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Hatay Valisi Ankara-
• 

dan hareket etti. 
Slıı Stk11ntlr DıhiilJI hkili tmfıodan uıur · 
la~ı ıı lnıHlı ıjııımı bııanattı bulundu. 

A•lıara, 18 (A.A )- Hata, - Cumhurl1et mleH•M· 
V alııı ŞaluD Slkaenıler mt•l• ••taadaılar araıı•da 
tll• akıa• Hata1a hareket "'ç Itır ••••uda ... fark ve 
•t11ı1 ••e lıtHJOHa Dahılt ae de lıtlıaa kabul etmedi 
'• V.atdt •• J•at lm•lyet flal çolr iyi btllrelals. Cum· 
lJ•u• Mltltrl .. Umum hurlyet •allııatn baıka tOr · 
.. ldlrlllr ileri ,..._lerl ta• 11 dOtlnmealne lmkln yok 
'"••da• uf9rla•••thr. tar. Cumhu;ı,ettmlzln ıef 

4Mals1e1 il {A A.) kat •e adalet mGe11eealerl 
''••uslar Hata1ı• taloiflyw· lıtlınHız ltlUl• •ataodatlu 
11
•• cle•a• etmekt..ttTler. içi• ıeJ•D•• lıtıfade edtle 

\'arıa Ş.rk hud•duadald An eelr fe,tı ve 1aaclet kay. 
41•hlf• •e•kll •e Re,bantye aaldarıtlar. Eler Hataycla 
~·••• teıllm ah•acaktar. •"lıCla bir takım lnıanlar 
.. •uıu• 22 u..&. • .,. Hat• y aaleima11nın bazı hG 2
l ••hallı Pra•11z 111teları kimlerinden lıtıfade ederek 
~telyayı terle edeeelıl., •e yu•alarını beıtra diyara nalr · 

•••Hltetl• aalsert ••· 1 le karar ••rtltlrlerl halckıa· 
ttıı11 Y•pılacalrtır. da aldıiınız halterler doftu 

4atalsya luılHıadakt Pra iM Tlrk Cumhuriyetinin ••-
'••a lııarrafı MarHJJ•• ,.ı. taadaılar içi• devamlı re 

--·~ tritrılec.. •• OM1• fala •e ıaatlet •aileden ı•
,.,. .. lıttlrl&l ••rf1 çalı~ •it •e 11;-ak ıefkat ocafın· 
~il lııayrafımız çelllleeektlr. dan ke•clt rıza •• lhtıvar 
.... ._..._. tallıtN. de fT . larlyle ayrıl•ak lıtem•-lerl· 
'••ıa l11ta11 ufurlanacakhr. nla ml•HıDı anlıyamadıiı 
it 4-talsya, 18 (AA ) - •• tfade ederfm Aynı za-
~' •aitti Ştııkrl Sllime• maada ltu laıaalar1n yurt 

•...,.. b•raya deilttlrmealn ıiçl6klertne 
"'-.,, ... ıd-tyer V alt hu- •e .. akıatalarına •• meılnik 
41
..-... ••rHt•le karıılaaa lktltetlertnP keadtlert•f kap 

t'iltır tarmak ıç•n ne ııbı teılrler 
'lir l'trkıye Cw•laurl,etlnla altında hareket ettıklerlal 
~. lfatay •aitti w Şılı:rl lceıtlremlrorum. inanma&& cll .. ılert clla btr arka lıtemedtflm bayla bir karar 
~-· zlperet etmtıttr. Ha· karı111nda muıhede hGk6m
-:: llla•a1twa• '-•ımda• al- lerlne ıadakate macbur 
\a t.u•• iratlar, Emniyet Um· ela• cumh•rl1et •allılae bu 
at te '-lıcları ııfattJI• uhde h&tllNJe tH11lf etmekten 

Bafvekilin 
tedkilıleri. 

Başuıkil Rt/lk Saydam 
Y•lo•a, 17 (A .A) - Bu· 

r•da kaplıcada lıtırahet et 
mekte bu •nan Baıvekll Dr. 
Refik Saydam bu ıOn Or 
hanıazlye ıttmıı. orada 
memurla ve halk tle temHda 
bulunarak dileklerini dinle 
mlft!r 

Ankara, 18 (A.A ) - S.ı

•ekll Dr Ref ık Saydam '-• 
ıOn Y alovadaa Karamlue-
le ıtderelr memurla •e 
halk ile temaıta bulunmuı 
lar •• dllelclerlnl dl•lemlı· 
lerdtr . 

•• 1 ••• 

Pren• Pol Lan-
draya gitti. 
Belırad, 18 

~altanat Naibi Preae Pol ıle 

raflkHı Prenıea oı, •. dü• 
ıece Londra1• harel&et et 
mlılerdtr . 

Natbıa bu zlyeretl ı•yrl 

reıml m11hı vettedır. 

•• bu ıa•alh ln1Aalara acı· 
maktaa baıka J•pılecek 

it kalır mı? 

f~ ~lt•n n•lfelert mu•af. 
't 

1
P•tle baıarmıı elan J•· 

"'°••it, ba tayıatacfea dola
._1, 'lııttı•ılarıaı . muharriri· 
~ '- •aallert•e ce•ap ola 

Almanlar Leh hududuna 
kimseyi yaklaştırmıyorlar. 

•1ılat•1thr: , 

'9 ltatar •altltttae tayl 

'~· •lt•••lllt lht11aı· 
llt .. eblltr•lyts? 

- ·- -----
Danzigde vazife alan Na-
zilerin adedi 17 bini buldu 

lngiltere müdafaa şe- Antalya ka-
nalı bu giJn 

finin Varşova ziyareti. açılıyor . 
. d•ğ• A•kara, 18 (1.A.) - Va-
fngiJtere garanti ver 1 ı kıflar ..... merd••• retlrl-

devletlere ağustostan itibar- 1• 0 
•• """

11
• ••• 1a.ıara•· 

dakl ıuya Antalya o••••• 
en ta yare sevkine başJıyacak .... , ...... ı •• ııı ıııı ........ . 

lacak• Antalya kanalı yarıa ••ra' Loodra, 18 (A .A) - Devll ztyeret-, bu ılyaret 0 

Herald ı•aeteıl 6oilm0zde tar ıımle açalacaktar , 

iri aydan IUİ>aren laııltere . J 935 Seneelad• PolonJ•-'• e., .. kıl •••••• ı.,. •• 
ala Polonya tle ıatr doıt ikamet etmlt olan 111u1D•I- Valdll Mubllı Erk--•• rl• 
mtUetlere Hkerl tayareler leyh, Polonyada bulunduiu yHetladelrl heyet d .. ak 
•nmeit! baılayecıtıaı ha· llrada PolonJ• harp ıınaJll ıam Ankaradaa haffk•t 
bal' •ermektedir. h 1eydea B el 

Bu ı•zete; imal edilen 
tayare mılularıaıa ıon dere 
ce artmıı oldufunu •e bu 
rl•d•• bir çok fabrikaların 
it Hatlertnı aultmeia bet 
lamak arzuıuou 11.har ettik· 
lerlnl tll.-e evlemektedır. 

Londra, 17 (A A ) - Eı 
kt CebelGttarık V allıl Ge 
neral lronılde bu ıttn Var 
ıo••Y• gidecektir. Yanında 
btr ıubayla Polonyaaın 

Londn elçlltit ataıemlllterl 

buluamal&tadır. General, ha 
le• yeal lhdu edalen •De· 
ntz aım müdef aa ıefllil» 
vazlfeılnl Japmaktedar. 
Loadradakı Leh mebfılle 

rladen •erilen malumata 
16re, lronı lde, V arıo••Ja 
dört ıGn kalarak Mareıal 

Smtı\y Rydz. ve Polonya 
Genel Kurmayı ile ıörlte 

cektlr. 
Mezk6r mahfaller, bu ae 

1ahahn ve alikadar mem

leketler araııada al&ded ılf!D 
kerııhklı ıarantıler anl aı 

mHının ta btl bir netfceıl 
olan bu rörüımelerln ehem· 
mlyetlnt kayıddan müıtajnt 
o1dujunu bllcilrl,orlar . 

Varıova , 17 ( A.A ) 
V •;ıovaoao lvl mıı lü:nat ıtl 
rnalcta olan mehafıli, 8 . 
lronıidenln bu ziyaret ine 
huıuıi bir ehemmtyet atfet 
mektedtrler. 

laılll• orduıu erklnıadan 
bir zatın Polonyayı rnmen 

meı kezlerfnf ye er etmlt •e bu rG• ur •r• 
hu · ı ev•el Poloayanıa ıarp mutaıalat ederek Aata J•· 

dudu boyundaki 111adaf•• d etmı·•ır 
ya yolu•• •••• r • 

~h:a~t~la~r~ın~ı~z~ly~a~r!et~e=d:ee:•:k:,:tl;.'·.---:-

Ha 1 k evin de ge~e spor 
· toplantı~~~lacak. 
~ k k lfı birden fazla kulUp 
· e 

1
" . ~:erinde görüşBlecelı. mese esı uM 

- ------· "" 

' c••hurtr•tl• 1tarlak 
""'-1. .... I Hata, 11.. ..et 
~ ...... '-• .. ,...... •••l•ç 

~t,, •ı lf ........ ••••••. ı.._t, • •e llahramaa Hatay 

ziyaret etme1ı tik defa ola 
~ rak •akı olmaktadar Avnı 
1 zamanda 8 . lro•ıldenfn de 

nls •tm ku••etlerl umumi K l ·'bıi futbol takımı 
Tek.ı;por u " J, ' 

"'•• talıtıa rlalerde ka•u' a.~:"•• dolayı da elti· 
""' tlyarı• •• ••ıtle ıı. 
~ ....... ,.,., •• ••alferl t•• 

~.:.···· ... ..,.. lal
~ 11• lrarıı duydafa• 
~ /."-r•• lalılerlml tf a 
;"'-. 8--.1rıa iter ltert ltt . 
~ •-.., lr•11Mtll te•ecclla 
~ ..... •••affalst· 

"-tc-.;.~tlaea ... ...le•ol-

' ~ '~-•fea••• Deaa 'o t .......... ? 
~ .a ''-Wekı puart..a ' '41.:r-. Hata ya llıaH· 
l "ilı lr •• l•••uaua 
~1~1"tl rlnO alr,.•ı 

~ •lu &hıaled• ı•-
ıa111a h il'' ....... .. .... 

~ "-"'•••• Hatar· 
~~·•-ı.,.,.11 ••• ıfe· 

\... , ~1tacaıı• 
~~, t'Pda m~ılu'ia bısı 
\"~~~ "•cret arauıu•• 
'-... ~ ~•tı l.alterlerl •ar-
~~ •tr• •ucl•r •• it• 

1 ........... aetllr? 

lhtildf meoz•u Dan:lg 
Loaclre, 17 - Varıo••· _..,ıercllr 

elan bıhlerlllJor: Dıt•• tarafta• Pırelcl•• 
Daaa1sd• sahld btr ıek6• btlcltrlldıtı .. ••••••• Alm 

la6klm •r••kto olmaaıaa anlar MoraY,acla aekerl ha· 
raf .. D •a.,Jet aeHlıeUal a1rlıl&laraaa l&erml ••r• itler• 
muhafaza etmektedir Şarki dır Bllha .. • Leh huclud mı· 
PruıJadaa ıerlaeıt ı•hlre akın ataka1ıaa mlcavlr mahaller · 
eden Nııllertn ıaJlll ıinden de laummalı ttır faaliyet rl 
ılae artmektatlar. •• çarpmaktadır. 

Bu ıln efe Şarki Pruıya Alma• Hkerl makamlar1 
hlcum lutalarıaa •••••p Leh hududuna 20 klloınet 

1ıalerce Al••• Daaall• ıel · re moHfedo llula••D •••l.: 

mlfettlılıle tayfnl•den beri 
harice yepmıı olac•i• ıllr 21 •• Hal 1 $ahirde iki kUIOp IÇllıalHbr. 

Bu akıacu ıaat b t lua 
brlmlıde Şehrtmızde ı r m • yo 

lce•I aalonunda t• k h f 1 k ·"'p mO bulua-
8 l . /• 1 •• u ela • •• a u u U gar meC IS mevcut, kulOp il ve, 

l6pıGz. btl6mum ıporcularıD malı? 
reisi LondraJa. lıtıreklle aenel bir toplantı Tekııpor kulub6nGn mah· 

ı ._ ıurle olduiu tecriibe de • · Londra, 18 (AA) _ Bal · yapı eca.tır . 
ti •• •••· bit olmuıtar zaaaedlyor••· ıar mebuıan mecllıt refıl Burada her 11 Y 

leket ıporun•• tlerlemeal Şehir ıporu bu 1lzdeİa mG bu rin Londra1a ıelmtıttr. r. 
loıl~z parllmeato azala huıuıundakl ftktrlerlol ıçık- bhn zarar 16rml1tlr. AJ r 

1 Ca •.. ,lıvecelr ve bualardaa •ar ki bu :rlade• ıp• t~•·-
arlle •• bazı nazarlar ile u ' d rı••• 

e hnecak notJ••F• ••r• icap •• yapıla••••"'• ., " 
ı6rtlııecektlr. • lmkl• 
-----·-------ı eden tedbirler ttllha• ocltle· lt&FI• bir tem••• 

k l LI 1 •- t Lıla•alr dlf•r lltlr ıpor ku16 a ara yaa •ıme 1 r•••• • • celıttr. • .. 
mlılerdlr. ~ L-rl -rlalr bl ••nat dafıltıltr. 

Ytrmı ........ - - _ L L il 1 ...ıı •ı Vol'f••• 18 - D••••sd•· d ••' Aac- u•t • yer er•e 
ki ıal&htyetlt Leh ma•fıllerf bir aurette deHID e e . kulOplerlD relmeelle •im. 
Almaayadae selerelır halen melıte olan •por•IDuaua rert ldla olalttlecelr bu temaelan 
Da •• I. ordueaada hizmet kalmaaıaıa ıebeplerl de •' L 

ı lst pek tabii elarak 11k il• ya-
edee Almanlara• mlktaraaı ne• meyaubeh• • ac• ır I 

L le paltll••I• her ı•Jd•• e••• 15 ıll 17 bl• tahmin etmek Bu ara.la Tekepor au 
ı GI k macldetea lmlsla ,olıtar. tedtrler. Dolu Praıya11 hü- bflDÜD •••t,eU ı6r 1 ece 

ıyet ltlzum 16rlllrM 86yle olunca 'l'OfCDfar laf~ 
eam katalarana meaıup 400 •• t llttr ekıerelH tlltt elamatlaa 
lrfıt Hrbeıt ıehlrln hlcum lnı lOp asaları . tktacl ••J• 

k JA kta ıer ltal •••lr•t• dlı••lıte, pek lntalarıaı talı•lye l~ln Dan Gç6oc6 u up açma 
1 iri d r ender olablf ecelr tlıı .. htr z•le ıelmlıttr. Keze Da nztı beıt k• ac• ar 1 · 

b k amkl top kal6plerlle yapılan •l•lta. 
10Lalrlaranda motoılkl•t OH· OauD için u • t 

• · L h retli ola kalarda da çok kltG Dett -rlnde lalfor•ah Ra11••r •• lantuno P•• ara · 
1 '- ,;a cal• tahmin edllmekted,r. (Soau lkl••I ıa,fada) llerlert ~. slrO ••.tealr. 

.. 
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SAYFA ı Z 

Zeytincilik bahisleri: 

Zeytin dikmele
sulanması • • r ı n ı n 

Temmuz ayı tçlnde ı:ey · 

tlDcllerln en mühım iti. J• · 
nl dıkılmlt •eya eskiden 
me•cut ıenç dtlrll'~lufn ıu· 

l•nma11dır 

Zeyttnltk H balar ında akar 
ıularsn az oluıu, olaa da 
zeytlnltl• kadar ıetırılmeıl 
tmkln11zhiı kar1111nda zey. 
tlDcllerlmla, d tkttklerl zey · 
ti• dıkmelerlnl haynn 11rt
lannda taıınan f ıç .larla •e 
ya iki tekerlek (izerlne yer 
leıttrllmlt varillerle yapmak 
tkdırlar. 

Bu uaul aar olmakla be 
raber yapılacak baıka çare 
elmama11adaa dıkmeltklerde 
u•umlyet itibarile tatbl&ı: 
edılmektecltr . 

Kaide olarak •emleketl· 
mladekl seytla dikmeleri on 
beı ıGnde bir defa sulaa · 
maktadır V • her dikmeye 
lıer clefasıada 60 - 100 llt· 
re 111 •erilir. 
Dıkme cllklltrkea mabttte 

(kirizme) yapılmadan yani 
toprak 40 - 100 tantlm 
derlaltltnde tılenmeden dl 
ldldtll için çukurlar ıeaıı 
açılmakta •e bu ıuretle au -
"allt lcırızıae yapılmıt olmak 
tadır. Gealı çukur tçladekt 
topralı ••ile doyurmak an · 
cak OD bet ıOnde bir •• yu 
lratda ılyleaen mıktar ka 
clar ıu ile l&abtldtr. Bu mtk· 
tar su bası yerler için aadır ...... 

Tabllcllrkl, ıu tutan veya 
ıuıualuk llametl 16ıteern 

1erlerde toprak nemtae dik· 
kat edilerek vertlecek mnd 
elet ve miktar ona ı6re he 
sap edilir 

Balıketlr mıntakHı zey 
ttnhklerlade ıenede orta le 
ma '91r hesapla 7 ıu •ermek 
klfldlr . Bu yedı su baricin · 
dekt menlmlerde bayanın 
rutu\teU Ye yafmurların ıu
yu1 ıht•,acı lıarı • lar 

Dikmeye dlklldtkten tlç 
Hne ıooraya yani üç Jaıı 
oa kada r ıu vermelıdı r On 
dan ıonrak l yııı'a r . nda ıuya 
ıbtlya ç ıöı t ~r ıı ıe ver ıltr . Btr 
zeytin dı kaınlnln ıuya ı btt· 
yaç rchtermeal , yaprakları· 
nen lunılan k ucunun ıert 

d ıken ıtbl bir ıekll almaeı , 
re ıtoto deitıerelc ıolıun 
laımaaı •e ı6rıün çıkar•• 
maeındao aolaıı lsr. Bu •azl· 
7etlerl 16ren zeytinci der 
hal dtkmelerlo t ıulamahdır. 

Su •erme may ı ı ortala 
rıntlan beılar, eylu l baıları
aa doiru ıoaa erdtrılmtı 
olur. Tabiidir ki bu bııla 
ma •e bitme ıılertnde o ıe
Denln yalıt• •• bClyQk roll 
oynar 

Sulamadan 2 · 3 ıl• ıon 
ra af aç dtplert çapalanma· 
hdar . Bu ıuretle kaym~k ta· 
bakaıı da lurılnuı olacalın 
tlaa ıuyua tetlrt uzun ıii 

rer. 
Su •ertltrkea dikmenin et· 

rafına bir yalak açılmalıdır. 
Bu ıurette suyun akarak H 

11 olma11 emniyet altına 
ahomıı olur. 

Bu zeytlacıler d kmelerlne 
sGrıOa ılrOnmedea ıu ur 
memektedlrler Bu doiru de 
tıldtr . Dılıme ıOrı&n çıkar-
110 yeya çıkarmaııo mubak. 
kak ıulanmahdır ki ıGrıOa 
çıkarabtlsın. Bu hata yG 
aladen b ir çok dikmeler 
bir ıe•• ıonra ıilrıln çıkar · 
maktadırlar. 

z.,un dlkmeılnta ıuyuna 
çok ıuna etmek •• bol su 
•ermek birinci ıarthr. Genç
lıf ınde iyi 1Gr16n •e mun· 
tazem dal yapan zeytin 
af açluının ti erlılnden kor 
kulmaz ve btç bir haetal.ta 
yakalanmaz. 

Zeytin Fen Memuru 
Emin Cengiz 

Danzigmeselesi 
r1asll hal edilir? 

1 Paris - Soirden 1 
"E•et bir ıOld~net nr fa 

kat Danz ı ••Hlnı dtlzel .. ı, delll, ODUD dOzelmul 
ilzam Lehtatan kendı ııoın 

dotrudan doiruya tebhkede 
oldufunun farkında 

Lehtltanı• Danaııdekt at 

kari baaarlıldara Almanya 
•ezdlnde proteıto etmeyltl 
btr rlcat allmett ıayılmama
h Lelalataa ılz0n6 dlrt ıç· 
•ıı bir halde buluouyor. 

- Fakat Varıo•a ae ya 
paeaktıt? 

- lu Berllne bafla. 

Daazlg Nazılertntn ıef ı 
Foraterla nutku, Daozlı me· 

eeleılaln balledılecetıne iyi 
bir misaldir. Fouter dahiya
ne bir bal çarHf bulmut: 
Danztftn Almaayaya d6n0 
tft Alman kıtalarının· Danz 'ı 

üzerine yür6meılle detti , 
Danztı .. kerlerlnfn Alman 
toprakları lzerlne yü,6me 
ılle mQmkla olu" 

Pek iyi anlaıılmıyor ama 
11rbe1t ıehlr Almanyaya 
harp llln edecek, Almanya. 

ya ••ilup olacak •• neti · 
••clı Almaa1aya ılhalıl edt. ~ 

lecek demektir. 
Cıddl olalım Ç6akil bu 

Almaoyaya baflanma itinde 
bir cı ddlyet •ardır . 'lbak 
mueleaı teyit edılmtıtır Ve 
Hıtler orada bir ballılllr 
ılbl beklenmektedir. 

laılltere •e franH tara · 
fındaa Lebııtana •ertlen ı• 
rantlntn ıekhnı deflttlrme 
mevzubablı detılcltr. Tatı l 

tçıode çıkan bu ıaylalar ma
nevradan baıka bir fey de· 
f ı ldır 

Hattl Varıo•a ile Berltn 
ara1ıncla m6zaluıreler yapıl

makta oldufu da btr deaı ae

dtr. Bunlar hep, ıahte •m
nlyet telkin etmeye çalııan
lar ı• manevra111 hılutdtr . 

Haktlrat odur ki. btr ta · 
raftan m6tteflkler Leblıtana 
11lcı teminat •ermlt ler, dtfer 
taraftan L•hlıtan da bu em 
n iyete ıtımat etmtı bir bal · • 
dedir . 

Eler ıeref t• bir ıakllde 
mlzakereler oluua Londra 
ve Parfı mu•affakt1ell bo 
zacak hiç bir ıe1 1apmıya 
caktır . 

MOzallere mı? Lehtıtaa, 

TORKD1L1 JI TEMMUZ 1~39 
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Valimizin 
mülhakattaki 
tef lifleri. 

Blr maddeten bert Edre 

Almanyadan 
gelen leylek. 

Sındu gının Kocabey k6 
y6ndeo lsmall adıada bir 
k6ylü , on ı~n e••el köJ 
clYarında dolaıırken blJük 
bir leylek yattıiı•ı ıarmlt 

ve merakla tedklke baıla

mııtır. 

Bisikletciler 
lstanbula 
gidiyor. 

Atletizm federasyonu 21 
•e 23 temmuz tartblerlnde 
lıtanbulda ve on d6rt •tll 
yetin lttlraklle beiytlk 
btıtklet mtbabakaları tertip 
etmtıtlr . 

21 Temmuzda '91r kllomet 
relik ı6rat koıuı•, Çek••· 

1 Halkevi budce· 
si taadik edildi. 

Halkevl 939 yılı büdceıl 

Parti Vıll1et idare Heyeti 
tarafuıdaa tHdlk edılmtıttr . 

mit, Btbhaolye, Ayvat.lı ka
zalarında tedkık •e teftltler · 
de bulunan Valimi• Recai 
Gireli din ıece ı•ç Yaklt 
ıehrlmlze a•det etmlıttr . 
Valimiz a•detlnde Balyaya 
da uiram ıf , orada da mub
teltf tılerl tedktk ettikten 
ıonra d6n ıece t•hrlmlae 
••det etmtıtır. 

Leylek baddlaatınlia öll 
•ellkln ayajıacla üç ıa•ttm 
uaualuiunda Ye 2 HDtl• 
ıentılti ıade bir alemlnyum 
batl ı oldutunu 16rmG1 •• 
ayafındaa ç6sm6ıt6r . Ale 
mlayumda ıu yazılar bulan
maktadır: 

. cede •• 23 temmuz paaar 
1J6nk6 ' 156 kilometrelik IDU -

Din bu mil•aeebetle Hal 
ke•• idare Heyeti Satlık De 
ntzla baıkanlıltnda bir top· 
lsnh yaparak yaa mHafıl 

proiramı ~trafında ı~hlf 

melerde bulunduktan ıonr• 
toplantıya ıoD verllmııur. 

Halkııi ı~or kolu: · 
başkan lığındın 

lizım Dırik don Buısı
yı geçti. 

Trakya Umumi M6fettııt 

Klzım Dtrık Balyadan a• 
det eden V altmls Recai Gü· 
relt ile birlikte bir ıüo in· 
ce ıehrlmtse ıelmıı, dOn 
Buuaya ••det etmtıttr . 

Memurların se
nelık izinleri. 
Baı•eki.let, memurların 

aeaehk lstnlertnla kullanıl 

mut dola ylıtle her HDe 
yaz meY1lml•~e Ankaranın 
ldeta bo1alma11nı 6nlemek 
•• btlt6n de•let dairelerinin 
meıalstnde btr durıunluk 

buıule ıelmetlne meydan 
••r•emek 6zere Kamutayın 
da eylii l ayına kadar tatil 
yapmıt olduiunu ıaz öoOne 
alarak de•let hıklllhoa b ır 

tkmtm yıpmıthr . Bu temim· 
le Baı•ekliet, de~let daire• 
lerl yOkaek memurlarının •e 
•e bQrolarda çahıan memur
ları , zınlerlnl yukarıya yaz· 
dıiımız vaziyetlere 16re tan 
zlm ederek lmme hızmetle -

o.Urrent Retour 221942 
Voıelwarte Helıoland Ger· 
mania» 

Bu · leyleiln 
yadan uçurulduiu 
maktadır. 

Alman· 
•••aııl · 

Adliyede yaz 
tatıli yarın 
baılıyor. 

Şehrimiz adhyul yarın 

dan Ulbareb yaa taıth ya

pacaktır. 20 Temmuzdan 5 
eylule kader bu tatıl de• 

reılodekl da ••lara iki aelaye 
bakimi, iki hildm mua•lnl , 

alır ceza heyeti , mild 
delumumi •e mua•lnlerl ba 
kacalda rdır . 

Mülki teıkilat 
tarihi 

DahlllJ• Vekaleti, •lllyet · 
lere bir tamim yaparak, 

mOlkl teıkt l lt tartbıne eıas 

olmak üzere bazı malOınat 

tıtemltllr istenen mahlmıt 

1 

rlnln h iç durma luı:ıın tıle . 
metinin temini için ı.enelık 

mezuniyetlerinin eyl fı l e ka 
dar Ye eylü lden ıonra ikiye 

• t&D ıerek yıol kurulacak 

kan , Dahiye •• ki1lerde, 
rerelue bunların irtibatlara 

ayrı l maeını ••va dıier h"'· 
hanıl bir ı•ktlde taozımtn t 

t&temektedtr . 

---· 
lmkln dabtltnde olan ıartla 
rı açık olar•k ta1rlb etti. 
Kont Racz1nıkl, V arto•a 

d6aGıOade bu teraltl Lord 
Hallfakia btldırdl. 

Leblıtan, Danzlll ılyaae 

tea temstlden yaz ıeçecelır , 

milletler cemlyetl yGluek 
komlHrhllnlo tlıaaı mllstea-

•a Almanya ile ıarld Pruı 
ya ara11nclalsl irtibat ve mu
vasalayı btr otoıtratla ko· 
laylaıhracak. Fakat bu b6 
yGk otomobil yelu Lehi.ta 
nın olacaktır. 

Buoa mukabil , 16mrük 
me1eleıtnde •e Danzliln 
Almanyaya bailanmaaı itin 
de Lehtıtan hiç bir fedakar · 
lık yapmıyacaktır. 

Erkanı harbiye eörütme · 
lerl baıladı btle . Y edt mll
yarhlıı bir kredi verildi . Bu 
ılyael, .. keı 1 •• lkttudl bat 
lartn aıluhfı, Danzııde ah 
nan •azlJetlerde bir «ı•• · 
ıeklık» olduiundaa babeeden 
dilleri ıuıturmak için bire 
birdir • 

oıo deirıttrtlme•I, vıllyet , 

kaaa ve nahlyelertn teıkı ı l 

tanda ııtlf ade edılecektlr. Bu 
malamat bliihere bır kitap 

hahode bHılacakhr . 

lıtenen ma ı6mat are11nda .. 
vtliyelln hanı& tar ı hte ku 

ruldutu tik kurulutta lıml 
•e dellıme 1eb•plerı, ilk 

merkezi, ılk kuruluıta mGl
kl tetkıllt va.zıyeU vardır . 

Kasalar için de ayrı mahi· 
mat lltenmektedır. 

Nahı,elere batlı k6yler 
lçtn de •Jrı bir ltıte laaaır 

!anacaktır. Bu llıteye nahı 
yenin adı, balla buluoduju 
kaza, köy kanunu tatbtk 
edılıln ed ılmeafo resen mu 

btarhk olan k6ylertn adlara, 
köy kanununun tatbtlcl edl 

ltp ed tlmedtil muhterhk 
merkesl, mubtarlıia batla 
olan kôy mahalle ve mez
rea lar; erkek, kadın nOfuı, 
kilometre hHablyle nahiye 
Ye kazaya usaklıiı . k6y6n 
yer • e adında 1apılan defl 
ılld ı klerlD tarihi •e Hbep 
lerf yaz:ılıcakt r . Vekllet •a
lilerden bu ıuallerln cevap
larının 15 llktetrloe lcadar 
verltm11IDI lıtemlıUr . 

ka•emet koıuıu da, Edirne 
kapıdan Sılınt1e ıld ıp ıel 
me ıuretlle yapılacaktır . 

Bırtacllerlne mabtel•f m6· 
klf at •erilecek •e takım 
baltnde derece alanlara da 
kupa verilecektir. 

Bu mChabakalara ıehrl 
mız Telupor kuhlbiinden 
~abrl B&ılz ile Mehmet kut
lu lttlrak edeceklerdir. Ek· 
aenlslerlne muntazaman de 
•am eden btılkletcller din 
son antrenmanları•• da Sın· 
dırııya ıtdlp ıelme ıuretlle 

yapmıılardır. 

Blılk l •tcıl.,ımt:aln yol pa 

Bu 16n 1aat 21 de Hal· 
ke•I taloaunda ıehrlmlzdekl 
bütln ıporcuların lftlraktl• 
umumi btr toplantı yapıta 
caktır . 

Halke•lmlze kayıtlı ••1a 
lıayıt11z bilcümle sporcularao 
ıelmelert r ca olunur 

ralara fecleraı1ondaa blı ıe 

ye ıelmtıtır . Sabri •e M~b 
met bu ıünkO lzmlr treatle 
lıtanbula hareket edecekler
dir. 

Halkevinde gece spor 
toplantısı yapllacak. 

(Baıtarafı birinci tayfada) 
celer almaktadırlar. 

Şu laalde mQnakaıuız, 

ıGrGlt6ıüz, her tGrlO ıah•I 

duyıudan •e düı6ncelerden 
uzak yalnız memleket ıpo 

runun yOkıelmHlnl, ilerle 
metini ıö:ıetlierek vertlnek 
tek karar ıudur: 

Tek kuhip dholyetındea 

•az ıeçmek .. 

Bundan ıonrakı meıele 

ıehlrde kaç kulap açılma!ı? 

Dıı1ünce1ıne cenp bul
maktadır 

Bu huıuıtak.ı fıkrtmtzl de 
açıkhyalım: 

Şrh rtle flmdıkt halde ıkt 

kutt\pten faz la açılmHını da 

fa7dalı 16rmGyoıuz Hattl 
tek t&u ilp kadar ık ıden faz 

la ıpor ku1Clb6nft de zararı. 
bulmaktayıa . 

Bu ıGokO Yaztyette Bat. 
keılrde yalnız ıkı kulup te· 
ıekkü l e ttirmek klf cd ı r . 

ÇGnkü: 

1 - Daha .fazla kulubG 
kuvvetli bir tekilde yaıata

btlecek sporcu elemanımız 

yoktur. 
MeYcut elemanların iki · 

den fazla ku11l.be taksim ed 
tlmelerl hepıtnla lie zatf kıl· 

ma1101 dojuracalatar. 
Netekt• Yurd, Glç, Bır 

llk kulQp\erl ele•an nok . 
1&•hiı yOzOnden ıon aeoe· 
lerde zalf dGıtüler •e nlba 
y•t bu her üç kulub6n de 

. lrapatalarek bir lllm altın
da toplanma11nı intaç etti 
ikiden fazla , meeel& ,.ıoe 
üç kulup açmafa kalkmak· 

tan Yarılacak aetlce ayoı· 

dsr. Her Oç lııu'6p te hariç 
vıllyetlerle yapılacak retml 
•e huıuıi maçlarda tam bir 
muuffaklyet temin ed~mı

yıcıklerdır . 

2 - lkı kulup kuruldulu 
takdirde rekabet tee11üs ede 
cek, ı11or faaliyeti artacak · 

hr. Bu ıuretle meydana ıe 
len her iki kulup de dah• 
ku•vetlt bir •azlyette bulu· 
nac•ktar. Elemanlar iki ta
raf la tekılf edtlm•t ola· 
caktır. 

3 Daha ıatlalll• 
daha dolıuo bGdceye ıabf P 
olabı lmelerl noktHından dı 
ıkıdeo fazla kulGp mahsur 
ludur. Muayyen ıel ı r kaf 
n•imın ıktye taksim edtl1111f 

olma11 yerine Gçe b61Galll1 . 

ıl kulCiplerl htç btr valı11 

maddi sılnntıdao kurterOl1' 

yacakhr. Bu da bllha11a 16• 
6n6nde bulundurulıcak .,,t 
htm~btr noktadır lı 

Daha bunlar ıtbt bir ço 

~· dGtOnceler hazırianu• k 1 

ıpor ku 1 6bQıı6n Gçe datd'' 
tercih edılebtleceit tıeodl 
ltltoden meydana çık•'· 

KulOplıra v~rnectk isim 111
1' 

Sll&Si: .-
v azlyet bu ıektlde teoe ,., 

Yllr edıace yapılac1ı k lf ,, 
ıe•· 

dur: lkı ıpor kulubii 
etmek.. ' , . 

Bu iki kulCibGn adı•• ~'' 
fi• llncec Herhanıt b.r 1, 

ıaplanmamak, mtnak•t• ~ d' .......... 
yol •tmamak için 1 

1
, · 

daha •••elld kul6plerlO ,d· 
al "GOç, Btrllk, Yurdrı d'' 
larında• tabii «Tek•P0

'' ,,ı 
da baıka ol•rak tkl 1

,,. 
kulup adı 1eç1Dekllr· 8" ,; 
retle biç bir thtll&f• "ıı 

• çlerl . daa açmadan geD 0.,ı 

zumıus •e beyhud• dl f'' 
lraıalara ı6r6kl•••cl•lt ..,,~ 
yeni ıkt teıekk6l aıur 
tır . ıkl ~., 

Kurulacak b61l• ••'' 
sOP '6 

lQple iporumuzult k 
lerde d6t16lil d•l~~,,.,ıı 
çellmılz va:ıl yetteD 

calına ınaaıyoru•İtı••' .-;. 

Biz, bu ıece H• 1ıo•'' ,ıı 
nunda J•pılacak •• ' 111 
nın umumi battıD•o ,.,,,. 

"ld• o cealnln bu t• 1 

temenat edl1•r11•· 
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MIHVERCİ
LER HARP 
EDEMEZ 

Yazan: Andre 'fardieu 
Sabık Fr rnsıı Raşvtkill 

•Aradan OD ron ıeçtıkteo 
••ara bundan babHdlyorum· 
DGılnmek lçla ıraklt bırak· 
••k lıtedtm . 

30 Haalranda, alrıama dol· 
ru, tlmdtlık daha zlJade tH
tlh •tmlyecellm bazı ktmae· 
1•r, Parlıde o rece Dana•ı 
''•inden harp çıkacalı ha· 
'-•tini 1a1dılar. 
Baı kumandan Gameltn 

~lıdeytit. Acele Parlıe çafır· 
dıl,r . Geldlll zaman yent 
laıç btr ıe1 olmadıtını ıar
dct 
Ayaı tallı Yerici haber

ler l•fen eyldl Ye martta 
el, 1ranıaaın llzerladen eıe · 
'•le dGımanın •ıını lıolaylaı· 
lıt•ııta. a... artık bir nihayet 
•ttraentn ıaraaıdır. 

l>art ardaa beri hareketle 
~l lıbat eellror kı dlıman har 
•t•ek lıtemt1or,harp ede · ...... 
liam maddeıl yoktur. Al. 

tıa lbUyata yoktur. Senetl 
•e P•ra11 Jokt .. r . Zahiri kuır
•tttne rafme• iç iıtıkrardan 
"''larumdur 

b lıte d6rt a1daa berldlrld 
•tın bunlardan mahrum 

ol._ ..... ratmea, bl6f Hye 
•lıad 1 el 
t 

• tin için en llJrılmak · 
•dır. 

Blöf ıayealndedlr ki .. kert 
~Glıelleflyetl te1lı ettı : 1935 

19'• auntakHıaı ı11al etti 
36; A•uıtur1a tle SOdetle

'• 1 • lıoydu J 938, Bohem-
htı, Mora•1ayı, Sl oıral&1a· 
lı, M ı 
ili. •me t •• Aroavutluiu 

•it etti 1939. 
ttı~" \al6fler, F raaıa Ye 18 . 

h •renin, parllmeDter ıe
• 'S»lerle deniz, kara ıre ha . 
~' lc'l•ıretlerinl, iki meml,.. 
,. 'lt• topyelt 60 kuır .. etlnt hl· 
•• 1 d 
~, • ''•it ol•aları ••JHID · 

8 
lbu•affak oldu. 

~~ erltn - Roma mlb•erl an 
•, 1&111,.eolo kead11ıne ce• 
t,l~ ••raıtyeceil lı . kir ıu 

ıt. h 
._ lbu akkak oldufu za-
~ tebdıtlere •lrtım •ıtı r 

._,d '"'" harp teblıkeıl ol 
~' •lıaı bıld •il zamaadsr ki 
t~:.• tehdıtlerl ıa ırurmuı 

'" d ~'-d 6rt ıene zarfında ae 
'ııaı dra • ne de Parlı bunu 

' l v l)ııaı, · e ı 938 ıon baharı 
l,41

1 
'•ııa ıukutlarını tamam-

~'•• •tıııa 
2 

•ınada, B. Daladı. 
f,,,11: 1 

haziranda Japtıfı 
~'lclıtı •tı itirafa mecbur 
•ı ,, Jabancı propaianda-
~ı;"'•ıda yerleımtıU . 

d't·,,~ •Ydanberl , b8y6k bir 
~la d lak buıule ıelmı1t1r. 
l",~,:l•ııldUc tam deilldır · 

l,tla l•rçelıtır . 
~I ''•t detıldır . Şu itibarla 
t'>t,t •11a detıııkltflae lracl· 

•ııa d '''-'ı •iltmeıl refakat et 
\ lttr V L ''- · e yarının muaa · 
~;ltUerı olmak nzıfeıl 
\;il" teıl1111ıyetcllerla• ter · 
~ lblıt ı r 

,,, •ııa, 
t dı, it ıu itibarla tam de 
t'ltt L ı, Franıız hGmCımetl 
,, •qıf 

~~ e, caıuıluk Ye da-

"~''1Glı •llara»ndan bab
,,, ltl•ız••• ki••• 

ooa kimden babıett ıfıni ıor · 

mıJ• ceıaret edeml1or. 
Nıbayet tam defıldır, çDn 

ki, ıtllhh olduiu kararaa · 
me - ka•unlara raf mea, b0-
k6metlmlz AlıHda ıre Bre ' 
taınede, tlr•j azalıkları 

muhtarı1etcl zihniyetlerini 
mazur •6ıteremlyen ıazete
lerfa Y•t•ma11•a mllla•de 
etmektedir. 

Bununla beraber defltlk· 
ltk her tkl memlekette Ye 
aynı sunan her iki hGk6· 
mette bakil&ldlr. 

B. Cbemberllln hafta.la 
Oç defa Fibrerin yanında 

l&oımaktan ••z ıeçmlıttr. 
B. Oaladıer, korucula•ından 
biri •e (iç 1ene mGddetle 
defıımea nazıra oldufu halk 
cepheatal llnetle yad etmek
tedir. 

. Bu baylar artık lcuıurauz 

nutuklar 16rlG1orlar. Harp 
fabrikalarında ameleleri haf· 
tada 40 •eya 50 Hat çalıı · 
tarıyorlar 

Ordularımız, donan mala · 
ramız Ye ha•• fllolaramız 

mllıemmel ıartlaz içinde 
bulunmaJ• baıh1or. 

Fraaıa - lnılllz btrllll 
mutlaktır . laıılız Harbiye 
Nazarı Parlıte bir nutuk 161 
lemlJ• geldıtı zaman ıunla· 

" oku1orum: 
- Bız de a1•1 fikirdeyiz. 

Biz arkadaıca yaıamak •e 
6lmek tıtıyoruz. .. Tarihin 
yeni bir merhaleılnl btrlıkte 
aımak meırzubebtıttr Ve 
ı6zlertnl bitirirken, çok ebem· 
mlyetlı bir je1tt• olarak, 
bıztm General Gamlınlmlz 

Yar diyor. 
Şutlar b6yle olunca, 30 

hazirandaki r•bı panikler 
ahmakca ıre canlyaneliır. ' 

Yalnız bu panıklerdlr kt. 
karıımızdald lere korktufu 
muz zehabını ırererek •• 
ftı•zlık yQzüaden ıeferber 

eddmtı 3 milyon Hkerlerl 
nln b zt dehıete dG16rdOiü 
nü Hndırmak, blze bir bar. 
be mal olabtlir. 

Mthırercıler bizimle bir 
Hap maçına ıtrıımıılerdir . 

Karıı koymak klfldtr, mıh 
ırer gerlilyecekttr. 

Çanl&O 4?nun kati kararı 
kaybedecelt bir harbi yap 
mamak Ye bize korktulu 
muzu d0tlnıi616 zaman 
harp etmek tlledlftal bize 
Hndırmaktır . 

Gaz.telerlmlzden pek ço· 
§unun ç6zme1e çılııtıldarı 

8 . H1tlerln muamm111, l:ı.u · 

dur •e yalnız budur. Kay· 
•ıadan korunmak lçta yO.ek 
1eıle tehditler ıaıruraa bir 
fırarlnlo muamma11 

franıızlar bu tuzafa ka 
pıldıkları zaman ıafıyetln 

hudutlarını aııarlar 
EtaHD bu tuzafa ihtimal 

ıeçen barba ıerl bız~etle 
rinde yapmıı olan bir mOte 
bı1111ler azl ıfı dGımektedfr. 

Siperlerde harp etmlı olan 
muazzam kOtl• mlkemme 

len ıaldndlr. 
Ooun içindir ki ıeçen 30 

(SoDu dardlncO ea1fada) 

TİlRICD)LI 

Dünyanın an büyük şehirl 

NEVYORK 
En zengin milyarder orada her yll 

milyon dolar sarf eder. 
400 

Hevrorkta 102 fil asansörcü vaı! 
Ber yıl kazılardan ölenler 100 000 k işi! 

«A.merıka fllaUıtık memle · 
kelidir. Amerika için ıırala
nan fU rakamlar, Bırleıık 

Amerika tle eıkl dGnyaoın 
arHıadakt farkı açı ilca 161· 
terır: 

Bırleıtk Amerika Devletle· 
rlnln nOfuıu 129 mtlyoodur. 
Buna, f •llptn, ~laıka, Pa· 
nama mıataka11 •e Porto 
Rıko ııbt Bırleıtk Deırletlere 
il bak edilen topraklarda ya. 
111an 16 mllJoD Amerikalı 
dahil deflldır. 

Amerlkaaın Hr•etl 1912 
de 187 milyar, 1922 de 321 
milyar, Vail · Street mail 
bularanı zamanında da 450 
mıJ1ar dolardı. Bu ıünlıO 
Amerikan aenetl 4UO mtl · 
yar dolardır. 

Nevyork muaszam bir ıe 
laırdır o, ... bir lnun y ı fı 
aıdır . Ne•yorlı ıehrınde 1al· 
aıı. 1 )2 000 aunı6r saraonu 
•ard1r. Ne•yorlıua bademe 
bGtceat ıenede btr mıl1on 
dolardan faaladar. Ne•york 
belediye yatakbıneıınde ber 
rece 100.000 kıtı yatar. Bu 
1atakhane d6n1aaıa en bG
yOk Jatakhaneıldlr. Bır tek 
yatak odHıada 1. 700 yatak 
•ardar. 

MalQm olduiu &zere dOa 
yanan en JOkHk binalara 
Nevyorktadu: Emplre State 
Huıldıaı 355 metre Jiilr1ek· 
lıflnde, l lı 2 katiıdır . Bu mu 
azzam binada ılnde 12.000 
kıtı bulunur. Emplre State 
on tekiz ayda 1apılmı1hr. 

Bunun yerinde baıka bir 
bina •ardı On 1ekız ay için 
de hem de eıkl yOluek bı · 
na yıkılmıı, hem de bu mu 
azzam •Hr yepılmııtır Em 
pire State o kader yilluek • 
tlrkl, yanı baıındakı HıkHn 
katlı Rokfeller HraJı kOçOk 
kahr 

DOnyanıo bu en yülnek 
blDHl 12 milyon liraya çık 
mııtlr. Bu bıoanın kapılara 

lçln 50 000 kıhd vardır· Bı 
nanıa btrtncı kahadakl Lon
ıan lokanta11nın ıeaellk ki 
r&11 bıa ım para ile 200 000 
ltradır. Bu muazzam binanın 
uhıbı Al Smtt lımtnde btr 
adamdır 6u adam btnadan 
çok zarar etmektedir Btna 
nın klr ıetırebılmeal için 
8 600 odHının hepılntn de 
kiraya ırerılmeal IAzımdır 

Halbuki bu odaların hemen 
yan11 boıtur. Bu da 16ıte· 
rlr kı Amerikalılar ylkaek
lerde oturmak tıtemlyorlu 

Amerlkahler 60 lsett•n yu 
kara çıkt•lar mı içleri 11lnlı 
yor. 

Artık Amerilıada Gratte
Cıelter lata edilmez o1aıuı · 
tur Em pire State bunun lf · 
Ilı ettıfln• ıahlttlr . 

Amerikanın ı•r•etlert: 
Amerikanın eıerlerl b0y8k
t0r . Fakıat kendılerl e1erl•rl 
kadar taoıomez . Me1eli 
Amerikanın en ıenetll ada. 
mı Anupalılarca ma16m de 
illdtr Malt buhranlarla çok 
ıanılo'IJf olmakla be raber, 
Ed'fvard Harkneu, ıenede 

400 •lbon dolarhk ıellrlDI 

Hrf etmek için zahmet çek
mektedir . Halbuki Coo Rok · 
feller bunun 1anında çok 
f aktrdlr Ç6nkl buaun Jarı 

ıı kadar bile paraaı yoktur. 
Fakat Rokfeller, deırlete •e 
yaphrmakta olduiu itlere 
iradının zGzde ukıenlal ıre 

rlr. 
Bırleılk Amerika Deırlet

lerl arazlıt dGnya meıaha -

11oıa aocalr altıda btrl, nO· 
fuıu da dGnya nGfuıunun 7 
de btrıdtr . Bununla beraber, 
dGayadakt demlryollarının 
10zde 32 ıl, telefon ıebeke · 
itala y6sde 58 zl Aaserıka 
dadır. D6oyada tılemekte 
olaa otomobıl mlkterınan 

yüzde 76 ıı da Acnerıka Bir 
leıık De•letlerındedir Son 
ra radyo itibariyle tle Ame 
rıka çolı deridir. lmerllra 
Bırleıık DeYletlerlnde 38 
mtl1on rad10 ırardar Hemea 
hemen Oç ldflye bir radJo 
dOıer. Amcrtkada radyo 
menudu, yer 10zGodelrt 
rad10 mtktaranının yOzde 46 
11nı teıktl eder. 

Bundan baıka d6nyada 
mevcut p•trolQa yOade 60 
bakırın JGzde 48 t, ham 
demiri• yüzde 43 O, çel•iln 
y6zde 47 ıl, hububatla ylz· 
de Sö 1, pamujun y6zde 56 
ı , Amerika Btrleı ı k De•letle· 
rinde çıkar. Şeker ııtıbHlln· 
de dinJanın çıkanlıjı ıeke 
rln dörtte blrtnt, maden k6· 
mOrGnGn içte btrloı Amerl 
rlka çıkarır . 

Amerika dOaya kauçuk 
lıt. bıalının yarııını , kah••· 
nln de 10zde 75 ini ıataD 

ahr. Amerlkada turizme 1e· 

nede iç milyar dolar ıaıfe· 

dllfr 
o; memlekette her ıey 

azametlıd ı r. Hattl feJlketler 
bite!. Neırv· Loodon da bir 
mektep 1andı: 4 .5 kiti öldl 
19.,2 de farhaalar, boralar. 

feyezanlar,yanıınlar y8a0ndea 
bir mlh<'adan fazla laıaa 
ôldO; zarar 550 mllJOD do• 
lara •tb 

Amerlkada her 1ene 100. 
bin kiti lrazaJa uirur. Bu · 

hHaba ı&re bet dakikada bir, 
loaaa 6lüyor demektir. Ame· 

rlkada otomobil kasaları baıta 
ıel ı r: Senede vuati 38 000 
ktıı otomobil kasaııaa kur
ban ııder. 

Sıcaktan, kuraktan, ıre ao• 
fuktan her yıl 6lealerla H 

1111 2000 ile 3000 ar&11ada 

defft''· 
Amerllrada tııtzlerfn aayı 

ıı 11 milyona çıktılı olmuı 
tur 48 Mıl,oo ınıan mOza· 
yaka içinde k•lmııhr 

1933 de A merllıı•da bir 
mtlJ'OD dolardan fasla ka
zancı olan yirmi kiti •ardı . 
ErtHI eene bunlar 48 oldu 
J9~6 de lıe aocalc 27 mll· 
7ooer ırardı 
Amerıkada 64 mtlyon in · 

HD, yani Amerika ınGfuıu
nun yar111. ıtfortala 

dır . Bu kadar İnaanı ı·ıorta 
etmek için J( 8 milyon do• 
tar tahılı edılm' ıur » 

(Parlı-Mıtlı) 
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Sovyet ordusu
n u n h ak iki kıymeti. 
35 Mi!yon asker çıkara~ıfeö Sory~t Rusya Almınyanın 
şar b rayılmasını k m!~ib!''!!~.!~~.~~,~~! .. ~~yıl!!~!;. 
«So f yel ordu ıu hAk ıo l lıımdır 

k ttı 1l er 
v üne kada r b. r ço Aru.lıtnln meHbuı : 21 
yazıld , fakat . bu ordunun Mılyoa 176 COO k ılometre 
hakiki kı1meti haklnoda bir murabbaı ıark Ye ıarp hu· 
f ıklr ortr1• koomadıjını dudları araııadakt meHfe: 
ıö 1lı1en bir loııltı auet••i Oa bla kilometre N&fuı: 
dıyor kt: b YGz ıekHD mtl1oa. 

Soır1et orduıu•UD h~.:.. Oıduıu: iki milyon (· kı 
Dil btr barbde eld• • milyon bet ylz bıo) kıtı· 
Jeceil k " ti neticelerden b ç ı ide be· icap halinde ıl •lh altına a •· 
btr fiipbeye dOımeme ııar•t oacılc mlkdar; otuz bet md 
raber ıu Oç noktaya JOD (Bu mlkdarın btt mıl 
edelım ; 

1 S ı kootrolıuı yoauou derhal ılllb altına 
- er 'f• ) 

bakımıo· al-ak mDmkOndOr imallt malzeme ... 
dan Ruıya bir tek aıke• i Tank aaeırcudu bet bl• . 
kuır••tlnl 19rmı ıtar. (Buun Atar 9 e hafif mltral,ız: 
Ruı ıazetelerl yaımekl• · Otuz bet bin aded 
darlar ) Saffa harp tayara1I: Altı 

2 Soıryet Ru•Jr orduıu• bin (on bıa) 
1 1 uı•· 16 O ndan bır çok zab ı t er n Alır topçu kuırntl: O 

klaıtaralmıı olaıaları ıe 
rek erl&loı barbıyey•J• ı• 
relue kıtalann ıabtt•D kad· .. 
roıuou za1ıflatm ıtır. 

il ırtl· 3 Demıryoıları e 
IDUa· 

bat, a1kerl ku•Jel1• 

Yazı btr 9elııtlde teklif et 
memıı oldufa · ı,ıo barekl 
taa 1erl bır ıekıld• cereJ•kD 
etmeııae ımkln kallDalll a -

tadır. 
Bu da mot6rll kıtaatı ıle 

taarruz edecek bir dit••~ 
karıııındk e1uh bir saa 
olarak ı6rGlmel&tedır• k 

RU1Jarın birinci ıaft• 1 

L 6000 tıJ•• 
aaıra kuYıretlerl f • 
yareden mlt•ıekluıdır. 

1 eıaı110• 
kat •p•nfa harbl bazı 
da Ruı t•yareıeııDID 

oldukları 
cı hetten noluao tdeo 
ıörü imOt •• ..,talıot J•D 

el erinin 
btrlocl uf taJ•r k•rma· 
mi ktarını on bin• çı 
fa karar ırerm ııtır· 

" b •• kuır· 
So•1•t RuıJa a dıkkat 

ıretlerlntn en 1a1•01 
11 ber cıbett de par•ıOtç er 

dır . 
d kuır.,.t · 

Ruıyanın p ıya 9 kam 
lerı muazzam lllr r• f 

altı ır 
lf ade eder SekıeD Afır ye 

icadın mlteıekkı ldır. JSOOO 
hafif o lmak oıere Q b· 
makloell ttifek ı le en ce 

bezdir. l 
Arazlılnln çok aenlt o 

'
aıp ıre 

muı orduıunuD 1 n• 
ıark dıye lktJ• ayrıllllla 

1 

1 ıd or 
tebebıyet yermltt ' · ktlomel· 
du aı a11nda oD blD k 
relik bir arası uıanma 
tad r. • 

So•yet Ru11a deotıb:;;k 
ıretlerı bakımaod•D 

1 
k 

su hh ıre krundrler• ma 
1 

d•iı ldtr fak at .Aoaaomall 
koçak torptdolar, dotroJer· 

l .,8mılert ler Ye deoııa tı • t 
ile ıa1anı takdir bir kuYU 

arzdmektedır 
"blm me•· Ruı1ada en mu 

kil tural eden me.ele de lr · 
tlbattır Ruıyada me•cut de 
mlryolİerının mıkdara 90 OOO 
kılo.netredtr . 8uolarıD çkfu 
eıkl ye fena yapılmııtar . 

Buna mukabıl Atmanr• · 
nıo 60 blo lıılometr• demir 
1olu Yardır. ' 

Ruı,.a lııar• 1oiu c•h•tln 
den d .. f,.tcırdır. Ruılar ıtm 
dtd•n 21 000 kılometre ka· 
ra yolu ıle J ıooo tı ı lometre 
demir ro:u yapmafı dOıOn 
aaelıted rler Bu harekete 
bir an evvel batlaaılmHı ıe 
rekt ı r Ç&nkO; bir bıt P ha 
UDd• orduya yardım 160 · 

derlJ)f'k fukallde mOıkGI 

l ek tank 1ıbı mot~rlO 
eıec • 
lutaet ı n n•lclı du çok •lar 
olacaktır . Ruıfanın araal .&e 

Top. 
80t0n bu izahat, bu ra· 

. kamlar So•1•t Ruı1anıa 
ıarkta Alm•DJ•J• tlurdura· 
bdecek btr kuırnt old.alunu 

ııbat etmelrtedır 
Almanya ıarka dofru J•· 

yılma ıtya1etfDI bırakm•J•P 
Polonyaya blcum edecek 
ohaua Polon1a - Ruı1a or · 
duları bu taarr~zu kolayca 
deffedebaleceklerdlr.» 

Lon~radıkı yar.gmlar. 
laıılterede ıebeplerl meç· 

bul bGyQk JaDııalar ele••• 
etaaektedır . Loodrada, Ta1 · 

· mı nebtrl kenarında bGJOk 
bir klfıt antrepoıunda da 
yanrın çıkm•ı •Dcak iç ıa· 
at ıoara ateı•• 601•• ıeçl -

lebtlmltUr. 
ltf alJe tle bırltkte sabıta 

da ırak• maballıae yetlf 'P 
yaoııaıo 18beplertal aramıı· 
ıa da bir ıuıkHt emareılae 
teııdOf olunamamııtır. Za
rar, bir buçuk mll1on loıl ·. 
lıı llruıdar . 

Saıı 6 tri eda~irat akı· 
demisine ka~ul ıdıldi. 
Franıada H••t hayatında 

çok iyi taoınmıt olaa alatlr 
muharrir Sat• CltrJ Goa· 
curt edebiyat akademlıta• 
kabul edtlm ıttr. Ttyatro mu· 
burrlrl olan Sat• GıtrJ l\11· 
haHa Noao ııımll eıert1le 
meıburdur. Uıun HDeler 
hayatanı Hhaeye laa1retmlt 
olaa okt6t muharrir yalnız · 
ca Franıız ıanat llemlnce 
detti , beynelmilel tt1atro 
dDnJHınca da tanınmıt bir 

kıymettir. 

lnıil : z hütü11~arlan Mısı-
11 gıdecıklır. 

lnıllfsc• Su11d•:r Elıııpr•ı 
t 1 foıılt•r• Kral ye 

ı••e r• 1 
' IC.ralıç•ı•aln ıe 'ecek ı•ne eri 
,..pmalara muhtemel olan 
Mııtr ıeJahatınden bah•et
mektedır. Fllbak ılıa M111r 
Krala f arufuo amuca1ı Pıeaı 
Mehmet Alinin lor ı lte-re kral 
alle1lnln çok e1kı doıtu ol· 
muı ua bile Kral •• Krall· 
f•JI aoo zly.,etınde b6•1• 
btr tekhf yapmıı oldufu 61· 
renllmfttfr 

Bu ıek tldekt bir ıeyahat 
lng llt.,e _._. Mııtr doıtlulu 
nu uflamlathrmıı olıcak· 
tar. 
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Mihverciler harp edemez. 
(Baıtarafa üç6oca aayfada) 

haziranda vukua ı•leo dth· 

ıete tekrar düımemeliylz . 

Bu aaabl buhranlar Fraa· 
HJ• llyJk deitldtr . ,,_ 

LE JOURNAL 
·ondan b•beetmele karar 

vermezden e••el on ıln 

••çmHtot bekledim B&,lece 
dOıGnecek saman kazanmak 
lıtedım . 

30 Aiuıtolta 6jleden ıo · 
ara Parlıte bazı klmıeler o 

ıece Da11zl1tn bir harbe ız. 

beblyet •ereceıt _ıayıaa .aı 
çlkudılar. 

Baıkumandan Gaaıelın 
Nlıte idi. Kendlıl derhal Pa. 
rl1e çaimldı Fakat buraya 
hiç bir t•Y olmadıfıaı ı6r· 

••I• ı•lmtıtt. 

ve memlekette ha kikidir. 
Mıater Çdnberlayo haf 

tada üç kere Hıtlerlo yaal· 
•• tayare ıle ııtmekten Ya~ 

ıeçmtıttr 

MlıJ6 Dalad1e biolıt ve 
iç HD• mClddetle aaleathnes 
aailm olduiu halk cepheıl 
at tahkir etmektedir. 

Bu efendiler artık yalo1&· 

ca teakıt edlmez nutuklar 
161llyorlar. Hark fabrlkala
randakf amel~JI haftada 
kark elli Hat çahıtır11orlar 

lo,ıhz - F rantı& bırltıı 
arhlr mutlakhr loglllz har · 
biye eazarıalD Parllle ıöyle
m 't oldufu nntukta ben 
ıu•lara okuttum 

TORKDILI it Tf.MMUZ lll9 

Devlet Deıni ry(»l'la rı 8 ııcü 
İşletme Miidürlüğünden: 

Yeri, mtkdar ve muhammen bedeli, muvakkat temlnaU, e&uıhme Halı •ı•lıda 1uılı cedve de 16.terılen balut 
2490 ıayıtı IG nuua tedıkao kapalı zarf uıule tle ayrı ayrı elulltmeye konmuıtur 

Elulltme 31 7 939 pazartut aünCi aıaiıdakt ced•elde yaEıh ••etlerde Balıkeaırde t,ı.t•• blna11ada eluilt•e k·· 
mlı1onwnda ya pdacalctır. 

lıteklaler elutltme ıartnametlmde yazıla vuı l&alarla muvald,at teminat , babl&a melttubu uya a>aklnazlaııaı ve t•llllf 
mektuplarını havi zarfları 2490 Hyıh lıcanunun 32 ve 33 ncü maddelerindeki tartfat •eçbtle haaırlıyarak ihale ıl•O 
olan yukanda yazıla tarih •e ıOode Ye •ıatıdakı cednlde yıııh tlnıltme H1ıtluıadee bır uat evul elıtılt•e lio•tı· 

yonu rei•lne makbuz mukabthnde teıltm etmtı bulunmaları llzımdır. (Poıtadalit ıectluneler nazarı dıll•ate alınmas.) 
811 baptaki ıutname •• muku·ele projetlol Balılc.e1trde lıletme Yol Baı MGfetttılıjtoden, MaDlaad. lat.•,.• Ş.fıa · 

den para11z alab&lırler. 

Halaat ocafanan 
bulundufu hat: 

lzmlr B•ndırma hattı 

• • • 
• " 

,,. 
Ktlometreet; C:ıoıl : 

41 - 50 Toplama kırma 
66 - s1 

20• ~·s 
" . 

Y umalarda" lcQı 
k ııe 

lbale edtlt."- Bir metre 
cek mtlrd r •lklbının mu-

Metre mllıılbı: hammaa bed•ll 

Kuruı: 
5000 148 
5000 ııo 

ıoooo ı ıo 

ll11hammen Mu•alakat llutlt•• 
bedel t•mfnat natt: 
tutarı 

Ltra: Lira: 
7400 555 J5 
&000 · "SD 16 

lJOOO 821 17 

" - ı - 209 

Gaçea Eylal •• mart ay• 
ları zarfında da ayal tehll 
ke dal1&11 Franıa Gaertade 
eam•ıu. 

- « A ynl ıektlde d6tftn6 · 

yoraz. arkadaı oforals aıme
meie teıehbiı edtyoruz,Me. 
••uu ltahıolaa me1ele tarı 
lala r••I bir devrloı barlık 
te ıeçmektlr. » 

1-..-. ........... --------------------------------.------------------------------------------..... ---------------

Fakat arblc bunun niha
yet bulma11 samanı ıelmlıtl. 
DGıma• - çGakü dört•• · 

aedenberl hareketleri buau 
teyit ediyor- ne harp letl 
yor ne de harp ede'9tltr 

Ham madd2den mahrum· 
dur, altın ıhttyah yoktur ha· 
ytaeıt boıtur Botaa zahiri 
kuvvetine oafmen dalaı lt 

mOnzen~ıt yoktur. 
lıt• dört ıeoeden bert b6· 

Ula bu uoluanl arı dolayııtle 

tıl bl6f ıle idare edt for. 
1935 ıeneıfnde bllf tle 

mecburi aelrerlatı ihya etti . 

1936 da Reıı ıabıllertnt 
l11al ettı. 1939 da Bohemya, 
Mora•Ja, Slo•ak,a, Memel 
•• Arna•utluiu llbak etti . 

Bu bl6f parlamaater ıe
bepler dola111ıle kara •• da 
ata ku•••ılerlnln tamamen 
d6tmeııne tebeblyet •eren 
uzua •e rezalet cereceııode 
ki müıterek lnıillz f ranı z 
lbtımalı netlceetdtr 

Berltn - I< omk mlhYerl 
ancak h 1ç btmeeoln kandl· 
lerlae ceHp Yermlyedekle
rladen tam•men emin ol-
4u ları zamanlar tehdit ka · 
rekdlerlne batYurdular. 

Ortaya harp tehhkHI ıa 
•urdukları zamanJer, aell 
tebllkeeı ltaluamatlıfı za · 
manlardır . 

f'ekat ne Londra, ne Parfı 
dart ı•n•dea beri bunu an· 
lamadılar. Ve 1938 ıonba 
harı onlara ıon bfr earbe 
oldu Aynı zamanda ecnebi 
propa k•nda11 d memlekete 
yerleımıı idi hlll Franıız 

blrJ ıfını avlamefa çalı1or · 
ludı. 

Altı aydanberl bOyük bir 

deiıı lrltlr oldu. Bu tebeddO· 
llt tamam detıldır. Fakat 
haktlııdır / 

Tamam dejlldır dl•orum 
çiiokü ıtıtem deiltlkltil, ıa 
b11 defıııklllf ile mOteraftk 
otmamıı ve yarının muka
vemeU yine dünkt\' z yıfla

ra tHllm alunmuıtur .. 
Tamam defıldır dı,orum 

ç6ok6. baı•ektl hıfe, caıuı 
luk •• daha bir çok İeyler· 
dea bohHclerken mecll•lmlz. 
de bir ktıt kalkıp da kim· 
den bahHtmekte oldufun• 
ıormala teıebbGt etmedi. • 

Tamam deflldır diyorum 
çGnldl, bDalm•tlmtO yeal 
kaaunlar tle mübebhez ol
dufu halde Alıat •• Br6 
taa1a dairi bazı ıuetelerl 

1•1aaı .. ıaa mOıaade edt1or. 
Fakat bunlara ralmen 

4elltlldl~ her ıkt lalk&met 

V • bir net re eye •armak 
lç ı • General Gameltnlu bQ 
rtkllilnde• babıedlyor. 

AJDI admanda Maaı de 
Dl•lnln ıkt tarafındaki 11 • 

llbları bırakma taraftarlara 
tamamen aıkerleıme. ıllih • 
lanma taraftara oldulaa 

Demek ltOtO• tıler yolun· 
d•dır. 

* Bu ıerhtt ıçınd• 30 Hazı 
rao tarıh •ndekl gidi panık. 
le.1 hem aptallık, hem de 
clna,etUr, 

Yalnızca u ıibl panık · 
ler btsım droıendan kork . 
tuiumuz hı11ınt • rebtlır Ye 
bu ıekllde ıı•tsUk dolayıale 
ıt lzh altına alıomıı olan 
karıımıadakt Qç mltyon u 
ker üzer•mlze atla,auk hır 
harbe eebebiyet YerebıUr l:ı: . 

y alnızc• bu eıbı paoıkl er 

bıle M6ıyö Hıtlf're d•ba ilk 
harpte kendi tar1dtarlatın-

' dan biri tarafından yar&la-
aacafıoı ·uautturabıl r · 

Mııver de•leılerl b.ze bır 
cOmlel aaablye mü1abakuı 
yaptırıyorlar Muka ••met 
klfıdır mlhYer kerıl • ytcık
tlr 

Z1ta mıhyerln en kotl 

kararı kaydedf'ceit bir bar· 
bl Jakmunak •e blzım tip• 
he etUfımlsl düı6oilnce de 
herbl yapmak letedıtınt rö• 
teımektır . 

Bitin ı•Getelerlmizln a 
raıtarmakta oldukları Hıtle
rln ıırrı yalnızda keodıılotn 

bir kaçak muHleha11 kabul 
etmemek için tebdtt ıaYu· 

rarak f lr• r ede o ha çak ol · 
mu.tur 

· Fransızlar bu lu:ıeı aQı 
tGklıert ıOa Hf•etlo hudut 
laruu bır "•çek oluıudur . 

Fakat bu tu~eia dGt•• 
uüteh•1111lar &'I ıj . da muha· 
kak Ilı ıon barba cephe ru 
rlı •ode aapmıf olanlardır. 

Bunun tçıo 3) has randa 
huıule ıelmtı olan çı'fın l ı 
la dGımeme" lizımdır . 

Bu uabl 1ıe''tekltk Fren · 
ıaya yahıımaz. ,, 

Zamanm ussamlar1 va 
•San örlü• taMosu. 
San Fraaılıkoda "•Joel· 

milel terıı milnaat"bettle 
<<za•anımız reuamları» ara. 
ııada açılan bir tablo mlu 
bakuıoda Franııs reıumı 

Jo,J Braukın «Sarı artü• 
lıtmlt tabloıu btrlacılığ l lu 
sanarak 2500 dolar almıı 
br. 

AJaı tablo 1937 cie Ftle 
delflyada açılmıı olan bey· 
nelmılel ıerıtde de btrlael 
ı•lerek 1010 delar kana 
auıtı 

1 RADYO 

- AllARA RADYOSU 
Dalga Uzun{uğu: 
1648 m. 115 Kes. 120 Kn. 

T.A..Q.19.74m. tS19SKca. 20 KYv. 
T.A.P.51,70.. "46SKcs. 20 Kvv. 

Jjj 7 . 1939 Çar~amba 
12. 30 Projram J 2.35 TOrkl 

mQz ıfı . Pl 13 00 Memle-
llet ıaat ayarı, ajanı •e me ı 
teoroloj ı beberle~ı. 13 15 -
14 Müzik ( Rlyautlcumhur 
8 ndoıu Şef: lhnn ~an 
~er) 

1 Saınt - Saenı 

Geçit reamf martı 2 - Tıc · 
hııtkoliık y - GOfteılz t•r · 
lu 3 - M .. yubeer L!! 
pardon de ploermel opera 
ııadao fant al 4 - Lıncke ' 
- Ser•aad 5 - Deltbeı 
Lakm operuındao faotul 

19.00 Pıotnm 19 05 Mil 
zık (P Duku Çırak • '· 
hırbez: s~ofooık pıuça -

Pı.) 19 l5 Türk mürlii Ka · .. 
rıtık pıojracrı) 19 45 Türk 
muzıfl (H• ı k türküler~ Ye 
oyun havaları) 20 00 Mem 

Kayıp tıs~i~nıma 
Sa ••ıtepe tik okulu•daa 

aidatım tik tahılla btttrme 
ıahadetnameılnl zayi etti• 
jtmden yenlılnf alacalımdaa 
eıklılnln hlkmü olmadıiı 
illa olunur. 

Küpeler nahlyeıl 

Ertufral köy6nde 
Şerıf otlu Niyazi 

Sa Ta fan. 

ca 9 - . . . . . - Halk tllr 

kGıD - lndım dağdan o•a 

ya ıo - . . . . . Halk 
tlrldll6 - Damtndao aöri 
oQr bailar. 

21 . tO Haftalık poıta ku 

tuıu . 21.25 Neıell pii.blar 

R Z 1 30 Müzik (Salno 
fon aoloları Nıhat Eıen 

ı·• tarafından) 21 50 Müzik 
( Melodt P ' ) 22 00 M'1 

z•k (K6çuk Orkf'atra 
Ş~f: Nttc ıp Atkın) 

1 - Paul L•ncke O 'ur 

Olur - Olur (Şen par · 

ça) 2 Mıchelı Buıeler 
ıeteaadı 3 -- Racbmant 

Vilayet Makanıından: 
Muhaıebet Huıuıiyede aı011bal 10 lira •uılı t.ır lll 

tipi ile . bir memQr alanacaktır . 21 ·7·939 cuma ıl•G lfle
den t0ara yapılacak lmtlhaaa ıtrmek tıttyenlerln •••lira· 
lartle Yall1ete mGracaatla1'ı illa olunur. 

3 - 1 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

l - Balıkeıtr ıuht'ı lncle kayıtlı ıehıt Jettmlwı •• ma· 
lul ıuba J •• er ata ald 939 tOtOn tltramly•lerl ıel•lftlr 
Dört fotolraf, aenedt reeml, hG•IJ•t cGzdaaı, maat cftstiae 
ları ve malü lerlo ayrıca raperlarıa da alarak aıaiıd• 1•• 

zıh gOolerde ılrram•yel~rloı almak üzere Şubeye miraca· 
atları ılio olunur. 

25 7·939 dan 30 7 939 ıa lcad,ar 

Koyler: 31-7 939 dan J 1 teırtnevvel 9J9 za kadar 
Bu tar ıhlerden ıonra ıehıt ıkramtyeal verll•lrecel&tır. 

Balıkesir ~t\ske.ri Satın 
1\lmıı K,,ınisy,,ııund<ııı: .,. 

50 ton •1 leket ıaat .,.,., aj ~oı ve 

meteoro ojı haberleri 20.15 
Konuıma 20 ~O Türk m6z il 

novv Serenad 4 J ı 

1 - Bandırma btrlıklulo ıo thtııaçlar ola o 
i\r dl lcape l ı Z•rfla eluı ltm~ye konuJmuıtur 

2 1 ehm ın edtlt-D bf'df'h 20 OOU fıradrr . 

l - Oıman bepın 

Seba p~frevı 2 - Dedenin 

- ~J be ıarkı Güıcy le 

ı~I bülbülleri 3 Aıık 
Muıtaf • - S.aba ıarkı -
Bır eım~re 16061 verdım 
4 - Kl~ım U. Hüazam 
ıarkı BenaemeHln kim· 

8ıahmı Macar daoıı 

No 3 S - Eduarc Künae · 
ke - Danı ıüttındeo 8 uı 
6 - ii~cce Noturno 
1 - J. Strauu - Ncıell 

walı operetinden (Buıeler 

val11) 8 - Ferraıiı - Çt 
ian aevgııt 9 Cart RJ 
da hl Melodı 1 O 

3 - MuYakkat tem• natı İ 500 llr ad ı r · 

4 - ihale 8 8 9 ,, 9 ıalı ıüoü ıut 17 de Ba l ıl&ulr k01 

ıatın a l mııı komlı1oou bı naeında yapıJacaktır. 

5 E•ıaf ve ıertlar . herıün (lıtanlulcia •e Arık•'' 
M. M. ve levazım a:nı. lı;ı \'e 8alılıu ı r utan alm• ko111ı• · 

, yonlerında) ğöıü lebıı ır . 

6 Taliplerin b~llı b .. g .. ler ve munklcat tamtoatl• · 

ıeve . 5 . . . . Ke · Fraaz Lthar G6tterıatt• , 

ruu hn•I tekhf mektup 1 ıuını ı hale Halınde• fD ııç ı blf 
ıaat nveltne kadar komlıyooa makbuz mulrabıll t••l1111' 

etroelert. (Poıt•da Yak ı ıı~ç ı kmeler muteber deilldtr) mıın talutmt 6 - Mehmet. 
Neıtp - Htca:ılıılr ıarL:ı 

~ Görme:r.eem eler ıevdlceflm 

7 Kefık Ferun R .. t 
ıarJu 

ıın 8 
kOıü 

Y al<dı c ı hanı ate 

· - Halk Hir 

!<.ar ııcla kara yon · 

operetin.den potpuri . 
23.00 Soo ajaDı laaber · 

leri,zlraat, eıhem , tah 

vlli.t . kambiyo nukut 
boraaıı (f ıat) :l3 20 Mibtk 
(Ca,baod .pj ) 23.55 
24 Yarınki projram. 

Gönen kazası idare 
heyetinden: 

. Gayri mınkullarin ıçı~ artırma ile satıı ilindn 
1 - Gaaenln Ribtem mahalle.inde oturan ölü Abdul · 

lah oğlu Mehmed lılaiın 3437 Hyıh lıuoun hüklmlerlne 

aylım hareketinden dolayı ••bturlar ldareatne 2292 ltra 
50 kuruı para cezaıı ödıeftleJe mahkum ve borçlu bulun· 
mael hueblle üzerinde tapu Ye ldarel huıuıtyede kayıtlı 

Ye G6nentn ROıtem mabl\lle.tnde kltn we ldarel huıuılJe
de 58 aumarada mukayret ve 600 ltra muhammen kı' 

• metinde rnaa mlıtemtllt tkf kattan tbaret hır bap hıne, · 
BalcıbGkl me•ktinda •akf •e 18560 numaraya mukayyet 
•• Uıuaçınar me•ldlnde nkl •• 9646 numaraya makay 
yet tkı parça •e dört. dc1nüm 135 lira luymetlade tar'• tle 
Hın~plık mP•kttnde vaki ve 2129 numara1a mukayyet 
mukayyet lkt e•lek mtktar108a 75 lira lcıymettnde bir par
ça balı• Hhhp paraya ~ •rllmeılne G~nen tabaılı emYal 

lılomfıJ•naa•e• 21 7 93~ tulhl d• 1 nu aralı tl• karar ve 

' - 1 21-i 

ll•' riidıjtodeo ltbu dö•t parçadan ibaret o 'aa ıayrf meokU 
L 1• 

rlo tahıtll em•al luounuoun 13 ncO maddeıl ınuclı;ılO .. ••' aleo1 m6zayeJeye nz ıle ••htın ı n 2 ajuıtoı 939 tarf 
mü1&d ı f çarıamba gün6 eaat J 4 de lcraııoa idare h•1~110 

ce 12-7 Y39 tarıh ıode karar •erılmııtır. 
ııerf1 

2 - Yukarıda ta1I• edıleo ıGode ı•yrl meolıu ~' 
mubamınen lııaymetloln yGz.le 75 ı•nl hulmadıtı takdlrbl' 
eo ıon artıranın taahbüdil itakı kalmak ıarttle ayrıc• 1 
kararla temdıt •• ılan edllecel. tarıhte t>D çok arttır•' 
ihale •dllecekttr. · 1ıll 

3 Yukarda JUth gayri menkul ler üzerlnd•'61 fpO~~l' 
alacaldarl irtifak Ye dlfer alakadarları e•r•'-• ..,o• 

1
,,, 

lerOe yirmi ıü• lçlode ıda;e heyetfoe btıdırınel•rt 
eder. 

t•Pu1' 
Satııa çıkarılan bu ıayrt meokullerlD l•' 

" o teıctl Ye intikal harçlarıle ıhtlJer edden •e edtlect' .ı• 
ıatr bilcümle kanuni r6ıum Ye muarıfat alıcıya atd 
cakhr. Uı'l' 

5 - Arhrm•Ja lttırak edeceklerin ıa1rf •••": ,I•'' 
mubammea ln11Betlnln y6zde 7,5 nlıbettnde p•Y • :,d•' 
vefa mllll baaka mektuplarını 2·1 939 ıaat 12 1• 

lnhtHrlar ıdareıt vezne•••• yatırmaları ;arttır. ,-ı11 

6 artıı 11 
' - Daha faala malumat almak tıttyen ve 1 art•I'' 

16rmek lıtlyen taliplerin Gö•en tahtıarlar .,ad / 
her 80D müracaat edei.l ıleceklerl Jlla ofuDur. ~ 

Baeıldılı yerı VallJ•t Matbaaıı-Babkeıtr 


