
-· / hJtiyaz $6hİbi: Balıkesir 
Mebusu· H11yrettin Karan 
umumNeşnyat Müdürü 

Fuat Bifa/ 
Gn. ı ınden Baıka Pazarteıl un er 

Yıllı~ı : 800 
Altı Aylı~ı: '°'1 
Sayısı: 3 Kuruıtur 
Adus: Tlirkdlll 

Bulıktslr 

Her Gün Çıkar. 

a TEMMUZ CUMARTESi 1911 G'ttNDELİK. SİY .AS• L GAZETE 
ON o0RD0NC0 YIL SAYI: 4224 

Büyük Millet Meclisi 
----~~---------------~ 

Dün/ı{J içtiınaında Hatay vila-
yeti kanununu kabul ettt. 

Büyük Mllltl Mtcllsi 
Ankara, 7 (A.A.) - 8Gy6k rı mGzakere •e kabul olun .:

~tllet Mecllıfala ~u ıü•kG muıtur. Ylue Mecllıta bu· 
topla•t111acla de,.let deniz· ıftnkO toplantm•da Tunceli 
1o1ları ihtiyacı itin muhte· •lllyetlnln ldareıl baklrın
lıf tipte ıemller lnt• etti- dakl kanua hftkmünQn 31 
'11-•ıl Ytıalr Ytıalt, teçhl· bir inci kloun 1942 tarı 
•at, malseme, allt •• hine kadar uzatılmHına, Scı 
'4eut •••artıl içi• 12 mtl· merbank ıermayeslne oa 
1
•• Ylz bin ltraya kadar dokuz mtl100 beı yüz bin 

'''•celc yıllara . reçlcl ta ah . lira ltl •eıl ha kkı•da btr 

hGdlerde bulunma11 h•ıu vıllyet kurulma11na ve bu -
•Uad• Mlnakallt V eklletl rada adlt kanunların tatbik 

~· •eaunlyet ••ren kanun 
lyı"aııle aQfuı deneme ya 

ta• kanun li.ytha1t TGrk 
••ı• lc•aununua 494 ncl mad· 
.. ••inin dellttlrtlmHI tapu 
•• lcaciHtre umum mOdlr
ltııaın Adlı,. V ılılletlae 
tıpta l&lylerde açıla• •ilt-
1111•a luınları••• •• k6y öi · 
~•t••n ok•ltarınıa ldareıl 
~lcıacl•kl kanun li.ylbala · 

ıekllae lllmların infaz tar · 
oaıaa ••'un lıl.. 1111111 lo• ve lı · 
keaderun limanının Top 
rakkale - lıkerderuo hattı 
nın de•let demtryolları •e 
Umanları tıletm• umum 
mldOrlüiOn• denin• ald 
kanunlarda alkıılar arHın· 
da ka~ul olunmuıtur . 

Mecllı yarı• ıaat onda 
toplanacaktır. 

-=================-c------==-----==-=--

8 ah kesir ve Çanakkale 
Parti müfettişliği. 

&11 mıntakanın-,,.üf ettifliği İz
ltlir mebusu Muataf a Bengisu-

nun uhdesine verileli. 
.. 4•1ılara , 7 ( Huıuıi ) -
'•tt f tel ••lireti tl• htllıumet 

l.ı:'•ıt altaada daha amelt 
b,,•btrllk temini mak

''dU 
t, ' beıl•cl Parti kuruL 

)ı 1 
\t, d • Z•1anamede yaptı iı 
~' •lltlldtkle valllerln ula · 
l',•ta.ı, bulunmakta olan 

ttt • 
'-ı ~ '•lıhlderlaln ayrılmaıı 
~'but etmtıtt. 

"•ttl'tııl baılcaalık dt.-a•ınca 
t,,~1~_. lcarar lzerlne Parti 
~Q ltı bakımıadan yurd 
'tt:•fetttıhlı mıntaka11na 
t, 1111111 •• '-u 20 mıntaka 
·~u''dıeek mebuılar teıblt 

"'
1tllr. 

""''" ~,, •at lahk11lr olan ve 
.,\~""•le •tllydlDID de 
'" •lduıu mıatakaya iz 
'-·~\lıu Dektor Muıtafa 
~'1'" tayin ecltlmlıtlr. 

~, ~\I lll(if ettltltrl •azlf• 
''l ''"''•tlerıne atd tali· 
'" ,",''-•l•rlnl almıılardır · 
~ ~ . 

'•,~ •rtie •azlf el eri batına 
\ ~,;\ •decelderdlr. 
'~tlıler ın az ıe11ealn 

"••takalarıDda tef· 

tııte buluaacaklar •• bütOn 
Parti tııkılitanı yine 1enede 
en as 2 defa teftlıten ıeçl · 

receklerdtr. 

Diğer vilayetlere varllecek 
müfettişler: 

Aokaraya Ama•J• m• 
buıu EHd UrH, lıtanbula 
K•DJ• mebuıu Fikret Sılay 
(Sabık Adltr• Vekth) , lzml 
re lıtanbul meb•ıu Galtp 
Bahtiyar, Buuaya Erzurum 
mebuıu ZObdO, Malatya, 
Maraı , Antep mıatakHına 

Buna mebuıu Doktor Galip 
Kabram••· Eıktııbtr, Afyo•, 
K.6tabya mı•taka11na Aytiın 
mebuıu Adaan Mender11, 
Erzurum• Bahkealr mebuıu 
Mu:ıaffer Akpınar, hparta, 
Rodrum, A•talya mıntakHıoa 
Oıman Şahtnbaı. Seyhan "' 
Hatay mıntaka11na HH•D 
Reıtd, Kar1• Mulla mebu· 
ıu Cemal, Gtreıuna 8eyhaa 
mebuıu Te•fllı , Tralıı:ya 
mıataka1tna KocHll mebuıu 
Raııp, KaJıtrlJ• Çorull 

Mo•kova elçi
miz Ankaraya 

davet edildi. 

Mısır Harici.ve Nazın Hitler 
Belgrada gitti.. oon tayare ile 

Polonya" huda· 
Abdülfettah Y-;/ıya Paşa Sof· Cfunda~ dolaştı. 
yada konuşmalarda bulundu t .. 

ve kral tarafınd"an lıabuledildi.~ 

B Ztkdi Apaydın 
Moıko•a , 7 (Rad10) 

Tlrklye Bü1lk Eltlıl Zekll 
Apaydı•, umumi •a•IJ•t 
baklnnda htUn'.imet• bir ra · 
por •ermek laere Aakara 
.Ja çalmlmııtar . 

•• 1 •• -

~·-ı 
1 

Bılkrtşttn bir gôrdnüı d 
lat • •· Sofra, 7 (A .A) - M111r 1arıa buraya muu•• • 

Hariciye Naım Abdulf ettala oeflnden bahtıl• yudıl• m• 
Yah1a Paı• Sofyadaa Bel- kaletle, Yuıoıla•J• il• Ma1ır 

Korgeneral ,,ada ıttmı,!ır . ara••ncl•k• doet••• mü•••• 
Ankaraya t.• Soba, 7 (Ra.110) - Mı · battaa uaua uzadıya bahıtt 

ıır Hariciye Nazm Abtl6l- mıktetllr. 

Yİn edildi. fıttala Yahya Paıa, bu ıft• Mmr HarlclJe Naıarı b6 
l•ı••kllet mua •lal ile uzu• 1Gk ••raılmlt tıarıılın• 

Korlsomutanhk ••alf•ılyle 
mtlıltlet konuımuıtur. Ko caktar. 

1 ıehrhalzde bulunmalata olan ) Kra 
Korıeneral Kemal Dola•, auımalarıa, 11rf tktlHdl ol· 8of,a, 7 (Radyo -

..J 1 " 'liii ' ı ı • L} • aufu a6• •'l'•ar. ••a&n R--•- L~-:llı.ıfı•ttsh Ya reİ;lİİİne-- -t-a1ta-·edirmtittr. ataya •ı•, ı•ç Nasırı "ptu e 
Korıeneral Kemal Dolan Bılırada hareket etmlıtlr. Paıarı kabul e1lı111l1tlr · 

dGnkG trenle l.taabula ııt Belırad, 7 ( RadJo ) - Baınkllet .ekili tarafın· 
mtıttr . Or .. laa Aakaraya ı•· (Pra•da) gazetHf, Mı11r Ha b 1 e aaıırı ı• · 
,ecektlr. rfcly• Nasırı Yahya Paıaaın daa Mt11r arlc 

1 fıtteı Bul· 
.,.:..;..;.;. _ _. ___ = ·----====== = =-=--===---= ref I•• ••rllea ıt1• ..ı ki . h d t ., ..... a R M U U ıarlıtaala M11ır . us - ançurı - mlnHtbahD eilslODIOjOD 

tlen balaıetlılmlttlr · 

larlnda Çarpışma.. Bu .ı,afett•, Balk•• d:•· 
letlerl teftrlerl de )aaıır u · 

Mongol kıtaatı ile Japon kuv
vetleri araıında harp devam 

ediyor. 

lunmuılardır. 
1 ıır arı ı 

Mmr barlclJ• •• 
d • ef ecek 

buradan Belıra a . .., .. 
•• cuma ı~nO or•Y 

eaktar. 
Abtlolfıttab YahY• Pat•• 

1 ıbl Prın• 

' 

8elgradda kral •• 
k bul oluna· 

Pol tarafıadaD a M 

Sovyıt hud11 d 
Parıı: 7 {Radyo) - Mo•ıol 

- Mançıko hududlannda ha · 
kiki harp cereyan etmekte· 
dır . Bu ıOn, 60 Mo•aol ta· 
yarul Mançıko huıılucllara 

Ozertnde ufmuı •• Japon 
tayareltrl tle harlıte tutuı · 

muıtur. 

Motk••ada çıkan reeml 
t.tr tebUfde, dıı Mool•llt -
taa k••••tltrlala, Japo• ••· 

...:.:~;;;..;;;.----==-~=-===-= 
mebuıu Hilmi, KHtamoau· 
ra SlvH melıtuıa Hikmet 
lıık, Zonıulclak •• Bolu 
mıntakHıDa Kar1 mebuı• 
Şerefettta, Mullaya Dok. 
tor Rıza Levend, Kon1aya 
Kırklarell mebuıu $••ket 
ÔdGI, Samıuna Enıurum 
mıbuı• Salim, Sl•Ha Kare 
.... uıu Ztlaal. 

muhafızları 
kerlerlnl ptrlıan bir hale 
koyarak bG1Gk aaylat ••r 
dl•dlklert baldlrllmlıttr. 

Tokyo, 7 (Rad10) - Baı· 
•ekil Baron lrano••; Itır 
ıöyle• •trmlı •• Japo•,• · 
auı Ruı,a ti• olan lhtll&f· 
lar1aı hallet••I• &matle bu· 
Juadufuau e61l•••ıt1r. 

Tolrye, 7 (A.A ) - lılan
çurıtlıld Japon ortluıunua 
bir telaltllatle, Bulr 16ltl cı• 
rında Molol - Se•Jtt k11•· 
•etlerin• karıı yapılan Ja. 
pon taarruauaua ilerlemek· 
te old•iu, bir çok So•J•l 
taakıD•• tahrip etltldlll lo•· 
yet tayarelerl•I• Balıaıal 
ıtmallad• uçuılar yaphlı •• 
lZ taJarenl• 41ıftrlldGll 
1tt1•ırtl••ktetllr. 

aaıırı ar 
cak v• harıcty• 

a.. terde bu 
ko•fçte mGsa•1 '

8 

lun•eaktır. B 1 . 
1 nasıra, • 

Mııır laarlc Y• 

dd • Auaayı siya· 
ıra an ıenr 
ret etlecektlr-

Çekyada i•tik· . .. 
idi ateşı ıon• 

miJyor. 
Parti, 1 (Radye) - 1415 

Yıhnda ,akılarak aldlrtllea 
Çek lrahrama•• (Jaaoı) un 
1ald6nGml mOaaıebıtt1I• 
bugla Prafda ıhtıfall•r ter
tip edılmlıtlr. Çekler, Alman 
ıalntaeıaıa alcbfı bOtln tecl 
birlere rafmen CJ••••> un 
be1kellnl 9tçeklerl• ıGılem• . 

• u•aff ak olmuılar •• 
ıe 
ıbttfallerde, Çekoılo•akyanıo 
bl•l•I Majulkln otlu jan 
M•Jarlk tarafından 16ndtrl· 
l•P •ektupları halk• eku· ..... , .. .,. 

B. Hltler 
Berlto, 7 (AA) - Hıtler 

dGa Poloaya hududu mın· 

takHında ta1ar• ti• bir tıf· 

tlıt• buluamuıtur · 
DatlJ ExpreH ıazeteılnl• 

urdlil huıuıl bir habtrı 
ı6re Httler Danzlll hak

İllaktadır Hhler '1aniııı rla

ylln bir parçaıı olarak tll• 
etmlfecıktlr Daaslı a1anı 
.la b61le bir karar ..erml· 

Ltfr fa kat Hıtler Dan· ,.,.. . 
ılı yataodaılarını Rayla va· 

tao41aıları olarak ilan ede· 

cektlr. Bu hareket te, ıuretl 
uhlrede Danalı ıtat<illnli 
muhalif bir ıektl olmıyacak · .. ,,. 

Danzlg yatandııları ba 
ıuretle, hem . Almao, hım 
de Daaslı yataadaıhk hak· 

b f edecekler· 
larını mu a aıa 

dtr. 

--~-

Vilayet Parti 
baş kanlık ve

kaleti. 
C. H. Partlıl yenl atı.am· 

nameılae ı~re btıt6n •tll · 

yetler mıntakalua ayrılanı 
•e her mıntalıay• birer Par· 
ti mlfettltl tayin edllmtıtlr. 
(İeael Sekreterlik bu euretl• 
Parti ltaıkanblıılııır"ıDdaD çe -

lrdecelr olan yaftlerlD ıtmdlUlı 
ıdart bı1etl ualarıadan iti· 
rtıfDI kıadderlDt ••kil tayfa 

etmılerl•I lttldlrmlıtl. 
Vali Recai Glrell bu ta. 

mtm Gzerln• Parti baıkan· 
hk YHlfeılnden dOaden iti· 

laareD a1rılmıı •• Parti mtl
fıttlıl rellace1e kadar Parti 

b•ıkanhk veklletlnl •lllJet 
ıdar• la•1•tl aza11adaa Per· 
teY !tclelluaa barakmııhr . 

Parti mtıfettlıl ıeldıktea ıon

ra tly6n kurul baıkanı eıaa 

olarak ttçtlftektlr , 

• 
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SAYPA ı 1 TORDllLI 

En büyük muamma: Tabiat 

Bir sa iye içi, d : 
birde ası ça 

-----------------------ıuı•••· .. ··-----------------------
Yıldırım nerelere üşer, nasıl korunmalıdır? 

Kirlangıçların ğuru nereden geliyor. 
Yıldırımın faydası .. 

( DGnlırO 1azının devamı ) 
Gdaeıla bu ıaaları, bu 

lutlarda da yarm mOı~et, 

1ar111 menfi ccryanla iki 
kutup meydana aettrmekte· 
dır. 

bazı evlerin içine JU•a yap 
taklarını gör6uün0z 

8 TEMMUZ 1939 
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Yoksullar 
iri ğin ·n 

toplantı ı. 
Yokıullan Gözetme Bırhit 

fdare heyeti akıam Parti bl 
na11oda Vah Recai GüreltnlD 
baıkaalılında toplanmıthr. 

B• toplantı.la Bırltfln ma • 

li vaziyeti, yaptıiı •e 
yapmakta olduiu tıler etra
fıncla 16rl1ülm61tür. V alt 
Kurumun ıbUyaçları •• ıe· 
lıcek a1larda yapmak llte
dtğl itler (berinde izahat al
mııtır . 

12 Merinos is
daha tasyonu 

acıldı. , 
Vali.yetimiz çeuealndekt 

Merlnoı koyunlarandan alr 
naa y&k .. k randıma• netl
oeıl Vekaletin dik kal naza · 
ranı ceik etmlıttr. 

Bu yılki ıuni tohu•lama
dan koyuaculerımız çok me 
mnundur. Hem yünladea 
•e hem de etinden fevkallde 
lıttf ade etmtılerdfr. 

Ziraat Vek&leU, •lll1etl 
· mlzde on iki MerlDoı lıtu· 

Sındırgıda 
sCP7 

Muvaff akiyetti bir temsil 
vıril~i. Ptyes köylülere de 

tekrar edilecektir. 
Sındırıı, (Huıual) - Ge 

9en pazar ıünii akıamı 

Halke•l temıtl kolu tarafın 
dan «K6r» pl7eıl mu•aff a 
ldyetle temıll edtlmlttlr. 

Gençlerin yaptılı bu tem· 
ıtl fevla:alide rafbet ıördl 
ve takdtrlLlrlan tarafında• 
aık 11k alkıılaodı. 

Hattl lltmler daha ileri 
1ldt1orlar: Havad• bu mOı 
bet Ye menfi elektrik cer-
1anları toplanmaaı için bu· 
lutlara dı ıaau,aç olmadılı· 
aı tddla ecll1orlar. Bu aaza. 
rlyeye 16re, yıltılırım eade 
bulutlarla defıl ayni zaman 
da ha Ya molekllllerl tle arz 
ara11nda olabilen bir elek 
trlk ıeçme hldlHıtdlr 

de.n aıeğı ve ıal<uli bir çiz
gi görülQyor. Bu, bulutla 
arz nraaındakl tik temutır. 
Ondan ıonra, kökO bulutta 
olmak üzere, karmaluuııık 
ve aık dalh bir afaç teıels 
kül ediyor, Bunlar, ıtmıella 
yerde nereye dOıeceflnl arı 
yan kollaradır Nıhe.yet, ken· 
dtılnl en fazla çekecek, elek 
trıkll bir yer bulu1or Ye 
oraya d0161or itte, bizim 
ıazQmlzl• 16rdülilm(hı: ıtm· 

ıek bldlıeıl bu ıon ıafhadır. 

Ydduım nır yı düşer? 

O evlerin altında ıu bu 
luomadıfına •e ıtmıefe kar · 
t• olıb ten ıliortalı olduiu· 
na emlD olablltralnla Eıuen, 
&teden beri halk, karl~nııç 
yu•aau buluna• evlerin yıl 
dırım tehltkealndea uzak 
.. u1undutuau bıhr •• bunun, 
lnrlanııçların ufurlu bay• 
•anlar olm .. ıadan ileri ıel 
dlilnl zanneder.er. Kırlan 
gıç yuya11nı bozmanın fen& 
olduiu kanaaU ele her hal 
ele buradan ıelmtıtır. 

Çocuk Esirge
me Kurumunun 

baskülü. 

fonunun açılma11na karın 
vermlıttr. lıtuyonlar btr haf 
tadan beri faaliyete ı•çmlt 
bulunmaktadır Ôo6m0zdekl 
eeneler büUln koyuocuları · 
mıs, Merlnoı koyunları J•· 
ttıtıreceklerdir . 

Ceoçler bu •J tçlade mub· 
telif k61lere ıtderek ay 
nı plyeat ka,tcı kardeılertml· 
ze de göıtereceklerdtr. 

Şehir auyunun 
• • 

Huliaa: Yıldmm ve ıtı 
mek ilmin beoGz pek etraf 
la btr ıelctlde izah edemedi· 
il bir bldfaedlr. Fakat, bt
llyor muıunus, ılz bunlan 
okurken dOoyada ne kadar 
ıımıek çaktı, yıldmm dOıtG 

ve ılk 16rledt? 
Alimler, bunu da heHp 

etmııler: OQnyada .. ,.ti 
olarak dakikada 6 bin, yani 
aantyede 100 ıtmıek çak· 
maktadır. Bır ıGnde vuku 
bulan yıldmmlı, ıtmıeklt 

fırtınaların da HJlll 45 btn 
kadardır. $Opbeılz bunların 
blsden çok b .. ,., olan rad 
yo mıkfaemlzln her 1ıldı 

rım çalntta, ideta korkudan 
yOrefl oynamıt ııbt, Hılne 

inza ıellr, parazit çıkarır 

Bununla beraber, radyo 
muaun •taret etttjl ıök ın 
rGIUbüoden yıldmmın ya 
l11alara düıtOfOol zannet · 
meyin. O anda burada ol 
dufu ıtbı lngllterede, A me
rlkada, Hındde, Çınde de 
radyoların ıe~I tltremtıtır. 
Hattl tecr6be ile aolaıılclı 
•• 16re, Hıodııtaa ormao. 
larıaa dOıen bır y ldırım 
dGnyadald bOtOn radyo ma 
ktnelerlne teılr etmektedir. 

Bazı geceler, yafmurden 
ıonra pencerenizin öaOode 
oturup karanlıkta dııarı ba -
karken uzaktan flmtek çak 
tılını ı6r0raüoüz Bu, ka 
ranlıjı birdenbire fuan kea 
kin bir ııık çlsglıtdır Ne 
çabuk ıeçer l f 11kat, ıtmıe 
tın çıkıp ı~ome ıQratı ı'zln 

zannettiflnlz kadar kın bir 
zaman. 

Fakat, Almuı mQbeiıdlı 
lertnln fcad etlikleri ve «za· 
manı uzatma lletı» lıml •e 
rllen alete bir f lmı~ıın ya
nıp ı6oOıünü tam ı kı dakt· 
ka aeyretmelı kabıld r. 

Bu Alet, aanlyede on bin 
lerce reılm ala btlt>n bır ne 
•t fotoğraf, daha doğruıu, 
ılnema maklneeldlr f •"at, 
ali:iıjı rcıaımleı 1 bir be1az 
perde (berine ı•J·~t 
yav•ı akıetttrfr. 

yauı 

lıt• bu «z11rnenı uzatma 
aletı» ile alınan ı•mı~k hl· 
dlıealoln ftltı:ııını ıeyrettıll· 
mız Z\JD•n görGyoruz ki, 
t4mıelır htç de bizim bıldıjl· 
mi~ ııbı zikzak ıeklınde bır 
hat tıtktp etmt1or. Şımıek 
çaktıiı zaman e'veli. 1uku 

Halk ara11nda da malum 
olduiu itbt, yıldırım en faz
la ağaçlara ve afaçlak yer
lere düı~r. Oaun lçla, 1ıldı 
rımlı ba •alarda Jaimurdan 
takınmak maluadt1le afaç· 
ların altına kaçmak tehlike 
lldlr. 

Fakat, yıldırımın nerele
re dilttOlünü daha lyf bt -
tenler bılakıı bazı •iaçların 
1aaana çıkm•i• daha mu 
•afık bulurlar. Bunlar bil 
huıa meJH •laçları, çam 
ye ıül fıdanlarıdır. Bllakıı, 

yıldırımlı havnlarda bu g!bi 
efaçlsrın yetlımedljl yer 

Yıl.immıo, altından ıu 
ıeçen yerlere düımealoln IO· 

bebl baaltUr: Yukarda da 
ı&rdliümüz ııbı, toplu du· 
ran ıu menbaı elektrik eer· 
JaDl hlııl etmektedir. Bu· 
lutlardakt ıular boıalıp ar -
kalarında mlıbet elektrik 
ceryanı bırakınca bu cerya- ' 
nı mGıbet .. ryanı ha vl 
olan yer kendine doiru çe 
lrtyor. Yer altındald ıularda 
bu eeryan buluoduju tçln 
yıldırımın dOımek için bat 
ka bir yer aramaıına fOp 
hHlz baeet kalmaz 

E•NtA. ~an•I yerloe altın 

Çocull Eıirgeme Kurumu 
ıehrlmtz ıubeal Ankara mır· 
kezi den bir olomatık baı· 

kOI ıetlrtmtıttr 
Kenarı tırtıllı kırkar pa

ralarla kendıhftnde• bir ki 
tlYI tartan baaıülün Atatürk 
par kına konulma11 dCiıOnCil

mektedır. 

8&1k6l çok zarif bir ı•. 
kilde ve ıa1et ha11aatır . --Ürken bir atın 
sebep olduğu 

bnzn . . 

ara sinek mü
cadelesi. 

Belediye, kara ılneklerle 
mlcadele etmek lzere bazı 
tedbirler almala karar ver 
m•ıttr 

Sinekler bir lll~ kullan
mak ıuretıle aldürülecekhr 
Bu tllç BeledlJ• m(htahde 

1 
mini taıafından ı•hfrln ınb- 1 
relik ve ı!nek bulunan yer 
lerlne tulumbalar vaaıtHlle 

11lulacaktır. 

Bundan b"tka her eın,.fın 

proıesı. 
Çataldal ormanından ıeh 

rtmtse ıettrllecek Bıçkı de 
real ıuyunun projeleri yap· 
tsrılmak üzere 26 temmuz· 
da ıhaleat yapılacaktır. 

İtlD tahmin bedel• 5900 
hra olup ıtrmek lıtlyen)erlo 
4'43 ltralık kanuni teminat 
•ermeleri llzımdır. 

dükklnında tel 6rıiliü ılnek 
kapanlars buluodurulmHlı 

otel, kah•e pencerelerine de 
tel kafea laktırılmuı mec· 
burl\lett konulmuıtur. 

Neden? ÇQokü, ••kiden· 
beri kuyuculann bıldıjl bir 
balılkatl bu ıün ıltm de ka 
bul Ye h~ılım etmfı bulua 
yor: Yıldırım, Derede fer 
altında au buluouyoraa ek. 
nrlfa oraya dılıer. Halbu · 
kı, ekıerl meyva afaçları, 

çam ve ılle, altında ıu ta
baka11 bulunan topraklarda 
teaadiif edılmez. Bılakıı, bu 
aiaçların yetlıtlfl yerlerde 
1araltı ıu ceryao ve1a taba 
ka11 yok demektir. 

..... •" •J'-.::.T• •u•u•ı yvı 

den geçmiyor, ta .. ti laerza· Dnn akıam Vıedanl1e ma- Dükklt_nl~r hep bir saat 
te açılıp kapanmahdır. 

eı~~m adalardaki Çattı 
bollufuna mukabil ıu buluD 
mam .. ı da bunu göıtttrmlyor 
mu? Demek ki adadakiler, 
ıık aiaçlı btr yerde otur
malarma rajmen, yıldınm 

tehhkealoden oldukça uzalı 

bulunuyorlar. 

Bın110111leyh afaçlık: yerle 
re yıldmm dOıtüğl her za 
man tçın dofru dettldır 
Yalcız, ıafaçlık yulere yıl 

dırım, efer o yertn altından 
ıu aeçlyoraa dOıer . 

Yer altından ıu geçmlyen 
yerler tamamty!e yıldırıoa 

tehlıkeatnden uzak mıdır? 

Hısyır. Bu rıbt m ntalular· 
da yıldmm btlbun toprak 
ta yarık ve patlnk bulun n 
y~ılere dOıer . 

Kutlara .hiç yıldmm düı 

mez derler, dofru mu? 
D!>itudur, ılım de bunu 

kllbul ve izah ediyor. Kuı· 

lar kendilerinin bir ıırrı olao 
o çok ince aewkıtabıl~rl ıle, 

11 dırım düımlJf'Cek yeri 
bulurlar, Yukcrdn ıöyledıfl· 
mtz ı bl, tecrüb•ll köylü er, 
yer ehında au bulunmıyan 

yerler!, oralarda 1etffl'n ne· 
batlcrdan nuıl anlıyorlaraa, 
kuılar da bu yerleri, biıleri 
flo ktıfedıyorlcr Kırlıtng • ç 
ların ~ncerelerdcn elrerek 

maa bUemeyb:. Onun ıçtn, 

1or altındaa ıu ıeçttiln• kaU· 
1etie bUmedtilmlz yerlerde 
yıldırımlı havalarda, afaçla
ra yakın bulunmaktan kaçın .... 

Sonra, 1ıldmmlı havalar
da ln1anlano lttrbtrlnden 

ayn durmah llzımdır. Me
aeli, ordularda a1lıer milm-

küo olduju kadar bırblrln · 
den uzak etrafa daiıhhr. 

Zıra, bir arada durdukları 
takdirde, bir yıldırım diıer 

H bepılnlo birden mahvol · 
mak tehlakeıl v•rchr. 

Tabiatın bu,.g6a kamaı 
taran •e göı korkutan af eU 
aynı aamaada tnHolar için 
faydalıdır denek •nanır mı
ıınıı.? 

Y ıldmmu~ f aydaaı yer yfi 
zünde ıneyYalann; Hbzele 

rln 1etıımeılne yaram .. ıdsr. 
Bunu, havada huıl etUji 

aatd nitrik' Ue temin etmek
tedır. Roeen, ldroeen Ye ek 
••geoıo bırleımealndeo huıu

le gelen bu aaıt nebatların 
büyümeıt lçlo çok yararlı 
bır maddedir ve bunu ne 
bat kendtıl havadırn alıp 
terkip eJemez Aac .. k bu 

huıuıta ıtmıekJerın yardımı 
na muhtaçtır. 

Atımlemı yaptıtı bir he 
•oba ıörc, ıımoekler•n hu 
ıule ıetırdıtı utd nitrik ıe 
oede ıOO mılyoo too kadar 

• dır kı bu miktar, ınunların 
liboratuarlarda htıiual et· 
tıklerlodeo daha fazladır 

O haldl", ıımıtk çaktıfı 
• kıt, bu hldtıe fle m

0

eyva· 
ların mebzul olacağını dO· 
tüoerek1 blraz da eevlnroe 
mlz lizım! 

- SON 

ballealnde bir atan Orkmeıt 
yüzQnden hem ıahıbıotn, 

hem de bir çocufun yara -
lanmuıle neticelenen bır k• 
za olmuıtur. 

Ôirendtflmlze g6re, Vlc· 
danlye mahallealodea Bey· 
tullah lımtnde blrlıl, tarla
aıada itini bıurdlkteo ıonra 
atına b•nerek tehire ıtrdlfl 

11rada ve o civarda 01na 
makta olan çocukların koı · 
maluıadao .. beyalr ürkmGı 
ve üzerindeki adam yere 
yuvarlanarak mubtelıf yer 
lerfndea 1aralanm11tır. 

Ha1nn, ıağa, ıo la kaç . 
mal& ııterkea, oradaki ço· 
cuklardan Mehmet ltmlnde 
blrlılne de çarpmıı, yOzOn· 
den ve kolundan yarala· 
mııtır. Etraftan koıeaları 
ha1van btr hayla oyalamıı 
ve nıhayet ıehır haricinde 
lutulmuıtur. 

V akadao zabıta haberdar 
edılmtt ve ııe adliye de el 
koymuıtur. 

. -
Acı bir ölüm. 

Teyze zadem ve Devlet 
Deniz Y o1ları Umum MGdü-
r6 8. lbrablm Kemalın tfl 
Bo. Huriye evvelki giln üç 
aydan beri yatmakta olduğu 
İıtaobul Alman hutahane 
ılnde h yata g6zlerint ebe 
diyen lupamııtır 

Bu büyük kayıbımız kar 
flllDda kttdcrlertrnlze ortl'k 
olmak ve taziyette bulun 
•1ıak IGtOfkirlıfını gÖlteren 
aayaı değer zevata teıckkür 
lerlınlzl ıaygı ıle arz ederiz. 

Bıılıkeılr Emol1et MüdOrO 
Hayri lrdel 

Türkdlll: Emnı,,t Müdü 
rü l layrl lrdelln bu acı ka 
yıbı önünde tee11ürlerlmlzl 
açıklar, acılarını pa,latırıs 

Bir kariimiz bu husustaki fık
rini şu şekilde anlatmaktadır: 

« •Uteber ıazetenlzla re 
çenlerde çıkan bir uymada 
(Dükklnların kapanma ıa
atferJ) eerlevbalı bir yazı 
vardı. Ve bu JAZI çok yerinde 
bir tatek, çok yerinde bfr te 
menni Jdı Şehrimiz balkı 
her gQzel f&JI taklit •• tal · 
bıkte ıc('lkmez. Eınaf ve 
bazı dOkkln aabtplerfntn bu· 
11u lıtemekte yerden 16fe 
kadar hakları •ardır. 

Şu tahammiilıüz aıcaklar 
da eabahleylo erkenden dük 
kinını açıp öfle tatıltnden 

de mahrum - •"t•mlera 
kadar çalııan eıoaf ve u 
natkiranın bir de ıece dfik 
ki.o açmaaı ve henüz lokl 
ıaf a müıald çırak 
•e kalfaların da beraber oo 
larla r•ce yorılarına kadar 
çalıımaları çekılfr zahmet 
defıldır 

Eınafıa belki pek çoğu 
bunu lltemlyerek yapıyor. 
(lı kanunu çıktıiı h&lde ha 
la tatbikatında ıh mal 
röıterlllyor . Bazı huiı 

eınafı aörüyoruz. P6ZU 

rilnlerJ umumi tatil oldu§u 
baldo ı ızlı ıızl ı dükkanları 

nı açmakta ve bunu fırtat 
uyarak alıı •cHlf etmekte
dir Hele mahallatta bulu 
ano bakkallar o gün tama
men açıktır. Sözümüzüo 11h 
hatıoı anlamak için oehlr 
deki eaoafı bir defa kont
rol etmek kiftdır.) 

Beled ıye M~cllal belkı ya 
funda yepııcafı fevkalade 
toplaot111nda böyle hayırla 

bir karar verine yaınmııia 
ve lıtlrahata muhtaç halka 

lyltk yapm11 olur. 
Geçen ıün berayl mHlab•t 

civar v&ll,etlerden Buraat• 
ııttım. Saat 19 za ıelmlttl· 
Baktım biltOo dOklıaalar, ra•' 
ğazalar, ticarethaneler bir 
anda kapanıyordu ve herk•• 
httrahata çekildt. Bır kaçıo• 
ıordum. Bu halden çok ınell'' 
nun oldukları •e beledıyeolo 
tıttrahat · l~lo kendilerine b&J 
ıuretle yardım etttfıadeO 
mütetekktr bulunduklaoO' 
ıöyledı . 

Gıpta ettim ve keedı k•0 

dıme: Ah bizim Beledıye d• 
böyle bir ıe1 yapsa ve b6t' 
le bayırla bır karar verae ,,e 
olur, dedim 

Şekıl ıuretlnl ıordum: j\lc lı 
tamları aaat yedide k•P'o>' 

tı•lı' mecburldtr. Kım geç h 
kapatma:r.aa 5 llra ceza • 
oır fmlı 

Sabahleyin giınet dofd&ılı . ,,. 
tan ıonn ne zaman aç• 
açıın Jerbeıt lmtı. 

~6J• 
Yalnız bakkal.ye 11>•• bl' 

lara dJier dükklnlard•0 ~I· 
nal ıonra kapstırlarıı>lf 111 ati 
herkeı yarınki ıhtıy•c &J' 

tem•n etmlı olıuo. Açık bl' 
lunan 'ar hafta tatıltodeO tı' 
tıf ade eden ve eli erinde r~~· 
aatlyelerl bulunanlardır· Jı' 
mekcl, yem ıcı, kabvecf, 

aap veealre gıbt . (Jfe 
a.A IJfl 

Satın Belediye ... ec ıd' 
det 

!erinden çok rica c .. &ı" 
d b&J .. 

Memleketimizde e k•''' 
tatbiki buıuıuna bir bit it 
verlrlerae çok yerinde 
yapmıı olurlar.» 
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1Ç1 N DENj 
KAYNIYAN 
ALMANYA 
Alman~a~ı ölüm ~ahasına o~unan gizli Kih plu .. 

Hılk cep~esi ve komünist cereyanlan. 
Vii - Paristcn 

«Verner Fenk, bu gOnka 
Almanyanın en fazla Qzertn
de dur~uiu bir ıabılyetttr 
Bu adam, QçüncG Jbybrıın 
de1nırden bir çeobere benzi 
hn lnzli»ahna ralmen ı•ne 
fırsat bulup ( u·Jhn) ale1b · 
t•rlıtı yapan Ye bu müna 
••betle müteadd ıt defalar 
'-•Plıbaneyl boylıyan bir 
lreaferanıçıdır. 

Oaun kooferanılarını all 
lca ile dınll JeD mGnevverler 
tab1nınden fazladır. Ancak, 
bu konf er anıların içinde 
behemehal nazı ıeflerlne ald 
hGcuaalar buluomul, Gö 
belıı aaabllCf tlrmekte ve onun 
laır emriyle Verner Fınk 
~•ftalarca hOrrJyeUDi kay 
Qtt11ıell ted'r. 

her gftn Alman hudutların· 
den içeriye ılreo ye elden 
ele doleıarak çok kunetlt 
bir propağaoda ıabuı vü 
cude aetlren kom(iotıt Her· 
lerln HJHI oldukça mü· 
bımd ı r . 

Geçenlerde loaılız · Alman 
t 'caret odaarn a•leo mec 
muanın tçtnde Httler rej ı mı . 
nln aleyhtarlıiını yapan çok 
tehlıkelt makaleler •ardı, Bu 
mecmua, Alman paraılyle 1 
çıkmaktadır; ve ticaret oda
ıına aaenıup. J 200 Alman, 
onun daimi karttdır. 

Ahnanyada Hctler "leyh· 
tarlığı propaf odan yalnız 

TORKDILI IAYPA ı 1 

K U _ K I llalyan malbUafına güre euıgaristarıın mlyeti: 

. . . - . c .- lihve vl tleri Bul-
mıy_e ı r ı _ f ıy ı. · anı tazyik ediyor. 

Amerikalıların bu gizli cemiyetine mensup beş genç gar_ı . -;aziyeti fugo•-
meş~ur bir ıazeteciri dağa kal~ırrlılar. Bulgarı 1~?ın mi tabi olacak? 

AmerHrnd"'• meıhur g"zlt 1aoız ıyt olacalt çünkü biri · la Vj'OYlln tne _ beyninde üolv.erııtelıler r 

cemiyet Ku - Klukı ı t lu r ıfhtırM en gördüm, dl Fran1ızct.1 Le Teırıp~ g 
1 

ndıı Itır çok bısflar huıule 
Kfaon ıt menıup b 1 geoç, yor zctuln lu Romadıkt uıut sı U melrtedır Ayrıca Bul-
th.ndtye tudar hemtn he Koot lior , hemen dan• et - h b it l ın Bulgar l ı i r · l 

mu a h ı ll yan - ü va - eıırlıtandakl orta mektep er-men h iç duyulmamıt btr va· tığ ıenç kızdan ötür d•lt- tnn üzerinde htr tur ll 
d b k 1 t tr et• de hal1anca mecbtııri HD ka yapmıılıudır. Hldıaeyt yor •e danıı yı:uı a ıra a ııhya miifacaat a e~ ıe · 

1 1 
Dıfer taraftan 

anlatalım: nk otomobilinin durduiu melcte oldufuou ve a o muı ur. 
Vırj ol vıliyetfnde, ıehh :n yere koıuyor. Fakat yolda kilde Sof ya hükOmetlnln üulgıulıtaD 1942 de Roma· . 

·h f dan1Dt1lnln da a"ıle.cak olan dOnya Hr· Ok •- •- '.ıı. l ı d bl bı d bl b ._iti bJrden mı ver t~ra ı na u T ... en y H• n u up er n fn r en re eı • • btl dlrdlk t ti ak• daha 1ımdl· rlode (Vaııogton Taymlı) biçare adamın Ozerlne çul tem•n ıne çalııt ı f ıoı ıtı ıne 1 r la 
k ten ıonra ıöyle diyor: den karar Hrmııttr NI a-gazeteelne yazdıfı fıkralar lanıJorlar Ye bu ıırada •· d n A 

Romada Bulgufıtan al 1et ltalyanın da orta vru · 
le meıhur ınettel •e mu fauna bir elektrik llmbul· ıık aık babıoluolll•ktadı · ada olduiu gibi tadlllt 
harrlr Kont Eıor ıKaılnl danı le vu'rulan kont keodııtnden f 1 

1
&re, P 8 1 

Buradal:I meha 1 e ılrl prenı ıplert bulunmaaı a 
etmektedtr. Bu ıırada lı.u geçıyor. Balkan yarımadaıının rlıtaoda birçok nmıtler 
lGbüo kapıc111 kcodlılne Gözlerini eçtıjı zaman et ruıoda ı• k J 

raf.oda P.k l'I. J taoıdıiı beı muarız kuvvet a" ka· u,andarmaktan ıerl a ma-yalılaııyor ve: tekılm ıedılmlt oldu.a 
8 Otomobıhotze bir balr genç g&rQyor. bul ediliyor, ıö1l• :~aııl!~ mı~t~~~arların Oobruca ve 

du: 
1 - Httler, dtier millet 

lert idare etmek lıtlyor. 
2 -~ Alman hallun1n ek 

eerlyetl, bu nevi hareketleri 
doiru bulmutor. 

3 - Hız, baıka mılletlert 
boyunduruk altına almak 
tıttyoruz Bunu herkete ı&y 

Meıhur Ku - Klakı yanda açılcca dem0 Akdeatzde mahreç ıddıaları 
Klan ıtzll cemtyetlne meD- tarafına tltıhak etatlt 0y1"un· l 1 t f oda• 

Roma ıasete er ara ı ıup olduklarını bıldlfl bu TOrklye, Romsnya ye y d 
f u. a11ıkca deatelenmekte lr. ıençler, kendlılnl bir oto · nantıtn, dlier tar• ta bl ,. 1 ti y gOS 

mohıfe koyarak JHIZ orman• goılavya 8u 1earletarı g euıgaristanın yaz ya u • 
lara dofru götürOyorlar . mıhvu dostu veya bitaraf l8YYIRIOkİn8 tabi OllC8kftr: 

Muharlr ceıur btr adam- de•letler. Halıarlıtan iddialarında 
dır . Soluk kantılıkla ıoru Blnaenal~yh ltal':,ıo~: her n• ka.lar mlh••r dev· 

Garını lae Verner Fınk 
~•o hoılanır Hıtlerln taf ko
ta olan mareıal, her neden 

merkezler de dejtl 1, Sıegf rled 
lıUlaklmlart r tbf c ephelerde 
de hOl&Qm ıürmektedfr Al· 
man polıılnln elde ettıAl ıon 
broıGrler burada çalııan Al 
man amelel~rloe bıtep et-

1 1 ey ıoız! yor: mugaletalı veslyet 1 letlerloden eeHret ılrmek· 
mühim battl kati bir r~ 

- Benden ne lıtlyouu tın••· te ıae de, Gç taraftaki hudu· 

•• bu nevi hldlaelerden 
"1e11ıoun olmaktadır . 

C,çenlerae gene ıtyaıl 
"1alıluimlar ktmpından onun 
91Drıyle kurtulan V . Fınk 
ile Cartnı aruında t6rle 
~tr ttı6klleme ıeçmııtı: 

- r. ampta •pey bir mOd 
det kaldanız. Ô1le zene dı • 
10

ru01 kı yeoı bir hldlıe 
tertıp edecek kadar burada 
"•lcıt bulmuısunuzdur. 

HaJır, yaaıhrorauouz 
~''eı!lf Ben arhk h ç bir 
"'"•ya mahal vermemeye 
ÇllafllCaf 

ım. 

lıt,- Lakın, ılzln gıbı ince 
•rlaro elbet de Vf'DI bir 

1
' 1 hulmuıtu.! Korkmayınız c,._, 

-.,1 rt>, anlahnız onu brı .. 

mekte •e onlara ıu direk 
lifleri yermt"ktedtr: 

l - lıtn 1 zl alır yapın11! 
2 - Ücrt"tlerla aıtm 1muı 

için greve bııt •urunuz! 

3 - Baıka yere ıürOlen 
emf'lP,erfn lehfne •e uıgar 
y~oln a evh•ne hınf"~t"te ge 
çlnl1! 

4 - ŞuQ.tlu ve t~tktlii t lı 
bir haldt>, yaphfınız itin 
ıemere •ermemeılnt ot't ' ce
fen dtrect"k trrtthat alınız! 

Pıopağandanın nevileri: 
Almanyo . bfr l ıl hariçte 

di ğeri de dah•ldt: tab edilen 
muhtelı f gizli broıOr, mec· 
mua, r&z~te ve kı tap lıOcu 
muna uğramakt"dır Gizli 
teıkılat. fıı l i btr ıurette Ct!p 

hede çalııanlara bu netrl 
yatla bıtap etmctlcte •e ek 
ıerlyetJe fU Doktalar fizertn · 
de durmaktadır: 

1 - M.lioo aakerl paktı 
kahtolıuol 

2 - Kahrolsun harp! 
3 - Müoıh kooıreeloden 

ıonra niçin bizi terbtı etrne 
dllf't ? 

4 - H ı tler, Avrupadan 
h ç b ir arazı lltt'mıyorum 

demııt ! O haide onun mıl 
yoolarca lira aar federel& yap. 
tırd fı bu ıatıhlıimlua ne 
mana vermelı? 

5 Almaoyadan h•ç bır 
devlet toprak lıtemed f ı bir 
zamanda Hıtlertn bu faall · 
yetini ne tle lefılr elmt"lı? 

Gızlı broıürlt"rln, ye hut 
mttcmuaların altı, J• Alman 
ve A vuıturya lıomOnht fır 

ka11 ve lmza11n1 tAıımakta, 
yahut da Alman h~Jk cepheıı 
f ırrııa11nı Üzerlerinde bulun 
durmaktaduJar 

Alman pollıl, hJç bir mer 
hamet duvmadao bu me'm 
nu veılkalara uhlp olanla · 
ra derhal alam cezuını tat
bik etmektedir. Maamaflh 
fotofraf, Hıtler aleyhtarı 
atzlı nefrl ya tın çok it ine ,,. 
ramakta ve klııeter elden 

ele gezerek epeyce kari bul 

maktadır 
führer p,.fa eırdıjı gOn 

ı zli kllıelerden lf~IUt!D ta 
: .. ı muhtelıf yerlere dağı 
tahnııtı . ' . 

Bu klııelerde de ıu mil 

hım eaaılar ıöze çarpıyor-

4 - Yeni fctıbler, yeni 
yQkler f"tlrecek ve harbt 
yakJaıtırmıı olacaktır, 

5 - Bu11un içindir kt, bu 
polettkanıo derhal nthayet 
bulmuını lıtlyoruz 

6 - Harp verg!ıfnl ve 
mecburi yardımı kaldırınız. 

7 · Çek Olkealnden or
duluınız ı çeldnf.ıı ! 

8 - Harp malzemuloln 
ço~Atmaaıoa manı olunuz 

9 - Yevmlyelerln!zl Jflluel 
t o lz ve bu ıuretle ıulh fçln 
ıkt aad yapınız 

10 - liltler, k6tü ıeyler 
dOıftnOyor. 

TıaJare hücumlarına karıı 
m0dfıfaa ve korunma tertl-
b.tı alan Almanya hava 
nezaretinin mecmualarında 

oa11lıa, bir rün fU muz1r 
neırlyat aör6!dü va bunlar 
derhal toplatıldı: 

1 - Zebırlı gaz maıke 

lerl, ölüme mani olmaz. 

Ôlnmden kurtulmak lç•n tek 
blr çare vardır O da ıu h· 
tur Ç6oİlü bizim ebeveyni 
mızın ve çocuklerımızın ha 
yatı her ı e yden kıJmetltdtr. 

2 - ııttlerln, Görlnrın, 

Göoelıtn. Henin ve Le,yln 
gaz mukelert yoktur. Çan 
kü ool•r kendi ıatolarıoıo 
vıllllarının • dahilinde mtl · 
yonlar earfıyle barınaklar 
yaptırmıılard1r. Bu milyon · 
ler ı'alo verıtlerfnızle mey 
daofl ıelmlttlr. 

3 - Almanyada l.üçQk 
çocuklara mu\:ıe •erılme 
mektedır Hanrl ana ve ha 

ba bu ıeralt dahtllnde ıulhu 
temenni etmez. 

4 - Sız Alman mtlletl 
için ıulh Ye hürriyet temen 
nl ediyoruz. Btz bQtQo mtL 
letlerle ıulh ve ao.t'uk ha-
vaıı içinde yaıamak lıllyo · 

ruz 
Hariçten relen aızlt hro· 

türleri hazan ça' ÇUY•lları 
nın yahut tohum paketler! 
n ln dııh . lındt'! çıkaraıak mOm· 

küo olduiu a hl, ampül ka· 
taloklarıoda ve dıjer aatıı 

tevıızımı derununda bunlar 
dno bulmıak mümkGndür 

Geçenlerde meıhur Aluıan 
muharriri llanrıh Mamn Al 
mao mıllet l ne htıabı küçük 
tohl•m paket1ert tçlodt"n çık-

mııta . » 

nuz. 

Gençlerden biri cevap 
yerine olarak cebinden btr 
ustura çıkararak za va lir ada · 
ma 1ıl5ıterlJor, ıoora ıoluk 

•oluk gOlere": 

oynıyabtleceflol zaone ı 
du antreYlzlontt dnlet er 

tedlr. 1 R ve 
t 1 l u ııı• · olan Tlrklye, omaa1a tal,ft Arnavut u d 

B I•- 0 dev· Yuoaatıtan Ue çevrtlt lr. den •oora bir a •• 
leU oldufunu da kabul .~~; Balkan Antaatı tle ballı 

,_ h • kufv ola• bu devletler Bulıarfı · me~lt', atta en ııot 
1 bıl et .Ja kend• taraflarıaa Balkan devleti o a t tanı • 

bir efen dert ı6rmelctedlr. k 
1 

çekmeie çalıımaktadırlar. 
Bundan maan• lll•~a:: Halt;ukl BulıarlıteDıD kuY· 

- Sana. dfyor 
vereceflz 

- Sebep? 
- Geçen makalende ba 

b!lma ve anama yazdıkları 
nı öirenmek için. 

Ve ıklncı lf'DÇ tllve ed ı 
yor: 

- Ve ayaı zamanda, kız 
kndeıtmln nit•nı henOz ret 
mlyet ketbetmed~n bunu 
iteleme tlln etttffn lç ın! . 

Şehirden on kilometre 
ötede bir orman orta11nda 
otomobil duruyor. G•nçler 
btr mGddet aralarınde, ko· 

Akd"nlzde buluon•1111 
1 

utı Soh• bal&umetlnlD itu 
btle, Balkanlarda ' f~~~:·:te Üf devlete muarız bar cepbe 
ve Frın.adan deh• 

1 
almaaını mlmkü• kalacak 

d bir tu r d ~ ldt it, birinci derece e vul1atte e•ı r. _ 
lıtemektedtr 

1 
ltalyan Romada ıöylendlilae ıo· 

ltalyanların bu tes ' Cıy a re, bu aebepler dolaJlılykl• 
hariciye na:ım Kont 1 Bulgarlıtan YuıoılaYya Ja · 

f gııeteı · 
rıonun Teleıra o uıuD laıarak vut1etlal o•a UJ· 
n rn baımakaleı!nde dl dur1Daia meJJ&ldlr. 

d l ekte r. 1 l 
uzun mtldafaa e ı iP olıun. Şu hale nazaran ta 1a -

Vaziyet ne olurıa AllDanya YugoılaYJa 
tırlyat, 

busCin matbuat. nıktfl9dl araııadakı ballar aıklııtılı 
propağanda, radJ:• eketler takdlrdeD bundaa Bulaarlı· 
va11talar 1 ılyaei ar d , 111a tanın mecburen halfaya •• 
veıalre gtb1ı bütOo k•:r,~daD Al manyaya d6nmeıl netlH" 

nuıuyorlar ve nihayet za•al yuıtaları , talya tır t nın 
11 

çıkacaktır. Bu ıekllde 
lı ruetecıyı uıtura tle doi· çalııtırılarak , Bu l ıarıı 

1 
u Balkan Antantının Sof,ada 

ramaktıo vazgeçiyorlar fa. bu g6ok0 bttarıf 011{.~a ki tazyiki azalacak •o Bul· 
terk ederek nııhver tara d 

kat bu sefer de öyle feci k ıı ıar hiıkumeU hareketi• • 
l ılttbakı, temin edlllJJe daha ı'"'rbeıt kalacaktır. bir ceza tertıp ediyor ar kt, ... 

tnanmıyece jı teotyor ı~tecıle · Bu vaziyete e6re, - Re. fDtılDID buna 
geliyor. 

Ku - Klukı - Klannın 

Btr çok ltel1•; ı•Buodan mada zannolundujuna aöre 
rl Bulıarlataoda ır ıcllerlD _ Bu'ıerııtaaın nihai vnf· 
maada Rulıar ıaı:et 1 l k b 1 

bet genç, bıçere eelrlerlnt, k 1 da ta · yeti Yugoıla•yanın foe a · 
. ' den büyük bir ııD'J u laıdır . lı olacakhr. iyice ıoruyor ve yo un ke d t oluorıı 1 1 l 

yay" an d Her ne oluna olıun, ta. narında duran bir katran R l S f,a araııa a 
kazanına ıokuyorlar. Zsnl d:ı:~ ~I; IJ';ı, ıtllt söze r•D matbuatına g6re, Sof· 
h ademıo her tarafı katran· yada lkl blok araaıada ctd-
landıktan ıonra da, otomo 
blldekı yutıklaraan btrını 
ıakop, tçtodelııt kut tüyleri 
nf gazetecin in vücuduoe, 
daha dofruıu katrenl.rın 
6zerlne eerplyorlar. Ondan 
ıoora da kurbanlarını yo · 
lun kenuına b1ralup ıehlre
dclnOyortar 

Gazeteci lıe bıtkfn bir 
halde, l'lca J•ttıll lradat 
bağırarak etraftan, imdat 1•
tlyor. Buau •ımaent• duy 
mıyacajıoı anlayınca ı0d1Df' 1 
•ürOoe civardaki e•lerdeo 
btrtae kadar ılderek kapıyı 
ç ~ı. yor 

EY Hhlplerl, bu korlcunç 
vaziyeti görOnce lupıyı •ç 

makta epey tereddat edı 

yorlar. Fakat n heyet vazı 

Jet anlaıılıyor Kontun yar
dımına lıoıuluyor ve onu 
hemen civardaki bir huta
haneye nakledt yorlar . 

Ştmdl pollı, •akanın kah 
ramaolarıoı aratmaktadır. 

çarpmaktadır. 1 d l l caktır 
Kraln Borlıl Ro11uıyı z di btr miica e e o a . 

• çt · yaretı halduoda ortay 

" 

h b her def a11oda an a. er 
fakat muh· tehzlp olunuyor 

temel bir yakınlaımınıo H · 

mellerl atJln 1 ıf o dula bak · 
kındald ıaylals r IH bu ka 
dar aaıl11z deatldlr. 

Tfcaret anlaımaıını renı 
lemf:k, aynı •aman da ıkı 
memleket ara11nda da tediye 
ılılemlnl kolaylaıt1rmak 
lılalduadalif ıorDtmeler bat 
lamııta 

Komada Bulaar ltalyııa 
mGbadeleıtnln hacmini re 
ol !etmek arzu ed ıloıektedır 
E:uen Bulgartıtantn ecnebi 

1 k~tJcrle o!en ticarette 
111emd e 80 ol Almanya ye lral 
yüz • 

8 ıledfr 
' oııer taraftan bu a' ip 

d ftalya ve Bul1ra
t1duıoa;aııoda k01tlirel b ir 
rııtao 

1 anın Sofynda imza 
an aım d IQ 
edtlmlt olduju a ma m 

dur. 
Bu anlaım• iki memleket 

Gönıo ısliy e · 
· nıa~~emesinden: 

Gönenin Rüstem mabal-

d •ıı O•m•• kızı leılo en v 

f { Fatmanıo G3aeafa acer y 
T 

-ahalhrrıtacfe ey-
ıra• "• .... 

ıel ofullftitndan Oıma•, 
Ferhad aleyhine açtıjı bo-m. da va11nda müddei· 
t•ı.t 
aleyh Ferhad 161terllen ad 
re• ve ıkametılhında · bul• 
namadıiından tllnen tebll · 
f•t yapılmıı ite de da veli 
kanuolyeye icabet etmedi· 
tıoden gıJabıoda muhakeme 
tcra1ma ve ııyap kararının 

tllneo tebllflne karar ve· 
rtlmft ve mahk~me 11. 1 939 
tarıh l ne taallök edılmıı ol· 
duğuodırn müddelaleyh Fer 

hada ııyap kararının teblt- ~ 
fi makamına~kaım olmak 
ibere lll11ı olunur. 
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A merikamn bayrığmm yıl· 
dızlın. 

Amerlka Btrl•t•k Dnletl• 
rJnl• ba1rafı, bu ıGn her 
ltlrl f •d•ral de•lett ıöıt•ren 
48 1ıldıadaa m6teıekkıldtr. 

lıte ı•(n•ft aarın ıoaun 
dan beri hiç tl•ltım•1•• bu 
48 1ıldıza, ••k 1akıa.ta Itır 
yıl.tız dalsa lll•e oluaaoall 
•• Btrletllı de•letlerfn ba1· 
ralıa.tapı 1ıldız atletll 49 a 
çıkacaktır. 

1776 yılıaın temmusuoda 
Amerika lıtlklilfnl tlln etti 
il zeman bayrafında yaloıs 
ı 3 yıldız bulunuyordu. 

Bu 1'10 en ileri btr me
tleDi millet olan Amerilnh · 
lar, o zamanlar ııtıld&U.,Jnl 
almak lçtn muhtelif ku•Ht · 

lerle milcadele ttmltler ve 
bllha11a Alman ırkıadaa 

ıelen lnııltere inalı 3 Goc(i 
Corcun kun•etlert ıle uzun 
kanla kavıalar yapılmııhr. 

Nıhayet A.ıaerlkalılar ıa 

ltp ıeler.k, hürlyetlerlne ka · 

•uttular. O tarihten bu ıl 
•• lıadar tam bir b•~•k a 
ıır ı•t•ft oluyor. Ve bu sa
man içinde, lnıtltere, Fra•· 

•ıs bGlıml altında buluaan 
muhtelif Amerika• m6ıt•• · 

lekel•rl JJHt ya••t lıttklil
lerlal kazanarak Amerika• 
blrletlk cuml11rlyetl•rlne U 
Ulaak ettiler. Her btrltll• il· 

tllaakı, A•erlkaa bayralıaa 

.. lr yıltlız lllve •dlyerdu. 

Kuk dokuzuncu yıldız. 

Şimali A m•rlka kıtaııaın 

elmalı ıarltl k•ı••Jnd• b•lu· 
aaa Alatlııa pek yakı• lltr 
tarih• kadar hail arasld•ntll 

Fakat bu toprak parta•ı 

p•k yakıada Am•rlka Btrl•-

ıtk eumlııwrly•il•• J••I bir 
fetl•ral laevl•t olarak lltllaak 

ecleceh •• itte bu tarlht•a 
toara d Am•atlıı:a bayralı 

48 J•rln• 49 Jılchs tatıya
cakhr. 

.ll11laa htrçok teprak par· 
9aları ııbı laarp •• kanla 
deill, para ıle Amerlkaya 
ı•çmlttlr, 

1867 de, Amerika d••let 
mftateıarlarıadan Sev art, 

Ruı çarına tam( 7.200 000) 
dolanererek bu kara Parça· 

11•1 lltrl•ılo devletl•r heıabı · 
na aatın almııtı. O zaman 

mlıletarıa bu haıl birçok 
tealıı:ttler• 101 açmıt ve ••

rtlen para taraf HJılmıktır. 

ve latrçoldar•: 

«Karlarla kapla bir ka9 
kaka parçasına bu kallar 
para •ertllr mı? deyip dur · 

muılardır. 

Fakat ıonradan, hldlıat 

Se•arha yerdea 161• kadar 
haklı olduıunu 16ıt•rtlı. 

AlatkaDıo d6nyanın en 
çok zeaııaltklerle do~u bir 
yer oluıu anlaııldıkta• ıoc

ea ıoa kırk H•• itlnd• ltu 
mıntıka altı milyarlık altın 

Gç milyarlık ıGml• •• ita 
kir ihraç •tmtıtlr. Alatka 
ayrıca .teaelle, bir buıuk 

mtlyo• fraak kıymetfatle 
Rea Ge1lll koaıerveeı, dok 
tan mllyoa fraak luymet1n · 
de diler kOrlder •• bir mil· 
rtr kıymeti ati• balık ko•. 
Hneıl ihraç etm•ktedlr. 

SQNO VAR -

TOIUtDILI 

Balıkesir Belediye 
Reisliğiııden: 

Çataltlai Ormanından Bahketlr ıebrlae laele edilecek 
Bıçkı derHI ıuyuaua takribi proj•lerfae 16r• etaı projele 
rlnln yaptmlma11 ltl Nafıa V •lrlletlnce teabit t'tillen ıart
aamHlne •• artarma, •lulltme kanununa ıöre •• pasarlıkla 
tlıaal• •dllecektlr. 

1 - lıın mulııammen b•dell (5900) liradır. 
2 - Pazarlık 26 7 939 tarih çarıamba ala6 ıaat 16 

•a Bele•t1• encl•••l•d• yapılacaktır. 
3 - lıteklil•rln aıalıda yasılı temlaat •• vetalkf aynı 

ıln taat 16 t• kadar •••lm•a• teıltm etmit olmalara il· 
sımdar. 

A - (443) Liralık kanuni teminat. 
8 - Ksnunun tayin ettlfi veaıkalarla ıu projelerini 

yapmaya ıa aht yetıne datr nafta Veklletıntn ıhtııu nıt. 
kaaı. 

D - Kaauouo d6rdQncü madJ .. ı muc ıblnee pnarlıi• 
ıırmeie mani bir hali bulunmadıjına dair lıttklt tarafın
dan lmzalaoroıt bir mektup. 

Taliplerin •• fasla mal(kınat almak lıtlyenl.rln Balıke · 
tir Beledlre Re t ıliiln• mOractıatları lllo olunur. 

4 - . J - 193 

idare heyetinden: 
Hududu: Claıı: Mıktan: L Mevkll: 

Şarkan Çtfteyol, tlma· Tarla 
l•a lıllm Talatr Kara 
Hatan, rarben yol, 

890 427, 50 K. Halalca yo
lu Meralar 
mevkii 

oenubea Kazım bey 

Şarkaa dere, tima· 
len Karacalarla Ah· 
met ollu Ali tar· 
laıı, ıarbea ark, 
ceaubea k6piG 
Şarkaa hudut tar
latı, tlmaleo yol. 
eeaube• yol, ıarb•a 
yumurtacı Melamet 
On batı 
Şarkaa Karacalar 
lı Hacı Ahm•t oı . 
lu Allıtmalen Ha· 
ltl lbrahlm, ıarben 
06nGmcG otlu Sa· 
dık. ceaultea Mu-
hacir Şaban tarlHı 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

80 60 

eo ıo 

60 60 

ray., me•
kU 

» 

0Yak6r Ka
raai•ç bu-
run M. 

2205 Ltra 28 kuruı bina ••rıllerlaln t•mlnl tahııll için 
Balalreıfrln Eıldkuyumcular mahallHlnden Haeı Hurılt, Ha· 
cı Mustafa ve Hacı Recep ••retelerlnln taytaa mutasarrıf 
oltiukları 4 parça ıayrl m••llulun ıatılmattaa tabılllt lıe
mlıyoau•c• karar ••rll•lt •• idare he1etlace 1 ·t•mmus· 
939 tarihinden 21 temmua 939 tarlhlae kadar 21 ıün 
mldtletle müsay•d•y• çılıanlmııtır. 

Arhrmaya lttlrak •decek taliplerin artırma b•dellaln 
1Gzde 7.5 ntıbetlnde depoalte akfHını •ez••Ye yahraralı 
idare he1etln• müracaat ederler. 

Daha zl1ade mal~mat almak l1U1enlerln MuhHebel 
Hu111ıl1• V arldat M6dGrlGll•• m<iracaatları illa olunur. 

4 - 1 - 194 

Devlet Demiryolları 3ncü 
lşletnıe t\lüdürlüğünden 

Aradan bir Hn•deo fazla auaan ıeçtifl halde tahlpl•ri 
tarafıad•a aranmı1ao •• ıabtplerl buluaamıyan muhtelif 
•IY• ldar•mlz me•suatına te•ftkan 25-7-939 talı 1601 •a· 
at 10 da Balıkeılr lıtu1oau anbarında arttırma ıuretll• 
satılacaktır. Talipleri• yukarıda tayin edilen ıOn •• aaat
ta Balıkesir latatyonunda tetıkkill ed•cek aatıı lromtı10 · 
nuna •Gracaat etm•lerl ilin olunur. 

Arzu edenler tahlacak effayı meeat aaatlerl zarfında 
anbarı r6rebllhler. 

4 - l - 195 

Doğuınevi ve Köy Ebe 
Mektebi satın alma 
komisyonundaıı: 

Mık tarı 

Doium••I &6y Ebe Mektebt 
l~to lçla Yekun Madd•aln claıt 

3300 2200 5500 Koyun eti 
5400 300 5700 Sat 
2200 JOO • 2400 Yol•rt 
3600 4000 7600 Taze ıebze 

500 500 1000 K•ra eebze 
Dofume•I ile K61 lbe Mektebinin 939 yıla •ruk ıb

Uyaçlarıadaa yukarda clnıi ve mlkdara yazılı maddeluı 

için muayyen ıGnd• yapılan tekllf!u l&yık hadde ılrül· 
medlfladen ihale 17 7 938 paurteıtae talak edllmtıtlr . Ta· 
llpl•rln o alla ıaat 11 de Doiume•lacle koml•J•D• mG· 
racaat et•elerl ilin elua•r. 

8 Tl.MMUZ iMi 

Balıkesir \ Tflayet Daiıni 
Enciinıeninden: 

Cinai: Raylt bedeli: Miktara: Temlaah: 
Lira K. S. Kıl o Lira 

Madea lıı6m6r6 9 00 60000 40 
Gaz ( T •••k•ıl ) 2 60 130 < Te••"••• ) 21 
Benzin ( Tenekeıl ) 2 70 ııo ( r ••• keıı ) 27 
Peyatr ( T•nekeıl ) 6 00 12 ( Tea•ll••• > 1 
Koyua eti 40 4000 131 
Kuz• •ti 35 4500 105 
Kuru faıulya 15 800 g 
Zeytta yalı 42 400 13 
ince tuz 5 800 5 
Şeker 27 2000 ., 
Kepek 2, 50 IC.00 4 
Nolaut 8 550 4 
Yumurta 1, 21 llOOO ( Atlet ) 12 

1 - Balık•ılr M•mleket hHtahanetl ıht11açlarından olup 7ukarıtla claıı, •lktara, 
rayiç bed•ll •• mu•alııkat teminatları yazılı •rsak •• 111abr11kata temtllt mGdd•U :aarfıa· 
da da talip çtkmadıiındao l7 temmus 939 tarlbln• kadar rıtekll hu:ınır.aada ihaleleri 1a· 
pılmalıı: 6Hre btr ay mlddetle pazarhla l.ırakılmıthr. 

2 - lbıle: Eacftmınln mutad toplantı ıüal.,ı elaa p•:aartHl •• 1t•rı•m~• ıilalerl 
aaat 15 dı yapılacafındaa lıteldtl•rl• mezkih ıtınlerde mu•akkat lemlaatlarıaı Jahr· 
dıklarıaa dair makbuz ••Ja ltaaka m•ktuplarlle Vılly•t makamıatla mOt•t•kktl Dalat 
EncG•ene müracaatlara llzumu illa oluaur. 4-1-175 

Bahkesir Sulh Hukuk 
~akimliüindın: 

Açık artırma ile paraya 
ç•.,ll•cek ıayrl meak•Uln 
ne oldufu: Han•· 

Gayri meokulln bulundu· 
iu mevkii, maball•ıl, ıoka · 
iı numara11 Bahke•lrln 
Martlı mahalleılad• tllrt 
oda, bir kll•r a•laıu•da dam 
Te ıu kuyuıunu ha vl 324 
m•tr• mlrabbaında . 

Takdir •luaan 111,met: 
(Sekiz ytızell hra) 

Artırmanın yapılacafı J•r, 
ı&n, Hat: 25-Temmus 91g 
Salı 11at 15 

1 - ltbu r•Jrl meakulOo 
artırma ıartnametl 24-6 939 
tarlhlad•a ltı baren 7 4 Na. 
il• Balıkeelr lera tlalHılala 
•uay1en numaraıında her
k•ıla ıarelıttlm••I için açık · 

tar. illada yasılı olanlardan 
fasla mala mat almak lıtt · 
yealer, ııbu ıartoameye •• 
74 deı1a aumaraıll• ••mu· 
rtrettmlze m6raeaat •tmeh · 
dır . 

2 - Artırmaya lıtlrak lçla 
yukarda yasılı luymetla yaz. 
de 7 .5 nlıbetlade P•J ••r• 
mılll bir baakaoıa teminat 
mektubu t••cll •cldecekUr. 
( 124 ) 

3 - İpetek ıahtbl alac•k· 
hlarla dlier allkadarları• 
•e lrUf ak hakkı ıal:atplerl · 
nta ıa1rl menkul Qzerlacl•· 
ki haklarını huıuıll• faiz •• 
mauaf a dair olaD iddiaları; 
nı lı9u tllo tarihinden iti· 
baren yirmi ıll• lçtnd• •• · 
rakı müıbttelerlle btrlıkte 

••ınurlyetlmlze bildirmeleri 
icap •der. Akıt hald• hak
ları tapu ılctlll• aabtt olma· 
dıkça taht bedehntn palat · 
m .. ındao hariç kalırlar. 

4 - Gihterll•n ıünde ar
tırmaya lttlrak edenler · ar· 
hrma tartnaroeılnl okumut 
ve IGsumlu malQmat almıt 
•• bunları tamamea kalıaul 
•t•tı ad ve itibar ohınurlar . 

5 - Tayin •rlllen zaman· 
da ga1rl menkul Gç defa 
balırılclılııtaa ••ora •n çok 
rhraoa ihale edtlfr. Ancak 
artırma b•delt mubammem 
kıy•etln ytlsde 1etmlt b•tl· 
al llulmas •e1a ıatıı lıtlye 
aln alacafıaa rO~banl olan 
dlfer alacaklılar bulunupta 
b•d•I bunların e ı•rrl m•• 
kul tle temta eclllmfı alacak· 
larıaıa meemauadan fazlar• 
tık•aHa •• fek arhraaıa 

Balıkesir C. 
1'1iiddeiıınıunıiliğindeıı: 

16 · T•mmuz - 1939 tarlblad•• 31 · K. E•••l · 1939 
tarihine kadar alıaacak 169 ılnltk •• S 165 lira 12 ku · 
ruı mubammen beclelll •• 67600 adel ekmek 28·1 gJf 
tarlhiadea ttıbaHa on ll•t ıGn mldd•tle •• ka,alı aarf 
uıullle •kıtltm•J• koaulmuı eldutundan •k••lt •er••I• 
lıteklt olaalar teratu 6fr•nmek lçfa ll•r ıln c.zae•t •I" 
dGrlllüne baı •urmaları •• Jl•tl• yetil ltut•I• atıtMU•tl• 
•al tandılına yatıraeakları 461 ltra 38 kuruıu .haTI te•I· 
nah muvakkat• makbuslartle ihale ıilal ela• 13 - r .... 
mu• · 9J9 tarihi•• mGtacllf pert••lıt• ıilnl taat 15 •• 
mldd•l•mumıhk dalrHlade •lt•t•kkıl lromtıyoada laasır 
ltulunmaları tlln ol•n•r. 
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Balıkesir inhisarlar 
Başnıüdürlüğünden: 

K.anuaen ant.arda kalma •lddett lk•al etitlea 1 O elal· 
el1e ald 398 kilo 936 malaıulCl Ultlaler 1 t•••uz 93f 
tarihinden mt.aren on bet ıln •ltlcletle açık artır••'' 
keaulmut ol.tul•ndan tallpl•rl• ı 6 t•••us 939 ıa.1•' 
kadar batmldlrlllGmtbe •lrae1atları illa eluaur. 

4-1 - tlO _/ 

------------------------------------
Viliyet İdare Heyeti 

Bıtşkanlığındafl: 
Hududu: 
Safı: !ıklt•hlrll Muıtafa, 

Selu: ler~er 1-rahtm 
Ar katı: Hafı• Oıman evi 

Malaalleıt: Ctaıt: 
Oıuçıa•I Ahır 

Ôn6 Yol: I ıf 
Oıu~ı•zl mah•lleılo.dıa loc~otJ• M•hmet ~)fal• -i · 1 

h ti•' lruruı btaa ••rıtılnln te•lnl t• halli içi• ldar• •Y• -
ballda •Hafı yazılı ahma mlsayedel •••ellyeıl blt~,ı 
bulmutlur. 11 T•mmuz 939 ıalı ıla6 eaat 17 d• tll•,,, 
lıı:atlyeal icra lnlıaacafından talip olaaları• 1Cızd• 7,5 ~'' 
betinde dlpozlto allçaaı •••n•J• yatmlarall ldu• h•1•

1 

mOracaatlara li.sımdır. "" 
Daha ztyade malümat almek lıtlyealerla Mull• .. ,. 

H•ıuılye varttlat mGdürllfl11ıe •lracaatları illa eh•~" 

-------------------------3---~ taablıaGdO baki lıalmak Gse • lifte ltuluaa• kim•• •:;ıl' 
,. artırma on bet ıGa claha mlı olduiu bed•ll• • 1_,ı 
temdit ve en b•ıtnct rGnil razı oluna oaa, r••• :, ı' 
aynı ıaatte yap•laoak artır· ••J• bulunmasta h• .. 111t' 
mada, bedeli ••t•ı lıtly•oln b•ı ıla mlddetl• artır ,,ır 
nlaulıaa rüçlaaol olan dl· çıkarılıp •n fek itil' 
l•r alacaklıların o ıa1rl me· raaa ılaal• •dtltr. iki ~ 
akul ale temin •dll•lt ala· araııadakl fark •• it ~ 
caklan meemuundaa fazlaya ıGaler itin ylzd• S t• ,(, 
çıkmak ıarttle, en çok artı - ıap oluaacak f ats •• ~ . 
raaa lhal• •dlltr. 8611• bir zararlar ayrı•a blk .. •,,,J. 

... d _, 
bıd•l •ide •dllHH ihale c•t kal•akıısıa • 1 ,a-' 
yapılama• •• taht tal•• dft . mlzoe alıcı.la• talaıl I 
t•r · Madde ( 1 S3 ) ,.,,,ı~ 

6 - Gayri meakul lHadltl· Hane 1ukarul• 1 .... ~ 
ne ihale olunan klmıe d., 21 7-939 tarıh&•d• el'" ,. 

l 1• " ,,. 
hal ••ya v•rllen m6hlet iç · icra memur u 1.- • i 
inde parayı ••rmezı• ıbale ııbu illa •• 16•t;:•1,,,11• 
kararı feıholuaarak k•adl ma tartaam••1 :•;:; / 
ıtnden •••el en yOlıı•k t•k· ıatılacafı tll• ~ ı 
BMılclılı ıvı Vlltıet Matba,..-Babk .. lr 


