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Vekiller Heyeti Cumhurreisi· 
riyasetinde toplandı . • 

mızın 
• 

-----------··-··--
Milli Saf lninünün Oıyli T ılgraf gazetısinı ~eyanatı: Yugoslav elçııi Atı tür· 

kün ~ıbrini ziyaret etti. 
Türk-lngiliz dostl~ğu sul
hu koruyacaktır. 

· Ankara, 11 (AA.) - Yu 
eoıla vyanın yenı Ankara 
elçlıl bu ıüo refakaUnde 
elçlltk erkanı olduiu halde 
Ebedi Şef Atatürkün Et -

~-------------------··········~------------------- nofrafya müzealodekt mu 
•akkat medfeolol ziyaret Balkan Antantını teşkil ederi devletlerin de etmlı •e bır çelenk koy 

sulhu korumaktan başka emelleri yoktur. muıtur. 

Kongre münase~etile teati 
edilen telgraflar. Türki)re nıüstemlekeci değildir. 

Ankara, 1 l (A.A ) - Ve· 
lul&er HeJetl bu ıüo aaat 11 
de Reııtcumlaur lımet lnö 
111Goın rlyaaeUnde toplan• 
'•it llıl buçuk ıaat ıüren 
bır rnGaakerede bulunmuı 
tur 

Lo•dra; 11 (Kad10) 
lGrlrı1e Cumburrelıt lımet 
İQch>G, Deyh Teleraf ı•ıe· 
l•ılntn Ankara mubabtrlal 

lc•ltul etmlı •• . be•anatta b . 
Ulu11aralıı Türk · loılltz doı· 

llutunva ıullaa d•yaadıfını1 

•i,ledtkten ıo•r•. Tlrk mil 
1 •tının, lnıtltz mlllatl lçlD 
1
''1111111 •• kalltl bir htıle 

ııı.ıtela .. ııı oldutunu kay
deyleaıı •• ı6zler•nı Balkan 
~•t••tıaa l•tılral ettlrlrkea 
''llraa de•letlerlntn de an . 
c,ıc •ulh için çalııtıklaranı 

, ~· lqlıartıtanın yakı•da Bal
' •11ı A .. tantına rlrecejlnden 

1 
'-1har oldufqau tllTe ey~ 
•-ııtır. 

h l'trlcıye Cumhurrelıl, mu 
'birin Hatay haklundakt Türklyenln, bir mihtemle· 

~lne de vecıp nrmıı •e kecılık zıhotJeUoden uzak 

lzmir fuarı hazırhklar1 
[ llardaki pavy;;larınen mühim 
ev-; ay sonunda bitmiş olacak. 

lzmlrden bir görünüş 
(RadJo} - ve lnclrlerlmlae flat verllme-

mlıtır. Maamaflh nzlJet 
korkulacak ıtbl deilldlr. 

Üzilm ve incir tüccarları 
toplaaarak bu meeele hak
inada görlıecektlr 

- -.....---

Uzak Şark mü
zakereleri. 

Londra, 11 (RadJo) 
Uzak Şark meaelelerl ize 

rinde f raaıiz · loıılız· Japoo 
müukerelerfaln hafte orta
ıında b•ılıyacafı blltllrllmek

tedlr, 

buluodulunu, Halayın Tilrk 
olduiuou •e bu ttıbarla ana 
yurda tltlhak etmest keyfi· 
yetinin ilhakı haktan baıka 

bir t•J olmadılım 
erlemııttr. 

beyaa 

lnönG. ıözlerlnln ıonunda 
tekrar Türk lnıllts dostlu· 

fuadaa bahıetmlı •• iki 
de•let ara11ndakl ıamlml 

it btrlıilnfa, Akdealzde 
ıulhu idame ettirmekten 
baılra bir hedefi olmadıfanı 
be1•• •Jlemlıttr 

Ankara. 11 {Huıull) 
Baıın konıreıl müouebe~l· 
le kongre refıt Oahtllye Ve
kdt ale Rayuetıcumhur Klll 
bı umumlıl araııada telgraf 
lar teati edılmlttlr. ... , 

Bir otomobil ~azısı. · 
Moıkon, 11 ( Radyo ) 

So•yetler Bırllfloln Çın ıeflrl 
alleıl 1 8 geceıt bir oto 
mobil kazHı neticesinde öl 
•6ılerdlr. 

Kaza dlrekılyona vukua ıel · 
mit bir arızadan dotmuıtur . 

Fransız nazırlar mec
lisinin toplantısı. 

Hariciye Nızuı Bonne, inıilil f ransız teklıfleri üzerin
deki Sovrıt ceıabı etraf ı ndı iza~at verdi. 

Parla, l 1 ( Radyo ) 
Ha•H ajaa11 btldtrlyor: 

Franıız Hariciye Nnm 
Bono• Hariciye Nazaretlolo 
ılerl ıeleo memurlartyle blr
lıkte Kuıyanm. loglltz Frao· 
11z tıekltflHloe nrdıtı ce•a 
bı tedkık etmlı •e Fıaeaanın 
RuıJa blyOk elçlıl1le uzua 
telefon müzakereleri yap -
mıthr. 

Anlaıma,a dofru bJr adım 
ahlmıt olmakla bereİ:>er mu
alllkta lır.alan aokhlar var
dır 

Parfı, 11 (Radyo) - Ha
••nı •jantı bildiriyor: 

Bu ıün nazırlar mechıı 

ReJılcumlaurua riyasetinde 
toplaamıı, Hariciye Nasırı 

harici vazlJet haklnoda lza 
hatta bulummuı, So•yet ho 

luimettnln tekliflerini •e bu 
ce•a'>ın loglllz · f ran11z Ha 
rlclye Nezaretleri tarafından 

1 

tedkık edilmekte oldujunu 161·' 

lemııttr. 1 

B Bonne 

Yeni bir ltara kadar •• · 
zırlar bir yere ayrılmı1acak
lardır. 

Farlı, 11 (A.A .) - Bu aa
bah topla~aa Fran11z na

zarlar mechıtnde Hariciye 
Na21rı Bonne Daazls me1e · 

leıt hakkında Franıa lnaıl
tere •e Po1onya bOlsumetle Bunu mlteaklp Suriye 

yllkıek komi.erine ıöaderl· rl ara11ada tam bar aalaı 
len talimatı olıumuıtur Boa ma mevcut oldufuau •ÖJ 

ne Uzak Şark badlselerl bak lemııur. 
kında da lsabat vermlttlr. ___ _. _ _ 

Nazırlar y111 ~ir ışıra kadar Almanlar Dan-
bir tarafa gil•lyıcık: • . 

Parla, 11 (Radyo) - Na Ztge Slf ~h gÖn-
zırlar bu ıOnkG toplantıda _J • 

ıreY ilin etmlt olaa ıaaayl aerıyor • 
ameletlnln affını ııtemııler, Parlı, 11 (Rad10) - St -
ııteklerl Ctımlaurrelıl tara . Jih .e cephane yüldG Alman 
fıedao ·kabul edilerek imza ••tJUrları Danıtl• 1a•aımak-
e•t1•f ıttr. t aıhrlaı · 

NIKI ADADA 
FAALIJEl;? 

lıalyan harp gemila~Mı lkd~nızda toplandı. 
R d ınütemadıyen harp 

o osa d·ı· malzemesi ihraç e ı ıyor. 

Londra, 11 (A 
A.) - Datl He 

rald ıneteılnln 

Onlkl adadaki 

huıuıi muhabiri 
bu adalarda fa · 

• 
pılmakta olan 
hazırhklara ıer

ml •erlldıtınl 

ga:seteı!ne bll -
d ırmekte ve ıu 

malümatı veri· 
JOr: 

«Alman ıeınl 
lerl Rodoı ada· 

11na mOtemadl t 

ıcrette harp 

melzeme1t ihraç }falya n harp gemileri 
etmektedir. kadar gemiden mlrekkep 

Manarakı lımaoıoda 00 ıkıocl ltalyan fıloıu Şarki 
altı 1ta1,aa ıemlıl d•IJlldr- Akdentı:de bir ıeslotl yaır 

1 araııo a d la L t 
lemlıUr. Bu ıeml •' d mak üzere bura an are•• 

' a1lıl • 
yedi denizaltı ıe etmtıtlr. 

d Rom.' 11 (A.A ) - Şarki 
var ır . 1 ıl 

· Patmoı adalarındaki 1 
• Akdeolze bereket ede• filo 

halk tahliye edtlrrılttlr 30 45 parçadan ibarettir. e. 
Roma, 11 (AA) fılo J2 ada a~ıklarında ma· 

1 a1aoe• · lr bet 
ltalyan harp geml•Şarld Ak· ne•rahar y,.pıca •• oa 
ra yapmak Qzer• gOn ıonra Jerln• d6necek. 

uoııtlr 
denize hareket e Otuz tır. 

Lupezla 11 (J\ .A.) 

B Kose Jvanof 
BelgrAd, 11 (Radyo) -

Bulgar Yuaroıla v Beı•ek ılle· 
rl araıındald gör8ımedea 
ıoara bir teblıi neıredllmlf• 
Ur 

Bu tebllflD mOhlm lnıunla . 
rı ıunlardır: 

J _ Yugoıla• T• Bulsar 
mllletlerlolo rubun& uygun 
derin bir aolaım• teılılne 
çalııılacaktır 

2 _ Her ıkı devlet ara · 
ııadakl lktlıadl baflar lcuv
•etl~adtrllecektlr 

3 _ iki hGluimet kom· 
ıularlle doıtane ıly .. etloe 

d ID edeceklerdir. e•a 
Belırad, 11 (RadJu) 

thılıar Baı•ekıla K6ıe lva· 

Stoyadinoviç 
Radikal birli
ğinden ihraç 

edildi. 

B. Stoyadinoviç 
Belırat. 11 (A.A.)-Yuıeı 

lo• Radlkal birhil merkez 
idare komlte1I •• icra ko· 
mlteal. bu ılln Belıratta btr· 
ilkte toplanarak parti relı· 
lıtıne Baı•ekll ZYetkovlçl 
aeçmlıtır. 

Partinin ıabık relıl ıalaık 

Baıvekll Ste1adtno•f ç ile 
diler ıektz melaaı, Radikal 
blrllit•••• ihraç •clllmlttlr. 
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Sulh ve harp taraftarları 
Bu ıüoüa Avrupa meıeleal arttk «harp ve ıalh» 

kellmelertle tfade edtlebt lı r. Bir taraf bütün ku,.ve· 
tile harp tıtedlitat haykırıyor, dlier taraf lae ıulhun pe
ıtnden aynlmıyor . Bu ıuretle yalaız A•rupa dejıl, bütün 
dGnya harp •• ıalla taraftarları dİye ikiye ayrılabtltr . 

Harp,taaetl aef tılerlnt kurtarmak bahHı•• bitin beıert1eU 
kaaa bo,amaJı ılz• alan ıkıkııtnta da•aaıd'1 . Fakat 

ıulh, kütlelerln mOıtereken korum•i• anti fçUklerl e•litla
rıd .r icap edere• bu e•latlarını boiazlatmamak fçln m6dafaa 
•••atalarına •lracaat etmektea geri durmı,acaklardar. 

Bu ıln ıu\bun bekclltilol mtlyoalarca laaaa Y•P 
maktadır . Efer bu mılroo 1 arın teyakkuzu olmHaydı 

çoktaa kalaklarnnızt mermi uiultulan, 16klerl tayarı 
•ızıltıları . hududları kan telleri kaplayacaktı . Bu itibarla 
aıalı yukarı btr aeneden bert ıulhcular beterin huzuıuna · 
idame ettlr•elıle zafer bayrajını A•rupanın bulutlu ufuk
larında dalıalandırmak ıerefıot lcazanmıı bulu•uyor1ar. 

Y aran bir harp patlan• tarih hanıl tarafa ıuçlu ıöre 
cek?Hlç ılpheılz harp etmek emellle hu.Judlarıaa ulrer, 

tep, tGfelı c:ıplaaae yılaDları. Ve onların karıılarında ıulh 
taraftarlara dalma alaı açık yaııyacak . Tarth • ontardan 
hlrmetle ltalaMdecels, ıelecek neıtller beıertyett kurtarmak. 
l~I• laıaalıfın fe•lılade bir ıaltır ve tahama>Glla lıeykrh 
olaa atalarıaı ıayılle yad edecekler •. .. 

Kemal Dt ffllray 

Ankara inşaat usta 
okulunun faaliyeti. 

«Gureatub ıazeteıl «lo 
ı•adan daha ku ••etli bir 
t•Y yoktur» baılıjı altında 
ıtyaıt •uharrlrtnln Ankara 
d.n s6nderdlf l bir mektu · 
bunu neıretm•ktedtr. Bu 
•ektupcla ezcümle ı6yle de 
nllmektedtr: 

Ozere ıelen talebeler, ••na· 
1Ua terakki etmekte bulua
duiu ıu zamanlarda ç1ılııa 
cak kollarının aclsllllnl IÖ· 
rerek alır ltfr meaele kar 
1111nda kalıyorlar Llkln 
modera Tlrktye, bir ınıaat 

memleketidir Bu ıeaçler 
biitün laayatlarınca me11ul 
olacaklardar Hiiktmet onla. 
rı• ekmeilnt a1la dütGaraı 
yecektlr. 

Talabeler, ameli tatbikat· 
la dolu olan tahılllerlnt ht. 
tırdıktea ıonra (bir kaç mi. 
mana ne~arett altıatıla btz. 
zat keadt mekteplerini lota· 
ya mecb•r tutulmaktan da
ha 1allam bır .IGıünce ola. 
maa) ıeldıklerl k61lere din· 
mele mecburdurlar. Onlu, 
bulundukları mahallerde (k6-

Valimiz bu gan 
kazaları tefti
şe gidecek. 

Valimiz Bay Recai Güreli 
bu ıün 6fleden ıonra Edre· 
mit, Bürhaotye ve Ayvalık 
kazalarına ılderek tefttıler · 
de bulunacaktır 

V altmlzln teftıılerl bir kaç 
160 ıürecekttr . 

iı Bınkıımm yeni ıüdürü. 
Şıhrtmts lı Bankaıı mü

d6rü Caltp Ale•olnın Ay••· 
lıia ••Buna lı Baakuı mi· 
diir6 Salllaattta GG•endtre 
nln tle Balakeılre tayla olua
duklarını e••elce 7azmııtık. 

Her tkt mGdDr de yeni 
•azlfelert•e iki ılndea beri 
baılamıı buluamakta4lırlar . 

1 ........... . 

İstanbul da 

Yıpılıcık Maraton yanımı 
bilg~mizdeı ~ir illet 
· iıtirık ı~ıcık. 
Beden Terblyeıt Genel ' 

Dtrektlrllil Atletizm Fıde 
raayoau tarafıDda• tertip 
edilen •• 15 temmuzda lı· 
tanbulda yapılacak olan Ma · 
raton mthabakalarma, b6l 
ıemtzden muka ••met kotu 
cuıu Soluat lttlrak edecek· 
tir . 

TGrklye Maraton birinci · 
lllılerl mGıabakalaranda ıe

çen aeoe tatblk olunan tılt 

mat ayaen tatbik olunauk ... 
tır . Y arıta iftira k edecek 
koıucular, b61relerl tarafın 
dan •erilecek tahılHtla lı · 
taabula 16aderllecekler •• 
ıayet bu atlet yarııı tama 
•en ikmal ederek oyuncu 
l•fa kadar derece alıraa bu· 
nun bütla masrafı Atlellı:m 

«lnkar• cl•arında, Tlrk 
ler tarafından pek laakh ola 
ralr dDııat uıta okulu» 11a 
mı •erilen •o orada tahıtl 
edealerln lconHpılyoaların 

da, Atatürk, mllll eaaatlar 
tekatllatn banlıl tellldrl edtl
meıt llmıs ıelen bir ameli " 
aanat ••kteblnl zlraret et 
tlm. Millete hediye edalen 
•e ılzlGkll pek m6hlm ıa · 
hıslar tarafıadaa ebediyete 
kadar devam etmek 6aere 
tanzim eddmlt bir pr~iramı 
olmıyaa bu mektepte, tnıa · 
atı• a6Hıtnden bıılama.k 

ıaret11l• talebeler• ancak 
... r mektep mne11eullnın 

laıaaına kif t gelecek on ıe 
aellk btr plloıo tatbikine 
çahtılmaktadır . 

ç6k aanatlar kredi mleııe· 
ıeal tarafından 1apılacak 
yarchmlarla atal,eler ata . Federaıyoau tarafından öde · 

aecekttr . 

Mektebin 200 talebeaı 
•ardır Her talebe bır tlıltl · 
Hı ıanıfıoda bir HDe çahı · 

makta! •e d6rt Hne zarhn. 
tla tia tlu•arcılıiı•. macan · 

ıozculufua, taı keameoln, 
demlrcılltıa •eaatrenln tek-

Dljlal lirenmektedlr. Blzl 
ıezdlreD mGeueMDID m6d6 · 
r6, •••el& yapılac~k lnıaat 
tıl•rlnla hududunu ıonra da 

talebelerta yaptıklara lnf8ah 
ılıterdt · Suı renkte tı el 

btMıtnl liblı oiarak bir elın· 

de kalemi dıter elinde çe · 
kici buluna• talebeler, ya
kıcı ıöneıtn alllnda çalııı 

1orlardı TOrktyenln h'r ta 
rafından kazalarına yalnız 

ilk tahıtlın hamulealnt dol 
durup ıeleo bu cahil tale
beler, burada reılm yapma 
yı , tufladaa artlıtlk ıekılde 
lıtıf adeyl, çık iç al hada mer· 
mere tekll •ermeyi ••hat· 
tl kemerler hak etme , r 61 · 
rent1orlar . 

Kaylerdea ıeaıuz bir 
•e•cudı1ete ıalalp olmak 

caklar ve baıkalarına tla •• eaoatlaranı 6freteceklerdlr 
1 S 

De•let, bualar1n ıaıe ••la· 1 por 
betelerl huıuıunda yapbfı b • J • • 
maeraftao lıılr kuruıunu bt- o gesının 
le kaybetmlyecektlr. Çünlıa 
bunlar, fıllea hlrtncl 11ıııf 
müıtahııllar olacaklardır 

Bırkaç ıene ıonr•, yani 
ilk ıkı de•re mezunlarını 
mQte-klp T6rk1Jı, •ektep 
te yalnız Hnab defli, a1nı 
zamanda çalıımayı da öf
reoen bu kOçlk ıanatklrla · 
rın faydalı rollerini dayma . 
i• baıhyacılltır Şarkta •• . 
dır 16r6len btr it 

Anlcar, bu ıoretle muaz
zam lnıaat uıa okulunun 
bulundaln yayla,a doiru 
mütemadlyfn ıen•ıleme L. te 

•e atölyelertnln ıölgeılnde 
Anadolu yaylaeınıo •ahıl 
16ne1ını ,enerek yetlıtlrdlğl 
taze ıebzelerl ile ve l&iU ıı 
bı ince topraklarında kölr 
lerlodeo humuılar yaratarak 
on aene zarf .oda bu mahal 
ita Tlmurlenlitaa ıoora ıör · 

medıjl •eya hiç ıörmedtil 

bereketli bir bahçeye malak 
olacaktar. Anlıare, onbeı ya· 
tını dolduran bir ıehlrtiır 
•• laktıaf tauı bayretbahı 
(Sonu d6rdünc6 ıayf a~a) 

, 

ll~cısi tııdik ıdilmak üz-
111 Ankarayı ginderildi. 

Spor bölıeel tıttıare ile 
J•tl •e ajaalar V alt 8. 
Recal Glrelıaın baılcanlıfın 
da bir toplantı yapmııtır. 

iki ıaat .devam ;eden ltu 
toplantıda bölıentn 93g ma · 
lt yılı bQdceıt Gzerınde ıl· 
rDtOldGkten ıonra tudtkl 
tçla aenel merkne göadertl · 
mtıtlr . 

T ı~ıpor idır1 hıyetini6 
toplıntısi. 

Bu alcıam Tekıpor lculA 
bü idare heyeti fevkallde 
blr toplantı yaparak kulübQn 
ıon durumu etrafıDda ı6rü 
ıecek •e icap edene genel 
'bır top l antı ılı Tekıpor fee 
bedılecektlr. 

Haber aldıfım ıa 16re 
yakmda ıehrhnlı:de yentdea 
iki kulup teıkıll kuv•etle 
meyzuubabı olmaktadır. 

. ~:' : . ~ ... '~ .. . . ~ . . . 

Parti mü:f ettişi 
bu gün Çanak
kale ye gidiyor. 

Burhaniye Halkevinin halkı
mıza faydalı öğütleri. 

-----~~~~~~ 

Ôlrend•ilmlze ıöre Parti 
müfettııt Muıtafa Benılıu 

bu ıün Çanakkaleye ıtde . 

rek tefttılerde bu\unaeaktır. 

Her on bas günde bir toplanan Hatkevi üyeleri mımlı-
kat içlı faydah konuşmalar ve ~öylüye sı~bat hakkm

da koni arınılır ıırııktıdir. 

---···------
Belediyece ceza 
ya çarptırılan 

eanaflaJJ. 

Bürbanlye, ( Huıuıi ) -
Halke•I üyeleri um•m top· 
Jantı yapmıılardır. Bu tep · 
lantıda ıaloa ta•amen dol
muı, Baıkan lbra .. lm Çakır 
ollu, çahımaları uzun 
faahatla 16:1 ö•üne ko1muı, 

- 111 1 •• 

Sıhhi talimatname,• a, .J/ıi kaçakçıya• 
km laareketl 16rtllea Mu· 
taflar cadcleıladekı kabncl kalandı. 
Hakkı Belediye EncGmealncı Ha•raa, 11 (Huıuıl) -K.a· 
bir lira, \ tctlaalye mahalle ~akçılaiı kendılerlae meılek 
ılndea tek arabaeı Tedık edine• Havran nıblyHIDID 
ile lımall arabalarını yol Şeli•erea klyl•tl~a Topal 
Oserl•e ko1mak ıuretlle ••1· Muıtaf a •e arkadaıının 
rl Hfere mani oldukları Be Aiunyadaa kaçak Uit6a ı• . 
ledı,e zabıta11 tarafından tarecejıaı halter alan ınhı-
16rfalmi1 •e haldarıada tan ıarlar memurlartle birlikte 
ztm edilen ••ralı EncGmene jancla'rmalar ş~k•eren me 
•erllerek birer ltra para ce- ı.arhfıada puıu kurmuılar 
zaaıaa çarptırılmıılardır. •e kaçak~ı Topal Mut•fa 

Noksan ıkmık çlkarmışlar: ıs ktlo kıyılmıı ıoıonıe ya 
Vtcdaat1e maltalleıtndea kalanmııtır 

128 au•aralı •kmekcl Halil Kaçakcılar EdremH Cum· 
ile Yeıtlltdekl fırıacı Muı- hurlyet M6d.&elumumtltitne 
taf a Alat nokıan ekmeli •erll•lıtlr. 
çıkardıklarındao Beledtye - .... ~~-

Encümenince ıktıer lıra para Hı~ırel 18 tokatlı döğmÜI 
cızaııaa çarptmlmıılardır. o.. k ıl h il 1 d ' oore c er ma a eı n ea 

lir kıvaınm ıon.u ~ir ôkü· 
ZİD öJüıünı Si~! p oldu. 
Köıeler köyü cl•arında Emin 
Ka1aya ald çlfthl&te çalı· 

t•D Klzım.•e:Mehmet Emin 
cl•ardan arabaatl• ıeçen 
Muharremi ıeçlrmelı lıte · 
memııter •• bu yOı:dea bir 
ka•ı• auhur etmlttlr. lı ld· 
dla1a binince Klsım tabae · 
ca11nı çekerek arabaya ko· 
ıulu lklziin karoıaa ateı el· 
mit ve llar••• derbal öl· 
müıttlr. . 

Stllh ıııla• etraftaki har· 
maacılar koımuı •e jaDdar· 
ma1a haber verilerek ıuç 
lular J• kalanmııtır 

---
Hususi maUıplar ~ık~ııdı 

k1rırlar 
Reaml ltae •e orta ok .. l 

lmtl .. aa taltmataameılnl tat· 
btk ecleD huıuıi mektepler, 
tmUbaa tallmatnameıl mu 
cıbtace ılzlü imtihana kala 
cak çocukların ilk Japhlı 

toplaDtılartla talimatname 
eıaıına ıöre uyıu• hareket 
eclılmedlif 16rOlm61fiir. 

Bu okullar Cijratmen top 
lantılanada toplantının ce 
re1oaına alt zabıt motoma· 
dıtlerl, ıözl6 imtihana ılre

cek •eya dolrudan doiruya 
ıeçecek talebeleri teıbtt et 
mekle ıktıfa ettıklerl hattl 
bazı defalarda talımataame 
hiikOmlerfoe rlaJet etmedik· 
lerl anlaıalm11tar . 

V ekllet bQtün buıuıl ok 
ullara yaphfı btr tamimde 
ı&ı:lü lmtıbana ıırmelerlne 

karar •erilen talebenin ad · 
laranı, okul numaraları, ıını · 

Orlaan ıerhoı olarak Ayı6 
ren mahalleıtnden Şababet· 
tlae hakaret ederek tokat 
atbfıadan yakalınuak ıd · 

il yeye vertlmlıtlr . 

Tiyatro. ıinımı ıı konsir 
bilıtlırindın ılmıa ıargi

lar iniyır. 
Tiyatro •e ıloemalardan 

alınan •a bazı yerlerde bilet 

bedelini• 1G•de 28 ne ka· 
dar ylk1elea damıa, tayare 

•e belediye reıtmlerJyle da· 
rlllclze ht11elerfnla bir leı
tlrllmeılne •e bu ••rıllerln 

yGsde oaa indirilerek bir 
elded tabıtlt•• dair hükumet 
bir kanun llylliaıı hazırla· 

mıı, Mecllae göndermlıtı. 

Ll1ıha dahtllJe, maliye 
,.. bldce eacOmenlerıaden 

ıeçtık.ten ıonra: umumi be · 
yete ıe•k olunmuıtur. 

Ttyatro ve ılnemalarla kon· 
ıerlerın balet paralara•• bay 
il ylkıelten bu Yergilerin bu 
ıekllcle lıli.b •e teasıltnde 
ki ıa1e halkın bu yerlere 
rafbetlnl temJD •e paranın 

toplaaııını kola,laıtırmak · 
tır. 

Kanuaa 16re U1atro Ye 
ıloemalar koaıerlerln bilet 
bedelleri Gzerlndea damıa, 

tayare •e belecllye realmle
rlyle clartıllceze hl11e1I ola· 
rak bir kuruıtao •t•iı ol
mamak lzere yüzde 10 re 
ılm ahoacakhr. 

fları , bangl deralerln ı6zll 

tmtthaolarına ıtreceklerl 
bir ltate halıade teebıt edi
lecek ve toplantı aetlceldrl 
le birlikte eklenerek toplan 
tıya lftlrak eden öjretmen· 
lere ahnan tıdbirlertleo ıın· 
ra V ekllete 11Dtleaılıcelstlr. 

evla hali hazar ltldce •ast
yatlnl a•latmııtır. 

Halke•I konferanı ıalo· 

nunda halka (bulatı•ı haata. 
laklar) me,.zulu bir konfı· 
ranı •erllmııttr . E; menıu•· 
ları b&dce darhfı dola1lıll• 
henüz karıılanamıyan amp· 
hfikaı1on tealıatanan 1eklu
tuadaa dolayı bl1iik btr 
mabramtJetln ae111aı dv,.. 
makta fakat btr taraftan hu 
aokH•ı lzal•J• çahıırlien • 
dll•r tarafta• da müıamere 
•• ben•rl toplantılarda ••· 
rllecek ı6yle• •• keaf eranı· 

larla tellftye ıayret etmek· 
tedtrler. 811laııcı haıtalıklar 
baldundakl keaferanı da dt
ferlerl ılbt allka tle dl•lea 
mlı Ye tıtlfadell olmuıtur. 

Mevzu• ılrmeden evul ko• · 
feranıcı eacGmle ıunlan ılJ' 
lem•ıttr: 

Sayın arkadaılarım: 

Bu ıcıoe kadar mubtelıf 
arkadatlar tarafından çeıtdU 
me•zulard' çok faydah ko•' 

(Sonu dördGncii eayfada) 
• ·~ 1 •• 

Sin gar tuıpınyııını ıku · 
yucuıuznn cıııb1. 

Btr karUmlzlD pa~•' 

ıGakCi uyımıı:da tnlltar ede• 
Stnıer kumpaaya11 hakkı•· 

dakl ıtkl1et mektubu 4zerl· 
ne kumpanya m6mt'11tlt dl• .. 
ki aayımızda cevap •ermff'" 
ti . Okuyucumazun dOO 
cevab'a ce•ap olan bir dtl•' 
mektu'-unu daha aldık MelJ 
tubun mevzuuba .. ı meıel•f1 

alikadar eden k111mlar•"1 

neıredlyoruz: 
1 - Açılan kun mece• · 

nldlr ve herkea içindir dl· 
ye ılln edılmtıur. ... 

Yalnız Sloger maktoeıl • , .. 
ya bu maklne,ı alan •e •d 
mayı tubh6t edenler lı•1 1 

oleaydı yazınızdaki tddıa11ıı 
doiru olabilirdi. 

2 - Meccani dl\df •• 
at.kıt 161tertlecekt ı r. dl,• 
açılan kurelara yalnız sıoı'' 
ıubeı&yle alıt verit 1Dteb~ 
rı1et1 · velev aımni bıl• 0 

aa · konulmama11 lc•P ed'' ... ,. 
3 - Plra .. dalıl 111• d• 

•e makaılarla ayaı kaUt• fıfJ' 
olan mallarınwa bir tar•ıd" · 
da yalnız Sıaıer tıarıtl 0 ,ı 
ıuadaa 1 dolayı nede o t• 
fıat faala1t1le ıatalı1or? b•l' 

4 - lıt• bu aatııları I" 
1 b•ld" kımız pek paha ı 

1
.,, 

lçtndtr ki aya1 cin• •• ~ıf" 
mıktarda bu ıtbl etr•J• •' 

• k .. 
ka bır yerde tedarl 
burl1et1adedtr. 1.ıı · 

1 lı• 1 Şu laaltle mecc•D 1, 
le beraber tllolarıoı•~ 01,r· 
01z Sınıer maktn••1 0

: 8,Jı' 
la bu makloefl tedart tJI' 

l ·"t''' ' ceklere den yeri ee pt'' 
Hydlnlz, daha iyi r• 

olurdaaas. 
1
• 01.,ııl' 

5 - Sız bu 
1 

a u••'~' 
evveli müıterl celbi ıl 

f uoııt 
ıonra da ın•D a• 
setm•lı lıtlyorıU8uı · 
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Zeytin çamur hastahğı 

. 

ElMEZ 
lr ~üzau: Henri Leruery 

Ç.koılo•ak,.a•ı• lata•li ad ala• temln etltJ m .. ıade• 
hDe mal olaa buhraadftlbeıı b .a. h b b a.-a tç lr al çareıtne 

•llletlerta zıhıalertaı bir tek fan•ı••Jacafını blldtrtyor. 
••MI• ı11al etmektedtr:Ea · flbrer 1918 de ılllhlara 
ternaJ••I •a&IJet ma•ad k d ter etmekle Almaayanın 
er olarak harbe dolı umu cumhurrelal Vılıonun dave-

lakf,.f etmelrt•dır? Yahut Vtldytllml:dtkl : tytlnliklerdtn 
d tine icabet etmlf oldufGnu 8 la 

aha dotraıa, Almaa,anın ba LAi h lr antre u,unhklerlnde 1 karak ••••le bıılar Btlh. 
lı •• •a•u nekettae ıo· b adırı matlak lalktmt, mak ... on et ıla içinde buı ha11a kurak aeaelerde aara · 
.. dıaı batlı• tirli tahalrlsalr nra plıman edıldJfınt ı6rl•· meraklı ze,tın mütahılllert• rı çoktur Haziran ortalara-

m•ıtır Doktor Glbtielı .ı• l t l&-1 d ( etttremesM yeaıtlea bir el . • n • -. aa IHD Zeytin Ça- d 1 d 
L_ pek aım tlbırlerle bu sa . b l ) f l na a ru anenln dikilme-
.... harbi •t••J• karar •er- mur aıta •I• az •c• ılrll ıt L 1 ... 1 t 1 il ne eeuep o •t Çlnkl 
••ı•ı•ır? r P ez eri ılrmlttlr. Al- mel• batladı . He•en laer 

Şı.dılık ı.. ••••apı maa •auıelerl la.ılten•I• HJll•lıkte •• dıfer maJH mep•a dalıcıtıaa hort•••· 
-iletmek ...... llder Hlolı maUI ıklerlal ııtı~ za ıla ata~larıaııla ballarda •lrll.. •• ıohrak paraladılı lcl• 
.. ı.,.. cleftıea t•ktllerl, ti••· Jtarıılamalıtadırlar. Blylec• bu ufak hlcek HDenln mi 

0 11111
• çlrlr •e mey•a 

let atla•larınıa nutuklara, Alman,anıD karan kati ol- .. ıt flhneıladen kendi sa · dll&OIOr. Genç dikmelerin 
•lllıem matb,atı• polem d•lu •e btçbtr HJID on• rarını 161t.recek kaclar çe J••I ılr .. olerl•e fazla ••· 
....... ara11Dtla 1ae,1a.- J• yolundan dladGremlJecelf, fal.il ıallat olarak ı••~ ılrıl•I• 
'' l)•D• lilr ce•ap tiulun . laarbln mukadder '9lduiu Zeytin çamur b6cel•ne rle boaalma11na Hbep olur. 
..... flll•tlırw.- hllltal Yermelr flllJorlar. fen dUınde (H,ıtropterum Mlb tte aldukça zarar 

Sullac• maliıatlarl tl•L• e h ld Gırllletdeı) adını •erirler yapan bu b6cef1D mlcade · 
• vu a • korkunç karbe l •- L lltlrmlJ•D de•letl- en Lı. BGrhanıyenla bası k6•1erln •ıl ÇO• •Olaycl1r. Zeytinlik 

.... • dotrumu ı•dt,orus. Ben ke ' ti llltımallere katı hı•ır ol d L b de (G6fl6k Te•ulr) ba•ı te çamur ltlceflata JUmar-
• n 1 aeaa ıma , Alman · de•. .. l llfta\ •• muanam btr py· klylertade de (ÇHbaya ka ta arını slrea •e,uacl eler· 

'tt ıarf etmektedirler, fakat let adamları•ın ıfadelarlnde çan) atllarlle taaılaa bu b6 bel bır m ıktar petrol alarak 
"-'••cı anat.r1•1 her far haJırlı allmetler bulunduiu- cek kanatlı laallade lkea ltunula ıılatt•lı M• ,.rça11 · 
•ttt• labar etmelffedtrler. •• inanmaya mltemaylllm. 5 - 6 mlltmetre uzanla - •• çamur halt•del&t Jumar 

Ha11m taraf keacllılne lfıd~ 1 ddetl elıeerlya ıız- tunda, toprak renı••d• •• ta klmecıklerlnl ıtlmehdır. 
.. ._•affdılJetler te•m et- it bir teredtlldln allmet ıdır. dokunulunca pire ı•bt • ç Bu ıuretle yu•urtalar tama· 

'lllı olan tantaj •e baelun Harekete ıırtımtyen ı6z rar çe•lk btr ha,.redlr. ••• boaulac•f1Ddaa ıll&ba· 
•etodlarandan artık lalr ,., lerle kendini tatml1t• çalıı ı r . Haslran sonlarına doffu harda böc•k ılrllemez. 
belcleDemtyecell•I anlamıı Muhakeme edelim. dııı blcek afıç ,a9delerln.e l umartaları afaç ılwde · 
llrlamemektedır. DIDrada harp lıtl1e•,s• j •e dallarına ç•mur ıerptn ılntle •• dallannda ılrmelr 

Herhalde ıeflerta ıfadftl ıı, tçln bile harbin fayda tlıl ht11lnl •ere• tepralc ,. çok kola,dır. Yumurtalar 
~llımıı doflldlr; •• ita ıfa · dolorı lell .. ılarındo• lllD• 1 •oeıklor rçıa. yumurlHını don JHru çıkmodan imha 
• lat~ tukıa edici mahlJet •ldutuea taanan bir tek 1 11ralar Bu l çamur parçacık· edtllne aararın 6n6 kolayca 

•raet•l•or. 1 ı alınm 1 Z ' millet yolstur. Belki baıta 8 
1 

a'1 çalsı ucu ile lcaldırıhrea •ı 0 
ur uar 'J•pmak· 

1 Almo•paaıa Memola •• Hıt lor bundan ••indir. Yok lrarıılıklı a~ılr p•nbe renkte to olan lroaadlı •epa kaaad 
Ltalranın Aına•utlui• el d 

1 
yaa1urtalerın ıarıl-ıı o'ldu 

11
• böcek içinde zehirli mi• 

11 
.. emolcraıl erin ataleti ıa - ... 

OJ11a .. ıadaa beri nlıbl bir luau ılrmek lıaLlldlr. cadele uıallerl •araa tla pra· 
•ti& ,ettade ıtl&blarıma onlardaa u 6net ha11I olmuı ılbl Bu yumurtalardan ıı•-La · tik •• tam ıoa•nçlu olma 
il ı letGın oldula bir aadılıl fmr •

11 
d a. el r Dla. HerkH baaua mu harda (1) yanular çıkmala '••• •• t•Y••ı ta .. ıye de· 

t••lıdıat oldula•u btııetmek- •ll kaçırmaadı. L l tıldır . 11at ar, ya•ra he•ls ılrlG•· 
,•~lr; horkeı 6allmDzdekl ıı., ... aama• DDDD al . do Hfa çiçekte ltuluoan . Kendi aepllnlıtıae •• kom 
t-.r için Danzıı etrafında (Sonu d6ıd0acl ıayfacle) zeytin •lacıaın ılrıGn uç ıulanaın zeytlnhlıne lııymet 

:••t bir ıerslnltk laekleme- lar1aın •• aey9a dalcılala- •ermeıtal bllea zeytin mGı 
.. ~" Meler ki am•lma· rınıa ıuları•ı herlumaau ıe tahıılı ı.. lıllcekle yuhrtltı 

teyler ıhd t •-t ıekll blldırılen •• rok ko 
-., .. e me• e 01 hl k . 1 /1) Bürhanlg~ it yu Tıurtanın ... 
o( •t olan F61arer ıe.ılıce 1111 1 111. ilk l lay olan mlcadeleyl derhal 

'"•l b açı masına 4 - nisan . yapmal.dır , 

:· ... :·:.:a ;~k!::b·~:::· Caıadirı lzarindı blın da rasıı..nm•11"· 
~\:~:~:;, ~:.~;:a·~:;:~ ~ir samh iıdıt istınr. Hm bıaıbaıdııınluın~ıı 
:'-•k •• ....... neı • ... ı o., .• l"alpaf •a•letl hu . saklınıık ıcin tullınılın 

.ıacalıtır? ıuıl mulaablrtnın Oıloclaa 

.. t•mlıerlAJ• Kardıfto Al· ,.a..ııtına •''"· Maadahl llllllr, 
:.•Ja ile bir tılttrllflal t•- adında ı••Ç btr lnıtıızın Fa- Geçenler.le lnıılterede 
.._ ••t ettlfl•t •e b•nu aaraali c•mud•J••••I• en seceleyln J•pılan lla•a ma
ı, •kın ılrdlllnl tekrar 1lluek J•Jlallnda •u•••· •••ralarında, bir ltomltardı 
~'-•ıtır •• hattl ••laıma ••tııa •• ilim tehltkeılne man ta,arHlne •tıkla yeri 
... ~cllısarıılıklı itimat ha•••• takribi olarak ta1tn edilen ,.... mans lıaldıfı buradaki ha· b f 
.. ~ • •lzakere edilmek lr abraka,ı bulmak ••z,fe· 
.... ·~dle d •• raıat 11tHyonuaun tel- ıt verllmlttlr. Bu ••ııfeJI 
._ ol etttllıhldere hile r•· ılale ••rdıtı baberden •• · Ozerlae alan tayare, fabrıka
ı... •ealıtır Dltlaceıl ,.olı l l ·n •al I ... •t• mııır. da •tık olclulu •• peDcere 
~ •tı maktadar. Çlnkl Telılz lltaıyeaa, Tart•ı• lerınde percle olmadıfı bal 
lt.t._ b~l•tle mtlletlerl ti ıe,,ab lıtHyona•da• ılrat· de ne 1000 metreden •e ne 
''ı. '••ip ıa,retlere Itır q,, t le imdat 16nder•lmeıl•I 11 . tle ikinci bir uçuıta 150 
... 1 • •ermek •e laelkı • -,.. •ti, tedıfıaden cllrt klıt araıtır- metreden fabrikayı ele •• 
' ' ' cemlyetl•I Jenlden recek en ufak btr ıtık bile 

• '"dır•aL 1 d L •• için derlaal 1ola .. 1kmıt. l'aL_ • cap e ece.Ur. .. teıblt edememııttr. 
...... ~t bltlD L t Lllfl tlf. Cam•clfJ••• Ler tarafı _ -_.._. uU e. ere • Bu maa•ma aedır, ltıll,.or 
'~l tlıraalıkla makallele il• •• •Atematla,_ r•I•• •aıunua? Fabrlkaam pealt• 
~ -•lrtecltr. Al•••'• .... karla ••r& ... •eU• •• ca• relerl m••t1e boyaamıı •• 
~ •lta•ıaın yoluau lreı mudtJ'• O•erlDft ıofalll• ıcerde de turaacu bir lftk 
~'-•re teıelıkll et •fınD alııada 9 derecede. •ereo amplller ,al11laa1ttır. 
~ •lan asametlt ku•- aıalı IMal-•al&tatlar Mal6mdurkt, t•ruacu ile t':d•a tlrktlll hı11ı.. Maadabl ıle arkatlaıı JGllD maYI, bırlblrlnt •••• renk-
~ '• lıapılmallM ma Mdlı birkaç ıln •••el Tur· lerdlr; tıpkı, Jetti ıle kırmı•ı 
~ '-•lı tıte•IJ•r· Dan- teıo,a •Hıl ol•utlar •• 3 •• 8ha baıka re•lderde 
~ ;~ 11 .. rıelerllltn ıa · temmasda 1Abahle1ıa cuma• oldulu ııbl, yaal, ma•I bir 
-,. .: • laa,at .. hHı » de· dlye,e tlotru hareket etmlı· fdter turaacu reaktekı bir 

tlf •tlll•• ..... ise· lertll. . · · ''•iJ ııadar••• ilen kırmızı 

Emin Cengiz 

lıankıdın nıdın ız 111 
ııliyır? 

Amerika ile ticari mı ... 
ıelııetlerlmlz, ar~mıada JeDI 
yapılan bir aalaıma •••c•t 
olmHına ral••• hemea 
durm•t ıtlaldlr . Amerikalı 

lar lıı ıze mal ılodermemele 
batlamıılard1r Hattl otomo 
bil, radyo ııbı her ıene Tir· 
klJeye ıladerdıklerl batlıca 
mallara bile HYk etmemek t•· 
clarler. Buna ıellep ba•ların 
beclellerlal çok ıeç olarak 
almalarıdır ÇGnkl yapılaa 
aalaıma mlbaclele eıaelan -
na ılre yapılmııtar Hall•• 
ki bu me•ılm TArlrtye •••• 
ihracat me•ıtml .... ldlr. 

ftt• llu resde• •••leke. 
ttmıae .oa •a•anlarda lae 
... yalaıs Alman malları 
s•l•el• baılamııtır. Alma•· 
JaY• elaa ıbracatımıaa raf 
men ltballhmıaın çok fa•la 
olacalı •• neticede Almaa 
ya de olan ticari mlaaıeltet· 
lerlml:1tn alerhtmlae danece 
il tabm•• edtlm•ktfadır. 

futr• de, har tlrıl retti re
nkteki ııakları ıeçjrmes. 

Cengiz Hanın 
ce•edi· 

lzHıtla ıaaete ... ID 23 U · 
•lraa tarıblt alıba11nda ••· 
tereıaa t&JI• bır haber ••ı· 
redtlmtıtlr= 

E•welce lı•eetla ......... 
a la 8 huıua 06ılaa11Dcla 
bıldıra l .i ııtı eızere Çıodekl Ja• 
pon lıtlli ord11lar1 ko•ataD · 
iılı iç Mofollıtaadakl Eçt• 
boro mAnaehrı•• hlc•• ed• 
tek, burada ebedi iıttralaat· 
ta bulanan Moıol fatllal •• 
lra•anda•ı Ce•ıt• Ha••• 
ceMdlal ele ıeçtrm•JI dltl· 
alyorda. 

Ceahta Ha••• '- .. ,.tle 
ele s•çlrllecek ce-41 Japoa· 
ların «mletaktl• Mol01 de•· 
leti hllt 6 metl•'• •••yıtabtı» 
ittihaz etmeyi k•rduklan 
Sayyuan .ıllyetl•ID b• ... b 
rl olan H•yh••'• .. kledl· 
lecektı . 1 

Ulrt• Jıp .. lar18 ... '
1 

Dl ıuya dlftl. Ç.-fl .... 
hıldırıldtflne ılr•, Ç•• lal• 
k6mett adamlara Motol ... 
•la11 ••klllertJI• birlikte 
Censlz Haaı• l&bdı•• ıprals 
ceıecll ıtalf ce •• ,ı.al lalr 
ıemte nakletmtıl.,dlr• Ce .. t 
•akledll• laa ~b•l ••llal· 
de harlata ıoe• .. kadır ka• 
lacaktır Cenı•• H•••• ce•· 
dı fe•kallde btr ••raıl•l• 
aakledılmtt, ce.-dl Ş.•11 ha· 
d•d•arıaa kadar blylk 
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Çın •• Motol •••'1 •
11 

reseıı takıp et•iftl'· Ta'-' 
tan arlsa11ad•• ••• ... • fatl 
hı» atn kıbacı,le ..... ~ 
kıymet •t yaları el•• ıltlr -

" mittir. 
•Ta,•••• , ... ı .. ı••• ha· 

ıaıl •uhabtrtal• btlcltı.1111 
laere, Ceaıl• Ha••• ceMdl· 
al ıltlrea aları• IS laaal• 
randa ıtmeetllferle Şaoıl ~
ll,etlala t•maltacl• kllD • 
yltn t•hrıae •••a•latıada, 
hltl• ıehır bafreldarla t:· 
,.. etlılmlt .,. .... ,. • 
Alay, ylce kama•cl••• c• 
ıetllne tazim btılerlal ııeter· 
melı itin ıeblrl• •D blylk 
cıd.t .. ınde bırıkeD Çl•ll •• 
Mofellardaa •lr•kk•P ı•
yet kalabal.k bir lııalk kit · 
ı .. ı ara11adan ,.,.ııtlr · 

. lıııı ıu~ır1~11iıiı 
•ıı yiz ıllinci yılltlll. 
Beıırad ıaaetelerl, ZI ha. 

alraa tarihi•• te•dof ecl• 
Keı•a mahareltell•I• Jılcl6-
nlmlalnS50 acı •••••1• 1 fe•· 
kallde aetrırat Ilı t .. ıd et· 
mel&tedtrler Gasetelerd• 
oka•an tafııllla ,ar• Kot· 
•a meydao muharebeıtn•n 
•akı olduta o•ada JI• ltla 
klflDID ı1t1raktJI• b0ylk 
meruım •• ıeçıcl reıml J•· 
,ılmııtır Bu meraıl• mlna 
Mbeu,ıe r•pılan neırtyat 
araaıada •Politika• ıazete
ılaln 28 heztr•• tarıhll aa • 
, .... d. çık•• .. ... ...... 
••• 16rl• d..al_.1ıtet11r: 

c Koıo9a m•harelteel•I• 
••l&aa I•••• kader mıllell• 
-.çbale ol .. _. ...... Tlrlr, 
her mtl~•lf .. bl, iyi h•r• 
ket etmemııur. Tlrl&lewasak• 
lard.a ....... . oadarl•ll •••• 
lara d••···· .... haJat• 
hem de ... aıa reca •I• 
etmıı en b6Jlk mlkadd•a 
ta ve ıu,metlere .. ıdarmıt 
tar. faket, belki de Tlrk, o 
samankl ıDoahlaramısıa ae· 
tlc~ıl olar•" tarafı ıl&bıden 
muıallat ollDUf bir kırbaç 

ıelı • 

' 
Alm"nyada 

801111 yı~ıncı inılır kon· 
tı oı ılnnı ıhnd1. 

Alma•Jada IOD slnlerde 
netredUen bir emlrDame de 
bitin Jabaacı d•aııara• 

cle•let kontrolu altaa• elıa· 
dıtı btlcl rllmekte41r. Bu 
• ..,,, .. meoın ltlr madt1 .. 1ne 
ıöıe, yalaız 'altaacı dauııar 
•etıl, Al••• daaıtara da lttr 
ae•I kontrol• t&bltllr. · 
Şı•dlden ıo•ra, orkeetra· 

lara• ıazl•olardı, barla11la, 
ltaloların çalacalrlar1 biti• 
parçalar lsMtrol Mltlecektlr. 

..... kllt ............ , 
olmı1a• bau Jaltaacı .taaı 
•••••• ha ••• ,. ••• çalı•--·· 
aa •lıeatle ebllecelıM ti•, 
bunların yabaacı lıaaadakt 
ılftelerJıDt 16'1e••k lrat•J•• 
.... uder • 

~oatrol yaatf.-•I , ... calr 
ela• ........ ... ıı ttJatre 
•• ···•lr ıclarMl.tlr. 

0Jız' 1 ıızıa~.. uı~ 
ılırıı . 

o ... ıı- ,.,.ıacak Itır ta
arrus umumi bır ılatll" iti• 
ılk ııaret olaaaktar. Al•••
,. blJle Itır ama•I ılattlll· 
... t•••kkt .... ,ı ltelld 
terc•h eder. ••••t iMi .... 
.. etraf_.. 8-lı... Wt 
Wr ...... , ... ,.,. 

l•ı•ll• ye Fraa11dana Le
lallt•• l~I• ıara•tllerı o ka-
ur ....... o katlar katı.ur 
ki Al .. alarla tAlalller ara
_. bir ıW el ılllla atıl••-
11,a. laıtltere ........... ... 
•atmı, fraaea ordaı•• ..
ferber edecel&! BırJık ela• 
ba ıkt kuw•et, •ltteflldul-
ata ,ardı•••• ile••• laaıar 
olacaktar. 

Daa••ı , ........... , ... ,, 
....... itam la,al• ft Pnn· 
11• efllln.. ,.,....._... 
Berlla tarafı•tlaa tee••ll 
edllmektetlfr. e. tirli ... . 
•plar, ı .... ı 1aal11 karar· 
lar ••r••I• ıe•k edeltlllr. 
la,elıı •• Fraa11ı ••••I 
eflslrana daya••• ba iki 
... ıeket hlktmetlerl, •111-
yer tarafı•da• yapılacak 
herla••ı• J••I bar •arbeJ• 
lrarıı d•r••I• lrarar ••r· 
•ltlerdır . lıter Dantteelı118 
lıter batlı• hlr tarafa, eler· 
b9 ıadırtlecek ol.,.., lallaO • 
•etler ba kararlarılMla • · 
ltat edecektfr. 

Frau• ile laıtltere ..... 
eadece katar ver•ekle kal· 
••••ılardır. Ar•••••••••· 
bu iki de•l•t herb••ıt ltlr 
tehlike ıbtlmallal birik Itır 
eofuk kanhhkla karııhJ•• 
caklaıdar. 

Almaaya, Awapa kıta11n· 
da heıemonya11nı latr kere 
dalaa yaymak lçla Lelatıtaaı 
Çekoılo•akyanın lldbetl•• 
uıratm•I~ lı11arlaaack olur 
H iyi b&lmelldlr ki JOlu 
Gzerlncle loıtlten ile Fraa 
ıafı bulacaktır. 

Jıy111 ıııif ılı Ti. üaıı 
ilı 11l11ıcık. 

r•,•••• .. ı.ıırıııı , .. 1ıı . 
llııaa• Maliye V eklletl•• 
de•rl dola Jlllle Ha•• K,uru· 
mu tetlıtllta Tlrkka,. tetkl· 
llta de btrlıkte •e daha ıe· 
••• bir mlkya1ta c••·ı•aJ• 
karar •ermııttr aa karar: 
bitin tabeler• yalı.atla lttl-t 
dırllecelsttr Tayan ..... ,.-
11•1• ~ardım memltalaraaı 
P••ı'etmek lzere baa mi· 
btm te4btrler ı n ahn•a11 ha
ıuıaada cemiyet teclluklerde 
INUaamaklU.. 
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SAYFA ı 4 TÜRKDILl 

Bürhaniye Halkevinin halkı- / Küçük çocudarim gece V· 

mrza faydalı öğütleri. de yalmz bu akan ıki na 
ma~küm ol~u. (Saf tarafı lklnel ıa yf ada) 

feranılar •ertlmıı bulunuyor. 
Her toplantıyı kaçırılmuı. 

tellffıl kabil olmayan bir 
kayıp teıkıl etiacak kıymet

l i bır fırHt ıayan Hallııe•I -
• 

mlz yurttakt .. Ot6n •ılerl 

ııbı bunlardan (ıtlfade et
meJI ihmal etmemft •e bu 

konferanılar atnclrfnl de•am 
etUrmelera ıçıa lyelerlolD 

bir çc-funu fayda umulan 
kenular laularak •atandaıla 

rı aychalatmıya da•et etmlt 
Ur Zama•ımızın en tlert 

medeaayet Hvlyeılne ıon 

bızla, bir an 6ace yettımek 

aamlade oldufumuz ıu aa 
4a ilk, ort, lan •e yük1ep 

mekteplerimiz •Hıtaıı ile 
bılıı bazlaeıladen kaaa ka-

na aaıtplerlnl aJan bu ıG 
alo bahtiyar Atatürk aeall· 

lerl yanında eıkl de•lrlie 
yaıamak •• dofmak rtbl tali 

ılzllfe kurban olmuı, cahil 
kalmıı milyonlarca yurd 

daıımıa •ar. Mektepler 
ıeaç neıll yetlıtırlrlı::ea halk. 

e•lerlae de milletin d6rtte 
G,ü rabı asim bir yeküa 

hıtaa ıenlf bir kOtleyl bu 
rDaOın lıtedlfl •e ı&ıterdtfl 

ihtiyaca rlhe lauırlama •• . 
alfeıf dGıüFor. AtatQrlıüa 

TOırkl1eaı fertce yükaellae• 
~lr defal, mllletce kallu•ı 

lan ıereflt bir dlFar oldufu 
1~1 ntllr ki l::lalke•lerl ıı bı 

yQzde ylz milli • .,,f Ja bir 
mOe11e1e blUla millete laer 

De\"I btlılJI öğrete• •e me
de•IJ•t alanında •atand•ı· 

ları• aokıaa kalan maili 
matlarını laer ae•I bılgılerl· 

Dl tamamlamak ıuretl ıle 

blUin mtlletl• de•am ede

ltılecefl bir laalk mekte .. I 
olm•k ldcllaaı ile ortaya çıka· 

rılmıı buluouyuor. Ha!k 
Partlıt kahraman •e aziz 
kurucuıuaua tarifi ile naaıl 
milletin batan fertle rlnl ta · 
bu birer Gye addeden mil 
let partlıl IH Halke•lert de 
bOtO• ltllfılı •e münev•er 
TlrklerJ öfreamen •• bad
ltaht •• 6fre11meye btlgı 
edlom•ye muhtaç Türkleri 
de talebeıl H yan btr btlıı 
•eatı •e aynı zamanda kü 
çOlc, büyOk her J•ıtalrı •a. 
tandaı için yalnız hayat bıl 

ıııt •eren bır yer d~ill hem 
de altı yüs Jtllık bir 

fert ıaltanatı yüzOnden 
uoutulmak Gaere bulunan 
TOrklalıt du,ıularımızı ku•
•etlendıre• hatırlatan, bin
lerce yıllık •• yer yüz(i me
deaı,etlerlne öederhk •e 
analık eden ıeref dolu tarl· 
blmfzln köklerini •e kaybe. 
clılmek lıtenen mef ahirini 
ar•ıtıraD, bulan Ye dlayaya 
taaıta• mübarelıı bir hara 
ocajıdarda . T arlblmlzl · bir 
Oımao oflu alleıl Faıı kadar 
kualtaa Ye ıo,umuz• llOıçOlr 
bir kabileden tGreten dOıüa 
celer •e ••ı•• •• mlaalı 

• Türk tarihi dururken yaıa
ııa Oımaahlık dı,. bir al 
leye mGmtazlyet •erip mtl
letla blkımtyetlnl ferdin I•· 

tlımarıaa meydaa bir idare 
ılıteml mane•t •e maddi 
T6rk •••cud&1ett &zerine 
artll•lt bir ıl1ab kefeacll 

~•••k lalçte Jaalaı ••••& 

Din Tlrk1Glümüz6 ı&yler · 
ken btr u: hteap duyıırdık 

Bu ıthı ne mutlu Türküm 
elerken ıöğıOmüz alablld f i 

De ıururla lcabeırıyor hıı de
•lr ara11oda k t feırk . 

Arkadaılarım ; 

Bu ıaoın bıtıııtz •e ı•rl 

mllletlerıaıe hayat hakkı kal 

madıfı çıplak bir hakikat· 
tir . Harplerde b i r taraftan 

top, tQfekle 6ldGrGle111 dOıt · 
maa dli•r tarafta111 aehlrlı 

ıaz •e ıalım baıtalak mık 

robu ıaçacakhr. Bir tehlike 

dea koruaabılmok fçta onu 

ıarmek •te bilmek eaaatar 

Koruamaıını bile• medeni 

bir muhitten tahribatı az bir 

zı,anla aeçııttrılebllecek 

olaa bu maddi ve maae•I 

mlaadakl mikrop barb• ca 

hll mubıtlorde top , tlfelln 

yapamadılı tahrJbah yapa 

cak, 6nüae geçilmez bir 

lfet olacaktır. Biz bu ıla

k6 bılıtmlzl bu aaha da ko 

runmamıza temto etmeye 

yeter bulmahyız Bılıı dal · 

ma tehlllıeJI oldufu kadar 

g6ıterJr. Cehalet lıe baıı 

tehhkelerl ya tle•leıtlrlr Ye· 

ya Hhnda• çok ilaha ili· 

çlk olarak gôıterlr. Bulaıı 

cı haatalıklara karıı ıerek 

korunma ı•rekıe teda•I 

babıtade umum1 mabtyette 

bir müblmaememek •• haı 
talıkten ıoara eaaa teda•lyt 

ıecllıtırmek gibi ihmallerin 
b•luoduiu ıakir e(ıftlemez 

acı bir hakikattir Konfe
ranıcı bundan ıoora bel ıo 
fuklufu ve frf!agl haldun

da kıaa fak at 6zlü bir ıe . 

kilde ıazlerlae de•am et-

mittir. 

lnıtlter ede Doverde iki 
renç ana ıece çocuklarını 

yal ·, az bırakarak ııtıra p çek 
meledne aebebl yet verdıkte 
rıaden muh•keme ed ılmtıler 

ve hapH 16nderllml11er -
dır. 

Bu ıkt anadan biri Floren 
ce Mur' Goddard, cltfarl 
de Nora Ste•artbr. Her biri 
Gç a' bapae mabln1m ol · 
muıtur. Y al• ı z bıralnlao 5 
çocuktan ea klçDIG 11 a ,. 
lık Ye en bOytlll altı ya
ı • adadar. 

Aaalarını• buaları ı•ce
leyla ıık 11k yalnız batları · 
•a terk t'derek ıokafa çık 

taklara •• · ıece ,arııındaa 
ıonra e•e döndiiklerl töyle 
auleıılmıtbr: 

Müfetuıtn biri aaat 9 30 
da ana11nı çafıran çoı:uk 

lardeo .. lrJnfo feryadını ifil 
mtı ve e~t neıı:eret afltoe 
•larak madam Geddardın 

aut 11 45 de •e Madam 
Ste•artın da ıaat 11,50 ne 
e-re a •det etttklerlat ı~h -
m0tt6r. MüfatUı madam 
Goddardı lıtlc•ap etttil za· 
aaaa kadın bu it• ehemmi· 
1et ••rmedtflal ı6ylemlt •e 
çocı:1"larıoı yalnız bırakıp 

~ıktaiından ••.le oalara ba · 
kacak klmH bulunmadıiını 

itiraf etmtıtlr. 
Do-rerde PreDHI cadde -

tlacle otura• madam Kath 
leen Vılaoa her ıece aaat 
t l deo bire kadar çocuk
ların baykmılarıaı ıııtutını 

ıöylemlı •e bu buıuata ıe 

h•det etmlftlr . 
Madam Goddardıa koca· 

11aıa feaalıiıadan dolayı 

ayr1 ldıiı ve •adem SteTar
hn müllemlekitta aıkerhk 

edea ialrlntn karm oldufu 
öfreatlmtıtır . 

Ankara inşaat usta 
okulunun faaliyeti. 

(Baıtarafı tldncl ıayfada) 
tır. Ayna adımlarla tnlıltıf 

ederek bir ada , bir •abe 
olacak •e biricik iradeye 
Çok ıüzel bir mıeel teıktl 
edecektir. Me•zuubabı etti 
ilmtz müe11e1e, ıebrlo ela 
hılınde kalacaktır. Şehlre l 2 
kilometre uıak bir meaafe. 
de lnta edılen •e çelikten 
kapaklarla muhafaza altına 
alınan muazzam bar•J, ıu 

ı htlyacını temlo etmektedir 
8u ıüne kadar yap ılan laıa
at pek büyüktür Fakat, her 
TOrkiln ıöyl~ylp tekrar etti 
il •eçhtle kifı deilldtr. 

Sııara killü ııbt gDmGıt 
renkte olan toprafın, renıı 
al Ye prenılplerlal tekrar 
elde etmeel ve ln•anların 

da bund•D oo bet ıeoe ••
•el baıladıkları sorlamlara 
tie•am etmeleri llzımd1r. 
Hükumet tarafından, çiftçi
ler, meccanen •erilen ıarp 
yerlerde balcılık yapmafa 
teıvlk edılmektedlr . 

Bundan e•velkı nıektu 
bumda, lnıanlann kGtle ba. 
lınde terk ettiklerini kaydet 
tıitm bu ıayrl mlmbtt ara · 
s.I ormanlarla el•erJtll btr 
bale ı•tlrlhDekt•dlr . Falıat, 

Ankara en mübrem •fi acil 
meaeleıl , keod• etrafında th 
ttracı temin edecek ziraat 
ıahalara yaratmakt•dır . 

Toprak, oe kadar ıaırt 

mümbit olıa bile kabil& Hr 
bir hale getirilmek için ge
Dff mlkyuta loıaatı 'Ve la· 
Haları• himmetini tatemek 
tedlr. 

lıtlkbalı ı1ı gören hüku · 
met, yukarıda me•zuubahı 

ettıitmtz mektepte, '-u ıbu
yaçları m(ldrık olarak tale· 
beler yettıtırmektedlr. 

Muez:nm planın tatbiki 
nıhayet buluacıya kadar 
Ankara, içecek ıuıunu ylz
lerce kilometre uzaklarda 
bulunan lzmtttea, Eıkltehır 
den battl lataabuldan, aeb· 
zeılnt de aynı uzun meaafe
larden •e bakkaltyeılal de, 
batın A. nupaaıo ıeUrdıtı 
mahallerden tedarik ederek 
uaztfeılnl ceaurane batta 
kahramanca ıf a etmelıtedı r 
Hı~ bir ktmıe hotnutluzluk 
ıöıtermemektedlr. Bllaklı 
Ankara, Türk mUll ftmtdı 

nln •n zlıade arzu etUll 
btr kaledir. Genç bir kalb 
aıbı alkblaUltn bGtl caal· 
~elerlne mallldtr. 

J RADYO 

lNllRl RADYOSU 
DtJlga Uzunluğu: 

1648 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1S19SKcs. 20 KYv. 
T.A.P.3t,70m. 946SKca. 20 Kn. 

12 7 - 1939 Çarş •1mba 
12 30 Proiram 12.35 TGrk 
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12 TEMMUZ IHI 

Balıkesir İnhisarlar 
BaşnıüdürJ öğünden: 

Kaoueen anbarda kalma mQddeU ıkmal edtlea 10 elsi 
clye ald 398 kılo 936 mahıula tiit6nler 1 temmuz 939 
tarihinden itibaren on beı ıOn mlclcletle açık artırmaya 

konulmuı olduiundan tallplerfa a 6 temmuıı 939 1lh16ae 
kadar beımGdlrlGIOmOH mGracaatları ilin eluaur 

4- 1-180 

mGz ıfı Pi. 13.00 Mem '----------------------
leket aaat ayara, ajanı •• 
nıeteoro loj ı ha berlerl. 13. 15 

14 Müzı k Rı,.ıet ıcum · 

bur baodoıu - Şef: lhaan 
KOoçer) 19 00 Profram 19 05 
Mazık (Mozartın dıt ••HtO· 
rl - Pi.) 19.15 Ttlrlr mG· 
:ılfl (ınceHz fHlı} 20 00 
Memleket aaat ayarı, aja•ı 

•• meteoroloji habetlerl 
20 15 Konuı•a 20.30 
T6rk maııtı . 

1 - Sallbaddla Pıaar -
Hüzzam ıarln Aıkınla 
ıGrlinaem . 2 - Salahaddin 
Pıaar - HGzz•m ıarkı -
Se•lyordum onu. l - Fala 
Kapancı - Hüzzam ıarkı 

- 8ükl6m biikllm ımma 
1a~ın 4 - Halk türkOıü -
Karanfıl oylum oylum. 5 
- Keman takıtml . 6 -
Cemil bey Muhayyer 
peıre•t. 7 - Tanburi Alt 
Ef. - Muhay1ar ıarlu -
Feryada D• hacet. 8 -
Arif b.-y - Muhayyer ıar 
kı - lltlmaı etmeye 1are. 
9 - Şnkl bey - Muba1 
yer ıarkı - Hicran oka ıl· 

nem deler. IO - Muıba1yer 
1 

aaıı: aematıl 

21 . 1 O Haftalık polla ku
tuıu 21 .25 Neıelt pllklar 
- R. 21 30 Mizlk (Sakıo · 
fon ıoloları - Nıbat EHo · 
rln) 22.00 Müzik (KG~Ok 
Orkeatra - Şef: Nedp Aı · 

kın) 23.00 Son ajaaı haber
leri, ziraat , e•ham, tahvilat , 
kambiyo - nukut bortHı 

(flat) 23.20 MOzık (Caz 
baad - Pl.) 23 55 - 24 
Yarı•kl profram. 

T ehdid kuvvete 
delalet etmez. 
(Baı,arafı üçüncü ıayfada) 

eyhlnde çalıımaktadır 

Karıılaıacaiı baıımlar ber 
gio itiraz delaa kalabalık 

•• bıraz daha ku•~etll ol 
maktadır . Buna mukabil Al . 
maayaoı• iç Yazfyetı, arazı • 
llhaklarana rağmen, ve b~l

kl büyük mıkyatta bu yOz 
den, ı ıt gide m6ıkülleımek 
tedır: ıkttıad i meeıle, 

içtimai mttaele , ma li 

meaele ıııt gide ıırafJ~ımek 
tedir, •e bunların tek bat ça
reıl düo1adakl metodların 

kökten det tmetldır. Artan 
ıef aletın harbı mOmküu ıöı 
termeal •e loi bir çılğınlılL
la meydan vermeıt tbtlma 
lt yok defıldtr . Bununla be· 
raber buna tbtlmal Yermi
yorum . 

Bu ıartlar içinde blof 
yapmakta lerar ed ı llyor. 
Uıul o kadar defalar mu 
•aff ak olmuıtur kı hlli. bu 
ada o bil yük faydalar bek 
lenmekted!r. 

MeUn da Yr•aalam. Poker 
partlıl oyunbazlık edenlerin 
kendileri için ya nz ıeç· 

mek, yahutta fena olan ki
iıtlarıaı ortaya atmaktan 
beıka hal ıeklt kalmadıiını 

aaladıklı rı ıGa ıona ermlt 
olaeaktn. 

La Tribuae 4eı Nat10111 

Balıkesir Memleket Hast 
abanesiBaştabipliğinden: 

1 - Atık elıulltmeye konulaa it 8al.lrealr Memleket 
HutabaaHt içte mubafea edilecek 3580 hra 10 kuruıl•k 
ed•lye, panıumaa malumeal •• .. akterlyo1ojt le•asımı· 
d1t 

2 - ihale 24 7 139 tarlbtoe raıtlayan pazarteıl ı6nG 
Hat 15 de Ylllyet makamında mlteıekkıl •ndlmeDi dai
mi husuruada tcra kılın•cafıntiaa lıtelrltler JUkarda ya 
zıh 16n Ye ıaatte muvakkat teminata elan ylzde 7.5 alı

beUode 269 lirayı yatırdıldarına dair •alırbua ••1a baalra 
mektuplartle enc6menl datmtye •e ltıt• mubteYlyatı ala 
bu huııuatakt ıeraltl 6freamek lıtlyenlerfn Bahkeılrde e•
cümea bürosu ıt. Memleket HaatehHI .e •e i1tanb•I, fz•lr 
ııhlıaat müdürlüklerine müracaatları illa olun•r 

4 - 1 - 186 

Devlet Demiryolları 3 ncü 
lşletoıe Müdürlüğünden 

Aradan bir ıenedeo fasla zamaa ıeçtlll halda ıablplerl 
tarafıadan aranmıyan •e ıablplerl huluaamıya• •uhteUf 
etya idaremiz me•zuahaa te•flkan 25-7-9J9 Hla ıllnl aa

at 10 da Balakeılr latuyoau aabaranda arttırma ıuretlle 

aatılacaktır. Taliplerin 1ukarıda tayin edılea 16n •e ıaat
ta Bahkeılr lataıyonunda teıekkül edecek ••hl komlayo
auna m6racaat etmeleri ilin olunur. 

Arzu ed~oler ıatılacak eıyayı meaal ıaatlerl zarfıntla 
anhan ıöreblltrler. 

Bıhkısir icra 
memurluğan~ın: 

Ertuğral köyünde Klmll 
oflu A bmet Çailuıa •e e•· 
!atlarına borçlu o k6yden 
Mehmet Gökalpıo horcun · 
dan dolayı tapuca tiefter 61, 
ıahıfe 80, tarih •laan 324, 
numara S. mevkii Keperan, 
doluıe Germetaı, bah11 •e 
&ubleıl borçluya alt tarla 
poyrazı bo~ hali arazi on 
d6nGm olarak kayıtlı •e 

4 - 1 - 195 

Erdek sılh hukuk 
hi~iıliiindın: 

Erclefıa Yalı aalaalleeıo

dea Ahmet Damarın miti · 

del•leyhler De•lzlı ııbblJ• 

müd6rü Nafiz Oeçer ye Is· 
mir mallme •arlc:lat •••ur· 
larıada• M•ıtafa Ge,er al
eyhlerine açhfı lsaleyl ıu1" 
da vaıuun duruıma11nda mi 
det aleylerden Nafız Geç•· 
rın ıkametrlhı meçhul ol · 
ma11ndao dolayı ı ' lneD telt· 

mahcuz ve halen aynı mev · llfat yapılma11na •e dur•f · 
kide ıarkan Germetaf , ıar manıo ı9 7-939 çarı••"• 
ben ve cenuben borçluya 
ait terle ılmalen Ah otlu •e 
Haaan otlu Mehm~t tarla-
lutle mahdut •e yır •I dö
nüm mıktartnda bulunan •• 
200 lira muhammen kıy · 

ıünl Hat 10 a dıralııh•••r 

aa karar •erılmtıttr. 
Mezkur ıGo •e ıa•ue 

t " matakemrde lıbatı •Ocut e 
k ıı· medlflolz takdırde hak ı• 

ı· · da ııyabı muamele y•P' 
metlt tar lanın •t•iıda yazı 
h tartlar •e açık artırma ile calı ilAn olunur . ______.-" 

1 ,. 
ıatılmuına karar ver6lmtı- t ı ipotek uhıbl alac111&h •,. 
Ur. la dtjer allkadarlarıP ı•lı 

Talıp olanların 10·8 939 rt menkul Ozerındekt la• 
tarıh ı ne teaadQf eden per- laranı buıuıı l e faiz ye ıo•'; 
tem be ıüoü saat J 5 de Ba. rafa dair o lan ıddtal•'',"• 
lıkeıır icra clalreılne ıel bl u~ 

e•ralıu müıbttelerll• ' t· 
melerl •e artarm• ıertna- d tr•' 
meıı tarıhı tl&ndan tubarea 2G ıün içinde icra • ıd• 
herkeı tarafından ıörülebll ne bildirmeleri akıt h• bit 
mek Gzere açık buluodufu haklan tapu ılctltl• '' 1, b d•uo 
tayin edilen zamanda artır olmadıkça ıatıı e lı•ı•· 
ma bedeli ıayrt menkultn paylaım•ıındaD h!rtÇ 
yOzde 75 nl bulmadıiı tak calılardır. (JaalOI 

dlrde en ıoo arbraaın taab Satılan gayri ••
0 

••' ' 

hüdü bakt kalmak Ozere Oç ıeaellk m&terakl• it•" 
15 d L b 1atlf artırmanın ıtn a.a ıılerl de terci aD 11,,Jı 

temdit edtlmlı olacaiı •• delinden ôdenecektlf· d•I 
2 •• on beılnet ıünü yani 5 - den doima rüıulll fi•'' 

t ,,r• 
afuatoı 939 tarihine tHa- llllye Ye lntıka .,, 
düf eden cuma •loü ıaat milıtertye alttfr. b&J " 

1 h••'' .. JS de ytne artırmaya de Artırma ıG• ad'~ 
,urıo . 

••m edllecell •e ıayrl luamıyanlar • 1ııar.J•' 
menkulün eo çok artırana ••z ıeçmit ıa1ılac• .,,,lı 

blll8 
Ye ipotek bedelini geçmek KeyfiJet herkeıce 
ıurettle tbaleaı tcra edllece Cbere illa ol••~ 

B,ş.ııldılı pr: V lllzet Matbauı-Babli:Mlr 


