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Romanya Devlet !1damlarile Mühim Gö
rüşmelerde Bulunan Hariciye Vekilimiz 

Dr. ff ras Dün Bükreşten !1ynldı . 

19 MAYIS ÇARŞAMBA 19~7 GÜNDELİK SİY .AS.AL GAZETE ON İKiNCİ YIL SAYI: 10128 

Büyük Şef Anadoluya 18 
Yıl Önce Bug .. n Çıkmıştı . 

Hariciye Vekilimiz Bükreşten ayrılırken Ro 
men Gazetecilerine Beyanatta bulundular 

Artık Mustafa K e m a l Ş i ş l i d e k i E v i n e Ç e· 
Ta h a k k u k E d e c e k O l a n D ekilerek Birgün 

Meşgu ldü . • 
rın Görüşlerinin, Planlarının Düşüncesile 

""=:::::.:::=="'=========c========== 

19 Mayıs 
1919 •. 

Bugün bütün Türkiye en 
•evıaçh ıünlerinden birini 
dllba yaııyor Büyük Şef 
datılan, parçalanan bir 
Yurd parçasına yeniden ha
Yflt ve can vermek karara 

He 1919 yılınan 19 mayısında 
Samsuna çıkmıolardı 

Bir tarafta saltanat ida· 
deresi sürOklendıği ve bil 

tlin bir ulusu da ardında 
•GrükledlAI uçurumun önün· 
de kayıtsızlık ve irade · 
•lılık lçeralnde bucalark«>n, 
dtfer tarafta "En Büyük 

l'Grk,, Hürrıyet ve İstiklal 
dllvaııının bütün ıartlarını 
h,z:ırlayordu. 

19 Mayıs 1919 yeni Tür· 

ktrenin sadece Kurtuluo Mü · 

t~deleainin baolangıcı değil; 
0 nunla birlikte yeni baıtan 
kuruluounun da temelidir 

19 Mayıs 1919 . . fürk 
tllrlhlnde yepyeni bir çığırın ve 

devrın açı dığı tarihtir. Ka· 

t?ıilts\ Türkiye bu tarihin izln

~e Ve Ulu Şefinin ardında en 
tra.nlık günlerin içinden en 

~•kh günlere kavuımak ba. 
linrlıAına· erl~mııtır. 
Buıünkü hızımızı, bu-

Hnkü ilerlliiimtzt veren, ka · 
~'tıdıraa bugünChr yıl dönü 

~G Önünde duyduğumuz 
eyecan ve coıkunluğun 
'ntnisı da budur. 

Bugün aynlzam oda ~por 
le Gençlik bayramıdır. 
h "-ta.türkGo emanetini mu· 
lfaza ve müdaffla ~tmek 

"e.ııfeslni üzerine alan Türk 

!'nçltğı beden . terbiyesine 
b trdığı büyük değeri buiÜn 

lr d,ha gösterecektir 

) Curnhurıyet; Ulu Ônrterln 

b~lc.lui<lar, çetin çarpıomalar, 
Yük engeller karııaında 

"YGc d d u e getırdiği bu mukad 

'• çı,1 ern netin en sadık bek · 

lçı Türk gençliğidir. Onun 
L Ildır kı gençlik vığmını 
lltrt.. l 
t ur Ü tehlikelere göğüs 
ı:'ebUecek, engelleri aıa bi
lıı~ek bir kuvvet ve zinde 
ıc:te 

}' Yetııtırmek Cumhurl· 
tt li ~ \( 

diğ u Ürnetinin önem ver 
~ 1ı1erden biri olmuotur. 

il\ Por Yalnız vucudun sağ 
'tılağı d l'e nı eğll) ahlakı, seci 

l'I Y~ kuvvetlendiren, zeka
l' e 1tleten bir vasıtadır. 

'ttı i 
lçtrı f nsan; ulus ve yurt 
il) k aydalı bir inıan olabil 

e •ıhh 11.blf\k atın, seciyenin ve 
'il •n bır arada toplanma 
bı;ı llıürnkOndür . Bun'ardan 

tıin • f 
(s ı.a a düımuile hu 

onu - - -uçuncu sayfada) 

Cevdt:t Demiray 

Büytik Şef nimle yemek yiyordu . Avni 

Alalıirkuıı Paşanın geldiğınl haber ver· 

b il g Ü il diler. Kalkıp paıayl karıı-
/\urluluş Mu - ladım. Ve çalııma odasına 
cadeles i 11 e götürdüm. Biraz sonra Mus 

ba:jla m a k tafa Kemal misafirine m6-

karcırlle Is laki oldu Avnı paıa çok 
tanbııld a il telaılı görünüyordu. 

ayrıla r a k " Paşam, dedi Bizim 

Sam s ll il a k" b ınede dahiliye nazırı 
ayak bastı o an Mehmet Ali bey ga 

fJllllll 18::in- y .. t kıymetli bir arkadaıı· 

el yıldörm mızdır. Ona aızden bahııet· 
müdür. miıtım. Kendisi sizinle te 
BüyıikÔn · ıerrüf tmeği pek arzu edl· 

derin Um11 yor. Müsaade buyurursanız 

mi lı arp hemen . getireyim.,. 
günlerinden Mustafa Kemalın muva 

ili b a r l' n fal<ati üzerıne Avni paıa 

ımıiyetlerin- çtkıp gıtti ve biraz sonra 
de çaltşa11 Mehmet Ali bey ile bera 

Bolu mefm ber geldı er. 
su B. Ceval Genç gıbi görünen, fe ket 

AbbasGıirer IJıiyıik Şef Kurlıılnş Jfucadelcsinden sonra hak ılı ttt lt o kadar genç ol 

1!1 .lluyıs l!J1~ tarihine m"kaml rından birini tıgal mam11 sı laz ım gelen Meh· 
lckaddtim eden gıinlude. etmio bulunuyorsunuz Sizin met Ali beyin l<endıne maa· 
cereyan eden /ıadlselrri gibi ,yükeek adamlar; kıy· sus bılg 1ç ' iği vardı. Mehmet 
canlı bir ifade ile Ankara metlerini gösterebilmek için Ali bey Mustnfa Kema le 
lfolkevinde anlalmışlardır. ancak böyle yüksek mevki &ordu: "Sız ittihat ve Terak· 
Heıwz lılçl ir esı•r<le ne ler ihraz etmek f ırslltına kici misınız?" 

nail olabil01elidir . G erçi ben, M f K ı B şredilmiyuı /ı11 çnk defjer- ustcı a ema ; " en ıt· 
li lıôtıralan sulıınlcırımıza zatı d e vletinizi başka vazi· tihat ve Terakkici değilim; 
alryoru::. 

Artık Muııtafa Kemal Şiı· 
ildeki evine çekilerek bir 
gün tahakkuk edecek olan 

derin görüılerinln planları 

nın dütünceslle meuıuldü 

Tek yaveri kalmıı olmak 
ıerefile müftehir olan ben 

gündüz yanında idim JHr 
gün bana: "Cevat dedi, Bnh 

rlye Nazırı Avna paıayl gör 

mehylm. Bunun için lazım 

gelen teıebbüste bulun.,. 
Mustafa Kemalin bu mö 

likattan maksadı ıu idi: 
Damat Fe11t Paıa kabinesi 
ne bahriye nazırı olarak 

girmio bulunan Avni Paş&; 
Mustafa Kemalın Yıldırım 
Ordurnnda menzil müfettioi 
idi. Must&f a Kemal, bu 

adam aczinden dolayı vazi 

fesinden affetmişli. Şımdi 

böyle aciz bir kımeenin na 
111 olup ta ne~aret makamı 
na getirildiğini gözlerıle gör 
mek istiyordu. 

Temin edılen güı.de Mus· 

tafa Kemal yaveri Cevat 

Abbasla, bahriye nezaret ıne 

gitti. Nazır paıa ile konu 
§Urken bir arahk bır tiefer 

tası getirildi. Hu nBzır pa 

şanın evlndf'n gönderılen 

öğle yen eğı ıdı 

Nuır pa§" · (Affedersiniz, 
gem konuoalım, hem ben 
y e m e ğ i m i yiyeyim,. 

deJı \'e yemeğe oturdu. Na· 
zır, yemeğlnı yerken Mus 

tafa Kemal, kendim1e şu 

sözleri söyledi. "Sizi tebr k 

ederim. Devletin en büyük 

felerde görüp tammııtım; fakat ittihat ve Terakkinin 
fakat timdi anlıyorum k ı ; kuruluıunda ve eııtu gaye· 
kıymetin• zi ölçebi l ın~k için sinde onunla beraberim .. 
sizi bu makamda görmek Dedi 
lazımmıf . ., 

Bahrıye nazırının koltuk 

lan kabarmııtı. Bu gözler 
den pel< hovlandı. Ve Muı 
tafa Kemale teıekkür etli. 

Avni paoa bu ziyareti 

çok geçmeden Mustafa Ke 
male Şrılide}d evinde ıade 

ettt. O gün her vakit oldu· 
iu gibi Mustafa Kemal be 

K .. ahya 
f abri~amızrn hazuhklanna 

başlandı 
Ankara , 18 (A.A.) 

Kütahyada lrnrulacak olan 

büyük elektrik s ırntralı için 

mütehassıslar mahllllinde 

tetkikatta bulunnıağa baı· 

lamışlardır . 

Ge 
s a 

Mehmet Ali; o halde ne 
den htıhat ve Terakki ile 

beraber çalıımakta olduğu
nu sordu 

Muetaf ft Kemal, bunun 
bin bir sebebi olduğunu ve 
izahı uzun süreceğini söyledı 

Mustafa Kemal; Enver; 

paıadon memnun o lup ol· 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

Lo dra 
Görüşmeleri ve Oıta Av

rupa meseleleri 
Peıte, 18 (A.A.) - Çe 

koılovak) a ba§vekili Royter 
Ajamına Londrada sulh 
lehıne ve Tuna mukavelesi 
nin takviyesine doğru çok 
mükemmel işler görüldüğü 

nü söylemiıtir. 

çlik Ve 
ra 1 

-
Saat 14,30 da Stadyumda Bü .. 
yük Merasim Ve Jimnastik 

Şenlikleri Yapılacak. 
Mayıs 

Spor bayrıHT' l 

yumda büyük 

lu l anacaktır . 

Gençlık ve 

bu gün stad 

törenle irnt· 

Törene ait 

proğram ıudur: 

1 Ulu Ônder Atatür 

kün Anadoluya ayak bastığı 

( Sonu ikinci Sayfada ) 

Bey 1 i e S lhHava-
sı Yaratacak Olan Beş 

·· him Mesele .. 
1 - Türkiye Sovyetler münase~atı, 2. Bulgar Yugos
lavya p~~lı, 3-iralya Yugoslavya pa~tı. 4- Balkanlar, 

5 - Sanca meselesi.. 

H. Teo(lk /UişUi Aras 
Ankara, 18 (A.A.J - Ha 

rlclye Vekilimiz 8. Tev· 

f ik Rü§lÜ Ar as t:i ükreşten 

ayrılırkt!n Romen gazeteci· 

z k Şa 

lerine ıunları söylemiıttr: 

" - Türkiye ile Sovyetler 
arasındaki mükemmel . mü· 

nasebat sulh · eııerine yardım 
eder mahiyettedir Bulgar -

Y oğusla v paktı tabn bir 
ıeydir. 

ltalyan · Yoğuslav pakta 

katlyen Balkan paktına do· 
kunmamaktadır. 

lskenderun Sancaiı mese

lesinin önümüzdeki Cenevre 

toplantısında kati surette 
halledıleceimi zannedlyo · 

rum. Bu suretle Fransız -
Türk doıtluk be ğları sık 

laştmlmı§ olacaktır.,, 

Ank ra, 18 (A.A) - BQ
tün Romen gazeteleri Rüıtü 
Arasın Bükreşi ziyaretini 
fevkalade mühim bir hadi

se olarak karıılamaktadır. 

a v • 
1 Bir 

i g i iz Do a m ı 
lmparatoıluk konfeıansındlnıüzaküeresi y pılan bu 
donanma 70 milyon İngiliz lirasma mal olacak ve 

don nmada 100 zuhh bulunaca 
logilizce Nevvs Ehronlcle 

gazetesi ıayanı dıkkat olan 

ıu haYadısi veriyor: 

Londrada toplanan İngiliz 
imparatorluk konferansı Ak

denlze oldu~u gıbl uzak 
ıarkta da bir donanma ya 

pılmasını müzakere edecek· 
tir Bu donanmanın ( 70 ) 
milyon lngili:ı liralık kıyme
ti olacaktır l:Su donanma 
içindf! her biri ( 15) bin to· 
oluk yQz kadar zırhlı, iki 

kruvozör ve üç torpido fi 
losu bulunacaktır Bunlardan 

başka bu donanmada do· 
minyonlara ve Sıngapur üs. 

süne a ı t filolar olacaktır . 

Bu ('onllnmanın idaresi için 
her sene (12)milyon lngilız 

liraeı sarfedilecektir kı bu 
nun (8 ı milyonu dominyon 

lar taıafından verılecektir. 

Londra , 18 (A A .) im 
para torluk konferansının 

dünkü lçtimaınde Avuıtu 

ralya Baıvekili Lyonı, ez 

cümle demlftir ki: 

"imparatorluk hiçbir za 

man bu kadar nıüttehıd 

defildi. İngiltere ittihadı ce· 

mly~t lert bu gün müsavi 

şartlarla serbestçe teırikl 
mesai etmektedirler. Mıllet 

ler Cemlyeticin mcfkurele 

rinl tamamile tatbik etmek 

imkansızlığı bugün anlaşıl 

mııtır. Bunun için koofe· 

ransın bugün lnglltere itti 

hada cemaatlerinin harici 
siyasetinin esaslarile Millet· 

ler Cemiyetinin vaziyeti 

tetkik ederek lnglltere im · 
paratorluğunun istikbalde 

müstakar ve müttehid ııiya 

setini tesbit etmesi lazımdır. 

Dominyonlar timdi bCUün 

mesul ıyetlerinf yüklenerek 
veııaitleri ntsbetlnde lmpa · 

ratorluğun müdafaasına iş 

tirak etmelidirler. Bu suret 

le cihan sulhunun~ idam et.ini 
(Sonu üçüncü ıayfada) 

c:=::====================== 

Valansiya 
Bom~ardımamnda lngiliz ıe 
f r a n s ' z sef aret~analeri 

hasara rı uğrad1. 
Parla, lS <A.A.) - Dün 

Valansiyanın asi tayyareler 

tarnfından bombardımanı ne 

ticesinde otuz kiti ölmüı ve 
150 kiti yaralanmıotar . 

lneillz sefarethaneslne 

ob6ı parçaları isabet etmlf 
tir. 

Fransız konsoloshanesinın 

de bütün camları kmlmııtır. 



M eni 1 e k et K ü 1 t ü r ü ".~ Ait ( 1 iliMiZDEl~ı· HABERLER 1 ~: 
Mühim Bir Teşebbus.. 1. .1 

[ski halk hikiyelerini ediplere yazdırmak ve resimleri sanatkarlara 
yaptumak için bir müsı~aka açıldı . 

'Matbuat Umam Müdiirlıi · mevzu ve renkler mütebari:ı ra Haaan. Kel oğlan maaal· 
olacak ve ebadı da 68 x 50 lan, Deniz kızı , Atk kurba· 
olacaklar. m , Cadt karman marifeti, 

ğii çok gliul ve faydalı bir 
ltltbbüse geçmiş b11lurıuyor. 

Halkrn benlmsedlfil ve 
aldka ile takip ettiği ki 
tcıpları milli bıirıyemizt 

İttlrak etmek iıtiyen reı· Kan derya11, Kafeıe koyan 
samlarımız reıim taslakları . kadın, Kaçırılan kadın, f ev· 
nı nihayet haziranın ıonuna kallde hiklye, Şahmeran, 
kadar Matbuat Umum Mü· Yedi Yol cenat, Bin bır ıe · 
dürlüğüne gönrterecekler ve ce, Tahlrle Zühre. Saray 
tafıtli.t almak icap etttii içinde ıaray, Şah lsmail Fer 
takdirde gene mezkur adre· hat ile Şırln, Elif ile Mah

ıe müracaat eyliyeceklerdlr. mud, ve aaire .. · 
Taalakları heğenthp resi Bu kıtapların en kalanı, 

mlerl baıtaralacak olenların büyük puntularla baaılmıt 
aahlplerfne eıer baı ına 100 olduğu halde 16 ve en incesi 
lira verilecektir. Taslaklar iki formadır fiatlar en çok 
da 68 x 50 ebadmda ve bü altmıı ve en az 15 kurut 
tün detayları havi olacaktır. arasındadır. Tirajın da as· 

Eser1eri tetkık edecek olan gari 1 O 000 ve azami 50,000 

Kızlar 
~ - ----- -
Birisi 13 Yaşında 

Yaşındadır. 
Bunlardan 

Digeri 15 
Biri Konakpınar nahiye 

ıinde dt~erl de ıehrimizde 
olmak üzere iki kız kaçar• 

ma vakaaı olmuıtur: 

Konakpınar nahiyeainln 

Tatpınar köyünden Veli kı 
zı 13 yatlarındaki Hanifeyi 
ayni köyden Emin oilu 
Mehmedin kaçtrdıiı tikiyet 
olunması üzerine suçlu ya-

kalanmı~hr . 

Dumlupınar mahallesin 

den Abdullah otlu 18 yaı 

larandakl Kimli bu mahal 
leden Osman ojlu Hüseyin 

n in 15 yaılar ındakı kızı 

Behiceyi kaçırdıiı iddia ve 

tikayet olunduğundan tahki 

kata baılanmıttır . 

Kuzu 
Alış 
Verişinde 
Kavga 

Dün Giindoğan mahalle· 
ılnden lbrahim oilu kasap 

Mehmet, Küpeler Nahtyeıi 

ne batla Çoraklık köyünden 

Hamzayi kuzu alım satımı 

meıeleıioden batından hafif 

ıurette yaraladıiı tikayet 
olunduğundan tahkikata bat· 

lanmıttar. 

Bahçeler Bügün Gençlik ve spor 

daha uygun bir ~ektlde ya: 
mak için edipler arasında 
ayrıca yine halkın ruhuna 
uygun renkli tablolar vü· 
cııda getirmek için de res 
samlar arasında blrtr mii 
sabaka açmı~ttr. Bu mü· 
na!tbtlle Da!ılllye Vekili 
1Je f'arli Genel Sekreteri B 
Şükrü Kay(Jfun .Vatbuat 
Umum Mıidlirlüğl'i vuslaslle 
gaulemlzr. gönderilen b11 
çok mıilılrn teşebbüse ait 
lnmlmlerln mühim parça 
ltırmı aşayıya alıyuruz: 

komiıyon Maarif Vekaleti , olduğu eöz önünde tutulursa 
Parti , matbuatla ikt güzel bu sahadaki oeıriyat bol 
sanatlar müntesibi mümeı· luğunun hikmeti kendiliğin 
stllerlnden mürekkep olaca- den anlatılır. 

Ve tarlalar arasmdaki yol-
1 lan işgal edenler. 

Bayramıdır. 
(Baı tarafı ik inci ııayf ada ) 
19 Mayıs günü Spor ve 
Gençlik bayramıdır 

rolü tebarüz ettirecek birer 
ıöylcv vereceklerdir . 

MaJOmdurki memleketimizde 
genlt halk yığinluının de· 
vam ettijı hemen her kah 
vehane, berbn, etçı, mahal 
lebkt, hakka) gibi dükkan 
larda tat baamaaı bir çok dı 
var reıimlerl vardır. 

Bu reıimlerin ıerek yapı 
hı, IHekıe baaılııları çok 
ıeri ve ipUdaidir. 

Bunların mevzulara büyü· 
lrler;mı:ze. mtlli kahraman
laLdarımıza, tarihi vakalara 
ve dini menklbe tle mabed· 
ı .... , .ılddfr. Yani bu reıim 
ler; halllm tarihi, ıivaıl, ve 
beclfi terbfyHi üzerinde mü 
e11lr, çok popüler ve o niıbet· 
te kuvvetli birer telkin va 
1tta11dır . 

Bu vaallayi daha mükem · 
meı, daha verimli ve inki • 
lip prenıiplerlne daha uy. 
ıun bir tarzda kullanmak 
iıtiyen Matbuat Umum Mü 
dürlüfü bütün re11amJaramı· 
zın aöıtereceklerlnden emin 
oldufu ıamtmi ve fili ali 
kaya dayanarak hu ıene 
için 15 reıim bastırmak ar 
zuıundadır. 

Seherinden elliıer bin ta 
ne baatmlacak olan bu re 
ıimlerin mevzulara ıunlardrr: 

1 - Atatürkün 19 Mayıs 
ta Samıuna ayak baaıtı. 

2 - 8atkumandan muha · 
rebeat, 

3 - M 1 1 1 i mücadelede 
Anadolu kadım, 

4 - Cumhuriyetin tlim, 
5 - Çok çocuklu aile, 
6 - Uemlryolu ıiyaaeti • 

miz, 

7 - Sanayileıme ıiyuetl · 
miz, 

8 - Aaaç sevgiıi, 
9 - Temiz ve güzel kly 

ideali, 

10 - Sıhhate itina, yıkan · 
ma ve temizlik, 

11 - Ômmiltkle m6cade 
le, 

12 H ayvan ıevgiıi 
13 Tayya.r~ , 
J 4 - Harici siyasetteki 

kuvvetliltfimi:z; yurdda ve 
cihanda ıulhculuiumuz, 

15 - Bir cumhuriyet bay· 
ramında • ııeçlt reımlni eöı 
teren kuvvetli ordu dekoru 
içinde orduya ıevat ve ıa y 
ıı ta vlri. 

Bu reı i mlerln orijinal!eri 
Of ıelte bet renkle basılabi

lecek tekilde yapalacak, 

ktar. 1 Bu kitaplarda kullanalan 

Halk naırı'yalına ı· dil, üalup ve rumller eayet 
, gm&u_ l

0

0eCv8· 

1 

berbattır. 
Memleketimizde Mevzu bakımmdan hemen 

ver zümre için yaptıiı net hepıl eski ve bayat bir zih· 
riyala muvazi olarak, genit niyetin tekrarı ve yaratmak 
halk yığınları içinde gayet istediğimiz yeni nisan idea· , 
dikkate ıayan ve çok çeıidli line aykırı bir ıdeolojinin ve 

ananealn mahıulüdir 
neıriyat yapılmaktadır . 

Bunlardan birincisini tabı Bu eserlerin hepıinde hal· 
ka hizmet zihniyeti değil, 

adedi bir iki binı atmazken 
halkın okumak ihtiyAcıodan 

ık incisinin tirajı çok kerre faydalanmak zlhniyetı ha· 
elli binlere varmaktadır kimdir. 
Bu vaziyet btze ııösteriyor Bugün okunun bu halk 
ki, halk okuyor. kitapları külliyatı arasında, 

Halk okuyor; fakat, an· hurctfelerle dolu ve irticaı 
cak kendiıi için yazılmıt telkin edici kitaplar da yer 
olan eıerlerl okuyor. almııtır Meseli; 

"Halk için yazılmıt eser· Kerbela ıehitleri, Ham 
ler nelerdir?,, Suali karıısın Binnuhun sarayı, Muhiddini 
da kalan Matbuat Umum Arabi tabirnameıi , Hazreti 
Müdürlüğü. yaptığı tetkıkler Hamza ve Amribni Abdud 
net ceıinde ıu hükümlere ya· cengi, Hazreti Ali Cengi, 

Serencam ve ölüm ilahisi. 
rmııtır: 

Ebumüılim Hoıaaant, Vey 
Halk için yent harf erle selkaranl, Höccetülıılam, va 

basılan romanlarla hikaye· 
ıiyetname, Hazreti Ali dev· 

lerln sayı11, miınevverler için ler petinde, Muhammed Ha · 
baaılan roman ve hikayele- nefi cengi, Havber kalesit 
riu ıay111ndan daha fazladır. Hazreti Ali Möhrü Süley
Ufak bir •"attırma ile tes · man petinde, Kerbela , Düt 
bit ettiğimiz aıaiıdaki liıte tabirnameıl , Tarihi Enbiya 
bu hükmü hakh çıkartacak 

kadar beliğdir: 

Atık Garip, Köroflu, Va· 
raka ile Gü•tah, Kara Ço· 
banla Ertegül, Pırlıınta Hü 
kümdarın kıza . Nazlı Huri, 
Derdi yokla Zülfısiyah, Razi 
Nıhanla Mahfiıuz, Ali Ba · 
ba, Avcı Behram, Sihirbaz 
Sultan, Eıirci Şahin, Kara 
göziln ıalıncak aaf aaı, Gelin 
kaynana kavgası , Hacı Ceb 
barın karısı . Şah lımallin 
torunu. Köroflııoun torunu, 
Sürmeli Bey, Çapkınlar çap· 
kına, Billur kötk, Ejder ka 
leıi, Zümrüt hanım, Sihirbaz 
kadın, Şarkılı reıimli hilca 
ye, Şaıılacak hıkiye, Kan· 
kalesi, Harzem ve Billuru 
azam ctmıt Merdi merdan 
tle Cebbar, Melek tahla Gü· 
llüh&n, Yusuf ile Ztlleyha, 
Naarettin Hoca, Arı.u ile 
Kanber, Serencam, Kerem 
ile Aılı, Atık Keremin oğlu, 
Üç kale Cengi, Ayvazla Be· 
nlihan, İncili kız . Süle)·man· 
la Belk iı, Gül ile Sitemkar, 
Hurıid ile Mahmlhrl, Yedi 
Alimler, Behmen Şah , Yem 
ilhanın karası, Kürkçü dük 
kanı, Ayakkabıcı Vezir. Atık 
Garıbin oğlu, .:;>ah lımailin 
ojlu, K6roilunun otlu Ka 

ve saire . ... 
Tamimde bundan sonra 

gerek köylerde, ıerek luua 
balarda geoit halk yıeınla 
rının okuma ihttyaclDı karıı· 
lamak ve bu VUlla ile on· 
lıuın milli ve kültürel ter 
biyeleri üzerinde müe11lr ol 
mak maksadiyle yeni halk 
hikayeleri ve romanları yaz 
dırılmak istendiği kaydedtl 
mekte ve ıuolar ilave olun 
maktadır: 

1 - Bu hikayelerin ilk 
ıeriıi 10 eserden mürekkep 
olacaktır. Ve bunların iılm· 
leri ıunlardır: Aıık Garip, 
Köroalu, fer hatla Şir in, Le· 
yll ile Mt-cnun, Yedi ilıın · 
ler, Tahlrle Zühre, Arzu ile 
Kanber, Şahmeran, Kerem 
ile Aslı, Nasrettin Hoca, 

il Nasıl ki Mikima vı 
tipi daima aynı kalmakla 
beraber her filmde ayrı bir 
muhıtiın kahraml\OI oluyorsa 
yukarıda adları geçen ve 
halkın ga yet lvi lanıdıiı tip
leri de yepyeni mevzular 
içinde kullanmak ve böyle 
ilkle halkan alıtık olduğu 
kahraman lara yeni Türk in · 
kıllp ve medeniyeti gayele
rine uvgun telkinler yapan 
maceralar içinde yaıatmak 

iltlyoruz. 
Bu eurtle halk, kendiıtne 

Bahçe, bai ve tarlalar 
aruındaki yollaran bu ara· 
ztye karıttmlme11na mey· 
dan verilmemek için Beledi· 
ye uınumi mecliı tarafın· 

dan bir karar verllmiıttr. 

Bu karar vilayet makaman 
ca tudtkten geçmittlr. 

Bu ıtbi yollara arazisine 
ilave etmek ve ıelip geç · 
meyi zorluğa ujratacak ıe 
kilde itral edenler hak 
kında takibat yapılarak ce 
zalandmlacaklardır. - ~ 
Beraat adan bir mntur 

Bir kaç ay evvel itten 
el çektırilerek muhakemeye 
verilen Edremit Tapu me
muru Sabrinin mahkemeıi 

neticelenmlt ve beraat et 
mittir. Haber aldJğımıza gö· 
re kendiıi Tapu Umum mü. 
dürlüğünce bugünlerde yeni 
bir memuriyete tayin edi 
lecektir. 

verilen bu yeni eserlerdeki 
istıhaleyl alııık ol,..uiu isim· 
ler delileUyle ko ' aylıkla be 
nimıemiı olacaktır . 

111 - Her eser 50.000 
tane basılacaktır ve her ki 
tap 4 5 forma olacaktır. 

iV Tanınmıt bütün 
ediplerimizden bu teıebbüse 
kartı aemimi ve fili bir ala· 
ka göıtermelerini r ica edi 
yoruz. 

V - Bize gönderilecek 
eıerler Maarif, Parti ve Ma · 
tbuat ile iki güzel sanatlar 
müntesibinin mümessillf'rin 
den n1ürekkep bet k iti tara· 
fından ıeçilt!cek ve tabıları· 
na karar verilenlerin sahip · 
lerine forma batına elli lira 
verılecektir. 

VI - Bu faydalı teoeb· 
büıün tahakkukuna fıtirak 

etmek istiyen ediplerimizin 
seçtikleri mevzu ile buna ait 
plana 19:i7 haziran ayının 

sonuna kadar Ankarad" 
Matbuat Umum Müdürlliü 
adresine a6nderıneleri rica 
olunur. 

Gelen p 'anlarda mevzular 
aynı olmadıfı takdirde, ay· 
nı kahramana aid batkıt hi· 
kiyeler de kabul edilip bas 
tırılabilt-ceğinder. bu kabil 
tevarütlerden çekinilmeme
lidır . 

vıı Bu hususta daha 
fazla tahilat almak tstiyen· 
lerin Matbuat Umum Mü 
dürlüğüne müracaatlarmı rl 
ca ederiz. 

2 - 19 Mayıs çarıamba 
günü ,ehlr bayraklarla ve 
gece ıtıkla rla ıüılenecektir. 

(Parti kurağlara ve Halkevi 
ayni zamanda Parti bayrak
ları ile ıüılenecektlr . ) 

3 - Şehirde mevcut bü · 
tün naki l vasıtalarının mü· 
nasip ~ekllde tezyiolne Be· 
lediye nazaret edecektir. 

V - Vecizelerden kafi 
miktarda yazılacak ve bun· 1 

ları Spor Bölgeıl ıtadm 

münaafp mahallerine asa· 
cakhr. 

5 - Saat 14,30 dan ev 
velden ortaokullar ve ıpor 

kulüpleri mensupları yön 
kurulları ile beraber ve halk 
stadyumda kendtlerine tah 
sis edilen yerleri almıf bu 
luııacaklardır. 

6 - Saat 14,45 de İlbay 
ve C . H . Partisi Baıkanı 
Kültür Direktörü ve Bö1ge 
Başkanı ile beraber ıtadyu 
tna gelecekler ve burada 
yer almıı bulunan okulıarı 

ve sporcuları tef Ut edecek · 
!erdir. 

7 - Saat 15 de Ankara 
stadyomunda Dahiliye Ve· 
kili ve C . H. P. Genel Sek· 
reterl Sükrü Kayanın genç 
lik ve spor bayramını açıı 

ıöylevi radyo ile dinlenecek· 
tir. 

Spor bölgeıi ıtl'ldyomda 

radyo tertibahm almıı t-u
lunmalıdar. 

8 Radyoda söylev bit 
tikten sonra Halkevi ban 
dosunun çalacağ . istiklal 
Martına bütün talebe ve 
halk ittlrak edecf'k ve hu sı a· 

da evvelce belediye taraf .odan 
bazarlanmıt olım direie Li· 
ıeden bir kız ve Öğretmen 
okulundan bir erkel< talebe 
tarafından bayrAk ç~kile· 

cektir. 
9 - İstiklal Marıaodan 

ıonra stadyumdaki Atatürk 
büstüne baıta Partinin çe · 
lengl olmak üzere ıehrimiz
deki biitün teıekkül ve mü 
esseıeler çelenkler koyacak
lardar . 

l Ü - Beledıye tarafınrlan 
hazarlanmıı olan kürsüden 
'Lise 

0

ve Öğretmen okulun 
ı ddn birer tal ebt: 19 Mayıs 
ı gününün tarihi kıymetini ve 
1 ıporun bir ulusun beden ka· 

bi lıyel ve karllkterini yük 
1 ıeltmek huıuıuıunda ve 
J. yurt aavıaaında oynıyaco•iı 

11 - Sayın l tbay ye 
Parti baıkanımız da bu gü· 
nün ulviyeti . ıporun yülnek 
kıymeti ve gençlıjln en· 
gin kabiliyeti hakkanda bir 
söylev vereceklerdir . 

12 Söylevlerden ıonr• 
okullar ve sporcular bando 
ıle geçit resmine batlıy• 

caklar ve llbayın önündel' 
geçeceklerdir. 

l 3 - Geçit resmtndeO 
sonra aahayl tıgal edecelı 
olan kız talebenin jlmne•· 
ttk harekatı yapılacaklar 

l 4 - Kızlardan sonra il•' 
ve öğretmen okulu erke~ 
talebelerinin harekih ıeYl' 
f dtlecektir. 

15 - Okulların büyük t• 
lebelerinln beden harekatı111 

müteakip ıahayi ltıe küçOlı' 
leri itıal f"decekler ve Jirtf 
nutik müsamerelerini ver'' 

ceklerdir. 
16 - Okulların ve ıpor 

cularm kazanılmıı kupa " 
madalyalara ilbay tarahnd•~ 
veri lecektir 

17 - Vakit kaldığı t•~ 
dirde sporcularan 16ıteril,rl 
ve maçları seyir edilece~ 
tir . 

18 - jımnaatik ı~•'' 
ve harekata bittikten soor; 
batta Halkevi bandoıu 0 

duğu halde okullar ve ıP01 

cular Milli Kuvvetler" c~d~ 
ıini takip ederek hukı.ı..,.. 
konağı ö1tüne kadar gt~ 
cekler ve orada daiılac:• 

ı lardır . 

19 - Stadyuma halk tri 
ıtı' bünler kapıaından, oku 

toplu halde eıki kapıd'1 
~· yalmz sporcular bölge I 

nası kapısından girecekl 

dir. 
20 -- Stadyumda insi~ 

tın teminine emniyet dı~ 
törlüğü ile jandarma mer~ 
bölük komutanlıfı n1eıt' 
dur. 

Resim 
Sergisi 
Kapandı 

On gün kadar önce ~ 
kevi salonunda açılafl f 
takil Re11amlar Birlıfl ,er 

kapanmııtır . tfl~ 

Sergi açık bulundtı1l&J ~il 
ddet zarf anda binl«!rce -~ 
tarafından alaka ile I' 
mittir. 
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19 
Mayıs •. 

On ıeklz yıl evvel bu 
tünde ölmüt sanılan bir 
uluıun ölmedijine. daha 
çok yatıyacaiana atılan o 
ltGyQk adımın ilk ıünüdOr 
kt.. BuıGn o kudretli adı· 
lhın büyOk ilkleri ıöz önünde 
dir 

Bız on 1eklz milyon Türk 
Oflu Ttırk kızı o adımın iz· 
lertnden yOrüyor, ikliptan 

folulAba akıyoruz Dolacak 
J6z yıllarda da bütün hızı 
•uzla akacafız. Çünki o 
adım o emıali aeunda gö 

rGlmemtı ıldit bize müıta • 
ba~ olduiu'lluz hakkı ver· 
.. lttfr 

Evet 19 l 9 yılının 19 Ma 
Jııında atalaa 1-u adım bu 
topraıın:bağrandan fııkarmıı 
htrlcik oflunun adımı, Ata
lürkümOızün U .u Önderimi 
zio adımıdır. 

O bu. adımı atmafa ko 
Juldufu ıOnlerde acun ulus 
ı,,, kara gOnlerimfze gülü
Jor, kudurmuı köpekler 
rtbt aahipıiz sandıklara bu 
toprafı paylaımakta bile 
Qyuıamıyorlardı . 

O 9'ralarda baıta tah . 
Sa tanat iııkı ıaray ve zevk 
bud,.ı,.,, ,Vahdettini ellerin· 

de- bir kukla gabi oynatıyor· 
lar, yalanla dolanla ona 
tahtının hakimi kalacajı 
••naatını lçıyorlardı 

Herıeyin onun'a biteceği 
ile hGkmediyorlar, akıl ermez 
do'aplc\r çeviriyorlar.. Beri 
1•rafta kanları Türklükle, 
llıertllkle dolu bu yurdun 
•vl&tlarını unutuyorlardı. 
Onları ölmüş sanıyorlardı. 

1919 yılmın 19 may111nda 
l\.ara denizin ıüılediii Sam· 
•undan bır ıea yükıel tyor, 
bu ıeı .. 
Ôlrnüı ıanılnn, tarihi unu 

ııalan, aavatçılıfı wömtHen 

.. r ulusun bafrından f ııkı 
r"• biricik ojlu Muıtafa 
Kemalin ıeıl. 
le O &anılmaz güciyle hay 
•ıyor haykırdıkça yurtlu· 

tıun o§lu, kızı bftltaaı, ça 
Pııı elıode civarını sarıyor .. 
Çırpınıyor, ufraııyor, Erzu 
ru111, Sıvaı ve daha ıonra 
bnaın yurdumun lcalbi An 
icara .. 

~nkara . Derken hakimi 
Jet ve iıtıklil o adımın ya . 
rattıfı dünya gidııine dö 

:Gırı katan gökler kadar 
cerrak denizler kadar engin 
'-ınhurtyet .. 

Yurdun her cihetind~n 
••ldarınıı ajızları vahtı hay 
~arılar ııbı köpQrmüı olan 
bflra.. Emıalı görülmemft 

1 
•r tavaıla den veren itle 
919 yılınan 19 Mayııında 

8'111auna çıkıp uluıunun 
"''-lcedderahna ilk adımı 
"lın Atatürkümüz O gü 

:Gn., O mukaddeı günOn 
L. oturdufu varlıklar buıün 
Qlıt ~ki d ıo er e dalgalandarı 

'
0

' dalıalandırdıkça ıöz'e · 
~•crıız 16oeı dimafımız bilıi 
flıfneıı .. 

Buıon yurdun bütün ku
~lında onun ıüciyle can 

ut.o 18 milyon otlu kızı 
:'terlerindeki ıon nefeıleri 
h ~ltarak haykmyor. Bu 
'Ykırıı göklerden dünün 

lcaPGrınüı kanlarına 11zıyor . 
Onlar içli gıptelerlyle ıeı 

•iz •Okut edeı ken biz giUü 
Joruz .. 

COfUJoruz .. Sarsılmaz bir 

Büyük $et lnıdoluyı 18 
'" ancı bugün çıkmıştı 

( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
madıiı hakkında Mehmel 
Alinin ıordufu ıuale ıu ce· 
vabı verdi: 

- Enver pata her halde 
zamanın en kuvvetli bir 
adamı olmak lazım ıelir. 

Bunun akıini 11bat edecek 
elimizde hiçbir veıika yok 
tur Bilakis kuvvetine deli 
let edecek bir vt-ıika var· 
dır ki; o da Enver paıaya 
mevkide iken kimıenin kar· 
ıı gelmemft ve ancak o 

memleketi terkettikten ıon 

ra bir takım loıaDlarm bat 
laranı kaldırabilmit olmaaı 
dır. Böyle bir tah11n kuv· 
vetli olmadıtını ıöylemek 

lüzumtuz ve manaıız bir id 
dia sayılmaz mt? 

Mehmet Alı tekrar sordu: 
Enver paıa ile te-krar lt'f· 

rtki mesai eder misiniz? 
Muıtafa Kemal; 1 Ha) . . De· 

di. Buna aarıh cevap verme· 
liyim Ben ömrQmde ve as· 
kertik hayatımda l.içbir za 
man Enver paıa ile yakın · 

dan tetrıki mesai etmedim 
ki; bundan ıonra böyle bir 
ittlrak peı inde dolaıayim. 

- Peki, paıa hazretleri, 
bizimle tefriki meıai eder 
misiniz? 

19 Mayıs 
1919 .. 
(Baıtarafı birinci sııyf ada) 
ıule gelecek müvazeneıizlik 
o ferdi cemiyet hayatının 

fay dalı bir unsuru olmaktan 
meneder. lıte ıpor cemiyet 
hayatında baılı baıana böy· 
le mühim bir rol oynar. 
Yirminci aıar tam manilllle 
bir hareket asrıdır . Ferdin 
bu ıidiıe ayak uydurabıl 

meıi iıe ancak beden terbi 
ye.ine, ıpora ıenlt yer ayı· 
rabilmeıi ile milmkilndür. 

f1ütQn fertlerin bu uğur

da birleımeh rl ile ıayeyi 

tahakkuk ettirmek için ka
fidir. 

Güneıin, temiz havanın, 
bol ıuyun da sıhhata olan 
büyük faydasını bilha11a 
gözönünde tutmayi unut
mama l ıdır. Bütün hunlar 
genç ve dinç kalmanın ba· 
ıit fak at mühim tartlarıdır 

fıte bu çok mutlu gün 
u lusa spor ıevqiıi aıılıya 

cak, çok yaıamanın ıartla · 
rını 6ğretmek, tanıtmak ve 
bunları tatbik etmek yolla 
rını da göatermeıi itibarile 

de ayrı bir deier taıımak· 

tadır. 

Bahkesir Mah~eme 
Bıs~itipliüin~en: 

Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu ev Selimıye ma· 
halleslnde sağı mübaıir Kl
mil kahvehanesi ve kısmen 

çivici Halil ve gayri 
menkulftn bulunduğu mevki 
mahalleıi, ıokağı numarası 

Karlavalı Hasan evleri ve 
çoban Y akup, ıolu Recep 
kızı ve kıımen Ahmet ve 
kahveci Şevki ve lbrahim 
evleri önü bağlar sokağı ile 
mahdut evi takdir olunan 
kıymet "1250,. bin iki yüz 
elli liradır Arttırmanın ya 
pılacağı yer, gün, ıaat 

5·6 937 cumarteıf 11aat 9 da 
mahkeme kaleminde 

1 - lıbu gayrimenkulün 
artırma tartnamesi 5 5 937 
tarihinden itibaren 9 No: ile 
mahkeme kaleminin muay-
yen numaraıında herkeıin 

göreoilme~i için açıktır 

1 1 i n d a yazıh olan · 
fardan fazla malümat almak 
isti yenler, tıbu fllrtna meye 
ve 9 dosya numR raaıle me 
muriyetlmize müracaat et. 
melidir. 

- Niçin etmlyeyim, Eğer 
ıiz memleketi bugün için 
dOımüt oldufu ı badireden 
kurtarmaya azmetn it insan · 
lar lıenlz ... 

Her gelen nesil kendinden 
ıonraki nesle Atatürkün 
mukaddes emanetini bu 
zindelik ve bu ıuür içinde 
devredecektir Ülkümüz bu 
dur. 

2 - Artırmaya ittirak için 
yukarıda yazılı kıymetin 

yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
va ya milli bfr bankanın te 
mioat mektubu tevdi edile
cektir . (124) 

j . 
3 ipotek ıahibi alacak-

Mehmet Ali ayrılmak üze 
re kalktı ve ertesi gün için 
Mustafa Kemali Serkldor 
yanda öfle yemejine davet 
etti. 

Mustafa Kemal; bahriye 

Cevdet Demiray 

Bıhkısir Asliye Huhuk 
Hl kimliğinden: 

Müddet Balıkeılrln Vicda · 
nazın A vnf paıadan batka niye mahalleıinden lımail 

birinin yemekte bulunmamR11nı kızı Nezihe taraf mdan ..ley · 
rıce ederek daveti lcabul 
etti. -----. Uzak Şarkca 

,. 

/ngiliz 
Donanması 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
temine 1ardıaı etmit olur 
lar. ,, 

Lyonı, M·lletler Cemiyeti 
mukavelename&inin çerçlve-

Iİ içinde olmak ıartile Bü 

yük Okyanuı devletlerini 
mahalli iti laflar ve ademi 
tecavüz paktlan imza etme 
lerini muvafık olduğunu ıö 
ylemlttir 

C. H. Partisi 
llçayönkurulun~an: 

l 9 Mil yas Spor ve Genç 
lık Bayramına · toplu olarak 
itUrik etmek üzere arlıadaı· 

lar bugünden behemehal ha· 
berdar edılerek o. gün ıaat 

14 te bütün Partili arkadat · 
ların Parti merkezıne teı · 

riflerinl &aygılarımla rica 

ederim. 
C . H P. llçeyönkurul 
Baıkanı H. Şeremetlt 

kudretin varlıtıyız acun ya· 
ıadıkç" da güleceğiz .. 

Sana bin Af'vıı, bin hür· 
met ey yurduma hayat ve 
can veren /.\tam. 1919 yılı 

nın 19 Maym benim kanı· 

ma kuvvet . canıma can katan 

ıOnümdiir . 
Mtlımd Ali Ka~man 

• 

hıne açılan boıanma dava · 
ımın cart muhakemeıinde: 

mahalli ikameti meçhul kal 

dığından kendiıine ılanen 

tebliğat yapılmHına mahke· 

mece karar verilmiı olan 
mücldealeyh martla mahalle· 

sinden Denızlili Ala oğlu ea ı 
kici Alinin mahkemenin mu· 
allak bulundutu 26 5 · Ş37 , 
ıünü ıaat 10 da Balıkesir 

Aıliye llukuk hikimlijlnde 

hazır bulunmaıı ilinen teb· 
liğ olunur. 

1 
1 
1 

1 

1 

\ 
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Bıhkısir lsHye Hukuk 
Hi~imliğindan: 

Ana11I Aılahan köyünden 
Balıkeıirin Mirza bey ma . 
ha ilesinde oturan Kazım kı 
zı Cemile tarafından Ova 

köyündt-n ~akir oğlu Ahmet 
aleyhine açtıAı boıanma da· 
vas1aın gıyaben cari muhake. 

meılnde dört bet senelik ka 
rı koca olan taraflardan 
müddealevh karısı müddei 
yeyi döiüp evinden kovdu 
ğu ve bir daha sormadığı ve 
bakmadıfı ve bundan bir 
buçuk sene evvelde köyünü 
terk ederek bir semti meç · 
hule giderek elyevm mahal. 
li ikameti meçhul kaldığı ıe

hadatla ıablt olmuı ve ıu 
\azlyet kar1111nda da bara 
t•P birleımel~rine imkan 
kalmadığı kanat ıaha11ül et 

mit oldulundan boıanmala 
rına temyizi kabil olmak ÜZ· 

ere 26 ma} ıs 937 tarihinde 
karar verilmit olduğu tlinen 
teblil olunur, 

lılarl a diğer alakadarları• 

v~ irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarım huıuıile faiz ve 

masrafa dair olan ıddiala 

rını itbu ilan tarıhınden iti 

baren yırınl gün içinde ev · 
rakı müsbitelerile birlikte 
memuriyet ımize bildirmeleri 
icap eder. Akıi halde hak 
ları tapu aicilile aabU olma 
dıkça satıı bedelinın pay 
latmasından hariç kalırlar 

4 Cöıterilen 5'Ünde ar 
hrmaya iştirak edenler ar 

tırma ıartnamesini okumuı 

ve lüzumlu malilmat almıt 

ve bunları tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunur 

5 - Tayin edilen zaman 
da gayri menkul üç defa 
baRtrıldıktan ıonra en çok 
artırana ihale edilir. Anc11k 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmıı be 
tını bulmaz veya ll'lhf lı 

Uyenin alıtcalına rüchani 
olan dığer alacaklılar bulu 
nup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil 
mit alaca klarınan mecmu un· 
dan fazlaya çı"mazsa en 
çok artıran n tırahhldü baki 
klllmak üzere artırma ou 

bet güo daha temdit ve on 
betinci günü ayni saatte 
yapılacak ar hr111ada, bede-lı 

aatıı istiyenlnin alacağına 

rüchani olan diğer alacaklı· 
ların o gayri menkul ile te· 
min edilmlt alacakları mec 
mu undan fazla ya çıkmak 

ıarliİe, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edtlmezıe ihale yapılmaz. 

Ve ıaht talebi düıer 
6 Gayri menkul ken 

diaine ihale olunan "imse 
derhal veya verilen mOhlet 
içinde parayi vermezse ihale 
karara fesholunarak kendi · 
sinden evvel en yükıek tek 
lifte bulunan klmıe arzet 
mit oldufu bedelle almafa 
razı oluna ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa laemen 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir Vılayct merkezinde i111a tdfltct'k coğum 
evi için lüzumu olan malzf!meden şartnamelerınde evsafı 

yazılı Demir, Çimento ve tuğla 20 Mayıı 937 tarihine 
rastlıyan perıeml e günü saat 15 de ıhaleıi yapılmak üır.· 

re 15 gün müddetlr. ekslltmiye lrnnulmuıtur. 
2 Alınacak malzeme miktarı: 
40 ton demir; tonu 160 liradır':'6400, muvakkat temi• 

nat 480 l i radır 

100 ton terba içinde çimento; tonu 28 liradan 2800 

lira: muvakkat teminatı 210 liradır 

100000 tuğla bini altı liradan 600 lire: muvakkat te· 
minatı 45 l iradır 

3 Ru ite alt Hrtnaıne ve evrak sunlardu: 
A - f:ksiltme ıartnamaai 
8 Mukavelename ıuretl 
C Hususi ıartname 
K Ketif evrakı 

lıtiyenler bu evrakı ve ıarlnameleri Vilayet Daimi 
Encümeninde ve Nafıa daireıinde görebilirler. 

4 - Ek&iltme her nevi malzeme)e ait ayrı, ayrı ek
siltme ıartnameal üzer inde ve Daimi Encümen huzurunda 
yapılacaktır . 

5 Eksiltmeye girebılmek için haiz olduğu malze 
menin hi7asında yazılı ve krtif bt>del ı nin yüzde 7 ,5 Au 
olan muvakkat teminatın malsanchğma yahrılmıı olduiuna 
dair makbuz vt: yahut banka mektubunu yukarda yazılı 

ihale tarihine kadar Encümene ibraz et n esi lazımdır. 
Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. 

4 - 1 ~ 159 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Mazbuta Vakıflar mahsülünden 13t51 kilo ve bostan 

çavuı vakfından 4088 kı lo ki ceman 17239 kilo buğday 
peıln para ile 15 gün müddetle arttırmaya konulnıuıtur. 

ihalesi l 9 5 937 Çarıamba günü saat 15 de Bala 
kesir Vakıflar ldareıinde )'ıtpılecaktır istekli olanların 65 
lira muvakkat teminatla muayyen güt" ve ıaatte müracaatla-
rı ilan olunur. 4 - 1 - 160 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkıi cinsi 
Köıeler 

balları 

ve nevi 
tarla 

Mahallesi Hududu 
Dinkçiler Gün dofuıu: ve 

kıblesi millet 
hutanui havlu· 
su ve poyrazı 

patika yolu ile 
mahdut: 

Hudud ve bulundduiu yer Jukarıda ya:ı.ılı tarla Dinkçi · 

ler mahalleıanden YOrük oğlu Mehmedin ıenetalz nıali lk-
1 en 50 sene evvel mezkür tarlasının gündoiu tarafından 

bır kıımını ayırmak sure tlle IÜ madeni lira bedel muka· 
bılinde kasaplar mahallesınden tabanlı otlu İbrahime adı · 
yen aatmıt ve müfrezminih kıımıda uhdeainde bıralcmıı ve 
ol suretle ıenetalz olarak ziraatlarının da ikc n Mehmedin 
40 sene evvel ölmeıile karı11 Hanife ve evlitla11 Ali ve 
Gani ve Sekine yl badehu Ganide 318 de ölerek anası Ha 
nife ve kardeıleri Ali ve Sakineyi badehu Hanlfeninde 929 
de ölmesile evlatları Ali ve Sakineyi terk ettikleri keza 
müfrez kısmın aehlbl ta banlı ojlu lbrahimınde 339 da ka · 

rı11z ölmeıtle evllt 'ara' Sariye ve Ferıde ve Fatma ve Ha· 
hatlceyl badehu Haticeninoe 340 da ölmeaıle koca11 Haltl 
ve oilu Mehmet Tevfıği te rk e-tmiı ve bunlardan Alı 11e 
Saklnenin bu kere yaptıkla rı talutm net ceainde 2 No : lu 
mahal Ali payına ve 3 numaralı mahalde Sakint: payına 
ve 1 numaralı mahalde tabanlı oflu lbrahime sahlan ma· 
hal olup ol ıuretle namlarına teıçil edilmeıi iltenlldijin 
den tahkika t yapmak için .. '! 5 937 pazar güoO ma· 
halline memu gönderilecektir bunlardan baıl<a hak iddia· 
11nda bulunan!ar vana bu günler içinde vazı ile Tapu Si· 
ctl muhafızlıiına veyahut maha iline gelecek memura mG 

racatları ilin olunur. 

on bet gün m6ddetle arttır 
maya çıkarılıp ~n çok artı· 

rana ihale edilir . iki ihale 
ara11ndakl fark ve geçen 
glnler için ) izde 5 ten he 
sap olunacak faiz ve d:ğer 
zararlar ayrıca hükme ha 
cet kalmakıııın memuriyeti 
mizce alıcıdan tahıil olunur. 
Madde (133 ) 

Yukarıda göıterilen 5 6 
937 tarihinde mahkeme ic 
ra kalemi odasında lıbu 

ilin ve göıterilen • artırma 

ıarnameıi dairesinde ıahla
caiı ilan olunur. 

Bahkasir Asliye Hukuk 
Hlkimliüindın: 

Ômer köy nehlyeıinln ba 
tak köyünden Hlıeyln kızı 
Rüki)'e tarafından aleyhine 
açılan botanma davasının 

yapılan muhakemeıfnde: 
mahal la ikameti meç 
bul buluacluiu anlatılan 
müddealeyh ayni k6yden Ah· 
met oilu lbrahimin 24-5 937 
aaat 10 da Balıkeılr aıllye 

hukuk hakimliflnde hazır 
bulunması ilinen teblii olu · 
nur 



SAYFA 4 TÜRKDILI 

Bürhaniye Kaymakamhğından: 
Sevk No: Mükellefin ismi 

1 • 4 t lacı çapan oğlu İs 
mail. 

Köyü 
Gömeç 

Mevkii 
Pekmezlik 

Kıymeti 

7500 
Satılacak gayri menkul 

Zeytinlik 10 ağaç 

131 · 158 Ayazmatlı Latif ağa Gömeç karantılık 141000 600 ağaç zeytin 
zade hacı Mehmet ve 
zevceıt. 

132 • 152 Havranh Haaan Ef. Gömeç 

177 · 180 Kara gemici Süleyman Gömeç 
ağa 

Ağıl tepe 70500 60 ağaç zeytin. 

inlik 21000 60 a~aç zeytin. 

544 · 53 Haca ıeh oAlu Muıtaf a Gömeç Sırt yol. 48000 
evlatları. 

120 ağaç zeytin. 

185 191 Nldelt Mehmet Cemal Gömeç lnlık 48000 30 ağaç zeytin 

240,· 356 Kara ajaçtan Haaan 
Hüıeyln. 

Gömeç Petmezlik 40000 60 aiaç zeytin 

3 . 33 Malatyah Mehmet. 

3 · 269 Selanlkli İhaan bey . 

.. 

.. 

3 - 40 

.. .. .. 

.. .. 

Korucu Sarı oğlu 
Ahmet 

Yaya 
köy 

.. 

.. 

.. 

Harman 27000 19 ağaç zeytin 
yeri 

Çayır. 

Takat batı 

Soiuk 
kuyu 

Balcı 

kuyu 

48800 16 dönüm tarla 

40000 

10 Dö 

25 Oö. 

18 Dö. 
tarla 

Hududu 
GOn doğuıu yol, Batm 
alanyalı hafız vereıeleri 

poyrazı hacı Ali. Kıble· 
ıl çerkez Zekeriya .. 

Gün doğuıu yol, bahaı 

çapan kızı Zehra, Poy· 
razı ıahin Ali. Kıbleıl 
dere. 

Gan doğuıu kula Osman. 
Batlll Emin zadeler. 
poyrazı Salih. Kıblesi 

Emin zade. 

Gün doğuıu Zekeriyya 
Batısı hacı oğlu kızı 
Rukiye. Poyrazı çiftlik 
ve koca Ômer. Kıblesi 
ıahibl ıenet. 

Gün doğuıu Halil pafa, 
batııı Cemili. Poyrazı 

kara Horlye kıbleıi ta· 
pucu Hasan ef. 

Gün doğuıu Rüıtü bey 
ba tıaı lamall. kı bleıl Fer
ha t. Poyrazı kara g• · 
mlcl. 

Gün doğuıu Halil. ba
tm Ragup. Poyrazı Oı 
man· oelu Ômer. Kıble 
ıl yol. 
Gün doiuıu Mukaddes 
batısı Mukaddes. Poy· 
razı Reıtt. Kıblesi yol. 
Gün dofuıu çifthk. ba· 
tııı çiftlik, Poyrazı Hüı 
nü efkıbleıi Alı,ıza. 

~ 

Gün doğuıu llyu ve 
yol batm kara yağız 

Hasan ağa . Poyrazı . 

Muıtaf a İlyas. kıblesi yol 
Cün doğuıu Mukaddea 
batııı hacı bayram ve 

deveci Yuıuf. Poyrazı 

yol. Kıblesi Saim. 
Gün doğuıu ayazmant 
yolu batııı yol ve Şük . 

rü . Poyrazı korucu Muı 
taf a. Kıblesi yol. 
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ES Dünyanın en meşhurfiki parça/J .5 Bis 
:: Triyörlerden büyük miktarda mağazala· 
i5 nmızda bulundurmaktayiz. Bu Triyöı ltr, 
:: hiç yabancı Madde kaçırmadan saatte 
;: 400 KİLO tohum ayırabilirler. 
•• 
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55 ,. 8. N. K A l A N C i Y A N .. ~~ 
•• •• .. Ziraatı makinalar evi 74 89 Tünel caddeal Galata. •• .. •' .. . •' 
:: I s t a n b ul :: 
•• •• •• •• :: Kuruluı tarihi: 1889 :: 
•• •• 
:: Telefon: 41888 Telgraf adresi: :: 
:: KAZANCHAN 1 •ta n bul :: 

......_ ................................ : ........... ~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111111' 

~ - . . . . . . "' 
fll sa11kesii- Emanet- !il 
fil cisi Ahmet Gümüş jj 
11 

Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- ı•ı' 
sirden İstanbula hareketle pazar günle-

•• ri döner. Hafta arası ve müstacel sipa- •' 

11 
rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde 
12 saat zar!Jnda sipariş gelir. , 

•ı•ı Balıkesir posta ve telqrof adresi: ı• 
BALI KESiR E:uANE1 cısı AllMET GVMC~ 

• /STA~IJUL .... 
1 

/S!'ANB!J! .. LJALIKE.< fR OTELJ I 
~ . . . . : : ' 

"'1111111111111111111111111111111111111111111~ 

IE MUSTAFA TEN TER~ 
Arazi verglılnden olen borçlarının temini tahsili hakkında Bnrhanlye idare heyetince aatılmaaına karar verilen 

evaafı yazıla on parça gayri menkulün 20 5 · 937 Perıembe günü ihalet katlyesi icra lulınaceğıncıın talrp bulunan

ların mahalli kaymakamlığa müracaat eylemelHI ilan olunur. 

= ~ 
E Somya VE Karyolacı i = ~ 
: T A M 1 R C 1 VE T E S V 1 V E C 1 i 4 - 1 - 167 = ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı= Otuz ıenedenberi resmi ye gayri reımi Türk fab i 

ı• ~ : rlkalarında ve deniz, timendüfer fabrikalarında ve ~ 

f:'1et !J4P."'~'J 
iç in Liı3 iımlü [~yaLarı 

~adan llcu;; ·vf.!tnJ 
_::;..._ __ ... 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'Burada bula bllitJoru 

Biı. kOylülerde 
Pullu}\ ve ~ enç b er Dü~eniriı 

l HEp Buradan AlırıL 

1 

TÜRKDİLI : Franaada (TESViYECiLiK VE MAKiNiSTLİK) ıana ~ 
Pazarteainden baıka. her : tiyle lftlgal ederek bu kerre Balıkulrde 1 trkdili ıo ~ 
aıün çıkar. Siyaıal gazete.. = kağanda 2 No: da açtığım it evinde (Her Türlü Teı· ~ 
Yıllığı: 800 Kuruı 1 

: viyecllik 1)ılerl, kantar tamiri yapılır, ve Somyelı ~ 
Altı Aylığı:400 ., 1 = Kan ola yt:nl ıiparıı üzerine model göıtertlerek getir ~ 
Sayısı: 3 ,. \ : ttlir. Her türlü Somyalar, Karyolalar tamir rdilır ve i 

Günü geçmiı ıayılar 25 : boyanır, Hanelerde Termosifon ve Tulumba ve kapu ~ 
kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESJR TÜRKDJLİ 

\•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; ıiiıllllliiİİİlımiiiii---" 

Dün~ü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handıman 990 90U 
60 • 840 850 
70 815 825 
80 " 740 750 

BUGDA Y PiYASASI 
Santim 

Yerli Sert 4 50 4 75 
1 

Yumuşak 5 5 25 
Yumuıak Sert 

Oıt an 6 7 
Santim 

M'•ıı 3 75 
hrpa 3 75 
Çavdar 4 
Siaam 14 
Afyon 1 l 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 
Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 
ıs 

12 
5 
2 5 

ı : kilitleri, anahtar ve kaaa tamiratı yapıldığı gibi kaza ~ = ve nahiye merkezlerindeki fal:rikalaıda tamirat ve ~ 
: tesviye itleri ve somya tamırah için gidilerek mahal ~ 
: linde tamir yapılır.) Dükkanımıza müracaat edecek ~ 
E saygı değer mÜflerilt>rimize sanatımız dahtlind.. it1e · ~ 

L~D·, :;~~·;;, ~~;;;;, ,k;: :;; ;~·;;~~ ;:~~; ı ;;~ ~·;~, ,J 
~~~~~~~~--~~--~~--~~--~~---_./-

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

1 - l ·6 937 Tarihinden itibaren ihtiyat subayların ~ 

memurların yoklamatına başlaoacak~ır. 

2 1076 numaralı kanunun 9 10 ncu maddesi rnucf· 

bince Haziran niha,·etine kadar devam edf'cektı. Bir ıf 
içinde ıubeye müracaat etmiyeoler ceza görecektir. t-Jtf 

yedek ııübay nüfus cüzdanı, ıube vesikRaı ve terhiı vt•1 

k&larıoı beraberinde getireceklerdir. ~ 

~--------~~~----------------~--~----
iyesi ve 8aıyazmanı : Balıkesir saylavı H KARAN 

Çıkarım Genel Oireldörü 

Basım Yeri il Basın evi 

FUAT BIL'AL 

1 


