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Hatay Meclisi Dün Hatay flnayasası İle 

Bayrak Kanununu Kabul Etti. 
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Hatay kabine i 
Teşekkül Etti.:. 

• 
Balıkesir· Kurtuluş Gününü 

Candan Tezahüratla Kutluladı .. . 
HataY M-ecliSİ; -Anayasayı, 
Bayrak Kanunu ile İc~a Ma

. kamlarının Teşkilat Ve Va
Zif eleri Kanununu Kabul Etti. 

Binlerce Balıkesirlı; Cumhuriyet Alanında 1 oplanarak, Büyük 
Şefe, Cumhuriyet Hükumetine Ve Orduya Olan Minnet, Şük
ran VP. Bağlılık Hislerini Bu Yesile i le Bir Daha Aç.kladılar. 

Antakyadan bir görünüş 
B Antakya, 6 ( A.A . ) -

l ~IÜne kadar Hatay va. 
11flnı yapmakta olan Dok · 

Uataym bütün vatan· 
daılan kanun müvacehealn 
de nıfiıavt, ırk ve dıl far· 
kı aözetılmekılzln aynı me 

Balıkesir; 6 Eyldl k urtuluı 
bayramını heyecanla, sevinç· 
le ve cofguluk tçlnde crın · 
dan t eza hüratl kutladı . 

O gün d ıı ha •abe hın 
erken saa t lertnde sohaklıuda, 

caddelerde her zıHtsankınden 

çok fark l ı bir (; a laba lık gö 
ze çarp:yordu. Evler , dük 
kanlar, reııni binalar, mü 
e11eıeler bayraklarla donatıl· 
mııtı. 

Saat 9,30 dan JO na 
kadar Belediye Reiıt B. 
Nact Kodanez, Beledi · 
yede Balılıealrln lrnttuluı 
gününü kutJıynnl arın tebrık 
fer in i f"hh adına kabul etti. 

Saat 10 nP. doiru cadde
lerdeki kalabalık büıbftt6n 
artmııh . Bu 11rada batta 
Valimiz, Parti vılayf!t, keze, 
nahiye idare heyetleri oldufu 
halde Halkevl mu'Zıkaamm 

ardında Cumhuriyet ala
nına ıreldtler . ~•kteplıPr, 
ıpor "ur6plerl, cemivetler, 
memurlar, subaylar ve hali< 
da Cumhuriyet meydanındll · 
ki yerlerini a lmıtla rdı. 

Tam taat 10.30 da atılan 
bfr topu m6teakfp bir ıOva 
rt müfrezeat Kolordu çeım~· 

ılndıPn ıürat1e meydana dol· 
ru geldi . Müfreze ~ubayı, 

elleri zlnclrlıPrle bafh 
ıtvah1ar gf'ylnmlt Ba1ıke-

~r Abdurrahman Melek, tik 
lt•y kebineılnl teıktle me

~Ur edtlmııttr. 
deni ve ıiyaai haklara uhıp . -=-=========--= 
ve btlalıl• ına kanuna riayetle F R A N S .._i\. 

ıfrfn kurtulufU11U temıll rdrn 
tlmaale kottu, e11erlnl ç6zdG, 
üzertndttkl siyah örtOyO 11· 

Jırdı . Bu ıuretle beyaz-kır· 
mızı meydana çıktı Binler 
ce halk bu g6z yaıartan 

~ s.,,ekll burün mecltı 
''ıııına çıkarak yeni kabl · 

11~11 takdim edecek ve be -) . 

mükellef tirler . 
Teırli ku•vet, Hatay h.tlkı 

namına Hatay millet meclt. 
ıi tarafından kullanılır. 

Alman Hazırlıkla ı Kar-

aahneyt heyecanla alluıhyor· 
du. 

•nnarneaınt okuyacakhr 
t Antakya, 7 (A.A .) - Ha· 
d'J rnıllet mecltıı dün öğle 
ten evvel ve sonra yaptığı 

Mecllı dört ıerıe için lott şısında Tedb·ı r erA'ıyo 
hap edtllr . Tatil zamanlarında i 
bllihere mecliıln taavlplne --- -----

Moteaklben renç ıubay, 
tanh bayralımızı aynı bara· 
rf!tlf alkıthır ve coıkuoluk içer 
sinde alandaki ıerene çek· 
ti. Bu esnada bando lıtıklll 

ı marıını çalarken bOtün baztr 
bulunanlar tam bir sükut ve 
ıayıı içinde ihtiram vazlye· 
ti aldılar . 

0P1•ntılarda Hatayın ana 

"·· 1 •ını, bayrak kanununu, 
arz edilmek üzere hükümet Fransa ihtiyatlarını Silah Al-

< Sonu ikinci ıayfada ) 

l~ra tnakamlarının teıkt 
lt 
tlf Ve vazifeleri ile mas 

u . . ır k .1 tına Çağırdı, Strazburg, Meç, 
narıcıye "e ı ı . 

.. . d Verdon,.Befor,EpıtalHudutla-

Kurtulu§ tlmıalt vazifesini 
yapan bu genç kız kürtlye 
relerck güzel bir hitabe 
lrad etti , askere hitap ede· 
rek minnet ve tükran btıle· 

bul kıounlarını lltıf akla ka 
.\b Ve Baıvekll Doktor 
f durrahman Melek tara · 

Jzmır e . 
rında Tahkımat Yapıyor .. 

~:darı okunan hült.ümet 
0irarnını tasvip etmlttlr. 

Anke.ra , 6 (A.A) - Hart 
clye Vekili 8. Tevfik l{üı 

tü Araa. aüo lzmlre altmit 

tir . ~GArıa:Jaaanın umumi hü
h ~lerJnc göre Hatay, dahi · 
b tlerlnde tam bir tıt ıklilt 8 lk T b 
t~~ Türk ekıertycttne müı· Q an l 
ile ve Curnhurlyet rtj mi Kongresi A c, ıldı 
~(l idare olunan ayrı ve 
ed •talcıı bir varlık t~ıktl Ankara, 6 {A A ] -· 5 ncl 

~rı bır devlettir. Balkan tıb kongresi yarın 
) evlet ı n merkezi Antak· lıteobulda Yıld ız konferans 

~ 

K---ur==-==tu=luş K u p a s ı n ı 
ldrnanyurdu Kazand1.. 

salonunda açılacaklar 

6 -l €y[,:;,[ Giinü Yapılan Maçta 
clrnanyurdu Gücü 2-3, Yendi., 

ldmangıırdlular 

( Y aa111 ikinci ıa1f ada 

Berlin, 6 (A A.J Enler· 
nuyonal vaziyet dolaylıile 

ve Almanyanıo flmaJı ıar. 

ki h~duduoda levetıül etti· 
ğl mühim tedbirler •e aı· 

keri kuvvetleri nıevcu-

duou ta ltvlye et 

meal netıceıt o larak Fransa 
nm bir takım emniyet ted 
birlerine müracaat etmesi, 

müstahkem mevki kıtaahnı 

tam mevcutlu kılmak için 
ihtiyatların ı a!lah alhoa ça· 
iırma11 ve binli subay ve 
efradı derhal garnizonlarına 

dönmeleri emri vermesi üzerJ· 
ne Almcnyanın da her ıhtımale 

kartı koymak tçıo aynı hak· 
kı tlerl sürerek garp hudu· 
duoda mümasil mfidaf aa 
tedbirlerine teveuül ettlfıoi 
Alman ajansı resmen teblli 

etmektedir. 
Parla. 7. (Radyo) - Me 

zun zabitan ve efradın kı 
taları baıına davet edilme 
lerl, burada heyecan uyan 

dırmııtar . 

Harbiye nazareti Strazburg, 
Meç, Ver don, Befor ve Epl 
ta l hudutlarmda g t> Dlf ted 
birler almııtır. 

lfavns ajansı bu tedbirle · 
rln, Fransız topraklarının 

müdafııaııoa matuf bulun
duiunu ve Franaanın, teca. 

vila emeli bellememekte ol· 

duğunu yazıyor . 

ilerlln. 7 (Radyo) - Al 
man matbuatı, Franıız hu
dutlarında alınan askeri ted · 
birlerden babtale uzun mıs . 
Jc aller yazmakta ve bu ha-
zırlıklar1n yeniz oldufunu 
ileri sürerek Franıaya hü· 
cum etmektedir 

rlnl anla~h ve alkıılandı. 
Bundan ıoora küralve maliye 
memurlarından B. Halit Ay· 
kut geldi. B Halit Aykut. açık 
bir dille verdtfl heyecanlı 
söylevinde önce kara rün· 
!erin bir tarihçesini yaptı, 

TOrlderin duydufu derin ele· 
mi anlattı ve sözlerine fÖY 
lece ıon ~erdi: 

"Sadece, yalnız baııoa mll· 
li hAklmiyetin bize olduiu· 
ouo, yeni ve asıl eahtblne ve 

•=== = = ========• rilttialn büyük ehemmiyet 

Halk Bankası ve mani11nı dütününek bu 
kadar vakalarıo ve 6 Eylul 

Loodra, 7 (Kadyo) - ln
glltere ıt yaai mehaflli, Fran · 

(Sonu ikinci sayfada) 

Ve Halk San- t.uıh ,İıın k•ymetını anı•m•• 
oluruz. 

dıkları. 
Ankua, 6 ( A A J lktt 

sat Veklll 8. Şakir Keaebir 

d ün Halk Bankasını \le An· 
kara Halk Sandığını açarken 

ıöylediil nutukta Halk Ban· 
kasının bilhassa küçük es 
naf a kredi temin edeceğini 
ve memleketıo her tarafın 
do. teaıs edecejt halk un 
dakl aı ı ile küçük ticaret er 
babı~ın küçuk kredi lhti · 
yaçlarını karıılıyacağmı ve 
Ankarıs halk nodığını · mü· 
teakip lstanbulda da bir 

;sandık açılacağını , onu mü 
teaklben lüzum görülecek 
her merkezde de birblrln ita· 
ktbeo açılacafını beyan et· 

mittir 

Her ıene, evvelldılnden da 
ha parlak kutlulanan bu 
bayram ıününü; küçük; bü 
yük , kadıo erkek her 11oıf 

haUmmzın çehreıl de daha 
çofalan ıevlnç ve inanç iz· 

lert , hepimizin bu idareden 
rördüiümüz ılerleme, bcııar· 
ma, refaha ve saadete dol· 
ru götürülmüf çalıımalarıoa 
kartı duyduğumuz minnet 
ve ıükraolarıo tf aıdeal· 
dir Büyük bayramımızı ru· 
humuzdan fıı"ırao ıevloçler· 
le kutluluyoruz. Gönlümüz 
emnlytele dolu, gö:::lerlmtz 
bizi beldlyen aydınlık refah 
ufuklarına ümitlerle bakıyor 
ve hep bir •lızdan dlyorus 
kt, bınblr çeıtt feyizli eıer· 
lerlle Cumhuriyetin kutlula· 
dığımız 6 EylCıl bayramını 
en büyüjümüzle, ıerefU ve 
çalıtkan milletimizle beraber 
daha pek çok yıllar kutlu· 
la m&k dllerfz .,, 

Gencin alkıılarla ıo· 
na · eren ıözlertnden sonra. 
Valimlzfn küçük kıza lıtiklll 
Aykut, yaııodao beklentl 
miyecek büyük hır ıerbeltl 
ıçeralnde, kurtuluı eiinü ön
üodt> duyduiu heyecanı, ae· 
vinci anlattı . 

Küçük lıttklallo, b•r Türk 
çocuiu heyecan ve samimi· 
~· ett fçeralnden lıtlklll bay 
rammın ıevlncfnl yaıatan 

sözler i aym hararetli alkıt· 

larla karıılandı . 

En ıon olarak küralye ıe· 
leo Belediye Reııı B Naci 
Kodanu. Balıketlrln içten 
tezahüu tİA kutlamakta ol · 
duju kurtuluıunun 16 ncı 
y ı ldönüruü ıle duyduiu ıe· 

vinci v~ şehlrin orduya, Bü · 
yük Ş~fe olan minnet ve ıük· 
ran du\·gularına \ercüman 
oldu 

B . Naci Kodanazın nutku 
ıık ıık allnılarla muhtelif 
yerlerinde keılldı. (Nutuk 
diğer ıütunlarımızdadır.) 

Söylevleri ıeçltre•mi takip 
etlı: En önde ıehlre ıtrltl tem · 
ıul edeo süvari müfrezctl, 
daha ıonra bir kam 
yon üzerinde kurtuluıu tem· 
eıl eden çok canlı ve mu-
vaffak kurtuluı timsah oldu
~u halde tlkokullar talebeıl, 
l ııe ve öğretmen okulu i:a 
c ı lerl, parti teıekkütlen, 

ıporculer, eınaf teıelıckül· 

lerl Halkevl muzıka11oın çal · 
dığ ı yüı üyüı marıı ile çok 
güzel b ir geçltreaml yaptı-

( Sonu ikinci sayfada) 



SAYFA: 2 

Belediye Rei i 
tuluşGü ü d 

i K -
iN tku 

« 16 Yıl anel Dahl Başbuğun kumandası altında zaferle sonla
nan bu büyük sanş; istiklalimizin, Cumhuriyetin, bugün 

vasıl otdugumuz yüksek tarakki ve kalkınmanm ilk 1 

müjdecisi olmuştur.» 
.. Azı: yurddaılarım; . 
1 ürk mllletloln mukaddr-

ratını teablt eden, Türk va · 
tanını kurtaran büyük ve 

etıf:ı zaferin yedfncl günü 
Bahkeairln lıurtuluı ıünü · 
dür. 

MHll fllücadele tarihimizin 
ıöiıümüze ıurur veren mut
lu bir ıünün yıld6nümünü 

J•ııyoruz. Bundan 16 yıl 
önce buaOn düıman tıtila-
11ndan Ye derin lztlraptan 
kurtuldu~, hürriyet ve lstt~

lihmıze kavuıtuk. 
Hürriyet H tııtlklil uğru· 

na kan d6kmüı, tarihine ıe 
refler kaydetmit olan Ha\h 
kealr, birkaç yıl kibuılar 

içinde yaıadı. 

Bundan t 6 yıl evvel bu · 

ıün kahraman Türk ıü9arf· 
ılntn atlarınm nal ıealerl 
ltntldt: Balıkeılrln bu cad· 
cleıtnden btze hürriyet ve 
lıUld&I ıetirdt, aevlnçlt göz 
yaılarlyle bainmn:a baatık. 
Var olıun kahraman Türk 
orduıu .. 

Benden evvel genç arka 
daılarımızın lfadeleorllrdtil 
b1;1 hldlıeler timdi yine gö· 
zümüzün önünde canlanıyor. 
Hür olmanın, hür yaıa
maoın derin zevki fçfnde 
çalkanan bu ıehlrfn retıl 11· 
faule duydujum bahtiyarlığı 

Jfadeden acizim. 

B. Naci Kodana: 
duiumuz yükıek terakki ve 
kalkınmanın ilk müjdeclıl 
olmuıtu. 

Heyecanla 6 Eyltılü kut
lularken, unutmayacağımız 
iki ıey vardır: 6 Eylül 1922 
gQnüoden evvelki hal lmızle 

bu aünümüzü luyaılamak ve 
yokluktan yeni Türkiyeyi 
yaratan BOyük Kurtancıyı 
hürmetle anmak: 

Büyük Atatürl!; 
Sana ve ıenln kudr~tlt 

hükumetine bu sevinçli gü
nümüzde "alblerlmlzden ta· 
ıan minnet ve ıükran hisle
rimizi, çözülmez bağlılığımı
zın ebedlltftnl arzetmek için 
mentııvl huzurunda ıevgi ve 
'"Ytıfarla efilırım . 

Arkadaılar; 

16 Yıl en•el Dlhl Baıbu· 
tun kumanda11 altında za
ferle ıonlanan bu b6yük ıa 
••ti tıtlkllllmlzln. Cumhurl 
yetla, bu ıün v41ıl ol-

6 R1IOI bayramınız kutlu, 
yarınınız mutlu olıuo . , 

--!!!!!ll!!!l!l!ll!!!!Bll!"'~!!!!!~~~~~~~~ 

Fransanın 
Aldığı 
Tedbirler 
(B•ıtarafı birinci aayfada) 

aaom hudutlarda aldığı u · 
keri tedbirleri haklı bulmak· 
tad1r. 

Nurenberı1 1 (Radyo) -
Alman n .. yonal ıoıyallst par
tlılnln onuncu konıresl 

dün Hal on birde açılmııhr. 
Koaıreyl açan Rodolf He11 
kıaa bir ıöylevden ıonra ıö · 

zü Vagnere vermlt ve Vağ· 
Derde küniye çıkarak Hıt 
lerln beyaonameıfnt okumuı 
tur. 

Hltler bu beyaouameıtn

de ezcümle: 
"Bu kooırede ılze kaiıd 

6zerJnde teıblt edllmlt bir 
takım mukaveleler, paktlar 
deih, Avuıturya aıbı bir 
memleketi aetirdJm." 

Denilmektedir . 

Hatay Kabine- 1 

si Teşekkül 
Etti 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
muvakkat kanunlar yapmak 
nlihtyetini haizdir. Kcrnun· 
lar ve kararlar idi ekıerl· 

yelle kabul ve ittıhaz olu 
nur. Nlıbi ekıerlyet mecliı 
aza.ının yara11dır 

Hatay devlet relıl mecllli 
tarafında beı ıene müddet· 
le intihap edılır. Devlet rel -
ıi, icra mecllılnln reyi üze· 
rJne meclisi f eıh edebilir. 

icra rnecliıi bir relı ile 
dört azadan ibarettir. Ve 
icra meclisi reisi devlet rel · 
ıl tarafından seçtltr. 

Hataym nizam ve oaayiı 
kuvveti. bin bet yüzü l"çmf
yecek jandarma ve poltı 

kuvvetinden ibarettir. 
Bayrak kanununa göre 

Hat y bayrajı al zemin 
üzerine ay yıldızdır . Yıldı~m 

içi zemin rengludedır 
Bayrak kanununun kabu 

lünü müteakip devlet relıl 
8. Tayfur Sökmen, yanında 
Ttırkiye murahhıuı Cevat 
Açıkalın, Baıkooıolos, B f 

vekil, Vekili er, bütün mec 
lh azaaı ve davetltJc, oldu 

u halde meclfı larasıı · 

aın çıkmırlar ve mH 

Hıtlerln beyanoameıtnde 
demokratların. hiç bir ıer 
rapmata muktedir olmadık 
lan Ye Almanyanın ile, mü· 
temadiyen tlerlemekte devam 
eyledljl, Alman orduıunua 
dünyanın en büyük kuvvet· 
leıtnden biri olduiu ve ktm
ıeden korkmadıjı, Alman . 
yaya y•pılacak tkllaadl her. 
hangi bir ablukanın, ta a 
men teılufz •e hilldlmıüz 
kalacaiı bildirılmekte, Ya. 
hudılerle komiinlıtlere tfd
detlt hüclimler yapılmakta· 
dar. 

lfıln önünü dolduran bin · 
lerce halk huıurunda top 
ve muuka sad ları ara ıncla 

I 
Hatay hayratı meclis uı 
oaaına çekılmtı"r . 

TORKDILI 8 EYLÔL 1938 

I 

6 Ey Cı de 50 Yok 1 K ş K P a Si 1 

Y r i ildi. i d za ı .. 
~ocu~ Esiıg r me Kurumu ~er yıl olduğu gibi, hu ~ayuh 

işi muvaff a~iyetle başardı. 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 

6 Eylul kuruluı gününde 50 
yokıul ailenin çocuğunu sün· 
net etltrd ı 

Bu mr.ksadla 6 E ylQl ilk

o~ulunda Kurum taraf ı nd n 
karyola, yatak hnıırlanmı§tı . 

Çocukl ra öğle yemeği ve· 

Dün Şehrimize 
Gelen ir Me

busumuz. 
Mebuılarımızdan B İsmail 

Hakkı Uzunçarıılıoğlu, dün 
Bandırma yollle lıtanbııldan 
ıehrlmtz gelmittlr 

8. lım1ail Hakkı Uzunça.r· 
ıalıoğlu , lıtasyonda Valimiz 
B Ethem A ykut. ptutlltlc r , 
btrçG>k 2cvat ve öiretmenlcr 
tarafından somiml bfr ıekı l 
de karıılanmııtır . 

rıldi ve aaat 13 de ıünnete 
ba ılandı . 

Saat J 6 ya doğru Valimiz 
ve daha ıonra Belediye Re -

isi ve d iğer zevat okul ge· 
lerek &Ünnet olan yavrula-

rın 11hhatlarlle alakadar ol 
dul ar. hatarlıuına sordular. 
Valimiz B Etht"m Aykut 
nakdi yadımlarlyle, Belediye
de mün.•s lp hedlyelertle yav· 
ruları aevlndtrd ller. 

Sünnet edllt-n çocuklar bir 
gece okulda ycıttıktan 11onra 

dün atlelerl tarafından evle
rine kaldırılmıılardır: Kendi
leri fyl oluncıya kadar Ku · 
rum tarafından tedavi ve 

ceklerdlr 

c 

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

6 Eylül Giinü Yapılan Maçta 
İdmanyurdu Gücü 2-3 Yendi. 

6 Eylul kurtuluı bayremı 

münuebeUle Halkevlntn ku 
lupler llrasmda tertip ettiği 
kurtuluı kupası maçları na 
ıs lı günü de l dinanyurdu 

ile ldmangücü arıumda de 

vam edildi 

Saat 16 30 da takımlar 
ıahaya çıktılar ve fU fekll 
de yerlc rful aldılar. 

Yurd: 
Hu! usı 

Necati M. Enıln 
Hulki lamall Ntynzi 

Hüseyin Muıtef a Celô.\ Fethi 
Sadi 

Güç: 

• 
1 

Şerif 

Mahmut Oıman 

Alı 
1 

Yahya Sabri Mustafa 
Cthad Ahmet lbrahlm Hıhnl 

M. Alt. 

Hakem: 
Futbol ve atlettzm antre· 

nörü B. Sı.lahattln idi, GO 
cün ay jiylc oyuna b ılan · 

dı 

Bir od devr~; Yurdun. Ce· 
illin ayllAlyle yaptığı bir 
aole mukabil , Hilmi ve lh· 
rah im tarafmdan yapıları 

iki golle t - 2 Gücün lehlo1~ 

bitti. 

İkinci devrede takımlar· 
da mutad bazı tadilat yapıl 
dı: Yurd, f ethlnln yerfne 
Kemali, Güç de, Yahya ve 
Muıtttf anın yerine Halil ve 
Hüııeyinl aldı . 

Sayın ve değerli mcbuıu 
muza hoıgeldınlz , deriz. 

--~ınıııııı~=--

a lıke s irin 
urtulus 

Günü 

İkti at Ve~aletinin, resim ve ücretlerin ne şe~ilde 
ahnacağma dair tes~it ettiği · tarif enin ıaı~i~ine başlandı. 

Bu devrede Güç talumıo· 
da bariz akeoklıklar göıe 

çarpıyordu . Yurd; dc~ııınl
yeo oyunu sayesinde beııocl 
dakikada yine Celal taref ıo · 

dan y pılan bir golle ber• · 
berlıği, 15 ncf dakikada Sa· 
dinin y ptlğı gollt! de gali' 
b iyeli temin ederek maçı 

2-3 kazandı. 

(Baıtuafı blı!ncl geyfa a) 
lar. 

Geçitresmlnde timııaller 

ar iında knğnı ve arka · 
ımde mermi taııvan ya~la 
kııdmlarda n mürekkep tablo 
çok canlı tdı. Hfr otobüı 
iç inde Çocuk Esirgeme K.u 
rurounun o gün sünnet etllr 
d•ği yavrular da keza g l'.! çlt· 
resmine ltllrak ettiler. 

Alay, Mıllikuvvetler, Ana
fartalar caddeslnı tak p ede 
rck eski hükume-t binası 

önünde dağıldı . 

Gece şenlikleri: 
Gece ıaat 21 de 

halk tarafından büyük bir 

a004 Numaralı kanunun 
birinci maddeıi mucibince, 
belf'diye .ve hususi idarele 

rin elinde bulunan fıl<ele ve 
rıhtımlardan ıeçen etyadan 
alınmakta oian müruriye re · 
sfm ve ücretlerine datr İk 
tlsat Vekaletinin hazırlamıı 

olduğu tarife yürürlüğe gir 
mfıUr. Tcıbit edilen tarife 
ıudur: 

Bayük yolcul.udan 5, t 2 . 
yatından yukarı mektep ta-
lebesinden ·2.5 kurut alına 
caktır Küçük hayvan yav 
rula r ıodırn 2, büyük hayvan· 
lardan 5; öküz, manda, mer· 

--···~ ............ _ 
fener alayı yapıldı. Be- 8 " kü 
lediye önünden hareket eden ı ugun 
bandonun refakatindeki alay /• • 
ıehlrln birçok yerlerini dolaıtı, ı zmır 
Halkevt ve yeni hükumet • 
önünden tekrar Belf!dtye ön Se ya halı. 
üne gelerek orada dağıldı 

Gardenparti: 
Kurtuluş bayramı ıereflne 

Belediye, gece Atatürk p r 
kında bir gardenparti verdi. 
Birçok kimselerin bulun· 
duiu gardenparti çok n~ıe-
11 ve int izam lçeralnde geç 
vskte kadar davam etti. 

OiRer eğlenceler: 
Bunden bl'tka tehirin muh 

telif yerlerinde Belediye la 
rafından teduik edilen da
vullarla halk mllli oyunlar 
oynadı 

Böylece bütün ıehtr tam bir 
sürur içinde l<urtuluşunu kut 
luladı . 

Elektrik tezy'natı: 
G.~ce resmi binalar ve ev

ler bol ı§ıl la aydınlatılmıotı. 
Hül ümet b!na11oa büyük 

projektörlerle ziya verilmlf, 
P rtl, Belediyi", Halkevi , 
Kolordu ve istasyon elektrik · 
lerler tGılenmltll. 

lzmlr fuarını ve 9 E.ylul iz· 
mir kurtuluı gününü ıörmek 
üzere g :decekler için bugün 
sabah 1aat 7 de lzmir~ ıeh-
riôıfzden hususi bir tren ha · 
reket ettirilecektir. 

Bu tren le lımtre gidenler 

1 O e ylül cumartesi günü Bas
mehane istasyonundan kal · 
kacak yine hususi bir trenle 
avdet edeceklerdir. 

Bu ıcyahat ı n çok rıığbet 

aöreceğl anlaıılmaktadır. 
1 w:>Z7J(Ü WWWCt Z'.JG» 

Halkevinde 
Mü sa ere .. 
Akıaru Halkevl temıll ko 

lu üç perdelik · "Gün Doğu· 
yor,, adh bir piye l temııl d 

mlttir 
Gençler temsilde çok mu 

vaffak olarak birçok def lar 
a llotlanmııla rdır . 

MGsamere bu akınm da 
tekr r edil cektlr. 

kep veısair çıft hayvanla · 
rmdan, at , ester veaalr bt 
nek hayvanlarından yüksüz 
olurııl\ 7 .5; yüklü olursa 10; 
devenin yüksü~üoden 10, 
yüklüıünden 15; merkebin 
yül' üzünden 5, yüklüıünden 
8; vah~I hayvllnlardsn 50 
kuruı alınacaktır. 

Tek hayvanlı a raba yük 
ıüz olursa 30, yük lü olun" 
4Q; çift hayvanlı araba yük 
sü olursl\ 40, yüklü oluna 
50; otomobil yükıüz olursa 
75, yüklü olursa 100; kam 
yon yüksüz olur a 100, yük 

lü olursa 200 kurut vere 
cektlr 

30 75 Ktloyft kadar o1a n 
etyadao 7; 75-200 kllooun 
bet denginden 15 kurut oh 
nacaktır, 

Umumi hükümlQr: 
Nizamnameye göre sal 

müruriye re9minden müıtr ı· 

na yolcular ıunlllrdır: 12 
Y aımdan aıağı olan çocuk · 
lar, geçirilen nakil vasıtala 
rrnın cahlp veya sürücüleri, 
aakcrler, jandarmalar, p osta 
memurları, göçmenler mev 
cuden ıevkolunaolar, z.raat 
için aöçeo köy ahalisi. 

Nizamnameye göre sal 
mürurlyet re mlnden bazı 

hayvalar da lıttsna edilmlı 
tir: Poıtft l a fıyan hayvanlar , 
ukeri hayvanlar ' aöçmcn 
hayvanları , 1111 müruriye üc 
retlnden mü&tesn d ı r Asker 
eıyaaı, göçmen eoyaısı ve 
po&la cıyasınd n da res im 
alınmayacaktır. 

Bu ücretler, az mi olup 
alaknlal r, hakkıoda ıiyanen 
muam le olup alalı a lılar 
hakkanda ıiyanen muamele 
yapılm k ıartıy le belediye 
ve husu•i ld reler Lu flot 
lftrdan aıağı ücret de alabl · 
leceklerdlr. 

Maçtan ıonra, sladyumdtl 
hazır bulunan Hıılkevl Ret · 

sf B. F ey:zl .":>özen er, gallP 
takımı tebrik ederek kurtU · 
luı kupasını Yurd takıl1'1 

kaplanı B. Ntyazlye verd1• 

ldmanyurdunu tebrik ede 
rl~ . 

--------------------:::::. 
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ÔGLE NEŞRIYATI: 
S nt 12. 30 : Pliıkla Tiirl< 

musıkııı (Pak). ı 2 50: t-fl!l 
vadfs 10.05: Türk musfkf'

1 

i P ak). 13.30: Muhtelif pi~" 
n e şriyatı. 14: Son. 
AKŞAM NEŞRlYATJ: 

ı.ı· 
ı 8 30: Plakla danı mu•'" 

ı ı. ( Plak ) 19: Konfer•rl5
: 

bt' Eıref Şefik: Spor miilaha 
1 

lerl. 19.30: Danı muııklf 
(Pini<). 19 55: Boua ha be r· 

lt>rl. 20: Saat ayarı: Gre 
ıı. 

vlç r •hanesinden oakleJl· 

Belma ve arksdaıluı tıır•k 
fmdan Türk muılkitıi ve hfil 

ıarkıları. 20 40. Hava rııP;. 
ru. 20.43: Ômer Rıza D0 

61" rul tarafından Arapça s . 
trtl• 

fev 21 uat ayarı . Oıke• .. 
11 

1 Guoo: Romco ve Ju 
yet. 2 - Bugke: Ôcö de1'ı.ı~ 
man 3 Moskovisky: oııııe 
Espıınyon. 2 l .3J: Rıfol ",, 

1rır .. 
arkadsıları tarafından 

1 1 r . mualkts l ve halle ıarkl e 1. ~. 

22. ' O: Q .ga dö Şo111°1 · 
ble· 

Möc r rtlltlerinden 01ll el 
•öt 

lif *arlul r 1 BerJ f<D 

( 18 ncl as ırdan, 2 ıı 
va llery Rüstikans (M11•":f) 
yl. 3 Danüb l>lö (Strtl d 
4 \' erllbte könlğlo (8'",.ıl 

d~ se 
aky) 5 - Bnrbiye o 1111 
(Ro"inl) 22.50: Ajt'D5 ,.of 
berlerl, erte f günün ; P 

ramı. 23: Saat yarı: 0 
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1939 Nevyork Dünya ıÇeko lov kya Mes le- Yugoslavya ''Tahra Bey,, 
Bulgarisıana Balkan Ani O· F ransadan 

re.. ıının kapılarını açtı. çıkarılıyor. Se gi si Hazırh 1 rı .. 
Dünya sergisindeki TürkiY& pavyonu ıanzimi hazırlık· 

lannın ikinci kısmı başladı. Sergi~a bir 
«Türk· Sitesi,, de ~urulacak. 

1939 Nev)·ork ddoya ıer
llıınde Türk pavlyoolarıoın 
to İyi ıekilde kurulma11 ve 
tanzimi yolundaki hazırlık
ların ilk devresi nihayet bul · 

llluı ve çahımaların ikinci 

lılfhaıı baılamııtır . 
tlk hazırlık devreıinde; 

•ergtde memleketlmtzio mad 

dl ve manevi bütün kudret · 
l,rlle temıtll için alıoma11 
lüzumlu ve faydalı göı üten 

lcdbırler araıtmlmıf, her 

••hada müteba11ııları tara· 
fındrın yapılan t.edklkler:e 

lrıühtm eıaslar teıblt edilmfı 
•ergide reımi pavlyondao 

'Yrı bir ıaht 1eri de temin 
edHmıı, merkezi vaziyette 

'Ve 2500 metre murabbaı 
Reotıliğlnde olan bu .abaya 

bır "Türk Siteıl" kurulmaaı 
ltkarı(ir etmlı, Amertk~da 
'

8 2bet ıöreceğl veya alaka 
Uyandsracağı anlaıılen mil· 
l • 1 rnshıul ve mamu\lerlmfz· 
den ıetııa çıkarılma11 v~ya 
leıhlrlerl lüzumlu iÖrülcn 
ı,, lesbtt edilerek, ıhznrlara 
için alakadarla•ca faallyete 

a~çllrniı, lnhllarle.r mamula 
tıııın satıı ı için temaı1ara ve 

hazırlıklara glriıılm iş, resmi 

Pavıyonuo dahıli dekorasyo 

llu için sanatk&rlar Masında 
•çılan müubak" neticelen 

dlrllrnıı , TGrk Sıtes1oin ge 

rtk harici ıeklinin, gerek 

dahıli takıl01atmın tamamen 

lrıllli stilde lntası tekarrür 

ederek mütehassıs ve sanat 

ki\rlar tarafından yapdan 

tedkilderle eıaal rı teıbtt 
edıl!llf§, Türk Sitesinde bir 
10k-ntn ve kütüphane teılsl 
~e rnu,·af ık görülerek pro 

~elerı huırlanmıt ve kütüp 
I anede bulundurulacak eıer · 
•rın ayrılmasına ve toplan 

lrıasına teıebl>üs edllmi§, yi 

lle bu ılk hazırlık devresi 
~llııınalarından olmak üze 
.. , 

111eı:nleketlmizio eerek ta · 
rıh 
d • gerek turizm bakımın · 
'n Zt>orlnlıklerlntn hakk:le 

~0•terılmeıl tçln bu iki aa 
ada da ayrı ayrı tedbirler 

~eıbıt edtlmıı . müteha11Hlar 
ıtrı mürekkep muhtelif ko

l'lll5yon ve encümenler bu 

••hada da çalıımıılardır . 
1 Dığer taraftan bülün ve · 
il· 1 
b a etler, aralarında Deniz· 

O-tık, Ettbank, Sümerbank 
ı" b UQ\ Kurumu, Kızılay da 

bulunan milli müe111cseler ve 

'ita Türk Tarih Kurumu 
olnı k -k ~ a uıerc muhtelıf teıek 
~ llHer bu mevzu üzerinde 

Cildi sahaları dohıllnde fn. · 
~lıYete geçmiılerdır. 
t Şınıdı; bu çalııwalar ve 
edktklerle varılan kararlar 

"e t b cı ıt edilen e11aelar d al 
tegı d n e hazırlanmıt olan plan 
'Ve Projelerin tatbiki cıhetine 
itçllmıı bulunuyor. 

t -'.nkar ad Saihk ıerglıinl 
d•nııfD eden Dr. V dlerle, 

"tkoraayoo mütehHsıııı Got· 
"''il' k& ın de tıtırak etliği sanat· 
l:ı rlar kom ıs youu foall )'ete 

11 •rnııtar. 1 laubuldııı bir 
llel 
h l Ye kurulmu~\ur . Sergide 

t~ Ubdurulmuı muvafık eö 
en l•rlhi eaerlerln bir luı· 

mının hemen mul1tjları alın 
maktadır. 

Gerek dekoral\'onun, ge 

rek Türk mami'ılatınıo aatıı" 
ar:ı uıulünün yeni v~ çok 

caz ıp bir ıelolde olacağını 

ıtmdlden bıldirmek mümkün· 

dür. 
Diğer taraf tll n ıergl ma · 

hallinde memleketimlze ay 
rılan sahaları bizzat görmek 
ve hemen tnııı ata geçilmesi 

nl temin edecek ihzari le 
mas ve teakiklerde buluo· 

mak üzere, Nevyork sergisi 

hükOmet komlıerJ Süad Şa· 

k 1 r Kabaçln. müfa 
vlr olarak Nefla Vekaletin

den n lmRr Sedad Hakkı

dan mürrekkep heyeti de 

memleketimizden hareket 
etmtıtlr. Heyet eylii1ün be 

ıtnde Nevyorkn varını t ola
caktır Nev)'orlc ıerglıl hü 

luimet komiıerlnln gaybube

ti 11ruında, komisulfie Jk 
tlaat Vekaleti Müıavlrl Hal 
dun Sarhan ''ekilet etmek 

tedir 
Heyetin ııeyehati btr bu 

çuk ay kadar ıürecekt!r. 

Bu müddet zrufında mem 

lekette yapılan çalıımalara 

süratle devnm olunacaktır 

Serıloln lmtldadınca - ki 

altı ay ıürecektir Amerika 

da gerek radyoler vuıtaıılle, 

gerek muhtelıf toplantılarda 
verilecek konferaoılarla, 
matbuat ve diğer vasıtalar 

la yapılacak propafanda 

neırlyahnm tanzimi ciheti 

de derplf edılmiı, alaknlı 
mOe111eıelerle temasa geçtlm'f, 

hazırlanmıı olan bir proje 

bu sahada ıhtlıaaı olan mü 

nevverlerlmizln tedklklne ar 
zedllmlştlr . 

••••••••a••••••••••••• •••• • • : Okullara Girme Şartları: : 
• • •••••••••••a••••••a••• •••• 
Siyasal Bilgi· 

ler Okulu. 
Slyual Bilgiler okuluna 

lise mezunları müıl\baka 

ile alınır. Kayıd ve müsa

baka lstanbulda Yüksek Ôğ 
retmen. Ankarada Siyasal 
Bilgiler okullarında yapılır. 

Kayıd 25 aaustosta baılar, 
25 eylulde biter: Yalnız 

pazarteal ve perıembe gün 
lerl me al saatlerinde yapı

lır. Müınbaka 26 eyJulde 

lıaılar hızla malunla l al · 

mak htlyerıler Ant< t\rnda 

okul direktörlüğüne, latan 

bulda Yükıek Öğretmen 
okuluna ve dığer yerlerde 

kültür ve ltıe dlreklö"lük· 
lerln~ müracaat etmelidir

ler 

r--~;öR~i>iu-- i 
I Pa:ıarteılode:n baıka her 1 
1 ıün çıkar. Siyaıal aazetc . 1 
1 Yıllığı: 800 Kuruı 1 
8 Altı A1lıi1:400 • f 
1 Say111: 3 • 1 1 Günü aeçıniı ıayılar 25 I 
1 kuruıtur . 1 
1 ADRES: 1 
I BALIKESIR f ÜRKDILI 1 
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i· Karşısında lngilt 
Sunday Taymlıln baıma 

kalesinden: 

"Sir Con Saym'!nln Lu 
nakdakl nutku pek buhranlı 
bit zamana tesadüf elti. Bü· 
tün Avrupada BerUnde, Prağ· 

da, Parlıtet Moıkove.da, Ro 

mada ve VatfO\'ada herkes 
İngiltere hü~ i'ımetl adın" töz 
ıöylıyec•k olan bir diploma · 

tın neler ıöylıye<.eğint merali 

ve heyecanla bekliyorlardı. 

Bundan süphe de edilemezdi. 

Bu nazır da 24 martta baı· 
vekilin bir perlamento içti· 
maında sö}·ledığl ıözlerden 

ne ileriye eitmtı, ne de ee· 

ride lrnlmııtır. 

Saymenln nutku o nutka 

tıaret v~ onu teyld ctml9tlr. 

Nazır, bılhau lngtlt~re 
nln ıulhçu maksatlar peılo 
de yürüdüğü nokta11 üzerin· 
de iırar ve ehemmiyetle 

durmuıtur. Bu ılyaıet hfç 

bir tarafa ktuıı bir tehdid 
eavurmamakta ve diinyanın 
her tarafındaki h'llanls rın, 
harp aleı'htnde bcslcdıkleri 

ht11lyata uygun bulunmak · 

tadır. 

logillz hükümetl, dünya · 

dakl ıulh temelini aeğlam 
la9tırmak, ihtilafların halle· 

dtlfp sükunun kökle~mcıl 

için lazımge!cn bütün tedbir· 

lerl almak hususunda her 

türlü gay.retl göet~rmelıtf':n 

gerl durmanıııtır. Gerek 
Çemberlaynın, gerek Lord 
Halifakıan sabırlı ve aebat 

kar hlmmetlerlyle dünya 
gerginliğinin geıglnliğlnin gl 
derılmeıl "'e yatııtırılmatı 

yolundft büyi\k bir meıaf e 
katedl!m!ıtir. 

Foket bu, her ne oluı sa 

olıun, Bnvük Brltcny har 
be glrltmlyecek rlemek de · 

ğtldlr İngiliz ııılahı, hiçbir 

zaman ıaldırga11cB makı&t

larla ku'lanılmıyacaktır. La 
kin o. "ıulhun cmnlyetlı ve 

tesirli bir doıtu olabtlmelı 

içfn,, ıilahlMını nrhrme l,ta 
dır. Eaer lnıiltere ıtddctli 
tedbirler yerine her ~·erde 
bnrııçı anlaıma ve yatııma 
lar arıyorsa bu nerede pat 

lak verin'! versin bir ıhttllfın 

beıkalorım da içine kataca 

lrnı heaapladığınd:rn ileri 
gelmektedir. Böyle hır fela 

ket de bir defa baılıyacak 
olursa onun ne zaman ve ne 
suretle nıhayet bulacejını 
klmıe ıöylıyem~7 

Çekos1ovak me&eleslot! ge 
lince Con Saymen, hüku 
metin burada da gene } u
karıda ıöylediğlmlz prensip

lere tabi olarak hareket et· 

tiğinf her iki tar&f a da an · 

laıma ve udnıma huıuııun

da ısrarla iktifa etmeyip ay· 

nı zamftnda böyle bir anleı· 

m•yı mümkün lul11btlmek 
üzere her iki tarafa rfa yar · 
dımlarda bulunduğunu söy 

lem ittir 
Bugün reımen luıllız hü · 

kumetiol temıll ederek değil, 
f a~ot sulhu ıeveo bir müte· 

vaesıt vulyetlyle Lord Run 

almanın Prsğı, hem de Berltnl 

memnun etmek lôzımgelfr. 

Orada yapılan müzakerele 

rJo ı\e derece ye kadıır ller

lcdlilne dair Sır Coo hiçbir 

bcyana\tn bulunmamııhr Fa· 

kal "alikııdar her iki tara
fın da lhtiya~ ve menfaatle· 

ılne uygun bir hal ıekli bul· 

m&k ~ ıekltnde söylenen EÖZ· 

lerln manası ktmıenln gö 

züoden kaçamaz. 

Şuran ı kaydetmek mem 
nunlyeU muciptir ki, aynı 

zamanda Parlıte de Baıve· 
kıl B. Daladlye, kabineye 
tehlıkP-nln ha ya ti mahiyetini 
tasrih etmiştir 

Geçen martta Almanya, 

Avuıturyayı ilhak ettiği za . 

roan franeada btr kabine 

bulunmadığı hatarlardadar O 

zaman Fransız parlimentQ 

grupları kabine buhranım 

uzattıkça uzatıyorlardı, Mu 
vakkat bir müddf"t için li· 
deni-z kalmak. bugünk' ka· 

dar hiçbir vakit uygunıuz 

olmamıJhr. 

Bay Daladlyenlo kırk sa 

atltk hafta hakkırıda ıöyle 
mit oldofu sözler, ihtimal &it, 
biraz fazla çelin olmuıtur. 

BAıvektl buna da Franaamn • 

harp malzemeılnl lıtlhaalde 

geclkmesl ka~g11tyle mecbur 

kalmıştır. Fakat onun bu 

ini hücumu parlamentodeki 

wsyalıatleri müıkül bir va · 
zlyette hırakmııtır . 

Eğer hunu kabul edec~k 

olurlarsa o zamnn taraftar 

!arının müuheretint kaybet 
m~l-erl tchlıkeıi bııt gösterir. 

Çünkü Fransadft bu kırk sa 
atlık hafta meıelesl cndihtl· 

rl ile siyaseti mt-zc~den Fran 
sız ıo\larınm pek faydalan-

dıkları bir ıey olmuıtur Bu 
ıebeple bu noktayn hücum 

etmek 
dlr. 

manauna gelmekte 

Bununla beraber Fransız 

b tveklli nutkunda key · 

dislnln kırk ı atlık haf 

tayı büsbütün kaldarmak nl 

yet!nde olmadığın ı buna da 

ha nıumlı ve m!'zhut bir 

vaziyet vermek htedlğinl 

aö ylemtıtir. 

8 . Daladlye ynln ~ z mi11i 

üdaf.a malzcmeı!nt hın.ır · 

lnmok için çalııırkcn clört 

ten seki:& ıoAtte kadar me-

Hinin artmlmıuı lüzumuna 

tıaret etmltt lr. 

Bir taraftan Alman f§çiııi 

haftada altınıt !Ut ç"lıtır 

ken Fransız i~çfalnln de faz 

la mesaiıl de fevkalP.de ücret 

verilmek fllıtlyle harp mal 

zernesl itlt'rinde kırk ıekiz 

11\ot çah§masını lıtemek iti 

dalden uzak bir tckltfde te 
lakkt edilemez. 

Üınit ederiz kit hu husuıda 
ve huna benzer meıelelerde 

Fransı z milletinin ananevi 

vatanıever kamovu kendini 

aöıterecektir . 

Çünl,ü Fransa da, Büyük 
Britanya gibi. dün}·ada aulh 
için çalışen bir kuvvettir ve 
dünya mü azenesl bize ol 

duğu kadar onun da, kuvv. · 

tine maddi bir ıurette b ğ 

lıdır. ,, 

.................... 

Erzurumda. 
Zelzele 

Anlcarn , 6 1 A A.} Dün 

sahalı Erzurunıda hafif bir 

zelzele olmuıtur. 

"L'independaoce" - Brük 
ıel - gazeteılnden: 

"Yugoslavya Rulgarlıtaııa 

Balkan Antantının kapılarını 
açtı 

24 t\ anuneani 1934 de 

Befgradda Yugoılevya -
Buleariıtan dostluk paktuaın 
imza11ndan ıonra Balkan 
mcselulnin halline doğru 
bunun kati bfr merhale ol 

duğunu söylemlttik. Evvela 
1934 ıeneılnin 9 ıubat nda 
Atınada kararlnıtmlan ve 
Yunaniıtao, Yugoslavyayı, 

Türkiye ve Romanyl\yı bir 
biriyle blrltttiren Balkan An 
hntı Paktında bu mese\e 
nln halli yolu bulunmağa 
çalııılmııtı. 

Yugoılavya o zamandan· 
beri aali iki Balkan devleti 
olan Bulgerlatanla Arnavut 
luiun llt hak etmedığl bir 
formülün ıon bir karar ol 
mıyacaimı kabul etmltti· 

Yugorılnvya Çar Borlıı ve 
Kral Alekıandrın mütf'kabll 

zlyuetlerlle büyük devlet 

ler tarafından uzun z1tman 
teıdıd ve fstiaınar edllmlt· 

bulunan nizalı lkl mlllP-t ara
ımdakl yakmlaıma kapıları 
açıldıktBD ıonrndır ki 19J4 
ıulıattnda Balkan PAktına 
ıltıbak etm'tll 

Kral Alek andrın ılyaeetl 
nl idame ır-ttlreo ve Natp 
Prcnı Po:ün itlmodını kozan 
mıı olan B Stoyadlnovlç bu 
tarihi vnzifevl merhalelerle 
ikmal "tmek tereflne ve 
Ra1 knnhır Bn ika nlıla rındır 
ibareılni realiteye çık. rnn 
zad olmut\ur. 

Hu1gar Yugoslavya meıe 
lesintn halli ıle blrlnc.t mer
hale R§ıldı. B Stovadlnovlç 
Bulgarlstanın Balkan .~nten 
tına girmesi yolunda t sadüf 
edeblleceRI mnnl•ları kal 
dırmak humıunda sabırla 
çalışmaRa başladı . 

Evvela psll·o'ojık hlr nl

zıı m olan ı~ ylerl Bulgarfsta
m bütün komıu Balkan dev 

letler!yle münasebetlerinden 
askeri ıahada olduiu kadar, 
manevi aahada da duo bir 
hıde koy1.n Nf!ullv 11ulh mu
fthedf's!nln ahklmına tzaleye 
gavret P.tti B. Köıe ivanof· 
la B. Metaksıu arasında Se 
lanikte tmzalanen anlaıma 
mn tlıa ettiği mRddeler 

Trakya hududuna miitealltk 
ahkam da d1thll otduğu hal 
de bunlardır. Batlcan Antan 

h be\•nelmtlel alvuetln tesa • 
dilfi te~evvüşlerden tnraftar
llırını masun bulundurmak 

f{ftVt-slnl güd~n gen'ı ve da
imi bir toprak itilafı haline 

f!'"lmek arzusunun mühim 
bir delllfnl veriyor. DIAerle 
rfne mfga} olahll~cek bu ta 
rihi bir kıymeti hlllz olan 

lnlclfllf ıuurlu olduğu k"dar 
mahrem bir ıeldlde vücude 

getmft hu1unuvor. 
Bulgarlatanın Yunıı.ı.nl11tan 

la (Eğe denizine çıkmah) 
ve Romanya ile (Dobrucada 

ekalllyetler meıeleıl) halle
dtltcek mühim meu~lelul 
vardır Onlar hallolmadıkça 
Bu1garh!tan B&lknn Antantı
nın eılğtuden içeri glrmlye 

ccl<tır . Maahaza Balkan An· 
tanhnm kapıları e6kldenberl 

Bulgari tana ardına kadar 
açılmış bulunan devletler 

tarafından eklierl zaman de 
vam ettlrllmlı eekt kavgaları 

ve maziyi unutarak bugün 
müıterek hürriyet ve lıllk · 

lallerinl ka"k' müdafaa et· 
mlye karar vcrmtı olAD bu 

mGhlm dnletlcr ırupu içe 

Meıhur fakir Tahra Be 

yln Fraosadan çıkarılmasına 

karar vertlmiı ve memleke 
U kısa bir zaman zarfında 

terketmeel dahiliye nazaretl 
taraf ıodan kendıılne blldırll 

mittir. 
Fakat Tahra Bey aılen lı 

tanbul!u bır Ermenldır ve il· 

mi h irkor Kalfayandır. Bu· 

gün 38 )'atında bulunan 
"Tahra bey,, Ermeni teba· 

ıuındandır. 

Ktrkor Kalfayan bundan 

on beı ıeue evvel Franuy" 

aıtmlt ve orada Tahra bey 

lsmt altında ın~ıhur bir fa· 

kir olmuotur. Bır müddet , 
marıfetlerlyle Patlı halkını 

eğlendlrmlf, fakat ıonra 

kendisinin idi bir aöz bo 
yayıcı olduğu f aklrlıkte bü • 

yük mcharetl olmadığı ılan 

t!dllmlttlr. Hatta Pol Höze 
isminde bir muharrir, onun 
marif etlertodekl hileleri "Fa

kirler ve 10rckl11,, adındaki 
kitabında lf'§bır etmiJtlr 

Parbtekl ıöhrdlnln ıona 

erdiğini gören Tahra bey 
Nlse gltrnlıtir. Niıte tekrar 

kcndiıloe büyült bir ıöhret 

temin eden fakir, orada 
lükı bir hn}·at yaııunağa 

baılamııtır. Nıstekl "1 ahra" 
köokü meıhurdur. 

Tahra bey Nlste yalnız 

foki rlık de§ıl, dsha hlrçol« 
marifetler göetermf!ğe baı· 
lamıştır. Bilhaua muhitinde 
yııılı kadınlar göıülmektey 

dl Söylendiğine göre Tahra 
bey bu kadınlan falcılıkt 
kayıptan haber vertcılık gl· 

bt f§lcr göıterme" teynılf. 
Diğer t arafıan t fakir, ıer 

vetlnt tıletmeie de karar 

vermlt ve falzcıltk etmeie 
baılamııh 

Ma li nhada daha büyuk 
tt'şebbüı!ere glrlfmf!k lsttyen 

Tahra bey geçen ıene hal · 
ka ıunu ilin edı; or: 

Fakirt milli Frantı7. piyan· 

go btletltrlnl satm&ğa bar 
lamııtar Biletleri onun uğur · 

lu el inden alanlar, muhak · 
kuk bü)·<ik lkramtyeler ka-

zanacıııklard ır. Bu v"ldle 
ha1k "fevkalbeıer kuvvetle· 

rlni umumun menfaıtlne 
arzecl erı . , fakirin bu teıeb 

büıünden lıtıfadeytı davet 
olunu"tor .. 

F kirin bu teıebbüıünde 
kanuna mugayir. bir hare · 
ket yoktur. Çünkü, plyanıo 
bileti erini alıp satmak her· 

kt"ı için st"rhf."atlr. Fakat 

Tahra beyin bu hareketi de 
hal km menf a"tlne ıararlı 
ıörülerek, dahiliye vekaleti 
emriyle memleketten dııarı 
çıkarılmasına l<arar verilmlt· 
tir . 

Bu karar keondtıloe on 

gün kadar .,vvel bıldlrfl · 
rnlfllr ve müdd•t bitmek 

ÜZnf."dlr Fakirin hu aOnler· 

de Franıayı terk etmeıl bek· 

lenmr.ktedlr. 

rlılnde yer alıyoraa bunu 

ltlrez edilmez bir ıektlde 

Yugoılavyaya borçludur. 

Üç ıenedenberl Balkanlar· 

da yenl bir hava eıdlfl hak· 
kındakl fikrimizi. fıraat 

düıtükçe ettiğimiz tekrarda 
çok haklı olduğumuz ıörG· 

nüyor Dün bunlaran olmaaı 
na inanmak istemiyenler, 

hadısclerln bedahatt kar111ın · 
da bugün her türlü tdslrden 

azade bir ıekıl<le tanımak 
mecburiyetinde kalmıılarclır. 
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Reisliğ·inden: 
1 - 1580 Sayılı Belediye kanununun 34 ııcü madde· 

ı 'ne tedıkan aza lntıhabıoa rey vermeğe hakkı olanlarla 
ozn lntihl'p olunmeia ıalahlyl'tl bulunanların Belediyece 
ayrı ayrı bazırl nan lntth•p ctlvellerındrn bir ıureU Hü· 
&nimet ve Belediye kapısına ve bır suretl de umumun gö· 
reb!leceil eıkt Belediye meydanlıiına aaılmııtır. 

2 ~ Belediye kanununu 35 net maddeıtne levftkan in· 
tihap defterleri 8-9 938 perıtmbe günü saat ıeklzden 
14·9.938 çarıemba annü ıeat 17 ye kadar asılı kalacak · 
tır . 

3 - Defterlerin eııh kaldıiı bu altı aün zarfıoda mün · 
tehıplerln fılmlerl, hüviyetleri dtfterlerde yanhı veya mü· 
kerrer yazılmıı ve htç yazılmemıı olduğuna dair ılerl ıü 
receklnl itirazlar 14 ey161 tArıhındtn 17 eyl6l tarihine ka
dar lntı he p ncümtnlne dlnl~tıp lıbu encümen karariy le la· 
zım gelen tuhıhat yapılacak, lntıhap lçın uıuz varıd aö· 
rülmedığt takdırdtvrtddt mutuamıD ~ararın ıureh ırıute· 
rlze uıulen tebliğ olum ca&..tu. Elu 11ıüddd\tn ıonra itıraz 

lddta11 dıolenmu 
4 - intihap tDcümenlnln kararına nzı olmıJalann 17 

eylöden 20 ey.Ql tar ı hrı e kadar kararını uıu ~n \ebJıiı 

tarıhloden itibaren üç gün zarfında mahalli mahkeırıeıl aa 
liyeafoe lnlıhap encümeni kararıJ Je barlıldue nıürııcaatla 

fUraz etmeje haklan vardır . Bu müddet bıtlıkten ıonra 
itiraz hakkı kalmaz 
Yukarıda dört maddt:de göaterllen huıuaatm müntehlp · 

lertn mal<kmu olmak üzere tlao olunur. 
3 - 1 ·- 309 

r "<• pıı s. ıılıaJizlığıı1dan: 
Köyü: Mevkii: Cıoıl: Hududu: 
Btğadıç Mııhallede 
nahtyeel 
ÇflVUf 
mahalleal 

Ev Sajı Batakçı İb 
rahim aken tim 
dt Kuburcuoğlu 
Emin karıaı Lüt· 
fı1e ve k11men 
~olakoğlu Muı · 
tef a kar111 Ha 
tice, ıolu Kan 
taroilu Mehmet 
iken ıtmdt med · 
reae araaıı Ye 

kıımen Ahmet 
oilu Hüıeyln evi 
arkaaı medrese 

araaaı, öol çık· 

maz ıokak ve 
kaamen Rauf ve · 
reaealnden oilu 
Adat. 

Bulunduiu yer yukarıda yazılı ev Kalburcuoilu Haaan 
oğlu Mehmedln 50 ıene evvel ölümlle evlltları Emin ve 
Rauf ve lımall ve Zeltha aral rmda 45 aeoe önce ikiye 
bölmek ıuretlle yapmı~ olduklara takılm ıonuoda bir kıs· 
mı Rauf ve lımall hl11clerhıe ve hududu yukarıda yazılı 
lıumın da Emin ve Zelıha hlaaelertne tııhılı olunarak bu 
ıe lcllde her lklaloln nizasız mülkiyetfndc olduiuodon nnm· 
larına tescllen Tevkif Turhala bedel mukabtlıode ıalhkların 
dan teacll muameleıl lıtenılmektedlr Eaaıen bu yer ıenet 
ıtz olmaamdan 17 9-938 ıünü mahalline memur gönderi 
lecektlr. Bu yer hakkında bir hak ıddla eden eden vana 
ketlf veya mahalline gelecek memura mGracaa tları t!Ao 
elunur. 

,. '1111118. M ulıafızlığ·and<ın:' 
Nahlyeıı: Mevkii: 
Savaıtepe Seklı 

.. Akpınar 

" fi lkapınar 

Cınıt: Hududu: 
Tarla Dofuıu Kaıalh oğlu 

ti 

it 

damadı Ömer, bahıı 
Kazancı otlu Mehmet, 
poyrazı Kaıalh oflu 
damadı Ômer, kıbleıl 
Ali oflu Halım. 
Dört tarafı Hacı Ethem 

ile mahdut. 
Doğuıu Halil oilu ld· 
rlı oiulları , batıaı Kuı 

çu hmaıl, boyrazı 
Ethem- kıbleıı Mu.tafa 
oilu .::>üleyman ve to 
ruolıu ı. 

Hudut veıalr vuıfları yukarda yezıla üç parça tarla 
yukarı m halleden Ôdemtıl f oğlu lbrahımln ecdadından in · 
tik len eenesız v~ fasıluz hüsnüniyetle ta11rruf ve -ıtraattnde 
iken 45 50 ıene önce vefatıle evlatları Emınc. ve i{uklye 

ve Muat'afaya ve Eminenln de 321 nüfuı tabrirlndcn önce 
ölü mile evlltları Muıtaf ve A yteyc ve Emlnenin oğlu 

Mut fanın da 332 de ölmesi karısı Hatice ve kı:n Emlneye 
ve Ruklyeniode 321 d n öoce ö ümile kızı Havaya mun· 
haaır ve müotekıl olup buoiardan baıka vereıelerl olma 
dığından bu Oç parça gayrimenkul halen bu vercıenln zll 
li ye t ve t aarruflarmda o1duğundftn nam larına y ln1z bun 
lıırd n Emine kızı Ayte tallbı fnttkal oldujuodan b hıtle 
namına h l11eıılntn ıenedc b ğlamclc htedi(:lndtın eıuen bu 
tarlaların genehtz bulunmeıındao bu tarlaların mahallen 
tahkiki için 18 g · 938 ıünQ mahalline memur aönde· 

TOIW>IU 

Balıkesir Nafıa 
üdiir .öğünden: 

l - Bandırma liman dalreıl ikmali tnıaatı açık ek · 

sıltmeye konulmuıtur. 
2 - lı n bedeli keıf 1 t 500 liradır 
3 - Bu ııe ald evrak: 
A - Projeler. 
B - f ıat bordrosu, mesaha cetvelJ, huliaa cetveli. 
C Fen1tl ve huıuıi ıartname. 
O - Nafıa yapı ıı&erl fenol ve umumi ıartnamuı. 
E - Bayındıı hk iılerl ıenel ıartnameal. 
Olup latlyenler bu eualn her ıOn bahkealr Nafıa Mü· 

lüiünde görebthrler. 
4 - Ekıaltme 15 - eyl~l - 938 perıembe ıOııü ıaat 

15 de Bandırma hükumet konıtında kaJmıkamhk oda · 

11nda kurulu nafıa komlıJonu huzurunda yapılacaktır. 
5 - lıtekltlerin bu lfe ald 112 lıra 50 kuıuıluk mu· 

vakkat teminatı Bandırma mal aandıiına yetırdıklarına 
dasr makbuz veya bu mıktaıda t•J•na kabul banka mek· 
tubu ıle a1gaa i bet bın hralık itı bır defada Jıp\ıjıne dair 
veıaıkın Balıkeaır ~aha IV. ücütlügüııdtn tulıli l i ıuretlnl 

ve tı~ret odan nııkuını hamil o&arak eluıltme komlı-

yonun• müracaatları ilin olur. 4 - 1 ·- 284 

Sonıa Köınür i\iladeni . ~ 

işletme ld<ıresindcn: 
Soma ~ömür Madeninde çahımak üzeıe demtrct, te1 -

vlyect, tornacı, borucu ve maraoaoz uatalarına ıhUyaç 

vardır, Taiıpler&o fotoğraf ve veaaıklerıle blrhkte 15 ey· 
Uiı tarthJoe kadar mezkur M adeo ldaresıne mürecaatları. 
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a EYLOL t9Ja 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ ..,. Kapital: JOOJJ00,000 Türk lirası ,.. = Yurd İçinde 261 Şube Ve Fljans = = Dünyanın Her Tar11fında Muhabirler = 
JIJ Her türl6 zirai ikrazlar- dlfer bilcümle banka mu· t* 
""- amelerl büyük ıubelerinde kiralık kHalar. ~ 
~ lhbanız taHrruf ve kumbara heaaplarında ilna· ~ = mlyeler. -,_ 

: lkramlyt: Miktarı: ikramiyenin tutan: = 
1fJ. ADE.Dİ URA LiRA '1* 
~ ıuuo •OOo -,,_ 
~ 500 500 ~ 
.... 1 250 250 ,.,. = 10 t(JO HJOO ~ 
~ 25 50 1250 ~ 
~ 30 40 1 200 ("':' 
; ~ ~ ~o ~ 
1'J. 1 U8 6tJUO ~ 
~ Bu lkramlyelu lur uç ayda. bir olmal< .üztrr·~ st Ti 
~ 11td~ dôrl dtja bu mll<lar LJ.zt:rwatn kvra ılc dayılı -,_ 
~ lucukiır ili. kt ~uıe 1 J...ylıil U38 dcair. r' 
~ ~ 

~-~~~~-- l•••• ···-·····~· 
~~~~~ ~ ~~?~~?~.'!fo/F!J:#;~ ~ 

~ ~ 
~Oku dan Geçme-

• • 
Balıkesir \liliyet .Dainıi ~ 

Encüuıeniııden: 
1 .. himdir. 

l - 8alıkeılr - Bandırma yoıunun 86+soo- 93+600 
Qncü kllomelrelerl ara11oda ve kapalı zarf uıuhle abaleal 
yapılacak tamirata talıp çıkmadıiındın bir ay zııhnda 

ihale edilmek özere pazarlıta bıralnlmııtır. 
2 - Bu ııın keıif bedeli 13."'77 ltra 89 kuruı, muvak· 

kat teminatı Y96 liradır . 
3 - Buna atd keııfname, keıif huliıaaı, flat bodroıu, 

meteraj cetvelleri ve malzeme ırafıklerl, buıuıi ve fenni 
ıartnameler, ekıiltme ıartoameai ve mukaTele örnetınden 
ibarettir. İıtlyeoler bu enakı Bahkeıfr Vtllyet Daimi En 
cQmentnde veya Nafıa MOdOrlliünde görebilirler. 

4 - ihale, encümenin mutad toplantı günleri olan pa 
zarteal, perıembe ve cumarteıl günleri ıaat 10 da yapıla 
cağından lıteklılerln on ban liralık it yaphiına dair Nafıa 
Müd6rl6iünden alınmıı ehliyet vealkaelle birlikte mutad 
toplantı aünlerlnde vılayet makamında müteıekkll Eocü 
meni Dalmlye müracaatları ilin olunur. 
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Balıkesir nh · s<ırl<ıı· 
Bıışınüdür üğündeıı 

Ayvalıktan lzmlr lnhııular bakım evlerine kamyonlar. 
la ıevk edilecek (30. 500) kilo tdare mali yaprak tütün· 
lertn nakli tıi 1 9· 1938 gOnöndeo itibaren J 5 ı 1 müddet· 
le ekılltmeye konulmuılur. 

İıteklllerin 15 9 938 tarihine müıadif perıembe günü 
aaa\ 14 de kadar Ayvalık Balıke1ır tohıaarlarına müraca 
atları. 
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l<ılıkesiı· 1.,apıı Sicil 
Mııh<t ızlığ·ııı(l•tıı. 

Nahlyeal: Mahalleıl: 

Savaıtepe Sığırlık 
Cınıt: 

Ev 
Hududu: 
Tarafları Muı 

taf a ve Halil 
evleri ve yol 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev 295 lıulh· 
it eaas yoklam!llının 74 numarala tclpu kaydı mucibince 
Sığırlık maballeılnden Koca Veli oğlu Alt ban Kara ahinin 
taıarruf ve mOlk!yeUnde iken 45 aene evvel ölümile ev· 
!Atları Ane ve Muıtafaya badehu Muıtr.ı f anın da 332 de 
ölümtle kar111 Hatice ve evl&tları Enıhıe ve Alı ve bu 
Alinin de babaaını müteakip bekar olınak ölOmile anaaı 
Hatice ve kız kardeıı Emtneye kaldıiından bahtıle namla
rına teactl edtltneal lıtentldığınden tahktkat yapmak için 
18 9 938 paı.ar güoG mahalline memur gönderilecektir. Bu 
yer hakkında bunl rdan beıka bir h k iddiumda bulu 
oanlar vana bu ıünler içinde yaz, ile tapu ı ı:ı l muhafız· 
lıfına veyahut mahallfne ıelect memura müracaatlara 
lüzumu tlin olunur 

rıleceğlnden bu yerler hakkında baıkace. hak lddtıuanda 
bululanlar varsa bu mQd let lç•nde Tapu Sicil Muhafızlı 
jma veya meh iline o güo ıelecek memura muraceetları 
illa olunur. 

de mevcuttur. 

Mahıul&tı 9 kıama ayırır, kaUyen yabancı madde 
bırakmaz. 

~ Yedek parçalarını derhel tlcarethanemizden teda· 

I
« rlk edeblllrelntz . 

Bedeli lçio de a1rıca kolaylık ıöıterlllr. 

~ MAKiNELERiN y APTIGI iş MIKTSARI: 

~ No:4 6 

~ 
1 
1 
1 

Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo malı su l calkar. • 

flhmet Ve:- lbrahim Cumalı Kardeş/er 

Hcılıktılr: Çiviciler çat§ISt t\ o: 12 
Vemircller ~·arşısı No: 6.:1 

Sahibi ve B ımuharrlri : Balıke1tr Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oarektôrü: FUAT BL . ..t AL 

Ba11myerı: Vilayet Matbnaıı - Bahlieıtr 


