt, 6 - Arif 

bey - hlcezkAr garkı [ıOld 
açıldı yln ıOl yllslO], 7 -

Rakım bey Ufcnk r ıarlu 
(bekledim fecre kadar\. 7-
Rı kım bey 1 z ıernalıl], 17 · 

30 Proiram, 17.35 MOzlk 
[danı 18 atı - PJ], 18 15 TOrk 
rnOılil . ince ıu heyeti • 

Şetarab n faslı . 19.00 Ko· 
nuım• f dıt politik• hldtıe· 
lerı J. 19 15 TOrk mOıtll -
(halk tOrkOl~rl St.aalı Atık 
Veyı l ve lbrehlm\, 19.35 
TOrk mOılil çalanlar: Ce•d•t 

Çai\a, Refik f f'lnan, Kem&\ 

Ntyezı S·yhun. okuy n · 
Haluk Recai. 20.00 Ajanı, 
met orolojl haberleri ziraat 

borauı {flatl. 20 15 Tem· 
ıtl camları [yazen: Profper 

Mertrrıee) Teroem• v rad
yofonik menyrıj {Ekrem Re· 

1 ı, ]. temıll en\uında küçClk 
orkeıtra J B zetfn operuın· 
dan parça çalacaktır 21 15 

mecllıl l 1 era yı taavt P 
ı erine 

d n ltld " arzı fcsp 
hoı ol 1 mukarrerat lttl-

unmuıtur. 

Bındırrn k d aymalcamhlın 
D 'f&kl t 1 . d ep Ozerfn B 

ırrna &cuaııle Ed an 
Yeıl beledi incik nahı· 
llnd ye hududu d11hl

e mezruat v 
tın rnuhllf e mahıuli 
l 330 u ücreti o\ar ak 

tarıhtı r{i 
Je k ıumu beledi 

anunuoun 
mukadd neırtnd~n 
gelmelctem 1 ta mülen alına 

e o an llye V k• reımln Dahi 
e aletı ı 

emirleri n n ol baptaki 

ıa~nooo talebi · üz rlne: 
Mecllıl umumi muhuebel 

huıuıiye bloaatnda muveze 

nel umumlyeye atd devatrlo 

tahtı lfgalluınde bulunan 

odalar mukaddema tadilat 

komllyoou tarafınd o tak. 

dır •e y6\oek medlıtnlzln 

taavlp ve taadıktoe iktiran 

edeo bedeh icarlar hakkın · 

miltalea dermeyanı mOtabat 

aörülduğOnden mecllı allntz 

ce tedktkı. 

Bahkulr ha•• kurumu 

baıkanlıfının talebi üzerine 

yaaanın 23 ncü maddul 

mucıbtrıce yönetım kurulu k.1. ne latınftdt-n h da mezl&(ir denlrfn mahıup 
a.n d va eoıs- b 

b l 
mı tatıt.u ulundukları vekal.-tlerce e edıy ına ald meyanmdan ,umumi mecl ıl 

rarların~n ve idare h )"eU k . gerek bedeli Jcaua fulalığ1 1 k tedkıkı. mecltoı i la•lnce •• ı•••~•• hu millihn,. ıle teınıi etme üzere umumi 
937 medle Balık ... ır lcazaaıodan 

Muhaıebeı H ıenetıl bütcrılne icar 

idamlıklar bu k fete Rl -

rloce, latedıklerlnl yer içer 

ler. Adeti. tıkına tı\lın• ye· 

dırlrler: Kurbanlık kaz ıı· 

bl. Gardiyanlar, bu hOcre 

nlo ıardfyanl rı, dnn1anm 

en tatlı dıllt, en açık elli ve 

en eyi lnaanlaradır. Cepleri 

tıklım tıklım ıtıaralar, çe 
reı.ler dolu, dillerlndeo bal 

lar yaflar dökülerek «va

kitleri yalclaıanların» rala· 

r111da döner dolaıırler: 
- Karın na11\? Y ramaz 

allah baf19le11n bQyQyor de 
tıt mı? Yemeklerden mem 

oun muıun? 

affedılmek omıdını 
Anıerl· 

içinden 
kan tdamhklarını 
ancak elektrik cereyanı çı· 

karabtllr 
Çaokii burada f, katil 

ıon nef ealnl vermeden im
dada yellımlıttr Celtidın 
kolu ke.lkıp. parmakları ele· 
ktırlk dOf meılne dokunma· 

dan «af» ın yetlttlll çok 
ıörOlmOıtür Bu v"zıyettekl 
aahnelt"r hakıllaten çok mO· 
heyylç olur. Katıl ıaodalya· 
dan düıer: Se•loçttn yıldı 
rımla "uruhnuı ııbı. 

Ba:ııları, topra~a hepana· 

rak hüngOr hüngür ııilar, 
o anda ora11, bir mabed h 
llnl alır: Du ler g&klere 

yOkıelir. Celltıdlarıo elleri· 
ne ayaklarına kepananları dGrlüğGnden ukıua ye mü tahslutına konmadığı cıhet Haean K .. ptan Gjlunun inli Kafeıfn ((llOm aandalye 

J vu u b ı babına. ep Gze.lne 8 I u on la le allı çlhetlne gldllmeol yo ıl» ne açılan kop111 kanlı 
Jenld a ya kazaııında 1 d k 934 ıeneıtode m•clı' t ili· b d ıôrmayııı en teıkll olu un e 1 telepl rtn mecllı ~ lr ft gibi gıcı dıya gıcırdı · · 

a 

n n tah ı ı iti Kaf••te oeçen on hı ın razı koıııtıyorıu I r r • t'rınce tekrar tedklkl nfzce teı v f'm•flll ocak . ya açrldıiı uman bOtOn oou n rnah il eza ,ıır.ın• •1 h 1 f 1 tte·. Cehennem oeçıdl de 
a lndeon n ~ .. n u le 1 tarihlerde keza ardan alınacak reıme aJ·d cnehkumların bent•lcrl kül 

8 

6 anızrt 1 k • nlr Bureda , yelnız ölGm 

R ıterllen ô 0 ara rnuhatebt'I huauııye mu"dtı.r· t ı 1
• b l d olur. G•z\er o menhuı ı•a 1 tıh•bı mcr lrmoğın fa ınıı:o d 1 " anı. m ve • u e ilen tıı· u .. cezasın mahkum ol o ar 

"' 1§ n en yazı ıı (izerfne ka· tf d t k k 

Ed 

• r • • e ı•onll taııodan tin, ö ilmü pum kla g6ı ot"'ablllr. BunlM, ebedi ü· 

remıt k nunı ıebeplcrıe terkini icap k b k d 2

6 4 

•vmakamloiının d on pua ve çift g•anlt t•ıın· t .. en a re in .u9ouiuna ta· •ok mahk6mlaıı •••"" an 

9~8 t h e en Durıunbey kazıııı ta ılı D - " arı vel9-153 h kk dan elll para realm alınma. kılır. Kafeıl büytık bir ıQ alınarak bu kafeıf' getir r. 

umara!, tal• a ukundan 538 kuruı. k rcıt O P miizekke S i I k 
11 

icap etmekte ıee de •bat lıClt kaplar. uatlo darbeleri Amerıkada bin tOrlO u 

zerin Ed uıı " ı kaza11ndan 35 lıra ._ nın H e remıt kazası ı aıtt 1 kçe fulelııtır. Katiller n lüp vardır Ô üm cezasın• 
avra h O kuruı, Balıkesir merkez ltıbarlle tek granit taıının G f n na lyeıl beledi- k kara vtcdanlarını yumrukla çarpılanlardao Abe 

9 

Ye hududu dahıltnde m azuının 172 llra t 4 kuruı iki b6yüklft1Gnde o'aa bu at ezru Ou b m•i• baılar. Ba dakikalar adında birlıl bir gün: 

Memleket saal ıtyarı Eıham 
ıabvlllt Kaınbtvo nukut bor 
sah (fıat}. 21,25 fo\klor 

!halk 01üzfil ve edebl7ah • 
H. B. Y6netgen: Kutıt Te-

cer), 22.UO Hafta. lak poıta 
kutu•u, 22 30.24. MOztk, 
opera arya\an, (cazband] 

ıon ajanı ve yerankl proi 

ram. ve mahıul.c. 1 h rtun ey kazaeından 22 lı· taılardan elit para rulm lı · 1 - • on mu lazo vicdan azabından doha ai"· """ 1eyln kulübfi o ur 

ucretı olarak bel•dl ra •2 &rnruı, Bahkealr mer- Uh il d bl d l k 10 

i 

' Y• ver· k •• n • • mu• •et 16 mı ba.,yo• lç1erlod•n da, ıdomhklmn niçin u · 

1 ve reılmleri k ez kezaıından 148 lira 82 ~ ı d d 

43 

_ anuounun k rn eme ilinden ç ft g•anlt bazıları bıtden bı .. kendıle bG olmaz?» Dor •• oırf 1 am 
ncu madd 

1 

d ı. uruı, Sueı§ırhk kazaaından h •ıkhollerd• çalııan ve kea-eı n ••I ••••· 1 taıından yirmi pora •••im rlne ııell.ler l!uılorı da ço olocsk mahkfia>lara ma ıu• • hıto 16•e 330 tarthlı •Gıu 9 1•• 47 kurnı Bandırma dlılnl tonıtan hl• adamm•f·· 
mu b i d kauımdan 

4
o lira 

12 
lcuruı ahnma11. cuklar gibi allamaAa baolar bir kulüp kurar. f ilk 

11 

e • iye kanununun D u Baıına bir e el r• p ••ırtnd•n mukaddem t ::Ouoığırlık k .. uıodan 5 lira Kararlaıtmlm•ı ••hu k•· aha bozıları, kurtulmuı Böyle hl• kulOp taıa•• • hu zindana dOıfinc•, Sını • 
l I aamü 40 ku k 

1 

1 b bir otomatik oyuncak hali ru yeni deilldlr. Bundan 
•n • ınaeelmekte ol ruıun te• in e•l lc•• edil- nr arıo l•er ıu•ell yGluek O Slng mudfi•O•• mfi••caat an ru mıı ı d h ne reltr. Hep birden baıları yarım a11r evel hikayeci 

me atd Havr

8

n b 1 d ıe e a lren D hılıye mecllılnlzln taavfp v• tasdi· d f ki d etmlf, bir kulüp açmak lı-
ve aletinden gelen bir emir- kı d ı 

1 
(Sonu dördüncü sayfada) 

ne arze 1 m ıtır ~ar \larına onla_r.~ı~b:e:k:ll:y:e:n~~b:u:lu~n=~~u:ı:tu~.A~b•e•G•ı•e•f,~~-ü~~~~~~~~~~~~~~ •::;:~~~;::;:e:e:ly:e~::":=~~~~;;;..:::.2..~:.::::~~~-... ---~=yer e tlerlemeğe baılarlar Henry de hayle bir 1 r e 

~~oao Tü,!!cdıltnın Tefrikası: aaaaaaaaaaaaaaaa • O il-.. OA gider, ııderlerdt Yurtta atle k d k temden sonra ııayrt kabili 
a •11 ~ ı~ ıııJI v+ •n Ü<e•lnden geçilen nehir iç o inonılma• der•<• • ço 

aag ~. f: 1,. 43• 1 .,u,ıı il""' ~·ı ı~ıı \a ~:zl~~ı:l~~r~Aun~aaf:zaga~'pu:;ı; 1.,den halık tutm k mec >erlerdl D•tııtkltk ve ei ~~~tdmılıfh~'~:ka~u ~u:;.:':ı~:: .. , jlı' I' bu•iyello4 • diler K11 .. k l•nc• ıçın lıl•plerln lç•od• • ' 
o l' lf l · g mlı olmaaı muhtemel olan ailrille•I de onlenn nezareti yirmi mıl gidip gelme,•t ••"I pek IA blityo ardı kt,blr gGn 

+ +., a ı mı: .A MI' Ç tııi ren: /:/!ı ı ·ER A TA l• R A T : Ki. hl 1 ve lluhu • halı len; altın• t .. k edıl mitti ve on 1 rı te•tlP ederi e•, kemik le rn utlaka, hu • dının nıen · 
DDaaaaaaaaa Tefrika AA 

4 

+ •ç .. ııınde ufak telek kodın lor kaçan ve koybolan hay· ,10 1 k"ac k kada• ml gil 
8
up olduğu kabtlenln ıdam· 

· aaanaaaaaaao• müzeyyt'nah doldurulmııı ıan· vanlera bulmak ve ıOıOlere reıler yap rlMdı ları bu hareketin 

tntlk mını almaya gelecek 

lerdt At le yuvası, etrafı Çf'r -

çlve ıtbı değn klerle erli 
mit ve te ı d P 1 n e dumen çık -
~a ya nu~hıu bir delik bu 
unan keçeden nen öl btr 

çad.rdan ibaretti ç d · a arın 

duvarları beyaz ki 1 reç e u 
v nmıı •" reıtmlerle tez.yln 
edllmııtı (Yurd) tabir edi
len bu çadır btr k•x .. ~nının 
üzerine o ıuretle yerlt"ıtlrll. 

mtıtt ki, bir dü7.üne ölıüz. 
bu vurdu 1 teptertn iizerlnde 

llrzu f'dllen ~r götOrebl 

lırlerdl Aynı z manda pra 

tık ldı dl", onun kubbevari 

h&clı rO;,:gitrların hOcumuna 

t'tı\lkavemel eder, tehlike 

~lbında kolaylıkla ıökOlebl 
rdı 

... 
eıuuçloto baba11 kabile 

rf'iııl idi Kabile relelnln nl 

k hlı karılarından her biri 
nın kendı ve çocukla rının 

ikameti ıçın ıüzel tuytn 
edılmıı bayi btr yurd ea
htp olma hakkı idi. Kızlar 
yurdun lntıumını muhafa. 
:ı ya ve duman delığtnlo al 
tındaki tc:ıı ocakt yanan 
at~ıl aöodQrmemeve ld l ı memur 
T 1 er. Yota çıkıldı~ı vekil 

b;IJluçlnlo hemıirelertnden 
rl çadır kapuıuouo &nün· 

deki .. h nlı1' le l 11• çı ar v_, öb(b-
erl ldnre ederdı Bı ._ r '"•im 
nın oku d ierlaln k ar •11na 
raptoluour. bu ıuretl d e gıcır 

ayarelc üz.erinde gay t en 
der bir lt'peye veya bir •ia 
c teeadüf olunan bitmez 

tOkeom r. lılepler Oaortode 

dıklaı i kurnaz Arap tacirle yeni otlaklar tedarik etm k Temuçin, f&Y nı hayret 
rfnln mubadele ile verdlkl için teteplerln uz k emtle - bir kuvve! bedeniye ıle te 
rl ipekli kumaıl r ve dö rfn~ kadar giderlerdi. Uzak mayüz etmlıtı; vOcudunun 

ğQlmOı gümüıten müzeyye ufuklarda herhangi bir hay n rln yapıaın ,ağrueo ıü 
Dl\t • aliculo hazineler tol t § dut çeteıtnhı mevcut olup oi retler de dalma birinci gf!Jlr 
kıl ederdi Aı•t ehemmiyet madıi•nı cnlamnk için n8- dı. Her nek • lcardeıl Ka11l!lr 

1111 duvarlarda uılan ı!IAh bet beklerler v• birçok karlı " kadar olmun btle ok at 

lerdı · Kıea yatt.fanlar. mız geceler herhanal bir 11ıtıcı d e makta da çok m11htr 1 1 

raklar, fıldııınden veya bam · maddeden mahrum bekler Fakat K 118,, Temuçınden 
bod 

0 
yaylar, muhtelt( ağır lerdl Ve bövlecc çocukluk kork rdı 

lık ve uzunlukta oklar ve tan baı ıyarftk birçok aOnlcr b • Temuçln, pek çabuk u 

ekıeı lya dıbailanmıt ve hiç durmadan erıer OatOnde gibi çocuk eflencelerınden 
üzeri vernlklenmlt deriden kalmayı ve üç, d6rt gOn 11 d ha mOhlm mucadelelere 
mamöl kalkanlar. cak bir yemek ııl>rmeden ve ghlftar olscnkroıı. YnbBncı 

Bu ııllhlar da ya ıanlmet hatta b z n bOıbOtQn ç bir ıül&.leden ve Ozeill§I tlo 
veya çalanınıt ıeylerdl ve ve euıuz yotlorda kalmayı 01 ıhur olen aoneıl Yühlu· 

"talll harbe göıe ıahtplerlnl öfrentrlerdi nu. dQjiln ıOoO lcendlaln~ 
deflftlrlrlttrdl . Eğer lılfl derecede koyun tayin edılmlt olen adanun 

Temuçto, küçfilc Cengiz veya e.t eti mevcut lıe k"Y· çadınoa giderken Temuçl • 
Hanın da birçok oztfelerl bedılen enerjiyi tekrar elde ntn babuı kaçırmııtı Zeki 
vardı Ailenin çoculdarı, etmek ve rnOıtakbel mah· oldujlu kadar eoerjtk bir kadın 

·yaıılıkt•n kıjlıl• 16i edtltr, ruaıl1ct aaruaalarmı telafı olan Yahhm lıe lıı.11a bir m• 

Tl!muçln. akııunları, kor 

t :ıek teıtnfn batında ıaz 
ıAlrlerfnln ve ıhUyarlaraD 
tek telll ııtzlarıle çadırdan 
çadıra giderek gOrOllOIO h:r 
ıeıle ı6yledtkterl me:ikobe 

lerl dinler, ecdP.dının we ks 
bile bQyOklcrlnln kahraman· 
fıkların fllzll gizli kulak Yf'l • 

rlrdl 
Genç Temuçln kunetln· 

elen ve kabile rlyaeetlndeki 

hakkından emindi. O, Yaka 

Mo§ollarmın hllnı "" l&ırlc 

bin çadır (berine hlklm 
ollln cuur Yezukayıa tik 
oflu detıl mi idi 

SONU VAR 
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İspınya harbi f ıansaya tar- Almanyanın 
şı italyanrn zaferidir. Hindistanla 

3 Re.to Karlıoo, ltalya 
da loııllereye korıı nzlye· 
tin Fran11ya kartı olanden 
fulılı olmıuıoın,bu lkt mem· 
leketiD Habet harbinden 
ıoorakf hareketlerinin bcttk• 
baıka olmalarından ılerı gel 
dığınl kaydettikten ıonr 

diyor kt: 
<(Habet barbt halyanıo 

52 millete kartı zaferi tdl, 
ispanya barbı ite fat ıt ltel· 
yaaıo Franıaya lrarıı zefe 
rldlr. Ve kaybedtleo muha 
rebeleri• alır neticeleri ol 
mak llzım ıeltr . Ztra Kor 
ıtka, l'unuı, Ntı , Sa~ole, 
Ctbutl, SCl•en kanalı . .. llh. 
lamını verdtilmlz 16rülecek 
beaaplar mevcuttur. Pa· 
rlı bunu redetmek 
lçlo l>uıOn Loodranın 

teaanOdloO Heri ıürG 
yor. Fakat ÇemberllJD, İtal
ya tarafından tenuGl edi
len ıabırh tefriki me1al eae· 
rint, loıdız mılleUnl ve im· 
paratorluiunu ka-.aaya at 
mak Hretlle kendl ehyle hl· 
çe indirmek lıUyecek mldlt? 
lıt• lnııltereye ıorduiumuz 
ıual budu.r .• 

Franııa umumi eflıirı, 

Hatlerla alacajı vaziyeti ıa· 
buıızhlda bekllyerd•. Pek 
171 timdi ne oldu? Mu11oll· 
nlnln Akdeniz banaeındakl 
lttekleflnden DHıl 
cUldt? 

bahee· 

Httled• nutku, ileri 11tml-
1or. Almaa mOıtemhkelerl 

lzerlne verllmtı umumi al. 

zamların delilleri, ltalyanın 
imparatorluk proiramı için 
deierhdır . 

Httler ile Mu11olfnl ara· 
tındaki teıanOt lam teef fÜt 
etmtıtlr. Fakat, nutukta bil· 
hau Mu11ohalnln isali me 
tahbatıoa ald bir kelime 
bile 7oktur. Keza, Aktlenlz 
meHlelerlne temaa eden bir 
keltmefe tlabt teMdüf et. 
ml1oruz. 

Bu ıakat naaal ı:aah edtltr. 
Bu rQl&Qt Çemberll1nın Bır 
mlaıhamdakl nutkunu• bir 
netıceıl mıdır. Ben, Httlerlo, 
Nu11oltnt metalıbatıoı blzaat 
ona terk etmeıtnden korku 
yorum. Berlln kooferanıını 

tyl anlamak için bir hafta 
ıonra Romada ı6ylenecek 

olan nutku beklemek llzım 

Populalreden 

Hltler, Mu10ltnlyl ha1rete 
dOıOrmek lıtedı IH, bu, ha 
zırladrjı nutkun ntıbl ve me· 
rama muvafık olan IUdıdln 

dendir Hnler roüatemleke 
mueleılol , malum olan de· 
ltllere bıı 'urarak dri l, 
dünyanın lktlHdl mtaelHlne 
baflıyarak ortaya allı . Müı· 

temleke itini, h rp me nuu 
yapmadı 

fittlet, Pınıl Elbeldcn tl ha 
nim ş aıbl ıörüniiyor . . Çün
kCi o ıu formolü kullanıyor· 
du: lkttı dl (i omabaaızlık 
ıon ermelidir ı 
Yeloız iktla di müıoma·

tızhğa nihayet vermel i, f -
kat onun yerine daha f eo11· 
11 kaim olmamak ıutty! e. 

Zıra , bu bir meaeled ı r . 

Oeuvredeo 
Almon devlet rela ı nul · 

kund&: «loiıltue ıle Fren· 
11dao, eski m(htemlckelerl· 
mfı hariç, htçbtr toprak 
tal binde bulun mı) oruz Bu 
m\lılemlıke, t lebl ile. Al-

ünasebeti. 
Aıod lıtan kı:.ynıık luıodan 

g elen haberlere ıöre Alman. 
lar , H ındtıtaoh l rı Vlyanayı 
z iyarete daıvet etmeltted ırler. 

Bundan mak.at Almanya ıle 
Hındlıtao aranodakt kültü 
rel •e ticari münuebetlert 
kuvvetlendirmektedir. Nazi · 
lerto ıelmestnden önce Vı · 
yanada bir Avuıturya Hın 
dııtan cemiyeti vard1r ki 
Hıntlı talebelerin de dahil 
bulunduiu l:.u cemiyet, yu
karıda aolattıiımız maluat· 
lar la çahııyor du. Şımdl Na· 
zıler bu teıekküHl reıml bir 
Hiod·Alman cemiyeti bal.ne 
ıetlrmıılerdlr. Bu teıkılatan 
sekreteri uzun zamandanbe
rl Vıyanada oturmakta olan 
bir Hıntlıdır . Haber nrıldl · 

ilne 16re 193"/ 1enuınde 
üç btn kadar Htntlt lf ada· 
mı Vıyanayı ziyaret ·etm ıt 

ve küıllyetlı ı partıler ver 
mitlerdir. 

Hınd11tanda döviz tabdıt
ı~rt olmadıiı ve bu memle. 
ket Kayhan tiddetle muhtaç 
olduiu bam maddelere ma 
lık bulunduiu için kuvYetlt 
bir turizm propajanduı ya· 
pılmaktadır. 

Ulndlıtanda bir Alman ti· 

caret heyetinin göoderllmeet 
ve orada Alman mallarından 
mGrekkep bir 1erıl ıç1lma11 
da taeavvurla araıındadrr. 

Hu cemiyet, bütün bu 
makıatlara nail olabtlmek 
için Vayanada tahıtl ;a6rm0f 
Hintli doktorlarla gene Vt 
yanada tedavi edılmıı Hınt 

prenılerlnden müHheret 16 
reeejlnl ummaktadır. 

Yalnız bu propafandalar 
ya pılırkeo vakt11le Hint 
zenılolerlnl ted vl etmlt 
olan mOteba1111lardan çolu· 
nun buıOo tecrJt kampların · 

da bulunduiundan aala bah 
eedılmemektedır. 

Cemiyet bir taraftan pllo· 
larını ba:ıırlarkea blr taraf 
tan da Hındıetanla ziyaretçi
lere Hmlml daveUyeler ıön· 
Jerl mekte, bunl~u da kendı. 
lertne bQyük mfHf&rpener · 
lıkler ıöıterlleceil vadolun. 
maktadır. 

Davetle Almaoyaya ıelen 
bir Hint bokeJ takımı, Nazi 
Almanların Art olmıyanlara 

kartı pek nadır alhterdtklerl 
bir hararetle karıılanmıt · 
lardır. 

Havaların fenahfı dolayı · 
ılyle ancak iki maç yapmak 
mQmkGn olmuı a da Alman· 
lar, bu ıporculara ikram 
buıuıunda çok cömert dav 
r nmıılardır Bir baıka Hınt 

Hokey takımının da davet 
edtlmıı olduiu ı6yleotyor. 

- Mancheıter Guardlan-

maof&Jı harhe ıllrükhy~ • 
mez.» Diye ı6yledıklerlne 

dikkat etmelidir. 

Bu nokta ünrlnde H1tler, 
evv lce de ter ar etmlftl . F . 
kat ıon nutkunda Reıchan 

mGllemleke t leplerlnl ıon 

derece kuvntle tebarüz et. 
tldt. Hıtler bu eahada, Al· 
man1aoın haklı oldui~ ba 
tOn deltllert tekrar etti. Fa 
kat sene açık olarak tıaret 

etti ki. bu mesele ıtliha mfi 
racıat ıhtıyacını lcıp ettir
mez. , 

- SONUVAR -

TORKDILI 

/da Mahhümlarinın Kulubü. ı ~~~~~~~~ 
(Baıtarafı OçüncO HJfada) rek onu dOnyanın en büyük 1 o k ı 
tedıilnt bt l dırmtf. Müıaadc ıaoııtkirı payeaıne ·çıkar1r. 1 5 a 1 a .. a 5 
etmııler: dd mlı lar kulü D•i•r blrlıl, lnıanların ya ~ 

büı diye bir kulQp açmıı ıamaeını tenkit etmel• hür « Meml kett tHartuf b reketlnin lolıtıafıoa htznı•1 
Llıtelerde tlmdıye kadar l u •• eerbet ·yaıamatun bilme· tcı; arzuıund olan Oımanlı B 0 eı, Aile Sandıiı (Ta· 
kul6be dahil olmuı 1 168 dıklerlnden birbirlerine ba- it. aarruf COzdana) heaab1na tevdiat ,apanlara kura k• 
adamlıiın lımt •ardtr ve nu· karak birbirlerine örnek ola- " 
marHı vardsr. Fakat bura rak benzemeje ve keodde- llt 
dı, lıtmden çok numara rlne beozetmeie çalııtıkları · 

mittir 

Keıldeler 25 mart •e 25 eyl6t tarihlerinde ıcr• ~ 
kullanılar. KDIGbe dahil olan· nı bin tOrlü dettiler ve mi· » 

olunacak ve her ktııdede at•iıdald aluamlyeler da 
lar tahta saralarda oturur. sallerle lıbat etmele çahıır. ~ 

1 
iıtılacaktır: 

lar. Konferanılar verilir, t•r Bir batkHı lnHnlar aruın 
kılar 161lenlr. Btrtıl ıayet da meıell relılert d•ierlnde TOrk llralak 
ıüzel bir ıahll tark111 ıöy- b1ç bir lnıan bulunmadıiıDı ~ l aded TL 1000 · 
ler, blrlılnln ıtvesl yabancı. ıddıa eder. it. 4 * » 250 · 
6tektnlo ıeel barltondur. KuHihe dabtl katillerden 1 5 ~ » IOO -

Bariton aeıllıl operada bırıat, kulüp nizamnameleri ~ 25 » » 50 
muıanol lmtt· Kııkanmıt, ne uyıuo olmıyan bır ha dl 50 » » 25 - ~ 
kar11ını vabtlCHIDe 6ldür· rekette bu!unurea' ona dere t(t; Yani Cf'D'lan s.; adt:d T L 5 ouo . " 
mOı. ~eılne 16re birçok cezalar ~ TOrk hrıthk tkramtye J 

Btrlıl hep arıo konuıu · tertip edılır. Mu il mOna· Aile ıendıjı heaabuıdabl mevduatı kuranın kettde ?. 
yor . . içlerinde vahıı bır ıhtl · kaıadan mendmek onunla ~ edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında: ;. 
raala erkek çocuklarını öl konuımamak ciemekUr.. « T L. 50.· TO.k liruı ndftn aıajı dütmemlt ol•" J 
dihen azılılar, ıertklerlol or Kulüp lzalarrndan bu ~ her mudl bu ketldetcroe tıttrak edc:cektır. ~ 
tadan kaldsran centilmenler, ldamhk katillerin eo çok it. ~J 
metreslerinden lnttkam alan korktuklara ıey, yalnız ku ~~~~~~~~~ ~ 
mütefekkirler Hr. Bunlar· lop arkadeıleıından, lconuı Balık~'sı· ı· \ 7 •• la" , . .ot Da •. oıi 
dan batka, mütea11ıplar, maktan, okumaktan ıöyle '- ~ '-. 

akıldan yana hafıf olanlar mek•en muhrum kalmak, Eııcu·· uıcnı· ııdeıı: 
zenıın olanlar ve fakirler pek yakında ehedıyeo yok 
de çok.. olacağmı d616nerek ademle 

Relıler ve kit•pler tamam bat bata kalmaktır Bu bal, 
Bu arada aerbelt müoaka · bir katili bir anda bir canla 
ıalar yepılır. M6nakaıalar cenaze haline ıetırmeje ki 
da her ıeyden bab1edıhr fıdtr. 

Yalnız Sıoı Sını buradaki, idamlıklar kulübünü na-
yemekler •lcdan azabı ve diren ziyaret eden ıazetecı. 
ıahılyetler mOıteına. ler, bu kulübGo, Amerika· 

Bu «kanuoıuzlara» bazı 

ıazeteler mOıaade edtlmıı 
Ur. Burada Amerikanın ıl 

yaal, Ruzveltln yerine kim· 
lertn ıeçme.t ıcabettıit bak 
kında hararetli 1lya1I mn 
nakatalar olur. 

Herkee fıkrtot emelini, çe
kinmeden tıkılmadan, bell · 
ıat ıöıtererek, mantı yQ· 
r6terek her harekeli &le öte 
kileri Gzerlnde teılr ve ka· 
naat yaratmak için canla 
bııla kooferanılar verir. 

Bırlıl tuttutur, pazar ıün 
lerl •erilen koroların, yahut 
radyoların rehrlerlDI anlatıp 
durur. 

Blrtıf, tiyatrolarda ve eah 
nelerde. ı6rd0i0 methur bir 
artiıtten hararetle babıede · 

nın en kapah ve en bara· 
retli kulübQ oldunu ı6yler 
ler, burada blldm olan ıey 
nttedır. insan bu kulQpdekl 
telarete blrUirlQ inanmaz. 

Kulilp mOnakaıalarında, 

1•1rl ahlikt ve ctna•ı bahtı· 
lere pek end~r te1adQf edl · 
lir. 

Bu bahfeler, katillerin en 
çok debıet ve nefret duy 
duiu bahıılerdır . Anlatılan 

cinayet h&dt11lerınde, her 
biri tOylerl Cbpererek dinler. 
Zıra «ceh~nnem ıeçldD>nden 

ıeçmeden ıerl dönmek dal 
ma mümkündllr de ondan. » 

YAZAN: Simone Dub
reil Parlı - Mıdt 

ltalya Taarruza Bahkesir ticaret ve 
Uğrarsa sanayi O~Esından: 

Eier ltalya bir taarruza 
ulrıyacak oluna Almanya, , 
otomat~k olarak ılllba ıa · 
rılacalıı.tlr. Fakat eğer lt"J. 
ya, aım taleplerini tabak · 
kuk ettirmek için harbe ıt 

reree, unutmıyalım ki, fa 
ıızmln 6lümü, arkaıından 
naeyonal ıoıyaltzmln ölü . 
m6n0 de ıiirükltyecektlr . 

Akel lıbat edıltnceye ka· 
dar, he1aphyahm ki Reıch 
franıa ıle ltalja aranndakı 
ılya•i gôrQımelerln normal 
bJr tekle ıırmealnl temtn et· 
meyi kati olarak Omit edl · 
yor. Yokıa naaıl olur da: 
«fakat benim uaun htr ıulba 
imanım vardır,, dı1e 1azılft 

bılır? 

Bununl beraber, iki oto 
rlhır devletin blrleımlt bır 
t zyık maoevruıoın blza 
bab1edılen intibaı muhafaza 
edılmektedlr. 

Bazım ne lttmadımızı aar. 
ııyorlar, ne de l!tı:ıt ürkütQ 
yorlar. Kuvvetlf, m'1tleh ıt 
nizamla ve b1lba11a hiçbir 
ıeyden korkmamıya karar 
vermıı bir Franea vardır: 

Bıaım, bu akıamkt nutka 
verecellmlz cevap budur. 

Jouraaldtn 

Balıkeelr •tllyeUntn San 
duıı kazaeında Camuc~dıt 

mahallesinin l\.ültOr yolu 
ıokafında 42 numaralı tia 
nede oturan Türkiye Curn · 
burlyetl tabaaıındcın olup 
aynı haneyi ıkametılhı ti· 
cari ı tt ıba% ederek 932 yı 
lındaoberl zahlreclltk ttcare· 
t ıle tıt • ı•l •ttıitnl beyan 
eden Ha en oflu Mehmet 
Erolun Oovaoı tıc rdt bu 
lcere ( Zahireci M~hmet 

Erol ) oluak teıçll edıldı 

fi ıtbl bu üıwanın imza 
ıeklınde Ttl rkçe el yazıaıle 
(M Erol) olarak tfcuet ka
nununun 42 ncl maddeılne 
16re Ba lıkttı•r ticaret ve 
sanayi oda11nda J 052 ıtcıl 

Hyııına 10 2 · 933 tart· 
htnde kaydedıldtjl llAn olu· 
nur . 

K l ıp şah d Jnama 
Susı§ırlı k bırlncl okulun · 

dan 1927 yılında aldığım ıaba 
detoameml kazaen zayi ey
ledim. Y cntılnl alacaiımdan 
eakııının hükmn kaime.dalı 

llln olunur. 
Su11iırlıfıo Han ma· 
halleılnden tabııldar 

SQleyman oflu 
Ha11n 

Balıkeılr hük6met konağı •çtnde bodıum katında blf 
~ 

odadan ıbaret ve 15 Şubat 939 tar&b nde miidd~u bıt• ~ 
bulan bOfeaın muharrer tuall datreıınde ı lt ı mal edı 1 rııt . ' üzere bir ıenelı~t muhamm~n lJcdelı icarı olan ) ıO ıır 

• ti'' 
üzerıoden ve 23 ıubat 939 tıı rıh ı ne tuadüf Pden pert• 

-d be ıünü saat JO da ıhaluı ytıpılmak üzere 15 gün IJlU 

datle açık ekılltmeye kobulmuıtur 
Muvakkat teminatı 825 kuruıtur. 

~· ihale hO&ı6met konağında vtliyet makamında müteft 
kıl encümen huzurunda yapılacağından tıtekıılerlo ınu•f 
yen vakıtte muvakkat teminatını m lıandığına yatırdıl1"' 

bO 
datr makbuz tlmuhaberl veyahut banka mektubıle ve t 

huıuıda maldmat almak lıUyenlerln daha evvel encOOJ10 

vili1ete müracaatları tllo olunur. 
3 - ı - ıs 

Tarklye Cumhuriyeti Zıraat 
Bankası Balıkesir Şubesindefl: 

Türkiye Cumburl1ett Ztraat Bankaaıoa atd Martlı ııııı•~ 
halleaınde SHlhane kartıımda lcitn eakl Banka btnuı •'~· 
arttırma uıullle ıatalrfa çıkuılmııtır. Taltplertn Baoll• dl 

d6rlül6ne m6racaa\la11 t ı ln olunur . 

Edreıııit Ticıı ret Ve 
. ' 

Sııııay · Odıısı ıda tJ'1 ,ı 
Denlzbanluo; vapur acentelerinin ulahıyet ,e tecıı e 

bak arına datr beyaoname11nde yazılı tartlar dnhtltnde OjC 
nlzbank Edremlt-Akçay memur ıceotelığlol yapmak O 1 

O ~ re Klınıl rgırın kanunu tıcaretın 89 ncu madde1t rrı 
0
) 

btnce ıtcılU tıcaretın 119 numart111na lrnyıt ve teaçıl e 
d ııl llln olunur. 
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-, . . 
cı a ıkcs0 

, 
ulı· tizlığ·ı dc.ı f) ' 

Maballeııl: Mevkıa: C ıoıı : 

Aıer:ç ı Karakova Te rla 
Hududu: ,, 
Doiueu ve pof ,ı 
zı .. zn rra Mefı~ı 
batııı babuşç" ~ 

' kıbleet b ıı c f'l' 
Muetaf a o~lıJ Jf 

o lil ve kuOJeJJ ,, 
baıı oilu Ô•~, ı 
ç•vuo veresesi 

l 1 r ı . cİ 
Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazıh tarls Ali 1ı1 
l . ı:ı' lu drlı Y azıcıolluoun 35 sen deoberl ı netalz ve JJ l ,e 

tasarruf ve zlraattnde oldutuodan bahlıle namına o~ 

almak lıtedıftnden tahkikat yap mak fçln 27 2 939 ' ,•' 
B d t' mahall ine memur göodertlecektır. u yer hak kın a 1,9 

ruf lddıa1ıoda bulunanların bu gilnler iç ode yazı ıle l 
Sıcıl Muhafızhiına veyahut ml!lhalllne gelecek 01d(11 

mQracaatları IOzumu ll&n olunur. ,/ _____ _____,., 
Ba1ıldıiı 1er: Vtllyet Matbaaaı-Bahkeılr 


