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Parti sekreterliğinin 
valilere teşekkürü. 

Lord Halifaks Mos
kovaya gidecek. 

Yeni nizamnaineye göre bütiin 
vilayetlere parti müf et• 

lifleri gönderilecek. 

Bu suretle lngiliz, Sovyet an .. 
laf maaının bir an evvel yapıl· 

ma•ı temin edilecek. 
• 

S lyın vallmlı Recai Gtirtli 
Ankara, 6 ( ~ .A) - Ge den Partf baıkaohfından çe-

lıel baıkaalık dl•anının Ot ktlecek olan valllerta timdi· 
Yıl ••velkl kararl1le blrleı · ltk idare heyeti azalarından 
llrll1nr1 olan Parti ve hOku blrlıtnl kendilerine vekil ta. 
.._,t fu hyett, Partinin be· yfn etmeleri ve Hıl idare 
lhacı bOyQk kurultayıııca relıl intihabının mlfdtııler 
••nıım •• kabul edilen nl mahallerinde ite baıladıktan 
~'-naWBe hGkOmlertoe uyu ıonra yapılmuı muvafık ıö· 
'''" ı•nel baıkanhk dl••· rllmOtUlr. Bu 1ebeple ıtm · 
'••ın 1 6. l 939 tarıhh kara- dıltk ba,kanlık veklletıne 
ttyl• tefrik edllmlıtır. vlllyet idare heyeti azuın 

Paru ıeael aelrreterltll dan müoutp r6reeef1DIZ bir 
~'"•hodaD yeni kararın tat arkadııı retlrerek veztfeyl 
~llıratı baldunda vali ve Cam kendııtadene tHllm etmenizi 
l ' '1Jet Halk Partlıl baıkaa · Ye bu tamimi bltüa teılınli· 
''

111
• Japılaa tebllfatı aJ . hnıza tehlti etmenlsl rtca 

'•n dercedlyoruz: eder, aevıı ve ıa111 ile ıöz 
lcl Paru faaliyetiyle hükömet lertntzden 6pertm. 
b 'reıı •raıında daha ameli C H P. Genel Sekreteri 

it beraberlik temini için Erzurum mebuı• 
~~~·l bıılcanlak dıvanıaca Dr. A f. T ÜHr 

Lo•dra, ~ (A.A) - SoY • 
yetlerln telıdlflerl•e eevap 
vermek •e pakta dair mG· 
zakerelerl takip etmek lae
er lnıılız Harıc.IJ• Nazara 
Lord Haltf alnın Moıko\'a ya 
ıttmeat ihtimalinden l.ah
ıedlllyor. 

Lendra, 6 (Radyo) - lyt 
haber alan mehafıle r6re 

~ovyet Ruıyaya ce••P ver· 
mek ve mGzakerelert tacil 

etmek lçtn Harlcılye Nasırı 

Lord Hallf akı yakında Moı 
kovaya r•deeekllr. 

Deylt Ekıpeuı r•zet .. t 
yapılacak olaa bu temuın 

oradaki aolaımazlıkları tir 
atle tııale ec:lecelfnl yumak · 
tadır. 

Parlı, 6 (Rad1•) - P6tl 
Parlzlyea ıazeteıt So•J'etler 
Bırllftnın Hollanda, lıvlçre, 
Ltluemburı hüli iımetJerl · 
ne bir tecavlze ul 
radıklan takdirde harhl 
kabul etmeal ile Almanya
nın Baltalı de•letlerloe ya
pacıfı herbanıl btr teca· 
vüzün bir taarrua baılanıı· 

cı ~larak lııı:aitul ec:lllmHlal 
latemeılaln fnaıltere ve Fraa
H tarafından muvafık 16 
rülGp r6rGlemlyecellnl ıor· 
makta ve bu meselelerin 
tedktke deler oldufuna ita· 
ret etmektedir. Dı1erek Hıt-

t h,, •dılmıı olan 18-6 -1936 

1~'lhlt lcararın reftl ve be· 
ilet ba o•- •- l ,

1111 
1 • .uru tayca ye 

ili e1a tanıtm ellılmlt olan 
• l''-lname bGkGmlerlnln 
~ .. , .. 
l e l•Urllmeaı hakkında 

Şehirlerimizin imarı 
için tedbirler alınıyor. 

~,6 S3g tarihinde ıenel bı ı - -------
, 1 'lalı dl•aaıaca yeniden 

.,... l 
lı l 11 ° aa karar ıuretı bai-

~ '''" a6nderllmtıtlr . 
•ıf ' 1ll•rlmıaın Parti bııkaaı 

•tı,1 
~- • ilç Haeden bert yur· 

Belediyelerce yapılacak istim
lakler hakkındaki kanun 

tadil edilecek. 
t 1~~llaa ve Partimize yap· Beledıyelerce yaptmlaHlı 
td ''• htzaıetlerla ıGluanıaı lıttmlalclar hakkındaki 2497 
~. ',. •derlcen bundan b6yle . Hyılı kanunda bası deiltlk· 
~, ''tin ve teıkıllhmı za ilkler ve lla•eler yapılma11 
._1"h hkıa allka •e aaml iç n bük6met b ır kanun la · 

"-Gı h 1 ylhaııı hazırla mıt ve dün 
)'ttlcı t •ret erini eılt ıem ı 
._.1 •rt hakkıadalcl Gmıdı- meclfıe vermlıtır Dahtliye 
ı ''"-1 Vekıhm lz dGnkü M~cllı top 
•ttrı Qalyetle tzhar etmek 

"-· laot111nda bu liylhan n da· 
y '"' htlıye, adliye ve maliye ea-"•I Dlıı:a1aname Parti ı•· 

ı. '•le ·cGmenlerfnden ıeçllecek 6ç 
~ıı1 reterlaln devlet ve 
~ ~l Zlttan mürekkep blr mu 
')'tı '"•le icra Vekilleri valıkat encOmende tedkıkınt 

"ılı, "• tlrmeıinl temin et· 
~, ~. b teklıf etmlt •• bu teklıf ka-

~,... u ıuretle parti •• bul edılmrıttr 
''~f 't beraberlıit eıaaıoı lıtaabuldan baıhyarak b6 
~.:• hu .... , oldutundan y6k ıehlrlerlml&ID imar plan 

'~"le Pırtı hQkQmettnln lan hazırlaomıı. bir luımı 
~- ~ btrer memuru bulu taıdlke iktiran et•ek aure· 
\' ~~ 'rkadaılarımın ı ım· ttyle tatbik mevkltoe ıtrmtr 

' 

' , ' ' oldufu ııbt bun· Ur. Beledlyelerfo yapecakla · 
' ~-.. d L ~\'-'l ' dı teıkt l ltımısa ra lıtlmllkler haklıın a.ı 

•1ı l1ı,lb:~rdu• ve ht•ayetl• 2497 ıa 1ılı kaaunda k11mi 
'· ''ını tabii buluyo fıttmllklere dair hlkOmler 

~'Ilı teılı edllememfttlr ileri imar 
tı \ ~il "lıamnameye ı6re pllalarının tatbiki ıır .. ında 

"-\ı,, 'htlere datml par· bllhuaa lıtanbulun bir çek 
''ıı ı&ad.,llecell•· Hmtlerl•tie lnı uı•lln tatlıtl -

lct eıtetlk bakımdan olli•lu 
kadar tktlıadl mlllhazalar
la da çok lGzumlu, f aydeh 
ve hattl aarurl olacıaktar . 

Bazı yerlerde ve ltılhuH 
lıtanbulda ıenrılettlrılmHI 

llzım ıeleo yolların tenllne 
ıkı tarafındaki bina •e ar-

Hların çok kıymetli olmuı 
keılf tıkan ve1a ticaret mtn· 

taka11aa teaad6f etmH•, ltl · 
barlyle tmlıla yoktur. Bu 

rıbı ,erlerde •• mümkün 
olan aahalarda yolua p•ft · 
ltilae ılre btaalarıa fenne• 
•• imar plAnlara mucibince 
muayyea elan irtifa lladdl· 
nln feYldndeld kıaımlarıaı 

kaldırarak hem ıevı,ede 
lbenk temini v• hem .le 
blJOk bir ıenetln slyadaa 
vlkayeıt · ımklnları temta 
edllmlt ola•akhr 

Yeni llyıha bitin lhtlya9· 
iarla beraber, bu ıahada 
tebarls etmlt olaa •lulklık
lerl ta•amlamalııı: ıaJ••IJle 

Lord Hali/ aks 
ler kurbanını bofasadan par· 
çalamaktadır. Demektedir 

Mareşalın tef· 
lifleri. 

Ankara, 6 (AA..) - Genel 
Kurmay Baıkaoı Mareıal 
fe•zl Çakmak refakatinde· 
ordu mGfettııı, kolurdu 
ve mlıtahkem mevki im 
mandanlan olduiu halde 
dün Menemen ve Foçıdalct 
btrllklerl teftıı etmlt ve ak 
ıam lamtre d6am0ttCir. 

Sayın Mareıalın ıeçtlk 
lert b6tla kaaaba ve köy
lerde balkın yenilmez orclu · 
ya ılven ve ballılıiıoı Jf a· 
de eden candan •••ıf ve 
ıaygı tezah6rlertle karı,lan· 
mıı •e uiurlanmııtır .• 

T rıkya~ı yol f ııliyıti. 
Ankara, 6 (A.A.)- ihale· 

ıt 1apılmıı olan Be baeıkl -
!clırae atfalt yolunu• mü 
teahbıtlerl EdlrDeJ• relmlt 
lerdtr. Yakında çalaımaları 
na baılı1acalrlardır . 
. . ' ......... . 

ltalya Arna-
vudluğa yeni 
kuvvetler gön .. 

deriyor. 
Parlı, 6 (L~adyo) ltalya 

nın, Araavudlula yeni kuv 
•etlerle tayareler 16oderdl· 
il ve bu kuvveti erin muh · 
tehf F•rlere Hvk edıldlil 
Korfedao haber verilmek · 
tedlr. 

~~~~~--------
hazırla Dm ı ıtır 

Yeni l lylbaaın ılk mad 
cleıla• sllr•, 2497 .a,ıla lra 
aanua blrlnel macldeıla• 
aıatıdalıl h•kGmler elrleamlı 
lt•l•••a lrtadar: 

Tutlıkll imar pllalarınıD 
tatbiki aahuıntla; 

a - Mevcut btaaların fmar 
plleına ılre fazla otaa kat 
larıaı; 

b - Yolların veya yaya 
kaldmmlaranıa tentt fçtn 
binalarsa zemin katlarıaıa 
hbumlu elan lr111mlaranı; 

c - Y eatde• açılacak 
(leau lkl•cl ıayfadı) 

Bulgar Başvekili dün 
Berline vardı. 

K.öse Jva~~f -'ff,tler -ve Riben· 
trop ile konuşmalara başladı. 

Berltn, 6 (Rad10) - Bul· 

ıar Bat•ektlt Ki•• f ,aaof • 
buı6n buraya ıelmlt •e lı· 
taıyonda karıılaamııtır . Ka 
H lvanof, refıka11 ve mat 
yeti de birlikte fıtaı1onclaa 
(Belvu) oteline l•mlt ' 9 bl · 
raz ~onra, Alman Harlcly• 

Nazm Von Rıbetropuo 11 

Jaretlnl kabul eylemf1t1r. 
1 

IC6ae l nnof mDteıkıbea 
' l d Mitler tarafındao kabu e 

· ko llmıı Ye bir ıaat kadar 
DUfllJUf tUr 8u mOllkatta 

• b t 
Hariciye Nuırı \ oo RI e 

rop da haıır bulun111uıtur 

Parıı, 6 (Radyo) - Ah•~: 
matbuatı, Bu lıar B•ı•ekl 

1 ey•· 

Kôst luanof 
ıırmlt bulunuyorlardı . Bura· 
da 20 dakıkalılr bir fatlra· 
hıtten ıonra yoluna devam 

K6ae lvanofun Ber in 1 
14.30 

h.tt münaaebettyl• uzun 1 etmlttlr BuıOn 11at 
kta •• 1 da buraya aelmlt olacaktır. 

ma~al eler yaı111a Ak· Ô leden ıoora evvel& Hart· 
Bulıarfıtana Dobrtce ıle ı t N nı ıonra da Hlt· 

ertl cl1e uırı ' 
denizde bir mahreç 

1 
'ılerl lerl ılyuet edecektir. 

mesl llzım ıe1d•i10 ı Gazeteler •• btlba11a ya· 
ılrmektedlr 

11 
reımt Doyçe Polltlt• Ko· 

Allkıdar mehaftld~ '
61 rreıpoo danı 1azetHI Al•an 

K6 ' lva ll lendtflne e6re, 1 
· d mılletlnln Bulrar mi etini• 

nofla Alman ricali ıraılD 1 llalkıomıt1nı H kardeı Yu· 
la b 

., ..... 
iç ır muahede t•Z ıoılav milleti ile mukareD• 

b ,,.kıll· h 
yacaktır. Bulıar 1 

37 
de tini muhabbet ve ıeveccG · 

aln bu Hyabatl, 19 
1 

le karııladıfını yazarak A.l
Sofyayı ziyaret etmll 0 an maayanın Şarki Avrupıda 

N Voo 
ıabık Hariciye aıırı yegln• dılell ~erkHID kea· 
Noralata ııdet ıırarett•D dlıla• llyık oldulu mt•klt 

ibarettir. lfl&l ettlllnl 16r•ekt1r.,. 
Berltn, - Bııvektl •• r• Demektedir. 

fıkaaı ı•ce Rozeobıh ııtıı Alman h6kftmetl Bulıar 
t praiıD& 

yoaunda Alman ° .-=-= Maliye Nnmaa Al•an kar· 

Kastamonu da 
sel haıarat 

yaptı. 
Ankara, 6 (A..A.) - DO~ 

KHtamonuda J 313 den ber 

a6r6lmemtı bir •• 1 °1·~·· 
bir metre kadar ,ık•• 18 

ıular derenin iki tarafıoda 
kt evlerl tamam•• bıım•t 
ve btr iki e•ln duvarlarını 

1 h 
yıkmııtır Mevcut altı • t•P 
k6prüyü de ıular ıötDrmüı
tOr Elektrik kablolalar1 tah· 
rlp olmuı ve ıehlr karan · 
hkta kalmııtır. Dört kitinin 
boiulduiu ltıldtrlllyor. Vı · 
IA1etce laer türlO tedbirler 

ahnmııtır. 

Pamuk ipliai va mınsucıtı 
ıınıyii hakkındı. 

A.nlrara. 6 (A.A.) - Mem 
lekettmlzde teıl• edilecek 
pamuk tpUll •• menıa•ah 

1 1 t art· aana1ll•fn tibl o aca 1 

lar bakkıadakl 2 8903 ıa · 
,.ı. lcararaame hükmi 2 
I l 121 .. ,.h kar•rname il• 
kaldıralmıt oldufundan eıki 
kararnam•lerln mertyette 
oldufu ıırada aıGracaatta 
buluoupta talepleri red 
edtl•lf elanları• yeniden 
mtlracaat edeltllecell lert lk · 
1 t v ekllettndeo bıl.llrll · 

t ıa 
anıllte.ilr. 

talıaın ba vük ıaltbtal •~r-

mfıtfr . 

Buradaki ecnebi ıl1ut 

mıhaftl K6ae fvaaofun ıe· 
yahatıoı tehir ederlerke• 
Beri ta ıle Romanı• Bulıa · 
rlıtaaı, mıbvere çık••k 
için btiylk 1ayretler aarf el 

Uflnl kaydetmektedirler . 
Alman . ltalyan ıuetelerl, 

A.lmaa ltalyan Bulgar doat
luiunu aellm 'amıkla kal . 

mıyarall Bulıar taleplerini 
Bulgarlardan daha bQy6k 

bir hararetle mldafa•J• 

kallnımalıt dır. 

Gene bu tnıhftllere 16re 
Alman - ltalyın ıaaetele 

rlnln bu ıayretkeıltll dlıı
yanıa dıkkat ı6zlnl Dan· 
sııtea baılr• bir tarafa c:•· 
Ylrmele ye la•flter• ıle Fr· 
a•ıaeın Balkanlardald me· 
ıalsJne karı• ko1mafa ma 

ı matuftur. 
Demokratik devletleri•, 

Bulrarlıtanıa arazi taleple
rini tatmta etmlyeceklerl 
yolundaki Berlln ile Roma 
tarafından yapılan telktnlere 
Bulıarlara kapılmaları llatl· 
malt vardır 

ltalyanu~ irna vutluktakl 
kuvntlertnf mDtemadlye• 
arthrma11 da Bulıarlarda 

loa bında kendileri•• 1ardım 
edtleblleeeklerl zaaoıaı uyan· 
tlarmak lçlntltr. 
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Şehirlerimizin iman 
için tedbirler ahnıyor. S EH i R HA B.E R LE Ri 

'\ 
1 

.1 
(Baıtaraft birinci aayf ada) ka paoar yahut intifa kabth-

•e 1a ıen 'ılelllrilecek, yol yeti olmaz veya ıahlplerl 
meydan, umuml bahçe •• hterH o parçay ı iıUmlake 
yeıll ıabalara lazım olan mecbur kalacaklar. 
yerlerdt!n baıka bunların et Meri kanunun beıtncl 
rafında imar planına ıöre madduıoe ıu hükümler lll. 
yapılacak binaların araa de· •e edllm ıtır: lıtımllk edile 
rlnUklerlne kadar olan ma · cek ıayrtmenkulün muta1ar. 
hallerini lıtlmlike belediye· raflara tle aıakadarlarının bcı · 
ler tallb lyattardır. •lyet •• tkametılhlara teı · 

Kaldırılan aktlarıa defer bıt edtlemez veya bunlar 
baha11 Hhtplerlne •erlltcetı ıöıterllen yerde bu\uaama:a 
ııbı bu gibi binaların üıUlnü aa teblli ed lecek e•ralı ta · 
örtme, eıkl haline getirmeye pu ka1dına göre tayin eden 
beledı,eler mecburdurlar. uhıplerlntn ıı tmlerlol nıub· 

Yol ••Y• yaya kaldırımı tevl oldulu balee 20 ıün 
Da kalbedllea zemin katlan milddetle lıtlmlikl kararlaı 
cephe du•arlar101a yıkılma hrılaa Jerln m6naılp bir 
aı, Git katlar l9ln eıkl me nokta11oa •e belediye daı -
tanetlal temin edecek kadar reıtyle 0 aemtla umuma 
ku••etll meıaetler tealıt ve mabıuı mahallerlndea biri· 
aepbelerln eılrtıt ııbt Japtı ne aaılacak •• ıazete bulu . 
rılmaıı, lııeledtyelere ald nan Jerlerde hulasaları ıa 
olacaktır . zelerle tll• olunacaktır. 

Uruıulduiu takdirde ke· 2497 Sayılt kanunun 10 
ıtf dablltode kararlaıtmla - uacu maddHI, ıu tekilde 
ealı '-•deh verilmek ıuretly- detııUrtlaıtıtır: lıttmllk 
le b•nlara• ıablplerl tarafın· edtlecek ıayrl menkul takdir 
dan 1aptarıl•a11 da calzdtr. edıleu luymettn deler ba · 
Bir imar atlatında baılanan huından fazla olduiu iddt · 
bu ııbı itler tamamlanma· aılyle belediye lıtlmllk b!· 
dıkça dtler adalara ıeçlle· belinin ındlrtlmeal için mab. 
mlyeoektlr . kemeye mOracaat edıleblle-

BU yerlerin sahşı: cektir. Mahkeme 2497 Hyllı 
Yeni llylbanın lklnct mad- •kanunun 8 net maddHlDde 

dHIDe ıöre, birinci madde· ya•ıh hükGmler dalrHlade 
nln C fdnHında 16.terllen keyf•yetı tedktk ederek ka • 

• lıtlmliktea elde edilecek rara bıll17acaktır. 
yerleri btrleıtlrmeye •e pil· Llylba, aeırt tarlhladea 
na 16re ifraz muameleıl muteber olacaktır. 

Vali bu giJn Şa
mlıya gidecek. 

Ôlreadlilmlze ıöre V alt 
mlz Recai Güreli bu ıGn Şa
mh aahlyeılne kadar ıtde. 
rek tedkık lerae hulunacaktar. 

Radyo ıntınlerinin esııh 
bir suratta bağlınmısı 

lium. 
Bazı radyo tabipleri rad

Jolanaın ante•lnl uluorta 
aaçafının bir batından öbür 
baıına kadar çekttll ıö 
rOlmOıtlr . Bu •aztyetln blr 
çok kazalara aebep oldulu 
aalaıılmaktatlır. 

Dlla •• daha e••elıl 160 · 
lerde loöali ye Akıncılar ma 
ballelerlne ehemmiyetsiz bal 
laaaa aatenler koparak kl· 
remltltle dOtmOt •e oradan 
ıeçmekte olan elektrik tel 
lerlle blrleıerek kontak ya· 
,arak lllr 1anııa baılanıı 
cıaa Hbeblyet •ermlıtlr. 

Rad10 u.lalplerl atenlerfnt 
•e kadar ıallam •e eaaah 
yaptmrlaraa hem kendi rad · 
7oları için iyi •e be111 de bu 
ııbt tebhkelerl ÖDlemtı olur· 
lar. 

~-
yapıldıktan ıoara pllna u1· d k f .1 ·ı.a• . k . 
ıun teelaat •Ocude ıetırıl- Bağ o toru ranııuı o uU. Bır hakarıt ıuhı ımesmı 
mek ıutlyle bunları mOıa· Safların aman11z bir dOı · d• d ,I~ d ld 
zayedeıtz ıatm•J• belediye manı, ezeli lttr illeti •ardır . un 8 UIYlm 1 1 1 •. 
ler ıalabtketlı olacaklardır . Ftloluera Bu menhuı huta· Şahin 11dında blrlılntu, 

lmar planı tatbik edilen lak, bir meYerm 6mrn olan Emine, Halime, 70 yaıların 
yerlerde açılan yolların iki Q•üm •• •apr•iı delil, lta. 

"" ' da kadar olan An•. Eıma tarafındaki adalarda lnıaata iıo atı l bOo1eelnl kemtrlr 
izin yeri1dtilntn llln tarihin· Onun lçlo, dııtan kullanıla o •e 16 yaılarıadakc MGkif at 
den· ltlbaleD bir Hne içinde ilaçlar fayda vermedıj ı 81 tarafından hakarete maruz 
yapılm•la baılanlp da iki bt bal k6kOnGn uıareılnl kaldılıaı iddia ederek zabı· 
eene urfında bttırllen btna de zelatrlemekle de bu hu taya mlracaatla meıbut 
lar oa HD• mlddetle bina tahiıa 6a0ne ıeçtlemez . cthlmler mahkemeıtne ve· 
•erılılnden muaf tutulacak- Ondan dolayı, ftlokıera rJldttl •e netlce•ID bu ana 
tar. Bu ıtbl yerlerde e•vel ya , «bal kuduzu» lım t •e· 

bellt olacaiını dGokü ıayımızden menut olupta üç ıene rllmlıttr . 
zarfında pllna u1ıun ıekle Bır z ı manlar, Anupıda , da yasmııtık 
kalbedilen binalar fçla mu bele Franıada balları baı Bunlardan AJte yaıının 
afiyet mOddetı btt ıene tan batı fıfokıera ıardı . b0y€ik •e Mtiki.fatta kOçGk 

olacaktır· O ıle bO 1ık Itır lf et halın., oldulunu ıddta ettiklerinden 
2497 Sayılı kanunun Oç ıeldı ki, hektarlarca bafdan n6fuı mGdürGadea ıorul~uı · 

aaol maddeıl ıa ıekdde de· bir talkım izim ahnamız 
llımektedlr: oldu tu. d 1 1 

1 Ocın, ... t ıs • ıu, u • -ıtlmllk edilecek yere be lıte Jül Fenoy, böyle bir 
ledlye mecllı azaıından •e umanda ımdada yet11t1. rın duruımaıı tekrar yapıl

dı •e nOfuı m0d6r1Jetf nden e•llk tablplerladeo hlrer HHtalılı inceden inceye 
zatla belediyede vaz fe u tedktk ederek mahlyetlnt 61 ıelea ct1••P okundu 
hıbt olmayan mObandtı •eya rendi •e çaresini buldu: Da•acı Şahının a ••katı, 
•i•ar •eya fen memurlu Bal kOtGiüoO deilıUr· mGdafaa lahldı olarak zabıt 
tundan •eya bunların bu mek! kat iplerinden Ekreml 161· 
luamadıt yetlerde ebnlye 

f tloluera denen k6çQelk d lulfa11 •eya yapı itlerinden ter ı. 
böceiln özOne kadar nüfuz S l l da ıerek müd f anlı1aa bir zattan teı~ıl uç u ar a aa 

edilecek komlıyon marıfetıJle edemlyecek btr bat k6t616 

o samankl •azlyetlne ve 
emıaltntn ahm aatım kabı 
llyetlne ıöre kıyGJet takdir 
olunacaklar. Bo kıymet o 
aayrlmenkulOn dejer baha 
ıı eayılıcaktır · 

D6rdüacQ maddenin ta 
dil ıeklı ıudur: K.11mi lıttm · 

ilklerde gayri meaku10n ta · 
mamı fçln takd ır edilecek 
kıymetten mal Hhlblne bı· 

rakılacak k11mın kıymeti 

· tenz tl o lunduktan ıonra ba. 
kt ye l•tlmllk edl(ecek par 
çanın d•ler kıymeti u. , ıla 

caktır . K"ruen lıtlm llk edı . 

len yerle rin ani kalan par· 
t•llDID h•Y&ll yeya ziya11 

bulmak llzımdı. JOl Fenny, 

Amerlkadın tik defa olarak 
Aa>erlkan çubufu rotırtt ı 

Onu Fren.anın b tr mıntıkıs . 

11nda Anupa ıkltmlne alıt 

hrdıkton ıoora,ev•ell cenu 
bl Fraoaa ball arına, daha 
ıonra Cezalr baflarına ııı · 
ladı . Az zama nda bütün 
Avrupa hatları Amerikan 
çubufuou tatbik etmtıtt 

Jol Feooy. aelnen yaıını 

geçtiği halde , ıon dem l~r lne 

kadar hllA Amerikan çuhu 
fu y etııtlr en ve bıı i hula 
tıklarım teda v l eden bir dok· 
tordu Geçen lerde 84 1a 

ııntla Olda 

•e ıerelcte da•acının daha 

ev tel kendtlerlal tahkir et · 

tlklerını btldlreo hır l ıllda iki 
müdafaa ıabıdı ıöaterdı ler . 

DaYa ahklmı umumlyeyt 
a lakadar etttllnden meıhut 
cflrClmlerdea çıkarıldı . 

Ve dıter ıahitlerio d ınlentl
meıl lç ın muhakemenin 16 
temmuz ılnüne bıra1u l dıiı 

• t~blıt olundu 

·-- -

Bursada ~oza f iatlirı 
DCln Buna p lyaauında 

kosalar 55, 70 •• 79 ku
ruıtaa nta lmııtır . 

- .~ "I • • • •• • • ' 

- . . ~. ,. , .. . . ' - ... : .... ~.· · .. ~~~ .-' . 

Manisa öğret
menleri dün 

gitti. 
Bir 16n önce ıehrlmlse 

ıelen Manlıa 6fretmenlerl 
.:linki ICGtallya treni ile An· 
karaya hareket etmtıler, lı · 
tatyonda ıebrlmlz 6fretmen. 
lerı tarafından' lftyl olun 
muılardır. 

,· Manita ölretmenlerl An 
karadan itibaren eeyahatla· 
rıaa devam ederek Hatara 
kadar ıtdecelılerdfr Şebrt. 

mlze katlar kafile ile ıel
mlt olan Maarif MGdlrl 
Rauf inan clOn Manitaya 

Posta telgraf ta terfi. 
Sındırma potta · telıraf 

memuru Faik Ôzen ile Ed · 
remldden potta memuru Ne. 
dtm lntepenln aılt maaıları 
20 liradan 25 liraya çıkarıl-
mııtır. 

Neşriyat: 

Çocuk 
Çoauk Eılrgeme Kurumu 

Genel Merkest tarafındaa 

çıkarılmakta olan ( Çoculs) 
adlı derılatn ( 146) ıaym 
çı kmııtar Yart ya•rularının 

Hihk, ıoıyal kGltOrel du 
rumlaranın fnkltıfına h izmet 
eden bu kıymetli dergiyi ço· 
cuklara, çocıuklu ana •e b• · 
halara ta vat ye ederiz 

Taş ocakları ki
raya verilecek 
Vı l lyet Daimi Eocümeal 

d6n V alt Reca i Glreltnfn 

baıkanlıiıntla toplanarak 

mulatelıf tıler lzerlnde 16 

rlt•lt •• kararlar Termit 

tir. Bu arada alh kadar taı 

ocatının ııletllmeıl •• ka · 

zanç getirir hale konulma11 

düılollerek müzayede ıle 

kiraya verllmeal kararlaıtı 

rılmııtır . 

EneCimen meıalılne ıeç 

•akit nihayet •ermlıtır 

ltırımde doiru rolu 161· 
teren bllıtdtr! 

s •• ,ııı çocoklar j 

Okumaya he•Hll fakat 
kitap alamıyacak kardeıle 

rlnls lçlD okuduiu•uz mek· 
tep kitaplarını Çocuk Eıtr
ıeme Kurumuna •eraenlz 
bılıtll arkadaılarını:aı çoialt 
mlı olurauauz. 

Yardıa en bGylk vicdan 
•••kidir! 

Yurd ya•raları ; 

Okuduiunuz •ektep ki 
taplarını Çocuk Eılrıeme 

Kurumuna •erlr11nlz yeol 
yılda kitap alam17acak ar 

lcadıılarıoıza yardım etmlt 
•e küç6klOkte bu :aevkl. tat 
mıı oluraunuz . 

Ayvalıkta 
~ 

Bu yd zeytin va yığı iyi 
pırı ıjecık. 

AyYahk, (Huıuıl) - Bu 
yıl zeytlD mahıull çok iyi· 
dır • Bu ret.den zeytin raiı 
f latlarında Itır yükıellylf 16-
H çarpmakta ve all•r• ya· 
I• ıatıılarına baılanmııtır. 

38-Jg Yılı mabıullartnllen 
kalma zeytin yatları 42 47 
lıuruıtan aatılmaktad.r. 

•• 1 ··--

Biirhaniyede 

Pızır ıünü ~iyik pıhliıın 
gürıılıri yıpılıcık. 

9 Temmu:a pızar 1Cla6 
BOrbanlyede bQylk J'•ih 
pehlt•an gli~eılerl yapıla· 
cakhr. 

Bu ılreılere lttlrak et
mek (bere, .itln ıehrl•l&e 
Teklrdailı Ha .. ,ın,Kara Ali, 
Y arımcllnya Süleyman •• 

daha bir ~ok peblf Yanlar •el· 
mit ve buı6n Btlrbanlyey• 
ııdeceklerdlr . 

Haftalardan beri hazırlık · 

larıle me11ul olan BGrbaal· 
1e tdmanyurdu ıençlerl, her 
t•Jl ikmal etmıı bulunuyor · 
lar. Hariçten ıelecek berha11· 
gl bir ıeylrclnln her buıuıt• 
lıtlrabatl temi• edilecektir· 
Bı\huaa ıGreıtn J•pılacal1 

•por ıabatında buıuıl bir de 
tribün yapılmııhr. 

Yarı odan ıonra yı pılacalı 
bu ıüreılerln çok heyecaolı 
olacafı tahmin edilmektedir• 

En büyük muamma: Tabiat 

Bir saniye içinde yüz şimşek 
.b i r den n as il ç a k ı y o~? 

-····-·· ? 
Yılaırım nerelere düşer, nasıl korunmalıdır. 

Kırlangıçların uğuru nereden geliyor. 
Yıldırımın faydası .• 

4L 

Yazın ortuındayı~. falrat 
lıa•alar miUemadlyea yafıe
h ııdtyor. Yaz Y•imurtaDUb 
can 11lnn taraf tarından bl · 
rt de ıımıekll , yıldmmlı ol 
matıdır içimizde, koca ad· 
am olmalarına raimen yı l 
dırımdan, g6k ılrQltOıOnden 
korkanlar az mı? 

Haklkatea insanları tlk 
korkutan tabtıt ku• •ett ıOp · 

heılz ıtmı•k , yaldınm •• 
16k ıOrGlUiıil olmuıtur . Eı 

kl Yunanlıların türlO tQrlQ 
tllhları aruıada bir ele Tor 
•ardı kl , buıün fenala yıl · 

dıramı nuıl izah ettlilnl du 
yu ya ltlraz eder, yahut 
allahlıktan lıt1fa11nı •ulr 

Bununla beraber, ıunu da 
ltlraf etmek llıım ki , bu 
günki ılım, fen yı ldırım hl 
d ııe1lol tamamlyle tzab ede
ml1or. l tmlo de bu ubehlıı 
btlılıl btzlm yıldırım hak· 
kındalıi ma lumatımızdan fez 
la de§ll : 

Yıldırım bLılutlarla ar z 
arutnda bir e le ktrik geçme 

hldfıutdlr. f•z la miktarda 
elektrikle dolu olan Itır b• • 

lut ondaki elektrikle birle· 
ıecek ceryaaı ha YI bir ara· 
zlye ıellnce doıahr ve mllt · 
hıı bir gClrQltQ kopar, yıldı· 
ram dliıer . 

Bulutlarda elektrik cere · 
yanı nereden olur, diyecek· 
ıln lz . lımın izahı•• 16re, 
bulutlardaki hava cer1aoı 

ıu zerelerlntn düımeılne ma · 
ot olmakta ve bu bir araya 

toplanan ıular menfi elek
trik eeryaaı ha11l ediyorlar. 
Fasla miktarda yere yalıla 
f1p yafmur ıekltnde dôkQ 
lOnce arkalarında bir m(iı 
bet elektrık ceryanı bıra lrı· 

yorlar kı bu da , topratıo 

menfi cer1anı ıle btr ! eıerek 
elektrik hasıl oluyor 

O halde yıldmm hadise· 
ıl muhakkak bu1utla arz 
araıında o'acak. 

Ô1le o'maıı lazım . Fakat 
akıl de oluyor 1anı bu tkt 
bulut aruında, hattl aynı 
bulutun içinde de t lmt•k 
çakar, yıldırrm hldlleal olur . 
Bu naaı l oluyor? 

lkı bulut arıuıodak l yıl-
dırım hldlHıl bunlardan 

,, . 
birinin m6ı~et, birinin •• .. 

l d• .. fi ceryan taııma arıo 
b&I · 

ileri ıelmektedtr . A yaı 

lutta huıule ıelttn yıld•1:,; 
hldtteılnl de bulutun 

t•'' . tarafında mOıbet, btr , " 
fanda menfi ceryan bU &J 

matı tle izah edlyoruı · 

ı,,ı•: 
Gene IUraz edebilir• ,,,,, 
Madem ki yatmur 1• ,,., 

1 •"' 11 ile , bulutun boıa •• ,. 
k ,, 

arkada maıbet elektrı , .. 
l o 

,.anı bırakıyordu, o••• t•• 
b• yor da bazı buluttı, ,,,. 

bulutun dıter tarafınd• ıtJ 
• 1 

fi ceryan bulunuyor. .,ı · 

Alımler bunu 18•••~1,ııl 
traYlyolet ıualerıuıD 

1
r· 

atu• 
ıle ed ı 1orlar . Llbor ı6• 

ebeler 
larda yapılan tecr olet t" 1~ • termltUr lıt ultr• •if I 1ıt' 

ı to •' ~ alar ahvayıneılın 11 
1 

aıırl e• kudretini artırır , 
1 

f' 
· 11 hu•u e '' dolu moleku t: r ff 

111ell 1 • 
tlrlr H bunlar ıoP 1 

müıbet kutup\ardad• 

nar lar. 

SONU VAfl -
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BALT ·ı K 
DEVLET· 
~ERi 

'lt a lh •• 

Ne dişm'!n, ne ele çok sa~imi 
dost edinmek iıtemi~orlar. 

Ltt•an1a, Leton1a Ye Eı· 
tenyaya Baltık de•letlerl dl· 
yorlar. Çtlak6 _bunlar, Me
melden ta Lenlnrrada kadar 

' B~lt~k denlılnln ıark luyı 
11nda 11ralanmı1\ardır 

Bualar kGçQk birer de• . 
lettlr. En kalabalık ol:n Ltt· 
•anyadır. Onun da nGfuıu 
aacalt ı'lıı buçuk milyondur. 
En 'tenlt araılıl olan Leton· 
Yadır. 65. 791 karektlometre· 
hk bir arazi 6ztrlnde bulu· 
llUJor · Leton1anıa nGfuıu 
l 90q.poo. Eıtonyanın nlfu 
•u 1.126.413 kııtdfr. 

1920 de herke. tarafından 
lıUkllllerl kati olarak tanın· 
IDlt olan bu 6ç koçak de• · 
let, kentli ballerlalle yaıa• 
lllak tıın 1erbeıt kaldılar. 

lu de•letler, milletler ce· 
111ı,eunı11 •eıayet ıalreaı al 
•hada harpten ıonra torak 
•tatlkoıuau dikkatle muha· 
~aza etmele baıladılar. Par· 
l1nanter birer kanunu eıa 

•I Japtılar . E••elce 9arlık 
Ruı1a11nın orta11nda birer 
lcQçlli •lllyetken timdi ar· 
hlc Hadet •e muhtariyet 
lçtnde yaıamala baılad ılar · 

Herll:eıle IJI mGnaıebette 
bulunan bu de•letler, Ruı 
~· ile Almanyanın ara11nda 
ulundukları lç ın berbanıı 

bır e 1 
1 

mper1a lzmden endııe 
•DlJorlardı . 

Vakıa, bu veletlerin bir 
~''•ftnda ds L•hıltan vardır, 
•lc•t Litun:ra ıle Lehtıtan 
'raıında b ir hudut ııtırlkt 
'Dt•cuttur. Bu devletler ya 
ıı 

1 

h 
Jetleri lca bı olarak mua 

edel 1 ere rırJıerek, bualarıo 
~ tında eztl ı p bozulmak da 
•le111ı1orlardı . 
h f •kat ıerek dahili, ıeı ek 
'~el planlarl ıuya ~düıHl. 

t •h ılde, parlamaotarlzm 
'Pel d t 

1 
eo t, bu üç devletin 

• •le 1 f b r •ıtzme yakın baıı 
b ''•ketlerin baıına r~çerek 
•ıaııı d k tt 1 tatarlGie teıebbCll 

tt .._•le, bana muhalefet 
~91• baıladılar 

ı,, llrlct Dolllal nazardan 
Q,j bldıaelerln her çık ı11nda 
tt tık devle tleri 6n p llna 

çtı F lı d, le • at her defa11nda 
'lrtulciular. 

liatı t h 
'' 1 c ldınlerden b hu •tt,, d 
''tııa P uyan Lttnnya 

Uttur. 
t.,, ile 

•ı. dQ • 1 ıGn Vtlna hldlle 
E: ııı ~emel, bu ıOnde •. 
'•t b •it\~ uıGn de, kendile · 
' let t''tl emedılderl halde ı• · 

ı.tu,1 '•raıek lıteyea So•yet 
1 L ' 1( L •111 "' e, Cturen uldırmız. 
,,, ~•bedeıl yapmak lıtl . 

l"lttl A 
' 1'da b •r lmanyHı ara· 
tık d uluaan Qç k.OçOk Bal 
~\lllb '•letı, ıOçlOkl e bir yol 

lh'h çalıııyorlar . 
11tı, b~•raftan So•retler Btr· 
•~t) l ' lıraftao Alman em 
't ' 'a: ' 'it ını aruında kalmıf 
-..,, 'lteler Hakikatte Al· 
4'~:·· Baltık de•le tl er ı ne 
l\\l ÇQ" L k il '-\1-. •or u veriyor 
' t içindir k i Letoo1a 

•toııı,. lıter - llteme• 

Berllnde mal6m paktı imza· 
lanmıt lardır . 

Baltık devletlerinden Al 
manyanın ve Ru17anın ne 

.fltlfadelerf var •e ba de.Jet 
lerl «htma ye etmek» «lal· 
maye etttımeln için bu tkl 
deYletl tazyik eden ~ebepler 
nelerdir? 

Şima l i H Şart. i Avrupa 
harlta11na 1bakacak eluuak 
bu ıualın cenbını bu hari
talarda \"e kolayca bulabl· 
llrlz 

Emperyaltıt Almanya 
1918 de Ruılarla yepmıı ol. 
dulu Breıt - Lttonk mu 
ahedeaı1le ne niyette oldu
lunu açıkca meydana çtlıı:ar · 

mııbr. Letonya eakı harici 
ye nazm Cıelenı, blse Al· 
maayaDın bu makıad1D1 ha· 
tırlatmııtar: Almanya tJof • 
rudan doiruya buda Baltık 
deYletlne hlklm olmak lı 

tfyor; mak1ad1 da bGUln 
Ba l tılıı: denizinde tefe••uku 
nu Hflamlaıtırmak, Fıalln
dlye tle lıkandlna•yayı •e 
Leh•ıtanı tlbHyetl allana al 
maktır. 

AlmanJa, bu ıuretle Ruı 
yayı Avrupadao hu ce ata 
cak, kendini emniyete ala· 
cak, harp o lduiu saman lı
•eç demir madenlerinin in 

b t u11nı elde ederek harbi 
uzun mtlddet uzatmak lm 
klnını bulaca khr. 

Diler cihetten, Danzır . 

Könlıtberg ve Memel 1rıb1 

ınükemmel denfz ütlertde Al . 
man donaam&1.nln elan~ ıe · 
çecektır 

L~tonya limanlarına ve 
dahildeki adalertyle , ıtrral 
de Aland adalarana l ıtlnat 

ederek Ruı dooanm1111oı F tb 

laodıye körfezine kt lt t lı ye · 

cek, icabında dofruden doi· 
ruya Lenln1rrad 6ıer lne btr 
darbe lnd l r~cektlr . 

Breıt - Lttonk muaae• 
deetoln rubu •• ukı Alman. 
yanın ıtrett>jlk olarak 16• 
dıkttit ıeyler bunlardır. 
Müttef ıklerlo har bı kazan 
malan bu Makyavel pl lnını 
nthayd Yermlıtır. fak at 
OçQncCi Rubın K4JZer gibi 
hareket ettlfloe aöre, dava
nın hlll ortaaında yıı 
Şu var lıl, Baltık aahılle 

rtnln rof Q, ıtmdt artık Breıt 
- L loY1kteklnln aynı de· 
tıld ı r . Ç6okfi Ruıya, müda 
faa ıeddt kurmak için lde
ta rekabete ıır tımlıtlr . 

MatehH111larıo ıö,ledık · 
lerhıe ıöre takriben altroıt 

kadar olan Ruı deniz alta 
ıemılerl, tamamlyle mOda
faaya tahılı edl ' mlı eldak 
larından lıveçle Alman~• 
ara11nda olacak lrtıbat ye 
muvaıalaları lcarııhrabılccek· 

ltrl gibi, tlmal denizinde lo
ıı ı llz donınma11 da harekete 
geçerek Alman1a tarafından 
yapılan Syet Ye Bar
kam lıthk tmatıo a taarruz 

edecekti r. 
Tahkl mı t ne uadar kuv 

(Soau d6rd6nc0 ıa1f ada) 
• 

TORKDILI 

Sinema yı ldızlannın 
mahremi es arı . 

75 sena ıvvıl Ameri~ı-Av
rupı arasmda ~eniz seyı~ılı 

Çabuk HJahat JDJkloluı 
her ıen• daha bOJOk brr 
hı zla tlerllyor. Avrupa ıa -
zetelerlnden btrlıl DJtr&k 
edip bir f ıtatıattk çıkarmıı 
•• 75 aene enelkl Amerika 

Meşhur avukat müekkillerinin 
sırlarını bir türlü faşetmek 

iıtemiyor. 
Le•y Oulmann fımlnde rl avukat L evy Oulmann 

tanınmıı bir f ran11z a •uka h ıırı yor Ve nezaketle: 
bu 0ünleıde ıtnema yıldız B d • - eo en ne öirenmek 
larının da•a •ekdlıilnl yap lltlyonunuz? 
maktadır . oı,. ıoruyor . 

Bir Franıız ılnema mec - Bu ııralarda meıhur 
muaaı mubarrlrlntn bu a•u· artlatlerln davalarlyle meı· 

katla 1aptıiı merakı. bir rul oldufunuzu ı1ıtttm 

mfllikah lktlbu ediyoruz: Mlekktllerımden mi bah 
- A•ukat LeYy Oulmaan aedlJorıunuı? 

hanıı katta oturur? - - Evet. Müekklllerlotz 
- ÜçGncQ kat, aaida. den bahıedlyorum lıte ıl z . 
Merdl•en ıenft •e halılar· dan buna dair b tr mü i ka t 

la örtOlü. ÜçGncü kala ç ı · rica etmek ııtlyorum Aca 
luyorum Kapıyı çalıyorum. (Sonu dördüncü aayfada) 
Kapı hemen açılıyor Beni 1-::-......o:~~-=----.::..-. ..:.~-I 
••ukalan yazı oda11na ıö· Londrı cıvannda Strkten 
türüyorlar. 

GeDç bır 1s1ube baaa: kaçın hır kaplan bütün IB· 
diyor Mattre, timdi relecelr, biri hlJIClll f8(~İ. 

Soracafım ıuallert tatar · 
larlıı:en ı&yle etrafı bir ı6z

den 1reçlrlyorum Odada en 
ziyade nazara dllı kati celbe· 
den, bir ı6r0 fotofrafl Ar 
tlıt fotolraf la 11! Ve en ta 
nınmıı ılmalar! 

Sırayla: Henry Garat, Abel 
Gaace, Danlelle Darrleux, 
Herry Bauer, Renee Salat
Cyr, Vlctor Boucher, Mayo\ 
Mıatınıet, Marguerlte Mo · 
reno, lramel, Dornllle, Saını 
Granler, Maurlce Roıtand, 

Jakob feyder, fraoçolıe Ro 
H f, Plerre Volff, Ralmu •e 
1alre. 

Ben fotoirafların Gıtünde 

ki el yazılarını okumaia ça 
lııırken kapı açılıyor ·u ı~e · 

T ermopil harbine aid i~i bin 
senelik vesikalar ~ulundu. 

Bundan iki bin ıene e• •el 
lranlılerla Yunanlılar ara1ın· 
da Termopll muharebeel na· 
mlylc bır muharebe olm'1t· 
tu Fakat, bQUio dünyaca 
maruf olan bu muharebe 
n lo yapıldıiı me•ld ıımd •J• 
kadar kati olarak teıb ı t edl 
lememlttl · Bılhatıa Yun~n 
arkeo ' oiları muharebe mey· 
danını uzun zamandıın beri 
aramakta ıdaler. 

Son za mania r da Yunan 
maarif nazaretl eıkl ••erler 
mOdOrG Narınatoı reçltde 
bir hafriyat yaptırmalıta idi. 
Pı ofHör Narlnatoı aeçen· 
lerde, aenelerden beri aran~ 

makta olan yort bulmuı, 
Tumopıl mubuebealnln ce 
reyın ettffl maballı kati 
olarak teıblt etmtıtır. 

Termopll mubarebeatne 
att uzun izahat veren, meı 
bur Yunan mll•errlhl Here 
dolun tarif 1 dahilinde haf 
rl1at 1apılerak bir fuçe dı
varıoa rHtlanmıı, bu eOok6 
Termooptl ban1olarının bu 
lundulu )'erde Leonıd .. la 
Oç yO• arkadeııoıD 6 ldOIO 

mahal bulunmuıtur 
Prof~ı6r N ufoato•, haf 

ri1ata devaın ederek muha 
rebe meydaıoında 11yılamı 

yaca k kadar çok ok bul · 
muıtur Oklerm hf pal de 
ılmd l ye kadar mOkemmel 
bir tekılde mubfuz kalmıı· 
tır . Hafriyata devem edil 

mektedir 

Lonclra cl•arında bir kaç 
ıGn •• ••' korkunç bir •aka 
olmuı, fakat derhal ahnan 
tedbirler Hyaalnde klmtrnln 
burnu kanamadan atlatıl · 
mııtır . 

Loadra CIYarında Bırkea
bedde temılller ••ren bir 
ılrkte, mCbtahdemlerden bt 
rlılDID yaphfı yanlJılık yQ 
aGndea, tam temıll 11ra11oda 
iki kap an kafeıten kaç 
mııtır . Bırl ıokaja, dtlerl 
de balkın oturduiu 11ralara 
fırlayan kaplanlar ••nll 
umumi btr tellıa aebep o1-
muılar, fak at ılrk mOdOrO 
Dtlın orkeatraya derhal mili! 
marıı çaldırmafa baıtama11 

Ye kaplanların da biç b ır 

fenalık 1apmadao nkln aa 
kın dolaıma11 aayeılnde 16 
kun derhal tee11üı etm t ve 
halk ı•rkten yavaı yanı in 
tJzamla çıkmaja ba ı 'amııhr 

Bu ıırada kıçan kaplan
lardan biri, kadın •• çocuk 
ların o and~ oturmakta ol 
dulu ııraların altından çıka 
rı larak yakalanmııtır. 

Fakat d ıfer kaplan bir 
türlO bu lunamamıı, bunun 
Qzerlne ıeblrde balkın evle 
rl ne kepanmeaı ve ıokak lar· 

da tehlıke bulunduju derhal 
tlln edılmfttlr 

Tam iki Hat ıona 10 J•t 
larıada bfr çocuk tehirin ke
nar mahallelerinden birinde 
koıarak komıuoun e•lne gel 
mı ı vt : 

- Rica ederim , bana ks 
pıyı açınız ÇGnk6 ılalo ıa-

njda çok bllyük bir kedi 
ıördGm, korkuyorum. dtye 

baiırmıı V aztyetl bilen ey 
tabipleri de telefon '• hemen 
PollH haber ••rmlılerdır. 

Sırkten ıelenler poliılerln 

de yardımlyle kaplaoı s•· 
rajda rahat rahat u1urk•a 
bulmuılar, bOtOo bfr ıellfrf 
eaatlerce h•1•c•n •• tel&ıa 
••r•n bu 1aramaz hayYaaı 
yakalayarak elrke 16tür 
mOılerdır 

Yapılan tahlckıkatta ka 
çın kaplanın yakaltındılı 

gareja ııtmeden evnl Val · 
lu MOller lımlode b ı r ada
mın bahçe1lne ııtrdıtı ve 
burada bir .aat oturdufu, 
fakat e•de ve civarda tele· 
fon olmamuı» ve tabletiyle 
karıılarıada bıııboı bir kap 

A n up• 11yabatlertyle 

bu ıOnkü vaziyet ara 11nda 
bir mukayue yapauıtır. 

Muharrir dıyor lı l : 
28 Haziran 1864 de f ran · 

ile Amerika arulndakl ılk 
muntazam deniz poalall te 
ılı edlldljl zaman, bu hat 
tın ilk ıeferlol yapaD Va 
ıtnıtoa ıemlıfnfD aradaki 
meaafeyl 13 buçuk ıOnde 
almuı ıarolmeaıtı ..,otblt 
bir rekor olarak kabul edil· 
mit •• umumi bir ıevJoçle 
karıılanmııtı. 

Halbuki 28 haziran 19 j
9 

da Ne•yorktan MarıdyaJ• 
hreket eden Kllpır tayarııl 
Jo!cuları tam -48 ıaat ıo1tra 
ayaklarını A.nup• toprakla 
11na baıhlar. Arada 11 bu 
çuk ılaltlk muaııalD bir 

fark •ardı. J 3 
Bundan 75 mene ••'•

1 

buçuk rOnde rekoru kıran 
V aıtnıton hem 1elkeD, helD 
de buharla tıleyeD tkl baca· 
h bir ıemlydf. Ona «Atıf 
•• ha •anı• otlu» da clı1or· 
lardı . 

Bu ıemlnlo 1olcaları bıp 
o zaman ın re1ml ılbı .. ıtal 

d ıılın · 
1ı1mı1lerdı. BıılarıD a 

dı ja· 
dtr fapkalar, OzerlırlD 
ket alay dedljl111lı ark•ll 

etekli elb111ler yardı. 
BaılarıDa koc:aaıaD kenar 

ı • k•· 
h ıapkalar 1ı1aılt o • 
dın y•lcularıo da kıyafıtlerl 

f • ıtt· 
pek ıartpdl . Hafa •D 
lifi için, Vaıınıton tranıfat · 

k ıt· 
lanttllnln bu ıarlP ı1a 
lı yolcuları ılk ıı1ahatt• 
çok ııkınh çektiler VaflDI 

ta1»lrde 
ton uzun ıaaıaP 
kalmak mecburı1ıtt•d• kal 
da fak at bu 13 bu~uk ıiia 
lak rekor, o ıaaıaoın en 
~Obtm bldlıeılnl tııktl ecll· 

yordu. 1 Vaı ınıtoooD aldıl• lıam 
yolcu adedt 152 ıdı. ' 

L- 1,ıatler, 
Halbuki bu ıOn•u 821 

meHll Normaadl talD 1 

yolcu taıımaktadır. 
Garip t11&dOf delll DJ•? 

V aııoıtooun ilk ıe1abatln . 
den tam 75 ııa• ıoara, yl· 
ne ayaı tarıbte, bir A••rl · 
ka ta,arııi 2l 1olcu1la Ame · 
rlkadan franıa1a bar~ket 
etmıı olarak bil meıa ''1 

kırk 1ektz ıaatt• aıı1or 
Cılper tayareılalD iki yol . 

cuıu Aflupadı kahDıJarak 
1ollarına deY•• ıclı1orlar 
•• muntanm yolcu poıta · 
ları •a1ıtaııle en kın za· 
manda bir devrtAlım J•P· 
mak tecrOb11lne ıtrlflDlf bu 

lunuyorlar. 
Şıaadl ha.. yoluyla Mar 

ıılyadan Hons - Kon•• 
h.,eket •tmlt olan bu dd 
Jolcu, Honı-Konıdan da 
San FranıtıkoJ• •• oradan 
da aynı ya11tayla Ne•1orka 
JOllan•caklar ki, bGiOo de• · 
rlllem 1•1•h•tl J•lnız Qç 

hafta ıOrlDOI olacaktır. 
75 .:> ene e9velk1 ıilra te 

aasarao ne bilyOk bir terak 

ki detıl ın ı? 

lan otururk•n o a damlar da 
tokafa ç ılunafa ceHret ede 
memııler ve bu yüzden kim· 
ıeJe ha bt'r verllemedlf t l\D 

laııl aıııtar · 

SATF A ı 1 

Fikirler: 

Neme lazım!. 
Bir yurddaı, bir fellket 

ııçlrm ltllr; dGımOtUh ; düı· 
kon bir bale ıelmlıtır . Biz 
bunu itiliyor •e : 

Neme llzını! . Ayaiını 

denk alaaydı . Dtyoıuz . 

•• Ko..;ıunua çoeufuna oto 
mobil çarpmııtır. Çocuk ha 
f ıf ve va afır yaralanmııhr 
B ız bunu 16rlyor veya 

ltltlyoruz: 
- Neme lizım!.. Yol lllün-

de oynamaaaydı. Ana, baba 
çocujuna ıahlp olıartlı .. 
D'1orus. • 

Çocufumuz, tik, orta •e· 
ya l11tdedlr. Den HDHI için · 
dı yaılf eıtyle alakadar de· 
tılız Çocuk, 16zl01e veya 
bütilnleuıei• kalmııtır .Kendi 
e•lldımız olduiu l~ln içimiz 
dın üziilmekle beraber y• · 

oı: 

-Nem• ll?oım! BOtl• •••• 
çalıııaJdı da ıeçıe1dl ııDı· 
fını.. Diyoruı . 

• ••• 
Neme llzım!.NelQ• llııml .. 
lıte mtlll refala H ıaade· 

ti baltalayacak olan mlna11s 

blr .. ı6z. 

fertler• kar11 allka11 •••· 
cut olmıJ•• ••1• as ola• 
fertlerin cemiyet• kartı al&. 
kalarıa1n bGıbOtlD ı••ı•k 
oldufunu bJlmellyls. ÇOaldl 
cemiyetleri fertler teıkll 
eder. fer.Alo ferde olan all
ka ,. baihhjını, milli blrllll 

tak flJe cdıı; •illet ıe•· 

1ııtDI perçlalııtlrlr . 

YurtaeHr •• mtlll1et 
pıner. oldujumuaa laan•ak 
.. taaadırmak için tek 101 

• .,.ıır: 
fertlerle, fertlerlD •ılerl 

,. ııdıılerlle allkadar ol· 
••k«Neme llsı•! . ılatıl tlO· 

1onceıladeD kurtulmak .. 

Oı ınan Balkır 

1 ···~···· 11 

~imal dınizindıki bıltklar 
Mıaş dınizini bilıiyarlır? 

Bahklar1n a,ı. adetleri 
we 1aıayıf tarzları •ardır ki 
baaan IDHDI 1a11rhr bllı ••. 

A•rupatlı, Şımal tlıalsla · 
den Atl lı clealslae doiru 
her aene, mu•tasam balık 
muhaceretlerl olur. Bu kOl
llyetll balık akınları , lrlla· 
da , lıkoçya •• laılltere•ln 
ıark Hhlllert bo1unca uza-

nır . 

Ştmal dınlztnden Atlaı 
denizine 'g&ç eden balıkların 
muhaceret 1ebeplerlat •• 
muhaceret lıtlkametler••• 
tcdktk ede• mOt•haıaıılar 
baltklarıa, laıt1akl olarak 
Mant kaaaluu, F••1 Şımal 
deaısıadeea Ati•• dealzlne 
ııdea en 1c .. urm• yolu bll · 
medıklerlnl teıbll etmlıler· 
dır. 

Deniz laayvanları mlt•-
ba11ııları tlmal dealzl balık · 
lannıa, laılltere atlaları lae
aüz Anupa kıta11na birle· 
tik lkro, ecdatlarının bin 
lerce 111 e•••I takip ettıkle . 
rt yolu taktbe de•am etttk
lertnl iddia ediyorlar . Ser 
aem bahklarm koca · Manı 
denizinden haberleri bile 
yok: Ha lbuki ne kadar &e
fer •diyorlar. 
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Sinema yıldızlarının 
mahremi esrarı. 

(Baıtarafı üçüncii 1ayf ada) 
ba mOmkQo mü? 

- Moıy6 ılze biraz e'f 
Yel ıö1ledlm 1a! Bu meıhur 
artlıtler benim müekklllı 

rtmdır. Sis de bıUratnls kt, 
ortada btr meılek 11rrı v.ar
dır. Size meıaul oldulum 
daYalar bakkıod11 malQmat 
•ermeğe mezun olmadıiımı 
herh•lde etı de takdir eder 
ııotı . 

- Caaım 1611• ehemmi· 
J•hlı ıeyler! 

- Oh çok rica ederim 
Bealm lçla laer daya 1•1•t 
ehem•l1atla bir ıe1dtr. 

- EYet amma, azıcık btr 
1•1 16yll1elttlecellnlm zaa 
etll1erum. 

- Hayır m6ıyö, bu hu 
ıuıta bir kelime itile t11le. 
nemez! 

G6zlntm Henr1 Garat 
ile Dantelle Uarrleulunün 
fotolraflarana teaadlf ediyor. 

SaDkl onlar ba•• tıtlhza 
tle ltaliarak: 

«G6rd6n mQ mOteceHI• 
adam! Diyorlar. Ne 1apıaa 
bizim l&GtOk tırlarımın 'fa 
kıf olamıyacaluıa!» 

EYet bu ıırlara •akaf ol
m11acalım! Fakat oe ehem -
miyeti ••r ki ben bıldtilml 
Jl•e itiliyorum. 

Hınry . Decoto ıle Da•lelle 
DarrlculunO• Oçer ta•• da
Yaları olcluluau, Le•)' Oul· 
•a•a tarafı•tlaa mldafaa 
etlıltlıklerlal Ye Heary Ga · 
ratnı• .la Itır tla•atlle yla• 
aynı meıhur a•ukatıa meı 

ıul oldufun• blliyerum. Bt1a· 
lar bana klfa! 

Elim le etraftaki f ot of raf 
lara tıarel etlenk ıoruyo
rum: 

- Mnekkıllertnlz cleftl 
mt? 

- Doıtlarım 1ılerlyle me· 
ıaul oldufum doıtlarım . 

- Bazı reıtmlerden bu 
doıtlarıa çok Hkl doıtlar 

elduiu aalaııhyor 
E•et l~ler&ade kark aene 

lık tloıtlarım •ardır. 
Bir çok hltıralar de-

mek! 

li•et. Bazı hatıralar 
tlt1eblllrlz 
GGl6•ılyorum . 
- Hltıralar birer .. , te · 

llldıt etlılemez! Me .. li Har

'' Bauerun ıu eıkl nımt? 
L••r · Oulmann bir llh 

sa tereddüdtlen ıonra. 
- Harry Baueru aanata 

tik Jntıup ettfil zamanclan 
tanı11m. Dı yor . O o zaman, 
«Graod Gulınoh> t11atroaun . 
da Cou r tel l neın bir plyealn 
de oynuyordu Duru1a baka
yım, p lyuln lımt ne1dı? .. 
Ha, eYıt, hatırhyorum. 

Lappaln PaıclDt .. lı -
mtnde lalr plJeıtl. Bir ıil ke . 
Darında rüzalrla uçmuı ot 
an lıtlr pantolon lıatlaiyeılydt. 

Harry Bauer bu plyeate 
komik rolGn& yapıyordu O 
zamanlar lcendlıl z" yıftı Ye 
iri bir deli nhydı. Herkea 
onda bftylk bir komik lıtl· 

dadı ılrGyordu. Bakınız ••
Yelden yanlıı bir 1•1!.. 

- Heary Caratya bundan 
OD yedi, OD Hkfz .. De ••••• 
tanıdım. Onun.da tanata ye · 
nl lothap ettlfl zamanlar · 
daydı Btr r6Yillle elaemml · 
yetıhı bir roll Yardı. 

GHetle ,.,., fra•k kaaa· 

Dlfordu. B ır yerden kark 
frank alacalı kaldılı için 
bana miiracaat etmııtl . lıte 
o zamandan beri ıaret iyi 
doıt kaldık . 

Şimdi ben parmalımıla 
V lctor Boucher nln reunlnl 
tearet ediyorum: 

- Vıctor Boucher ntn ti" 
ıahneye çıktığı atce ben u. 
1•troda1dım. Sahnede o ka 
dar mahcup, bıecerlluı~dı ki 
büUin arkadaılors onun hı9 
bir zaman bu eanatta ilerle• 
JemlyeHil•e karar Yermııu. 

Hattl onuD sahnede hiç tu. 
tu•amıvacılını zannediyor 
lar: «0 bu aanatta bir adım 
btle ileri aıdemezl» Dlyer· 
lardı. Halbuki o ıece ken 
dlelle lteraber eaboede a6r · 
dOIOm alıtörler içinde Vıc 
tor Beucherden baıka meı 
hur ol•uı olan yoktur Hat · 
tl akt6rlOI• devam etmtı' 
olaaı dahi me•cut deilldır. 

- Don illet aaııl tanıdı· 

nıa? 
O çok eıkl lttr ahba · 

bımdtr. Onunla blllrdo oyu
nuada tanıttık . Oau munta
zaman bu oyunda maflüp 

ederdim. 
K.eociııl bent bilardo ıam· 

pl1oau kıya• eder amma ha· 
klkatte iten bu orunu pık 
feaa oynarım. Arhk onun 
ne dertcede btr btllrdocu 
oldutunu ıls taHY'fur edl· 

nls! 
A •ukat Le~ J · Oulmana • 

16ıtermtı olduiu ne:ı.akettea 
liolayı teıekkftr ederek ya· 
nından ayrtlııorom . » 

Edr amit hukuk 
~akimliğin~ın: 

Edremldfn Tuzeumurat 
•aballeılncle iken bili Yarlı 
•ef at etle• f11tıkçı fübeylne 
o mahalleden tabak koca 
Abmette• intikal eden Tuzcu 
murat mahalleıtnde klhıı 1 

tarafları Hacı Ali ve kuru 
Mıbmet Ye yol tle mahdut 
Ye tapuDun ıubat 90 yokla. 
ma11aıa 173 ıay111nda lıa · 
yıtlı mıaa müıtemlllt bir ••in 
bazlnef maltyece teacllt lı 
tıaılmıı Ye &lü tabak keca 
Alametlt• Tartıl bulunmadı· 
i• anlaıılma11oa mebni Ah
medla terekeı•n• ve bılh .. -
H yukarda ı6zQ ıeçen laa· 
neye hUhkak iddia edenler 
vana bir ay içinde enaka 
mlıblte ile mahkememize 
müracaat etmeleri illa olu 
our 

Kayı' şa~adetoama 
335 Senulnde Balıkeılr 

Teıvtktye mektebinden aldı
iım mezuniyet ıahadetna · 

meml kaybett im. Yenlılnl 

alacafımdan eaklelnln h6kma 
olmadılı ilan oluaur. 

Dınkcıler mehalle· 
ıloden Alt oflu Hay

du Suaku 

Zayi şghadetname. 
1340 Seaeılnde beı 11nıfh 

Gömeç ilk okulundan almıf 
olduium ilk okul diplomamı 
zayi attlilmden yentı•nl çı 

karaeaiım. Eık lı lofn hü"m6 
olmadıiı ilan olunur. 

G6meçten l 321 do· 
ıumlu Cemal ot· 
hı Oıma• Kuru 

TORKDILI 

RADYO 

lNllRl RADYOSU 
Dlllga Uzunluğu: 

16'48 •· 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1519.SKcs. 20 K•v. 
T.A.P.~U,70m. 946SKcs. 20 Kvv. 

7 7 · 939 · Cuma 
12 30 Profram 12.35 Türk 

mGzljl - Pi. ! 3.00 Memle · 
ket ıaat ayarı, ajanı •e 
meteoroloji haberleri. 13 J S 
- 14 Müzık (K.arııık pTol 
r m - Pi. ) ' 9 00 Profram. 
19 05 Müzık (Bıch- Kantat 
No 78 koro - Pl.) 19.15 
TQrk mftsfil (ince ıaz f caah) 
20.00 Memleket ıaat ayarı , 
ajanı •e meteoroloj l haber 
lerl . 20. 15 Konuıma (Haf· 
talak ıpor Hrvfıl) 20.30 TOrk 
mlztll (Se4ılmf1 beıte ıemal 
•e ıaı: ıemallert) 21 . JO Ko · 
auıma 2 ı .25 Neıelt pllklar 
- R . 21 .30 Milztk (Radyo 
OrkettrHı - Şef: Praetorluı) 
1 -Mozart: Saraydan kıs 

kaçırma uvertth6 2 - Val 
Der: Steıf rted ldıll 3 - Bt 
zet: 2 net Arleıleaae ıüttl 

22 30 Maztk (Operet Hlelr
ıyoalara - Pi.) 23.00 Son 
ajaaı haberleri, ziraat, ea 
ham, tah•lllt, kambiyo -
nukut bon.aı { flat ) 23 .20 
Müzik (Cazbancl-Pl .) 23 55 
- 24 Yarınki profram. 

Belıdiyı Rıiıliğindın: 
Y eıtllı Btiadıç yolunda ya 

pılacak 4000 metre murab · 

baı clöıeme ıartnameıl mu· 
clblnce 6 7-939 tarihinden 

lttberen l 5 atın mOddetle 
açık ekılhme1e konulmuı · 

tur lbale 21 ·7 939 cuma 
ıüaü Hat 16 da Belediye 
ınclmeotnde yapılacaklar 

Ketlf bedeli 720 ltradır 
MuYakkat teminat 54 lira
dır . Taliplerin •e fazla ma· 
ldmat almak lıtlyenlerln Be · 
ledlyeye mtıracaatları tile 
olunur 

Bılediyı Rıisliğindın: 
Dinkçiler mahallesinde ya

pılacak d6ıeme mevcut f&rt · 
nameel mucıbtnce 6 7 939 
tarthınden ltıba ren J 5 ıan 
mı6ddetle açık ekııltmeye 

konulmuıtur. ihale 21 7-939 
cuma ıüaG Hat 16 da Be · 
lecllye ıne6menlnde yapıla
caktır. Keııf bedelı 250 lira· 
dar. MuYakkat teminat 22 
ltra 50 kuruıtur Taltplertn 
Ye fasla malumat almak lı 

tlyealerln Beledl1eye mira 
caatları t l&n olunur. 

Baltık 
devletleri. 
(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
veth o\uraa olsun. ejer ta 
arruz hareketi ııddetle tat 
bık edilecek oluna muka
Yemet edemez. Bu yazlyet, 
umumi harpte Zeebruaede 
tecrObe edılmfttlr . 

Bu danlz üılerlntn Hrbelt 
olmaaı lazımdır. lunua için 

de Almanyaoın Rııa Ye 
Tallın ile Daıche ve Aaland 
adalarının kontrol alhada 

buluodurma11 llzım ıelecek. 
Bu ltmanluı veya deniz Ü•• 
lertnı kontrol etmek için de, 
ltu ltmaalar veya deniz lı. 
lerl isimin elinde IH birer 
birer o me•leketlere el koy· 
mak lcep edfeekttr. lıte, o 
de•eltler de Baltık de•letle
rldlr . Harıtafa bakmak ıu 

reUyle bu üç Baltık de'fletl· 
nln •aztyetlerl meydana çı · 
kar . 

Muhakkak iri, Letoaya 
ile Eıtonyaaın ılyul ve ıt · 
rat•j ı lıt ltilerl 6zerlnde Ruı • 
lardaa duyulan endtıe, GtG•
cG Rayhın lhtlraalartyle dol 
rudan dolru1a allkadar 
dır . 

A11ralardan bert delltml· 
Y•• bir ı•Y Yeua o da cer 
manlzmlo Baltık dınlztnde 

derrlnleımeatdır » 

Parta-Setr- Marcel Fautı 

Bıladiyı Reisliğinden: 
Parkta yapılan y6zme ha 

Yusuna meYcut ıartnameal 

mucibince ahnacak 700 met· 
re demlr boru ale 3 puıluk 

iki adet çeıme muıluğu ve 
1 1 2 puıluk on adet çeı· 
me muılufu 21 6 939 tart . 
hinden ıttbareo 15 ıüo m6· 
ddıtle açık ekılltmeye ko· 
nulmuıtur. lbaleal 21 7 939 
cuma aünl aaat 16 da Be 
ledtye eacümeafade yapıla 

caktır. M•hammen bedeli 
1000 liradır MaYakkat te 
mlnatı 75 liradır. Talıplerln 
Ye fazla malumat almak lı 

tıyenlHln Belediyeye müra 
caatları ıl&n olunur. 

Zayi sahıdıtnıma. 
1335 Seoetlode heı 11nıf · 

lı . Gömet ilk okulunda• al · 
mıı olduium diplomamı za~ 
JI ettlflmdeo yeatılnl çaka . 
racafım.Eıklıtnta hnkm6 ol 
madıiı ilan olunur. 

Gimeç peıtaaı mi · 
•e:ızt 1320 ciofum
lu Cemil ollu 

Mustafa Ôı.ben 

Balıkesiı· <ıskeri satııı 
alm«ı _k()rnisyoıııınd<ın: 

Balıkesir lıtaayonundan ıebır içi muhtelıf ıarol
zonlarla hariç muhtelif ıaroızoolara buralardan BalıkHlr 
btaıyonuna bir Hne zarfında nakil ve ıe.-k edilecek erat 

1 

ef)'a , erzak .eıalrenln nakılleri kapılı zarfla eluıltmeye 
koaulmuıtur. 

2 - Eıya Ye erat kıımı tçln tahmin edilen bedeli 
3000 erzak kıamı için 2000 ltradır. 

3 - Muvakkat temloeh eu•a •e erat kıımı için 225 er
zak kıamı için ' 150 liradır . 

4 - lbale 15 7.939 cumarteıl aün6 ıaat 11 de Balı
keıtr Kor Saha Alma Komlıyonu btnuın.la yapılacaktır . 

5 - lıbu nakliyata ald evuf •e ıutlar her ıOn ko · 
mlyonda ıör6le btlır. 

6 - Talıplerln belli. belueler Ye mu•akkat teminatla · 
una havi teklif mektuplannı thale 1&atlnden en ıeç bır 

Hat e•nltae kadar komtıtona mal&buz mukabili t.ahm 
etmeler& lDzumu llln olunur. (Poıtada Yakı aectkme1er 
muteber dellldlr ) 
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Balıkesir 1\skeri Satın 
Alına· Konıisyonıından: 
1 - Balıkeılr bırltklerlnln ıbuyaçları olan 27 ton kuru 

ıoian açık elutltmeye kaaulmuıtur 
2 Tahmin edilen bedeli 2025 liradır. 

3 - MuYakkat teftJla•h 151 ltra 88 kuruıtur . 
4 - ihale 1 O 7 9J9 puarteıl ıtlnG aaat 1 1 de Balake

• 'r Ker Satan Alma Komlıyonu blna11nda yapılacaktır. 

5 - Enaf Ye ıartlar her ıün komlıyoada ı6r01ebıllr. 
6 - Taltplerla belli belıeler Ye mu•alskat teml•atları 

ile btrlakte komtıyona mlracaatları lQzu•u ilin olunur. 
4 -1-168 

Balıkesir A~kerl Satın 
Aloıa Komisyon11ndan: 
1 - Edremit ıarnlzoau btrhklerlatn laayYanahpıa btr 

ı .. ıltk ıbt11açları ola• 400 toa karu ot mGaakae&J• kon• 
muıtur. Muhamm•n bedeli 140GO liradır . 

2 - Şartnameyi ıörmek lıtlyenler her ıla it ıaatln· 
den ko•l•yena mlracaat etelnler. 

3 - Ekelltme kapah zarf · uıullle 11 7 g3g çarp• .. • 
ıüaG aaat 9 da Edremldcle Satın Alma Komlıyoau 1aı.;.. · 
ııada yapılacalıı:hr· Teklif mektupları eaat 1 da ko•lt,ena 
teıllm edllmlı olacaktır 

4 - Muvakkat temlaah 10&0 liradır. 
5-Taahhüde tıtlrak edeceklertn t ·caret acia11•• kayıtla 

olciukları •eı kalarıaı komtı1ona 16ıter•e1• m•cb•rtiur-
lar. 4 1 - 177 

Sımtl: 

Tahtak&y 

Tahtak~, 

GClrek6y6 
Güreköyd 
Koylücekö1I 
Hanan nahty11I 
Havran nahtyHI 
lnönü k6y6 
Ha•ran nahlysl 
Şıkverea lıı6y6 

Bu daht 
» .. 
» » 
\) » .. .. 
)) • 
)) )) 

Edrem ıtte 

T a1helık6yl 
» 

· Çılurıkçı k6y6 
Bu dahi 

.. 
• • 

• 
)) 

)) 

Multammea 
Ctnıt Ye kıymetler 

Mnktt: mıkdarı: Lira 
Pasarcık-K~pulu 300 af atlık 4000 

te1tl•lllrtlr 
Bey yerleri t6fekcl 250 » 2500 
Mafara kayatltltt 140 » 2ıs00 
Mafara6nft 3~ 0 • 1600 
Yaylaartlı 300 • 3000 
Palamutluk 170 .. 8000 
Palamutluk 190 .. 2500 
Dumantepe 190 )) 1000 
f11ellkuyu 040 • ose'.l 
ICocakum 031 « 0200 

054 
1 

0600 • 
Yarıkuyu 090 • lJOO 
Bozçalılalıı: 060 • 0100 
Çardak •a•çallık 049 )) 0400 
Kokarkuyu 058 )) 0500 
Heklmoflurerl kılcl 050 )) 0400 
KaYakhçeıme 025 • 0250 
H .. ana iaçalılafı 050 » 0500 
Çatalkayatıpe 700 • 1500 
Çallık-patlak Hacıalı \150 » 8500 
Hınaaplı mHarltfı 

» • 
020 • 0300 
41 dln6ml6lı 0900 

Itır kıta tar · 
la dır 

» • 30 • o~oo 
» • 08 • 0160 
• .. 35 • 0700 

» Karaltenlt-kuralı ç•ı•e 3 l » 0300 
{faca lıkılHt lıkelede lkt yer odayı O 150 

m6ıtemll e'f 
Havraa aahly11l Mahallede mtİııtomllltı 1100 

ıartaamede 
yazıla e'f 

Bu dalat » lçlade .16 lı 
terne •• 4 
lıı:lp ltuluaaa 
hlr ba1t yai 
mainHıdar 1880 

Hali tısf iyıdı bulunan Edremidin Hıırın nıhirııindı 
(Zırbıh zıde Hısıyin f ıhri va T ılıt zıdı Ali) katlık· 

tif şir ~eti tısf iye m111urluiın~ın: · 
Taıfayeılne memur odıldlllmlz yukarıda un•••• 1••111 .. 

thkelln Edremit kaz11ile l&öylerlnde ·u Borhanly• k•••' 
clın Taylıelt köy6Dde muhtelif mHkllerde lıtuluoan cto•1 •' 

enaf 1 •• muhammen kıymetleri yukarıda yastlı z9 1sıt• 
ıayrl menkul malJarı peıl• 1tara Ye açık artırma il• ••tr' 
ı• konulmuıtur. Açak arttırmaları 7 e1l6l 9J9• tarıbtl'I' 
perıembe ılnl Hat ooda Etlre•ltt• tatfl1e memu•ları•.ı-' 
aYukat Sadri Sıkçanın beledtre dalrealnln arkuıatl• "
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d k b ti•'' e•ln e t yazı aneılade yapılacakhr Bu •• 16• 
•ezktlr tarihte teklif elunacak artırma '-edellerl h•d.il j2· 
yık 16rtılmesee arhrmalara oa beı ıOn daha uzatılarak , 
ey!tll gJ9 tarihinin cuma ıOn6 a1•• ıaatte yapıla .. t••d~ .. 
tallplerlD 20 8-9J9 tarihinden ltlbartrD herkeıe açık bul~ r• 
durulacak olan artırma ıartnamelert taıfly• •••"' :., 
avukat Sadri Sılıça ile Edremit icra memuru Nec111•\1, 

Beaenden lıteylp okumaları •• muayyen ıBn Y• ••;_" 
Hhf yerinde hazır bulunmaları •e fazla mal6111•t •1 ,Jı 
lsttyenlerl• ber zaman tatftye memurlarına mlrac .. t 
bilecekleri ilin eluour. ______,/ 

Baed4ıj! fe;!;l Vıll,1et -"'~tha•ıı-Balıketlr 


