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,,. nonu· •re~·en ayın 
J ltınj .. ' t-
aıen( ~~orJünde, yurdun 
lQf yureğine. uyanık Değişen llbaylar. Bakanlar İtalya - Habeşistan 

ttsına T . 
acık ' urk bav:ısının 
tınu "~. tehlıkede olJu~
lurk 80Vlodi. llerke:sıh·n 
Nı . B wn Kurumunu ya-

nı ı ted ' y ı. 

UrdJa h srtn er gün hızı 
Ya n coşkun hir özveri 

rış. h 
riy ' u st•se ctıvap ve-

or T 
ll'ıt! · ile ıar v.ırınılan. 

llıur 
~llnj . nylığınJon. ~çı , elı - · 

~.ttl ki gınılen. çocuklar lıu-
&iıı· l'lrınclaıı .ıv rn hi•d kle-

1 il J 
r1y0 

o.v~ Kurumunn vc-
'erıir. __ goruyoıuz kj tehi ke 
ııla 0 1rü.le duyulmuş ve 

Şılnıı lır 
Snı 1 

r 
6 

ıran hir düşman k ı · 

er•e~~u Türk kfülın ve 
r,ıu gı, biıtün vurlıı; le yu-

nu k b 
~ilı.. Orumuştur ve her 

'lltın k 
llıı k ·oruy ı.waktır. On-
tr11.1 °hr::ımon ruhu, bütün 
L· \ nrın ·· .. 1 h 
1.11 111 ustunı e vo <'' 

'Y~\'J 
•QfJ" .. n yıla ıyarok h· r 
ı lrı 'I .. 1 er on er Son criin 
ıı de h .. /' k" kı.ıb ıze gosteruı 1 

•1tı rarnan ruh· yoln z 
'•r d , 

ı bJ ·~ a değ l, uz1k yak-

Sekiz ilbaym yerleri değiştirildi. Ay dm ve tekirdag 
ilbaylan tekaüt edif di. [s~işe~ir il~ayı da ba~anfık 

emrine ahnd1. 
Ankaru. 22 (<he! nytuıı

mızdan) İlbayl:ır nrn~ınıla 
değı~iklık Y· pılmıı-lır. Cuıııur 
Bn_şkanının t.ısıiıkirıe sunu • • 
lnn kararııoıneye görP. Arıt C> p 

ilbayı Sıvı:ısa. İ ;ta nbul lımtın 
işleri gı>nel dırcktöriı Ali 
Ronu Ayırıtalı:.ı, Çarıukknle 

ilboyı Süreyyn Sirıoba. De
nizli ilbnyı Funt l)unnk kn 
leye, Edirne ilb:ıyı ÜzJcrnir 
~.:ıliııı (,:orumo, Sinop ilbayı 

Abdullah Burıluru. Burdur 
ilbuyı Saip \'ana. ~lurılin il 

hayı falat Eskişehiru nt:ın

ınışlordır . 

BundJn buşkı! < :uvenlık 

genel dırcktör 1 iiğü şube dı 

rektörlerinden Osmon Adal 
da ikinci g •.mel io1p kterlık 

i~kftn rnü~a virliğine ntanmı

~tır 

Yf'rlcrı dd?.~tır•f"n ll • D)l:ıt rl:ııı ""· 
Jı,n flı • r nı r. 

ları tekaüt üdilmi ·ler ''e Es 
ki~ehir ilhayı hnknnlık em
rine alınmıştır. 

Kurulu yurd müdafaasına 
ait işleri görüşüyor. 

Ankorn. 22 (Aytnrım:zJıın) 
- Dün B ıknnlar kurulu ön· 
emli h ı r toplantı y:ıpmıştır. 

Cenel kurmay ba~knnı ~n

reşal Fevzi t)·ıkmnğın tla bu 
lunıluğu bu toplantı<lo me. 
mleket mü l.ıfunsınn nit işle

rın :..:-örü:-tildıi<•ü sanılmak-
" • C' 

tadır. 
il • • 

Ver~ün gemisi 
İ:it:ınbul. 21 (A A) Bir 

kaç· giındt}nberı lımonıın zda 
bulunmakta ol. n F.rans z Ve. 
rılu11 dı·slröveri bıwun ö-rıe .,; l"" rı 

vtıkti Kös' er ceye doğru yo-
l::ı çık nı ışl. r . 

Almanya 
Uluslar sosyetesine tekr

ar dönecek ·mi? 

Anlaşamamazhğı. 
--- ----+--

Habeş ~ükümeti Cenevreye bir nota a~a vererek ital
yamn son durumunu protesto etti. 

Cenevre, 2 J (A A ) - Ha· 
beş hükumeti ulu~lur kuru 1 

1 ıııu gt·nel sekroterinı> veni 
lıir nota gönderm : ştir . ltnl 
yun n durumunu protesto 
eden hu :-ıota sınır bölge
lerini ~özden aeı·irecck (J'er- 1 

l l") '\ ~ 

r ek durumu ıle oyni za- l 
m..ında gP-r~·ek veya uydu
rulnıu~ bütün hdJiseler hak 1 

kında goq·in yapncak nota ı 
bir komitenin utanmasını 

istcmektedır J 

ILıbeş hükumeti , bu k o
mitcye işini eyice lıa~armosı 
İçin ger ktiği kndnr yar
,l .md ı bulunııı'lyı adndıktnn 

başka hütıin mnsraflarını dn 
yükleneceğini söylemekte
dir. Bu önerge Habe~istn 
nın barışs<lver niy1:tleriııi is · 
bat otmek cruyesıle y.ı p ı l-
m ştır. 

mı? Bunu iyi anlamak ıçın 

uluslar sosyetesi Puktı uhk:
ı1mının tetkiki lfizımrlır. 

Bu paktın 20 inci mudde
sin.lc deniliyor kı : 

(Uluslar sosyetesi üyeleri· 
ndcn olan devletler ulus:or 
sosyetesi misakının yapısı ile 
hu misak.dan evel y.ıpılmış 

bulunan ve bu misak ohkiL 
mı il.e tıızat te~kil eden bü
tün anlaşmaların hukiimlcri 
düşnıiiş olJuk:larınt beyan 
ı>derler.) 

1 ngiltare u luslıı r soıs yet esi 
üyelerinden olmnsı hnscbile 
Sii \'eş kanalı hakkında 1888 
yıltndJ akd eılıleİı muolıede
yı, uluslar sosyetesi mis:ıkı· 
na muhalif gördüğü takdirde 
lağvedebilir . 

1 !uslar ısosyetesi Paktının ~lıtın r tehlike önünde, ht!r 
13 n uyunık ve diridir. --- 1 Lonr:ı, 21 (A .A) - Dey· Homı:ı, 21 (AA) in for· 

( Devamı ıkin<'İ ~:ıyf.ıd:ı ) 
Unun] 

~ t L . O yurddu~l 1rın yu. 
erılık • . 1 tın, ·ıerı an umı~ olıııu 

aı.. Yeter (J'örtlüaümüz un-
l ··ıı tık ~ h 
Qır nı.ımnlıd r. llerille 

İngiliz - A 1 m an Deniz 
An 1 a ş m a sı. Q~lt l'lıorııleket evde işde "il- ' 

,~,1~ 81 hlıntto, her zaman 

,:·k·::":İii!~;:~:~.ş,:; 0:~ Londra görüşmeleri da~a ziyade bir doğu andlaşması-
L .~ ~\ Tö 'kiye on beş yıldır n ın yakında gerçekleşeceği kanağ alın 1 Ye rıne k tedi r. 
~,1~ . ır geni· ilginin gii- \'o.;jngton, ~l (AA.) leJiği cezn hükiimlerile bu-
Yl1J11;dı·lerJiyor. O~ümüzdeki İnµ-iliz-Almon deniz andlnş- clnmnl:.ırı knhlırmnk zt manı 
lrın~ u bu iloj da hn kuvve - rnası hukkınJa Evoning SL gelmi~tır. Anenk ln~ilterenin 

~cek o .., 
}ıırat ve buşorıcı emekler ar gazetesi diyor ki: bu yoldaki diğİıjİ i~·in tleno· 
~~ttl 01'llktır llhısu •ren}İf'te «Esı..ıfle söylenehılir ki Al· bilir ki. hir uncllnşmu böylo 
tJ! U b n "' ' k ı&ı.ıı uyındırlığ'u cri-.tire<·ek man deniz tchlikesinu :ır bozulamaz logiltcre Fransa 
b~.ı ernek · · "ı -:ıl ş · kuvvetli hulunm.ık idn ile İtalyayı ılo. hesubn kat · 
~ ı.ıı•l' • l\:ını e. t evlet 

1 ~fc:e~' de. vurdır. Ancak telt\şa düşen ingılıılor orta· m::ılıdır. Bunlar. meseleyi 
1J1ı~lı er bır çok imktlnlurla ya sonn\·ları nereye vuraca- acunsal bir hokyerine götü· 
l~ ılur \'er 1 1. ( 1 ~ı belli olmıyan bır Jurunı rchilirler İn!!iltcrenin gör 

{.)11)' \'<ive erı ır. ),ıun ~, 
~ "ı ol ış va her şeyi ba~;a - çıknrmışlardır. Bu mesele- müş olJuğu hu i~e karşı no 
1 ı~ "1 lllusı ç·ok istanir. Ça- de gerek Amerika \lı~i~ Amerika ne de J.ıpon-
~~llırı"~P~lrnuk ve iyice ko- leri bokanlığı ve ge:ck Ve- ya ılgisiz kalamazlar . 
~ı('el ıstencm bi: vurddıı rsay andlo~musı ultli~t edil· Söylenildiği gibi lngil· 
1 r. •r hirnz yüksek olmn· mi:?tir.)> tere hu de\'lctleri hır 
&j~ Nevyork. 20 (A.A .) - İn · deniz konferansrna \:cığırn· 

l ttı 1 %ı' •80n günlerde büd giliz • A lmun deniz u:r.lu~mn- cnk olursa, bu buşk:Hlır ve 
"' ın ı- ı.. ı 

1 
IJro 

1
1 ıren kururlar :ılJ- sını yor:ıyon Mevyoık T.ıy- a.endi tmni, bugilıılıı.ü ,luru 

~} n t~" et l>emiryollnrırııln mis guzotesi ılıyor ki ınu ultu~t t::den bir olut 

1

1 ll).,.
1 
rıfeleri inJırıl<lı . Sc1t- «İngiltere hiikiimetı, bcı::? · lrnrş sınJu bulur. ılurm:ık du 

~llru e~ gelıri olan tuz al - kul::ırı için arcısıulusnl ya- gene hoşkudır.» 
,t1'Jr. \en üç kuruşn 8 ıt - sul.-ru k::ır~ı hir sulım suy- Lonılrıı. 20 (AA ) - Bnzı 

11 
trı . ekerdı:ın de\•Jeteı> dığını kendi kendine ynp- gazeteler diyor ki, deniz 

&1 'tt~ ıstihltık vergisi nz: mı~lır . İhtimnlki, Yl· r~:ıy ::ın · uzlaşması , A vrup ıJ ntn dip 
-~llitı h rıathr ueuzlntıldı. dloşmnsının Almnnynya yiik- (D~vuını İkinci sayf:ıdu) 
ııru,,,., u tedbirlerin creniş -
ı 1 ''-'U y ' ~ lir sııymumış onuıı bütün 

d .~ 11 rl)A O.rdımı beklenilen l \r ul ekonomik vo soys l ctkı c-

l tılı:tc:L ınrnnsı, üzerinde 
il "t;: h rın ı gözönünde tutmu~tur. 

)~ tıtrı, İr konudur. Vergilı~ri indiren son 
~ ~at~'•nı, Ttirk büdcesini " karnrlnr ıla bugünün ckono-
1 Ju Co.bu k ilerlemok ııı c •lın k mik icnplor.ndon doğmuştur. 
Jrı ıı~le be zorluğunun 
~~ ltıfj lt ı>ro.ber ulusun Bir c;ok ekonomık i şleri -
ıı. '11llı ı.ır~:-.ısitesini hi(· kü- mizi ılc,•l t hüdcesirulf n ny 
'lluı': 0 rnışt· ı larl I ~il t ır . O, imkfın r. ı n para a y;1pıyoruz 

r. "er:dıır yurddaşa O büdccnin gelırindc de ~ü 
,;1 utnı rı s lnnkL rdnn plrnsiz ekorıoınik ZHuretle-

ı,Q ·r. y ıyı esas edin- rı ı uyof'ağı:r. llole hu tedbir· 
"il~ orılpt g-·ı krınunlorın 1 h l l l J , u er em yur• c rışn ı• • ın e 
~ llı'lsı 
~ . lopı 1111 v~ koluy· devletr, ilerıki yıllrır ıçın 
r. 11~ rı unrnasınu dn ay eyilık ve verimiılik vadedi -
lıtı,,r. Vernıiştir 1 . . k " ıy . yorsa ır.mon gırışme te te -
tı. oı ver . b . 1 . "<'nk } gıyı 111 <'eyı r•Hl.lııt etmiy<•ceğiz lJı·ıız 

'0rlıungi bir gc. tuz lınyvanlarımızı Jeğn· 

leııdirecek, ucuz şeker snğ
lığı nrtırucnk vo bu ıleğer 
art r ~ı p k ytı kın yıllnrdn bü· 
clccmizin geliriııi de yüksel· 
tecektir 

Biiyiik hnvn tehlikes! 1i 
önleınPğe koşnn yurddnş 
lor, vergileri intl ı rme te· 
dbirleri İçinde rejimin öz. 
etliğini görecckl~rdir Cu· 
m uriyet, yurdun hiitii n 
işlerini. kendi İC' ıplnrı i~·i 
nde, yarını biç ihmal etmı · 

yerck haşarınaktud ı r Bu 
on beş yılılır höyle ohluğu 

gibi hir ç·ok yüzyıllar g"nc 
böyle oln<'aktır . 

Ken1a/ Ü!Yfll 

lj Tolg-r ıf ıı sandığ nn göre 
Alınıınyanın uluslür sosyete-
~in e dö11ıw~ı;i meselesi B. 
Bul.ivin ile B Ribbentrop 
aı·asında ~örüşülmü:;;tur . 

Çekoslavakya eıçısi. 
Ankorn, 21 (AA) Yeni 

ma~yon g<.ızet ~inin bilJirdi 
ğine görE>, 1 L.ıbtış •ınparııto
ru eldekı nndlıışmalur icob. 
ınd:.ın olarak İtulyunın etge · 
rlıği ultında bulunun Jenirıo 
sultunlığ.nı ilhak etmive ko. ., 
rar vermiştir. lluht istnn lla-
rar i lınıle asker vıö-m1ii>n de • tı h 

vam cıliyor . 

Ç ~koabv..ı k scfıri cumur Bn
şkıtnı Atatürk . _ınr::ıfınd ın I 
kabul olunarak ıtıcııatname 

Londra, 21 (A.A ) - ~to
rnıg Post gazetesı grııreden 
gelen İ tal yun anotosu iı ye
ler inden Kastcllani ile "Örü 

. - h 

sini vermiştir. 

loit Corcun önergesi 
Lon.lrıı, 2i (A.A.) _ Hü· 

klimetin B. Loyd Curcurı ön 
eraeleri hakkında verdiü-i .._, t" 

kararı gcı lecPk hafl ı ortaya 
çıkornıa::;ı ınuhtP meldır . f .o

yd Corcdan hu mPsPlP lınk 

kındo bir diyıwde bnlurıncu
ktır. 

Naziler 
ile çelik miğf erlilerin ar

ası açıhyo r. 
Munih. 21 (A.t\ .) 

njans ı aytarından: 
11 ıns 

Munilıteki ~osyonol rnsy 
alist partisile ,,.,~tık miğf cr 
t 0çkilatı Grlisın,la oğır lıır 

:ınl.ışoın •Zl ı k patlak verıııiş· 

tır. Çelik miğ-Ctır teşki1:1tının 

hir toplantıs nda h.ırp mıılfı 

Jl,.rintlt•n Dr. 1 l<.1ll bir höylov 
vererek bir,,z daha l l' nkit 
özgürlüğü istemiş ve N ı zi 
partisinin bazı elom .ınLlrının 

n .. dikol 7.nıindon s ı zlanmışt r 
Bavyera !~·işleri Bukıını 

çelik mığfor teşkiltHının he
rtürlıi kınnvını y.ısnk ı tnıi~
tir. Sanıldığına gliro lıu an. 
h~ ımnzl k B. llıtlerin karı_ 

~ .1ınsını gt·rPktirt'<'f k kndnr 
şitldetlıdir. 

şmııştur. KostellJnİ:lİo verıl· 

İğı diyen• görı•: 
İngiliz gazPtelori tnrul.n

doıı yayılan hubt rlnjrı tNs 
in .. olnro.k ltolyurı ışeı vo 
ııskt•rlninin soal k duruml-

l'> 

:ırı gayet eyidir . 
Boma, 21~ (AA.) - Şım<li 

Somaliıle yeni bir liman yn
pı'm .ıkt::.ı ve Logı:ı1.if·n ile ku -
zey Somaliyi birbirıne hıığ-
1:.ım:ık ve Mogarliso liını:ını 
nduki ılorl ğn <·ore olmak 
iizere Bender Lusım lima 
nı gc:mi~letılıru·ktedir. Aynı 

zom ınd:ı yeni linıunı İt,· ül
keye hağlıyu·ak ve Jllğm\lr 
mevsımindP bılo kullonılnbi 

lecek yeni bir yol yopı lrnak 
tadır . 

ltaly J - Habeş anla ,amamaz
lığı ve SüYaş k nalı 

«El Belng» yazıyor: 
ltalynn - il ıheş :ınloş ııı1a 

zl ~ dolnvısile ve bu iki de. " ., 
vlet arasındu bir hıık zu-

hur etti~ı takdirde arsıulu 
<>ul bak mdon bir önemli me· 
selB rık tbilcctJktir Bu ela 
italy ı stlel kuvvetlerinin sü
veyş knnnlından ge~·m ·si 
meselesidir. 

Bu ÖnPmli sorıık İn<rjliz n 
avcım komarosınıla mevzuu· 
bnhis olne ıktır. Es:.ıs mcse· 
le şudur : 

Siivey~ kanalı hakkında 

1888 yılında akdedilen mu
alıode uhkamı baki knlucnk· 

Hergün beş kelime: 

Oıuz birinci liste. 
1-Şlmal -Kuzey 

Cenııp-Güney 

Şark-Dol;ıı 
Gurp - Ball 
Şi nali şurki - IJ<>!İll ku:~y 
Cenubll şarki Doyu yıi-

neyi 
Cenubu garbi Balı yü· 
neyi 
Şarla şim11li - Kuzey do. 
yırsıı (1) 
Amerikayı ct'1111l>i- Gü
lll'!J Amerikası 

2 - Sucıl·soru 

İslintak-Sorg11 

'2 

4 

.Mesele - .1Jescle (1 Ko.) 
Ö! nckler: 1, - Size bir 
soruda bulunmak isli-
yorum . 
Dun ini/ün suçlular so· 
ryuya çekildiler . 
lliyôye Öykti 
Örn~k: Ga:elelerin yıin. 
d(.'/ik Jyktiferintfc SClllClf 

değil. ef/l~ncc de!fcrl cıra
malıs111:::. 

İlılimam etmek - Kayıt 
/anmak 

itina etmek - Ô=e11111ck 
İlirıa Ö:en 
Örnekler: 1- Bil işe da
ha eyi kayıtlıınnwmz 
l<i: uııd: r. 
2- ra::ını:da baştanhaşcı 

.<}:cnsi:lfk gorıinriyor. 
lkamelgalı - Konul 
Mesken - Olru 
Örnekler: 1 Herkes im · 
l11nd11yu şehirde bir ko · 
nnl göstermek. yukıimıi. 
11dedir. 
2-1111kıi111ct Ankarada 
işyar/arın otru mcsr.lesi
ni de kotaracakftr. 

(1) l1l<'k ı l t>r ıle huıılara kn nsl:ı· 
ıııırak ):ıµılııbılır. · 

~OT: Gazetomizo ırönde
tı 

rilecei. y::ızılard:ı hu kelıme-

lcrin Osmanlıc::ıları kullıınıL 
mnmasını ri<'n ederiz. 
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ller una çocukları için sevge ı olur. 
Yoksullara sevgenlik göster. 
Hir şehri mühendis değil, urbnni6t yupur. 
Urbanism ba~lıbaşına bir uzuğdur. 
Urbanik işlerıle sanut büyük rol oynar. 
Eski divan metinlerini genitmek frin l iiyük bilgi ister. 
Ueoit ve yora (tefsir) arasında ne :ıyrım oldu<rurıu ~öy-

lermisiniz? 
0 

Kötügenlerin yolu zındandır. 
Utanç genç kızı güzelleştirir. 
Her şeyde en büyük uyosım :z Atatürktür. 
ismet fnönünün hava güvenliği İçin .. öylediklerinin her 

biri, başlıbsşına bir uyaktır. 
Bayi" güzele yaraşır. 
Bu eski uramlarda kokşadon geçilmPz. 
Ölü kokuşmadan gömülür. 
Ko.mugnsı işlerinde kaçınsamok eyi bir yurddaş:ı y::.ıkış

maz. 
Kavgada her vakit siirso.lan kazanmoz. 
Sürsat gütgesi ile yo.pılan andlaşmolar, Uluslar Sosyet-

esinin yasasına aykırıdır. 
Bu misallerde g"eçen kelimeler ve karş ·lıkları: 
Sevgen - Ş~fık 

Sevgenlilc - Şefkat 

Urbnnist - Şehirci 
Urbanism - Şehircilik 

Urbanik - Şehırcilik işlerine miilı ııll ı k 
c;enitmek - Şerhetmek 
Genit - Şerh 

Kötügen - Şerir 
IJtan~ - Şerm, hicnb 
Uyası - Numnei imtisal 
Uyak - Şiar 
Bayla = Şive, ~ilve 
lJram - Mahalle 
Kok:şu - Taaffün 
Koku~mak - Taııfftin etmek 
f<a~·ınsamo.k - Taollül otmı•k 
Sürıuılmak - Ta:ırruz etmok 
Sürsal - Taarruz 

** (i-eı.:enhırJe r eı.ımiğ terimler hakkınılu bir liste ~"ktı. Bu 
liste kılavuzun şehir orunları hııkkındaki kelimelerini düz· 
eltm~ktedir. Biz <<belediye» karşılığı «~arbaylık» diyorduk. 
Halbuki «Şarbay - belediye reisi» oldu&una aöre «Sarb-

1' b • 

aylık - belediye riyaseti» olmak ldzımg., lir. 
Bu ı;steye göre asıl terimler şunJurı.lır: 
~arbay - Belediye reisi 
ı}arbaylık - Belediye riyaseti 
Urııy - Belediye 
Şar Kurulu - Belediye ~1eclisi 

.. 
ltalya-Habeş anlaşamamazlığı . 

(R ıst:ıraCı birinci sayfada) 
10 uncu maddesine göre, 
uluııılıır soı:ıyett!St üyesi olan 
devletler dığer bir üye dev
letin varlığ . nı ve sıynsııl er-

~inl iğini har tecavüze karşı 
mü.f a!ıııı ve mn hu faza ede
cektir. ltalyan ffabeşist.una 
karşı güttüğü hareket ulus 
lar misa k ı :ıhkilmıno. muğll

yir bir hareketti:- . 

İngıltere uluslar sosyete
sinin en muteber tiyelerin
den o.dJ dildiğioden, misakın 
20 inci mnddesi ahkı1mı tat. 
b.k edilmeli ve bu hususta 

li\zım g~len şiJdetli tetbirler 
almalıdır Bu tedb:rler ara· 
sında İtalyan harp O'emileri -. ~ 

nın süveyş lı nnnlındnn ge~·-

meleri teılbirj de vnrı.lır. Bu 

suretle misakın 16 ıncı mad 
desine istinaden 1888 mua
hedesin'n ahkamı hükümden 
düşmüş olur. 

itiraf etmeliJir ki, fngılte 
re gayet mühim bir vaziyet 
karşısında bulıınmakta<lır . 

Ve lngilterenin güdeceği ha
reket yaln z insanlık bakı 

mından değil aynı zamnnda 
bir harp zuhurunda İto.lyan 
siiel kuvvetlerinin Süveyş 

kıınalını.I •• n l{eçmesi imk~nı 
"ileriJe ~ndişeli bir müsabaka 
teş k ıl edecektir. 

yet açıktır. İngilterenin Sü
veyş kanı.ılını İtalyan sü13l 
ku ~vetlerine k:.ırşı .kapama
sı haklı olacaktır. 

Lort Krumer 30 yıl ev 31 
bu Cıır::ıziyr.yi tı:ferrÜR ve 
18b8 muhudesi ahknrn.nın 
taJılini istemiştir . Mısır hü 
kumeti bu endişeli durum 
kurşısındıı dikkatle danıın
malı<lır ve ~Ü veyş kanalının 
egemeni sıfatile haiz bulun 
duğ'u Jı .kkı muhaf.tza ve 
müdafaa etmelidir. 

f rıns1ı parlamentosunda 
bir hi~ise. 

Paris 21 (A.A.) - Sayla
vlar kurlunun dünkü top
lantısında eyi giyinmiş lıir 

~e!J~'. kız, ılinleyıcilere ayrı· 
lun y•micn saylavlor turofı

nıı otlamış ve başbokan Huis· 
son tarafından dinlenmesini 
istP.miştir. 

tloılem~ler gen\' kızı dışa 
rı ~·ı karmışlar kurul kesto 
ru tarafından dinlı>nen kız 

bu işi doğum uzlır•ı hak· 
kında okudu~u bir betke 
nin etkisi vltınd:ı y:ıptığ' nı 

. öylemiştir . 

bugün dünyada sözü ge-
çen bir millettir. 

Bir ırak gazetesinin yazdıkları 
Bağllııtta çıknn El • isiah 

guzett>Sİ ynzıyor: 

Türkiye milleti, birkaç 
sene zor f,ndu kenrlisini zo
rerden zrıfore is.ıl cılon ces
ur ve kahraman Mustafa 

Kemal pıışu ile forngut su hi
bi ve sadık orkrıdaşlar.nın 

himmat ve gnyretile, her 
hangi bir milletin asırlarca 

nail olmuJığı. bir mertebeyi 
ihraz ııttıi. Mılletlorin tarihi. 
ndo misli germiycn biiyük 
inkıl\iplurı yaptılar. Hasta 
ı:ıdam diye tavsif dtikleri 
Türkiye bu gün dünya milL 
etle ri arns.udo sozu gec;en 
bir millet menzilesino geldi. 
Turihi ehemmiyetine rağm 
en 1'evfı k Hü~tü Aaras Ce. 
miycti ,Akvcım ıçtimı:ılnrından 
Lirinin rıyusetini ynplt. 

İstimur ve ıstil~ fıkrini 
bo~lcme<lun, Türkiye milleti, 
zamnnın meınlek ~tte harap 
ııttiği şe1leri tamir ve isltih 
etmek siyasetini takip etti. 
Türkiye bilr1<li Arabiyeain 
istiklalini tanım ı ş olan hük 
uın •,tlerin b ışınıla bulundu 
Komşuları ile olun münase
bntınm takviye::.İne ı;ol ştı. 
Oığer şork hükumetlerin. 
ıion evel istikltılimizi ta· 
nıdıktan sonra memleko-
timize el~:i ızam etti. 
i~tikb:ılde ciha n~unıul 
deği~ikliklnin, tehlikelerin 
ılı•11 kendimizi konınıuk mo. 
ksadılc 'fürkiyeni n hizu zn
lıir ve kuvvetlı bir istin.ıt

•rılh olmosı İ•·in kendisi ile 
n ' 
olan münasebut1mızın takvi. 
yesi i~:in ne yaptık Halbuki 
harp k"limcsi her in:-;onın 

ağ1.ındu dolaştığı bu sıruda 
büyüle kii\·iik her hiikfımet 

birbirine ılnytrnmnkta ve 
muahedeler ile siynfİ ve as
keri itt ı f ı kn ıuıeler y::ıpm . k 

tadır. 

lrukın gerıiı;; ve U\·ık olun 
hudutları hnsebile kendisini 
t~ hdit eden t ehlikeleri at· 
m ·ısı ve huılutlorını lıim:ıye 

otnıcsi i\·in büyük bir kuv
vete ihtiy{.Ct vnrJır. ~ur:ıs.· 

nıda unutmoıntık lftzımdır ki 
milletle r kuvvet sahibi ol
Ju k ca dığer, milletler ilo 
ittifok yapaı u kt: n H Loğ

lunmuktan miıstuğn i kulmoz· 

lar. l~te Avrupa kıtusırıda 
en büyük askeri devl1:ıt s..ıyılo.n 
Fra.ısu bir~·ok hüktımetler ile 
muahcdPl!-!r ~ıkdetırıck ve 

askeri ittif.ıklor yapmak ci
hetiui ihmol etmemektedır 

Hava kurumuna yardıın· 
Halkımız Büyük Yurt işinde Kendi .. 
sine Düşen ödevi Yapmaktadır. 

Balıkesır ilk okola öğretmeuleri Kuruma bef 
yüz lira yardımda bulundular.. ıe· 

O ımcO 
llovu Kurumuna yardım 

komitesi hergün tecim ve 
endüstri odnsında toplanma 
ktu yardımlurı tesbit etmek
tı1dir. lfulkımızın büyük yu 
rd işinde kendisine düşeni 
yapmnkta ol<luğu memnuni
yetle görülmektedir. 

~~~~ ...... ,, ... 
Ş rımız ilk okula öğretm 

enleri de tlün Atatürk 

oknlasında bir toplantı ya
parak lfavn Kurıımuno yar-

dım işini göriişmüşlnrlir. 

Kültür DirPktörii Salim 
Atal ığ ın da bulunduğu bu 
toplaotıdn öğretmenlerin bü

yük bir kısmı !lava t~hlike. 

sini bilen iiyo yazılmış, di 

ğer hir kısm ı da kudretleri 
nisbetinde yardımda bulun. 

muşlardır ğre be1 
rin yaptıkları bu yordııtl 
yüz lirnyı bulmaktadı r 

8. Rahmi Selçu~ . 
Hııhıııı 

S:ıylnvlıırımızJıın 1,el-
Snl~uk dün Ankartıdan ry8ı 
mi~tir. Genç suylavırnıZ tr r 
azadını B:ılı kesir ve susır 
lıkta u·eçirc-cektir -

l°" -----

Kuduran Katır! Birlik 
Kongresi dün yapılmadı· 
İdmo.n birliği 1'ongresi rok 

lıık olmnmasınıian dün top
lanamı:ımış, g. 1 eek cumarte~i 
gününe bırnkılmışt r. 

~ir evlenme ve ~ir mşan
ıanma. 

Hukuk hukimi B Atanın 

kızı Fehmiye ile Süel dok.L 
or ~ııkirin evlenmeleri ve 
doktor B. 1 h .ıaııın k zı Z } I in 
iltı yine B. Atanın oğlu Fa· 
hrinin ııişunları ::hin akşam 

kulüp s .ılonlarında kutlulan· 
mıştır. 

Bu ıniinusebetle yopılan 
toplantıda İlbay Salim Gün· 
doğ ın, Korkomutan General 
Snbit, Parti Buşkanı B. Lüt 
fı K ı ıdor, il vo tüze ilni 
w·lnnleri ve tloha hir~·ok ki 
nıseler \:uğr.l olarak bıılu

rııııuşl:ır ve ~e\'. vukte ka
dar topl J nt'll ı• k ·ılaruk hazı 

rlanan zonı..rin /Jüf~de :•öır· ,_, ::-ı 

lnnm ışlardır. 

Yeni evli vo nış ıcılılara 

huhtıyarlıklar diler ız . 

atı ıco bındadır Neden bu vu 
ziyctten istifade etmeğe bu · 
şlumıyor ,.e her iki tıırof İ\:in 

bir ~·ok mütekabil menfJat
l urı tezaınnıün eden münuse
betleri sabıt \'I) snğl ım esns 
üznine tes:s etmPğo uğraş· 

ııııyoruz . 

Türkiyo son inkiluptan rn 
nra hatırı suyılnn büyük de 
vletler sırasıno girdi. Ona 
konışu ve hatta uzak olan 

Erdeğin ıaılısu köyünde bll kalır kudurarak i~i insıı 
ile ~ir ~ôpeği ısırmış ve sonra ölmüştü~.· c&iPİ 

Erdek nytarım ız bildiriyor: şnn kendi ov korcıS:!kİ 
'I' ti k .. ·· ~ 1 S ı·ı b'l~h · d yon• ı· o ısu ·oyunuen ..ı ııı ve ı n :re o . . ısırı11 

oğlu ~leh met torlosınıian komşunun köpeğını 
akşam üzeri köyo döne. ştır. bıJ Jc·ı· 

rken katırına odun yük· Köylü k.udurmu~ 0tır 
ı . l k k - l w ,,c otmış o ora oyo ge • tırdan korkm:ıgn bıı~· 

l · k h. l aya · c iğı zam:.ın, ntır ırı e- ye beriye ka~·ışınk tııkııtı 
nbire ytikünü yere vur. lamışlar, fakat artı d liYc 
muş v J yerlerde deli O'i- sen ° 1 

r""I kalmıyan katır re~ o 
bi mütemu•liycrı yuvurln- sendeliy~ olı.luğU !~Jet 50 

nm.ığa ba')Jamıştır. küyor ve bir ınUl. 
0 

ol· 
B ı h :ıli !!Ören :\1ehınet d k ı· k ontlıfl " nra " enı ı 

arku<luşı Ademi ~:nğırm:ş ve l iiyor 1ıı 
hı:ıyvnnın bu ani vazıy ı t ,·e 

!sırılan Mehrn<' bB~ 1 

tine hayretle bakarlarken ıle ölnn katırın . ı;t 
k t k 1 1 - 1 em o·· eS·"'ıı-a ır yı ı t ıgı yerı en 

lsto.nbul kuduz 111 1 1ıJP tljkrnr doğrularak evelı'l . ısır 
so.lıibi Mohnıodi uy!Jkları- j ne gönderilmiştır.d k<İ1 

~ 1 k.. k o 
ndan ve nrkad şı AdPmi diğer iki 0 P0 

.. ·· tlJltı·• 

1 

~ıduru 
de parmuklarmdan ı sırdı- lü tarafından ° 
klan sonru peşinden ko- ı tür . ~ - ast 

lngiliz- Alman deniz anlaşttlııııc· 
. kauul c 

oterin in tersin 1 ( Baş t uuf, birinci sayfada) 
lomutik durumunu kPsin o
lur:ık g ·v~otmek ve bu bu· 
şnrıyı ln~iliz ulu una ulu· 

s:ıl kııbinPnin iş bıış.nda 

knlmas nı gerekli gö termok 
hedefiylr. İngil z dıplomaısı

~inio yaptığı geniş ölciide 
bir harı·kettıl' . 

BJŞ n n genPl Jüşiıneesi

yle kurşit 0 1uruk, İngiliz 
ıl.plom .~isi, hu uzlı.ışmolorın 

önceden lı r sonuc·n vurn<"U-
ğ.nı pek sanmı-

vor. İngiliz hakanları-

nın B. Hibbentroplu gprüş

melcri. dohıı ziyade, bir do 

<Ye ı c1ginıl ir. ı•.·ı ti6' 
M :') f 0 . ) f3 J<;c I' tııP 

~u lıull e. FroosJ 
te, bundun sonra, .• ,1 tııP 

hak cşitlı~ btıJ 
Almanya.ya . tu''ll J 
ımak kin ~ıırt koŞ ~,ı.ıf1'16 

J in S8rı ti' 
sallığı pal t ar . . .0rs1 

. ·okıt ,ç • 
yolunu az bır " . i ar0 

eloııcı 
de soğlaoıok çor 

k . i• 
ştırnbilecc tır. _ peP 

J..ondrıı , 21 (t\ A.) 
0 

pJlı,ı· 
·ı · Alına JI' 

oukıını lngı ız - 1ı:ı~ .. 
htarlnrt . so· 

şınusının nno 1,- bır 

i verılıo' 
nc.Lı rad yoı a . 

· tir kı: 1 : ylevde dernıŞ 0 o ı•', 
•D btl ·rır 

l( - AioıOO) • uzer• 
ıması J6'1 

manın vapı ie'~il 

B ız ise eski mc cd ve şerefi
ni iade etmeğe uğra~un hir 
milletiz. Ne İ\·in diğer dov 

letler g;Jıi, komşu hükumet
ler ile olan ıniinnsebatımızı 

takviyo r>tmiyoruı. D ğcr mi-1 

llt!tlerdrrn bize f'n yı:ıkın olan 
Türkiye milleti ile hu cihe

ılevletler onun dostiuğunu 

temin Hlmek yolunda koyul
dular Ve kondisi ilo mu:ıhe
tltler ile ittif.ıklur yaptılnr. 

Bız ise 'l'iirkler ilo, şork , din 
ve miiştA rek ıneofaut cihetin 
den birleşiyoruz . Eğer İran-

Husya vo Bıılko.n devlı tleri 
ve hatta Frnnırn Türkiye ile 

f{u ondloşmnsının yokındu 1 

gerekleşeceği kan;ıot ı nı vır · 

rnektedir Şimdiyr, kndor, Al , 
monyn, Frnns::ı Sovyet karşı 
lıklı yarllım nndlı:ışmos•, ilo 
cloğu Avrup ıcl t çok taraflı 

bir antllaşm nın birbiı inr• 
uymiyo,~:ığını bir tnkım tüm! 
diişıın<'rılerlo iııbntn çulı~mış 

tır Fnknt. R ·rlio ~imıli hu 

. , l e jle ı r pİ~ 
yaınız lng-ı ter .. Je tfe 

devletten lıi~· bırı~0cokt1 '·. 
bulunın•) ,,el•· 

yorrş ı rıda .1 ine r I· 
• ,.;0 1111 er ~ıı 

Dcnızaltı !."' 1 lik 
Şiın( l ·ıil 

'et•. hunların 1 li>ı yil 
. kfinsız ı15 oııı 

dırılmnsı ıı11 \lflloo1
8 

t 1 t tıl 1 
nd.ı n. oı7er s . 

o J r!C ~I Jc.wlet c "ere 
!""'ok rı ')'ı· öteki ti neden ynpmıyoruz İ\·timnl 

inkiluptu teh ..ı kkukunu i~tih-

dııf uttiğiıniz ~eyler ı~·ın 

Türkiyeyi m itıı.ı l ittihoz cılo 

rck onn iktiıla etm eliyiz. 

Türkiye hir ~ok dı·fölrır 

mı>mlPk ı timizdc> oözü bulu· 
t'.' 

nmndığını ve bizim i~· in 

j:;tik ':1 1 ve hürriyetten h ışkıı 
bir ~ey istrmeıliğ'ini isbat 

ıttıf.ık yupmoğı muktozuyi ı 
ınenfoat oddetliyorlrırsa neden 
biz kendisi ile onlnşmnk ra
hıtıılarını tuk viye ıç·in bır şey 

yapmıyoruz? Bu miıhim S{ı_ 

lıadn Irak hükfımet !erinin 
h .ıkik::ılf•n kusurl ıırı bulunılu 

tin .. imktln lınsıl olmndığını 

derin hir t f!0ssü r ve l\sefle 
beyan ed~riz. 

lloli hnzırıloki knhineden 
kenılilorine muhtuç· kulm:ık-

I" - o ... rı heraber ıgı emile J 
donizoltı g CJle1 yorso, 0 ıtı ·~ı 

h k lu oloC rı rı1tlı 
r movn o .. 

J • noıOO > ~re' 
nndad.r. ()te y... pa g e 

l rnnıor 1 ·r ~ 
denız nnd oş · 5101 r 
öteki ulkelerin bU .. fllıo b:tl 

Jo bıZI cltll" 
miler hakkın tııı ııP ~tı 

. 1 klnrı ~ıJ~ 
aherlık ııı bı.J 0ı:ı 

Yanın 1wo1 

i<;in A)nıon ·r ~ı"' 
cr··klt ~-~ 

C<>zn kanununda bu SU{' 

i~·in hi<:bir m:ııllle yoktur. 
Esasen p ·ırl :I ıneato<la b<>yle 
bir h:l•lise ilk dffo ~ö iiL 

' . l'lti. hira kPndisiııe kom şu 

VH ıııiistak ı l bir islfiın hiıkfı· 

mttinin movl'uılıy<ıti menfu -

ğunu esPfle şi)y leriz. ller iki 
tarnr arusınıh ccrnyon edrn 

ıııiizakerat Üt.Prindon bir ~·ok 
sPnclı•r g. ı·uıış olnı:ısın::ı r.ığ 

men bir ticuri ınuahedo ak· 

lı ğımız i~·in bazılorının bizi 
bulunllurmak istediklı-ri infı 

rat siy:ısetinclen Irak ı<;in bii 
yük fııideleri ılcrkılr olan 
Tiirkiyc ile mürınsebetleri 
mizin tnkviyosİn(• ~·alışmns· 

nı temonni cdoriz 

k:wuşnııısı g tı bU 
ı ·luslar sosyete.si misakı

nın ahkamı bu husuıta ga. 
miit*tiir . (~en~· kız i~·in lÜZPI 

muamele yapılmıyacnktır. 
borı1bor Alın(lnY 



~~~~--~------

HAL is A N-i ' 
TAVSiYEMİZ! 
l 

Eı .. ~trik: 
Alel'unıum elektrik levazım ve tesisutınızı elektrik. 
:otör, dinnıno motör, su tulumbaları. soğuk hava 
oluplarınızı, vantilatör, su ısıtnın aleti ve sair 

~ tatbikatı elektrikiye cihazlarınızı; 
~ Tdefon ve elPktrik zili: 

M.asa, <luvnr teldon ve santırolları, ll'l, izulatör, 
pıt, zil ve zil nomaratörleri, ve sair levozımutınızı; 

Had~o: 
~e~~anıun memnun kalacrığınız prrıtik l:ullanışlı 

11 
hılıps radiyosunu ve radiyogr:ımofonunuzu, pik 

4 
P ~e elektrikle çalışır gramon molorün 'izli; 

' (,ranıofon ve Pilak: 
f)ainın piyasaya yeni çıkrın ve yenı artistinin 

.. plaklarını ve "rnmofon makine ve Jevıızıııı nızı; 
\) .. tı 

, - 1· otograr: 
~Ütün dünyaca senelerdenberi tanınmış l Kodnk l 
ngıljz IZeissJ Alman fahriknlı.rının rn son sistem 
~~~ogru{ makineleri cam. filim. lrart, kağıt, rontgen 
ılım ecza ve ~air lcvıızımatın ı zı amatör lc>r için fılirn 

6 
banyo ve kopynların ı zı ve nğrandismm lnr ınız; 

..........:- Fenni ~özliik: 
Re~·etelerinize uygun ç·ok temiz ve purlak görmek 
1

1st~d~ğiniz gözliıklerjnizi, zHkinize göre ~:er~·ive· 
erın·zı' 7 .. 

~Saat ve ~liicevheral: 
(~ılevi meslekİeridir) cep, .kol, nı:.ıı:w, duvar sıwtlc

l rınizi ve madalyonların zı 
~ıııali emrıivelh"' 

llü ilmet c~ desinde 

~.~· HULÜSİ ERDİN 
CZ3SllHf arı ledarik \'e l.f'ftıirı Pllltl'fisi:: .. 

t!TI_ıKEslR OEftEROAHLIGI iLANLAR! 1 
~Uhnrnnıen senelik icarı 

Lira Kuruş ~tevkii Cinsi 
\' 50 Kfirgirlerde Dükktln 

hıt Ukarıdu evsafı Vd muhumo en bcJeh yozılı JıH lcı1nın 
aI1 ~:.~lılik iearı ( 18 6 935 den 2 .7 935 tarihine nıiısrıdif 

"'u -)n11 n~ s ıut on beşte Defterdarlıkta toplnnnc .k komis · 
''tırlllnrıfetıle ihalesi ynpılmak üzere on beş gün müddet le 
'eJi ~ayu k:onulmu~tur. İsteklilerin mezkur günde yüzıle 
'''-111.k ~~·~k teminııt ok~·esılo komisyona ve fozlu muhinıut 

•ıtıyenlerin milli emlflk müdürlüğüne müruC"uıl\lurı. 
p09-4) 

.. ** "'Uh· •llnıııeıı Sl'nolik icnrı 
Lira Kuruş Cırısi Mevkii 

y 3o Dükk:1n f>apu~·~·ular ~·arşısı 
lıır UkarıJa evstıf ve mulınmmen hedeli yazılı Jiıkkanın 
'al1 eı1~f\lik İt;arı t 8 6 935 den 2 7-935 tarih ine müsndif 
L gu ·· ıııo'-l nu saat on beşte ihnlesi defterdarlıkta toplan cak 

ısy . 
"-'l~ıı on marifetile yapılmak üzere on bP§ gün miidıletle 
d~ Y:de·d··yıı konulmuştur. lsteklıler rı nwzkur günde yüz
lıı"'rtt 1 buçuk teminut ukçelerile komiı1yonu ve (cızla ıno
!!ilııltrt ulmllk istiyenlcrin milli emlıik mtillürlüğiıne münı · 

rı . {308 - 4) 

** ~Uh 1nırnen sonelık icar bedeli 
Lira. Kuruş Mevkii Gınsi 

\' 30 Meyh ~ıne boğazı Düllktin 
bir Ukarıdıı. ev:3uf ve muhammen bedeli yuzılı Dükkfirıın 
'ıtlı :e_neJik icarı t 8 6 935 den 2-7 935 tnrıhine müsadıf 

"un· llıatirtt' u ~ant on beşte defterdarlıkta toplana en k kom i .. yon 
'rt,"rtııııle ıhelesi y:ı pılmak üzere on hPş. gün müd\lı tle 
)~d, b Ya konulmuştur. lsteklileıin yevmi mezkdrde yüzıle 
'1"111.k ~çuk teminat akçesilA komisyona ve fuzla malfımut 

ıstiyenlerin milli cml!ik müdürlüğüne müracaatluıı. 
<307-4) 

~ & ------------------
Q il dır m a Sahil Sıhh~ye 

~ 

TORKDlLt 

BAllKESfR ASK[Rİ SATINAlMA 

KOMiSYONU iLANlARI .. 

Doktor 
Osman Günak 

Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -
mara 5.6 

Yeni açtığı evindeki mua
yenehanesinde gece ve gü
ndüz b1lunur. Hasta kabul 

1 ve tedavi eder. 

'1.-----
8ürhıniye icra 

Dairesinden: 
Bürhaniyenin Karga köy

ünJ.en Karakuş AhmeJin ay
nı köyden Mustofaya ol0n 
borcundan ötürü dnir ı mizce 
ha<'iz edilerek bu krro snt 
ılmrısına kurar vı~rilmiş bul-
unan mezkur köy i~·ınllo ye
kdığerine bıti'şık (70) lırn 
muhammen kıym:ıtli bir bııp 
kahvehane ile 50 lirn kıy
metli bir dükkanın n~:.k ar
tırmaları 1-A"ustos . 935 
tarihinin p .., rse~be "ünü sıı· 

~ :-, 
ut on beşdc drıirPmizıle yup-
ılacak ve rınc.ık bu tnrihde 
teklif olunacnk artırma be
delleri mnlların mtJhammen 
kıymetlerinin yiizde yetmiş 
beşini bulmazsa arttırmaları 
on beş gıın (laha nzntılnrak 
16 ağustos 935 tHrihinin cu
mu gti.nü nynı snntte daire· 
mizde icra kılınncnaın<lan 

t> 
bu mnllnr üzerinde her ha 
ngi bir surPtlo hak iddiasın
da bulunanlnrın evrakı nıÜR. 
~i~elerile ~ırlikte yirmi giin 
ıçınde dnıremi:rn müracnat 

Balyı asliye hu ·ı 
~u~ mıh~eme

sinden: 
Balynnın En-

verpn~a mahalle . 
sinde mukim Alı 
met çavus karısı 

aed idaresinden: 
:' Sah~llis keş.rı 3!37 li~n. 96 kur~şt ın !baret olun .. Bandır
~ l'ern ıhhıye ıdaresı ınşuatı 21. tfnzııan 935 guııiırıdtn 

.,tmAIP.rİ lazımılır. Aksi hal· 
de hııklnrı tapu siciflilP sa
bit olmiynnl:ırın sntış tutarı· 
nın pqylnşmasından hariç 
kalacakları ve hu mn1lnrın 
:ırttırmn şortnnmPleri 

20 7-935 tarihinden itiharAn 
935-26 cloRVU nnmnrrısı il<ı 

~[edih ı t:rafındanl 
kocas Ahmet ~·o

vuş uleyhinde 3•;

tığı boşanmıı dd

vosınm nrkosındon 

yap lac duruşma· 1 

sı sonunda: K. M. 

132 cı maddesine 

göre tnrufeynin ı 

boşonmal(lrınn ve 

ilamda yıızılı mu

snrifı muhakeme

nin mü·ldejaley · 

hten alınmasına 

23-1 932 tarihi 
n~le kurar veril 
diğinden t~bliğ 

yerine ge~·mek 
üzere ilf\n olu
nur. , 11dde~uz 9~5 cumartesi 2"Ünü saat onbeşe kadar ı 5 gün 

~; ''ttn e eksıl~~eye konmuş olduğundan isteklilerin keşi · 
~t.. :rııelerını görmek iizere yiizıJo 7,5 teminatı muva-

:-ı Çolerjl" t•ksiltrnn koıııi~yonunn mür:H"n:ıtlnrı 
(318 4) 

cl.niremizde herkese nrık hn
lundurulacağı ilfin olunur 

HazireB " 

1 BAUK[SİR VllAYETi GAİMi (NCOMfli illilARı 
ı-.-------
1 Osmnnkoy nuhiyesı merkezi olan Kayapo köyündeki 

desti. bardak. ımnlfttınn mahsus toprak ocıığının 26· '.l'em
muz· 9 )5 torihinden itiborPn iki senelik rusumu n~sbiyesi 
şnrtnnmtsi mueibince alınmnk üzere 15 c'ün müddetle o~·ık . ~ 

nrtırrnıyn konulmuştur. ihalesi 8. Temmuz - 935 tarihine 
rabtlıyan pcızartesi gürıii soot on beşlle Encümeni Vilı\yettç 
yup.lncuktır. İki senelık b ·deli ınuhommeni (250) lirajır. 

Talip olıınların yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkut 
m..ıkbuz veya ınektuplarile innle gününde saat on' beşde 
ve şartnameyi görmek ve fozlu malumat almak istiyenlerin 
duha evci Encümeni Vilı'lyete gelmeleri ilAn olunur. 

Azami miktarı 
Kilo 

3200 
400 

1500 

** 
Bayi\: bedoli 

5 
25 
1 ,5 

.320 

' 

Cinsı 

l'atntes 
Şehriye 

İrmik 

4) 

7UO 15 ÇekirJ.eksiz üzüm 
300 1 O Kuru Bezelye 

8000 Adot 1 Yumurta 
800 25 Zeytin yağı , 

1000 24 Gez yağı 
500 8 Mer<'imek 
600 7 Kuru lasulye 

1500 3 Arpa 
90000 2 Kok kömürü 
~c>mlckct hastonlıtSinin bir senelik ihtiyacl için açık 

eksiltmede bulunan yukarıda yuzılı 12 kalem erzak ve 
mahruknttan kok kömürü i~·in talıp ~·ıkmoıoış ve diğer

1

leri 
i«in teklif edilen bedeller hoddı layık görülmüş oJJuğun<lon 
1 temmuz 935 torihine rustl ynn pazartesi günü sııcı.t on· 

beşte ihaleleri yapılmak iizere eksiltme nı,pddcti on gün 
uz •jtı lmıştır. Talip olanların yüzde yedi bu~·uk. nisbeıinde 

muvnkkat tem ınat m~kbuz veya mektuplarile mezi11r "Ün 
t ve saatte şerait tahtında muhlm{ t :ılmt\ t Ü ~~l~ia. /,; ~ 
J. '" eı lfocüınni Vildyeto g~lmeleri ilan olunur. 

J 

Bıılıkesir (~ıııııııri,·et 
l\11 iiddci ıı ııı 1111ıi liği nden: 

l Bahkesir cezae\'i icin al11rncak be: a' hk ek
f' mek kapalı zarf 11 uJiİP rııiirıak:ssa,· a ka;ıulnıu. -. ~ 

tur. Ekmegi \' t1 rnw~·· istt·kli c)laıılar şrrtnaıue.) i 
fi~reıınu•k tizr.rP cez~w' i miidürlü~line miiraca-• 

, at t•tnıelPri \e ilıalr ~iiııii olan 29-fl-935 t;ırjlı-
~ 

iıw mlis~utif cunrnrtesi giinii saat ona kadar bu . 
haptaki limıirıat uiakhuzlarile tf'klifnameleri Cu-
nıari~··~ı 111iiddP.i11111umili~irıde nıi'ıtf)~f'kkil ~Qmis

vooa ma-k huzlu 'crmel'P ri ihlu oh11ıur. (2 84) 
f ! 1 



.. 

11Yr1: 3 

İlbaylıktan: 
Ya~mur mevıimind~n son_ ... 

r:.ı Kusııp\ar dnesinılen akan 

'-'Ular.n kent d arısında ba 

taklık husul! getirip anofel 

sür(eleri yetiştirdiğinden 

mezkur hı1laklığın · kanala 

alınuruk şehir deresine çn

kırlması İçin 1000 inci met

reıJen itibaren 1258 inci me

treye kadar 258 metre tul 

i~·inde 335 metre mik:ıp ha· 
rçlı duvarlı üzeri bir metre 

tulle ve 15 santim kal ınl ı ğı-

ff'ltf(ô(Li 23 Ilı•~ 

Mecmua I ar: h k 1 . lstanbu! polis mektebıne lfil~l!!!!!ll!!!!!!!!!!~!!!!!~!!~!!~~~~ll!!!!!!!!!!l~!!!~~~l!~!!~!!!ll!~m~~l!~!~!!!!l~!~!!~!!l~~~~!!!ll!!!!!!!!!!l~~!!!!!~l!~~.~!!~l~~!!W,~!lı@,!I 
Müzik vı sanat are et eıı gırme şartları ~~ b .. .. k T . '' 
..~~~' ;~.,:·~::. b~on J :.~::~ (4!;1::~,:1 ::~j;.ın;::;::~l: ! uyu enzıla ttan ;ı 
s tyısile birin <'İ c ldini ta namıet tnlebe alınııcuktır. =~ • •f d d • • ' [~ 
mamlam ~tır . Bunl.ırın yemek, yatak, albı · -=-~ ıst ~~ 

Bir y lın neşriyatını gös· se, ayakkubı ~e sui~ masra- ~ 1 a e e ınız. ~ 
teren fıhriste g-öz g pz.iirince ftorı mektep 1tiares1nce t e sa~ ~~ 
müzik Vd sanat h:ıreketl ·ri. mm cdılecek v~ kendilerıne =-=~ s o N M o D A i her oy beşer lırn har\~lık s ~ 
nin özenrli ve emekli bir verilecektir. Tedrisat 15· ~ ~ 
çalışmn 1 z.,rı olılugunu gylul 935 günü b ışlıyaca k ı~ ~ 
görüyo. uz • v~ 15 - Haziran 936 'günü . Elbiselik kumaşlar, ipekli yünlü ropluk ' 

Bu s:ıyı ialci y:ızılarJ:ı şun- nıhayet bulaca ktır . 'l ahsıl t ' f~ 
lard,r: müNddeti tam l9) a~dır. . =~ Ve mantoluk/arı Ve en gÜzef yaz/ık/ati'~ 

M 'k ı: amzet taleb elerın tay:n ~ -~ 
nda beheri 40 santim enin- üzı yılım zın İş pl:ln · ve kabul şutları aşağıda -~ ~~ 
den n1şıığı olmamak üzere ~o;:~mi:~tk ; Ahmet Adnan gösterilmi~tir. ~ F A H R ,. T A V S A N L 1 ,~ 
kopıılc taşlı ve içerisi 500 oğlu; ordu_ 1 - Türkiye cumuriycti == ':I~ 
kl D ı . d 1. muzJa musiki S. Erim,· mu tebasından olm 11 •- =ğ ~~ 

o oza ı çımento erz ı a. '=Eiiia"= T • h • d "'·~ 

~:~: i h:1~ç::1,:ıv•~~ ~:!:~• ~:; ı.~7.'~::~:i:i:on ~.~ıi!,~. ve: ( 3C) :,;~ ~;~:~:2~~:·:~ ;;J 1 car et an es 1 n e ıı 
J · 

1 
d daki yaşayişinde İzmir gen~·- ==== • . :~ 

erın ığin eve iki metre !iği ve bir k::ı~· hatıra, C'! · tinı y :ıpmış bulunmak. =-~ lstedig_,ı.nize U'"g ... un olarak bulabı"lı·rsinıZ· t.~ 
eninde halrolunacak kanalın 4 - Askerliğini yaptık- J ~ 

mal Reşid in Viy:ın:ı kons ·r - lan son ra y :ı şın ı tashih ı·t- ~ f1.,l~ \ı'" kil I (l(l l~ ( l~ J) Z İ 1 ~l f l ı S(I l 1S1 (l )• (l r. y;.ıpıloıası ve üzerinin tı::krar 
k.apaılılması 1548 lira bede

lle 17 llaıiran 935 günün -

den itibaren 5 temuz 935 

tarihine kotlar 20 gün müd· 

detle a\~ık "'ksihmeye konu

l ılıığundan isteklilerinkanun 
temınat makbuz veya mek-

tupla birlikte Vilaybt katın

da müteşekkil komisyonu 
nıahausunn g ı·lmeleri jlan 
olunur 

( 287 -4) 

-
llbaylıktan: 

leri . ses peılı•goj si, ses tirın emiş bulunmak. ~~ .; 

tı>kniğ ;, Taş benek. els:ıne 5 - Okuduğunu anlıya_ E---=--~.-- b(l ŞI il 111111 Ş ( ı ı• • ~, 
ve ninnisini ~1. ~ ıkir Ülkü- c.ık ve tukr ir ve muntazam _ v ~ 

:::::; 

taşır : bana öyle bir "ieyi ya· bir rapor veya zabıt varak· == A y R I C A S: 
- ası tar,zim edecek ve Polis ~ r~ zın ızda düny:ıyi ağltJts • n; =.: • ~~ 

~·eviren <Dimitri). ~~=r\0~i:1~yea~~:ı~:ru::~r1Jy:~ ~_=_1 Kaptan oteli altında yenı· acıla·ı I?;\ tllll ~I 
S Taner; Dimitri Mitro· • ~~ 

pulosun sözleri, dünya orlti- ca~ kJbi~;~~t:m~~:k~e ırı::ı- ! ,.r ı\ \ ! ~ 1\ N 1--' 1 rıı l J H 1\ ı~., 1 \T I~ mag ... az ast .. rı 
ıtralarının vaziyetleri; son =- v " 

znuniyeti ve fcn::ı :ıöhreti bu· -E • .J / "' ~ 
Türk musiki r.ota yayıml;,ırı ıunmamak , j nl Ziyaret eaerseniz memnun O ursunu~· ~ 
Cezmi Erin~·; 11 ılk musiki 7 hh ı k == 

~;·,j:j~~ b ·~:~ ~· t"ü~~~ ~:ı'.:; ~~;;~~-· ~;~: i~: ~:r~:~~.:f.~:i~,~ i -~~!!mıijii~l~'ıiiiiiii~iiıiiiiiiiiiiıiiiiiiiii~ıiifüi~iıfüiiiiiiiııiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiı~iiiiiiiiiııiiiiiiiiiiı:iiii~~~ııiiınii~ii~~inı~i~ii~l~~~i~i~~~ 
Profesör Herm atının Von Şe· undur u, ha bır h a~talırı · ve @JmlaJ~~fillınJmllınlllm§J!!lffilffi)[filffi)ıf:Jffi)ffi)ffi) §JınJ ffilffilffillE'.m:mIDffil@JffilEl!Eilffil.Jl ~ 
mide! küçük bir hayal kro . ~;1 ~!~~~J.~I :~~~:~k~i~ b~: ~ Paiça f iaiia;ı .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. . .. . .. - .. Makine ~ .. ·. 
kis": N~cJet Atak; Guisson ı 1 ~ 
verdi. Ahmet Eşref, her telden h~yet t.urnlınJun raporla t:ı- '!1 Kr fiat ar ~ 

Yuğmur mevıiminden so· h sJık edılmek . mi .. . . ı.,jrıl8} 
nra Kasaplar deresin.len ak- er telP : \ uri Çelik Ankara 8 - Sarhoşluk . kumurb iJ Sıvrı mekık 100 r ~ 
an piı suların kent dışarıs . C H. F. Ork istr::ısinın bu atl k, ve uyuşturucu madde· El Top .ırl:ık » IOo Konıl'16 .• f:J 
ınua batak lı k husule getiril' yıla ait ~~aJışmalıırı; büyüle ltffi kullanmak gıbı ft!na it- ~ İğnele r 2.5 nıokıneı;ı 6ll ID1 
anolel sürfeleri yetiştirdiğin- eıerler arasm<lo. berlioğ, fa- iyutları olmamak. l!J Kayışlar ~5 toi ~ 
Jen mezkur b ıtaklığın ka· taı:ıik senfoni llalkevlerimiz · 9 - Mektebi muvufCaki . mi Makine yağı Konıple r ~ 

d 'k k'T 1 b'' d·-· kd" 15 ko
10001 1ı:ı1 nala alınarak şehir deresine e musı ı, es ı ürk musi . yet e ıtıreme ıgı ta ırde WJ şış"sı \'O no· l"' 

L l k" · b" · · B mekteıı tarafından kendisi r.:ı N ı k ·ş k:ısn:ıirı 25 uynk .
1 80~ 

rıASrı ması için (750) ci me- ıs ı, ırın cı asın Kur oltayı a.::ı n L osı ~ 
treden itibaren ( 1000) inci bizimle ilişikli Avrupa rad_ kin yapılan bütün masrafla- ffi] >> makası 35 ~ır~ple t~~ ~ 
metreye kadar (250) metre yo y.ıy ı m'arı , İst~nbul kon rı Ü leyec:tğin e dairnote rlık - ~ <;ukı 30 - 40 r:kıll l cclı ~ 

ı l . 1 C! ta 'lzin edilrni~ k ef.ılct 1::.1 Muhtel ıf nukı~ vıı k"l)lno . tOO~ 
tu i~·inde (325) metre mikap ser erı. )oğııda b: ı tı musik. 1iJ .. ı seneJi vermuk. r=a mııkir e iplı kl r>r İ 111 ı:ı k ıoC5 ~ 
hardı duvarlı üzeri bir met- isi, Rihart Vn,fr ndı' rı· n 10 () t · ık kt a:ıı k ı · , l lı"'o ;:;:;, . , - r u ve ı me ep r:!I ma as ar ves:ıı r \ ;He :' ~ 
re tulda ve 15 santim kalı- as .. 'k hayatı,· Ankara konser- ı · ı ı k -.:.:.1 f L 't le .,e· ~ mezun arı tercı wn a naca . mJ t~ erruatı da uu rJ ı ~ 
nlağında beheri c40) santim leri, Kurük duyuklar .. tır. li!I nısbette ucuzdur. rilir. ~ 
eninden aşağı olmamak üze- Bu değerlı ve olgun mec· 11 - ~1ektehe kadar yol il ~ 

~'iı~a ~;:~j:~ş~i :·.:~:rİ•İ ~~~~~ :d::;: okur! .. rı mı ZR tavsiye :.;t:;ıı h ndi lerine ait ola· mı So v yet Dik iş M a k ine 1 eri Ge 1 d i. 1 
uynı har~·tıın sı"alı lağımm 151 ~ 
azami iki bu~·u ıc metre d~r- Bal«kesir Askeri Satın eı v k d k d J yor· ~ inliğinde ve iki metre eni l!J ~ '! ın ~. mec~a nen na l~ } rrr u açı ı . · ıılı ol .. ~ 
nde hefrolunacnlc kanalın Alma Komisyonundan: lil Sa~daml. ~ rııukt~!Hllıt'Jı \ .-ı, lasaJTll f vo ıslt ! Ul t'Sİ kari \'f'll f 1'11

111
" • ki!" ~ 

yapı lm:ısı ve üz riııin tekrar !? malda ht~raher Erkek VH ·Katlııı leı·zi lt~riltı . tılhist' ist:ilt•f'İ \t' "'
1 lı : ~ 

Kirazlı garnizonunda bulunıın kıtaatın senelik. i htiyacı 1::1 , • • • •• ~ • • 1 t•fllt ~ 
kapıtılmasile yalnız (70) me· h'in 72,000 kilo s ı ğ.r eti kapalı zarfla eksiltmeye lrnnulmuş- mJ sauat"arlan lımıwn hır t•l mahırwsı lıatında oları ii<: ~ekıııt>Jı 1 

11 
tre tulünün sathından kazı- tur. Bir kilosunun tahmin beueli ı ı kuru~ muvakkat temi· ~ zarif \'P praıik liiks ıuohil~a ~~klirıtlc hiı· ~ 
Jocak şosa taQlarınm clPner- n:ıt "kt 594 ı · d · 93 · L::.I (\ k • f[;1 

Y mı arı ırı: ır . ihale 8 .Temmuz· 5 poza rtı ı; ı gü· ~ •• · 11 S ~ ,·t f) l• 1) ~-\ () I• k ı• Ş ll)<•l k )•il ('
1
6.:. I !§İ·: 

ek tekrar ferşi ve nafıadan nü saat 15 de B:.ıyr'.lmı~·ta askeri satın almo komisyo ~ '-. ~ !;t 
verilecek silindirle kumlu ı l ı. J"'l I ı· ı · 1) ( 1 '' ~ nunı a y:ı p ııcaa.tır. istekliler şartnameleri ca lı~ma saatle_ 1EJ i., < e etme H ı f'. a ıa •WllZ arzu t>d<•ıılt•J't~ ~ :ı 111 1

• rilJ 
ola rak tahaccürü ( 1467) lira rinde B..tlıkesirde Kolordu ve B lyram ~~ta Tümen satın al- mi • tiJ 
bedelfe 17 hazir:·n 635 !!Ü. k · ı J b l T ı · l El ti-:ı ı k k 1 1 J• I ti:'! ,_, m:ı 0 .UISJOO arın l gört: ı l jr er. 8 ip erin nıu;,.ı) yt'n giin- r.:lı·. . , ve t~·. "' ç• (\ r 111 ~·,ce ı• 111 ,•• k •.•• (' (\. rıı ıık 'ıııO ~.·:. 
niioden itibaren 5 tPmmuz lle ıhalo saatinden bir saat evel urtırma ve eksiltme ka· &:.:.ı .... '- ~ '- • • L!l! 
935 gününe kadar (20) gün nununun 2,3 üncü maıJdelerine göre i~tenılen tem i natı mu· ~ mız ı tav!'iye ederi z. Eski mukinı>si olııpta Jeğiştirınek ı:-tiyı>nlere yenı "k kıı!~ f5l 
müddetle açık eksiltmeye vak kate makbuzu ve vcsikalaril tı birlikto Bayram ı~·ta tümen ffiJ v :ı rilir. El m :ı k inesi olupta aynk tukm:ık arzusur.du Luluuurıluru yulnız il) '

1

0. şeklı ~ 
k~nuh~~ğundan İ8teklilerin o satın alma k~misyonuna müracaatlıırı . (295 _ 4) ciJ md::ı Vfl ril ir. Ayrıca .. ':1aki.n.elerdo t .ımir olunur va ıııııkıno ıılonlaru kull..ınıt1 . ~ 
gun vılayet k ,tında müteşek. cm ve ınkı ş mecc:ınP.n ogretılır. . . bıltJ• ~ 
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