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, ominyonlar Nazırı Eden Radyo· 
da Mühim Bir Nutuk Söyledi . .. 
Nazır, 0 'Turk Polltôkası lstlkrarlı, 
~ Güvenlllr Bir Polltlkadhr,, Dedi. 
\1 • Londra 25 [Radyo) rılmıştar. Bizim batan ge 
~şova Halkı Sefalet içinde Müstemlekat Nazırı Eden milerimiz yiizde birden aztlır. 

~ 
~ akşam Radyoda l>ir nutuk Biz iyi niyet için çalışı-Al K Ko" PEK ETiNi Gu•• c söylemiştir. Eden şöyle di . yoruz. İyi niyet olmayınca 

" yor: sulh olamaz. Eden sözlerine 
~ Alman tayarelerinin ti devam ile bitaraflar hakkın-

lo,. K LE Bu LA B ı L ı• y o R caret gemilerimize yaphiı da şunları söylemiştir: 
taarruzlar akim kalmıştır. «Bugünkü harbe doğru-
Denizalh gemileri de faali- dan doğruya iştirak etmi-

ş h H H 1 d 
yette bulunamamış ve batı yen diğer birçok milletleri• 

e l·r arabe a ı·n e mevcudiyeti bizim yauııma· 
·-----------·· or-\ ~"dra, 26 [Radyo! - mıştır. Yalnız cephe bir Al- •. M E c L ı• S •. •ıza bağlıdır. Ti1rkiyenia 

yaptığı hareket bunda maa· 
~ 1116tabidin bildirdiğine man gazetesi neşredilmek- e t demiçtir 
~. Varşovada hayat çok tedir. Yolcular trenlerde • M•JJA ş fi • • t Türk politikası istikrarh, 
~ ' 1 bir safha arzetmek yatmaktadır, bütün oteller • 1 1 e mızın. güvenilir bir )>olitikadır. 
~ . lialk et yerine köpek kapanmıştır. Açık bulunan :nntkile açılacakC Türkiye işlerini kuvvet yo · 

~~ktedir. Bu yüzden iki otelde Alman subay- t lile değil, daima müzakere 
ler yüksek fiyatla sa ları oturmaktadır. • Ankara, 26 [Hususi] 1 yolile halletmeğe çalışmış-
~ dır. t 8üy6k Millet Mttlisi, ge t tır. 
~ eleyin şehirde hüküm ,. ·ı· H N f't f t lecek çarşamba günü açı t Türk politikası Kemal 
~" 61üm süküneti, bir hir- ngı iZ . az1rı, a - • lacaktır. Cumhurrei.simiz • noktasına Montrade imzala-

~~ •nlaşmak istiyen Po yan Sefİfİ şerefine t ve Milli Şefimiz ismet t chğı mukavele ile ermiş· 
'ı.ı •ların r6vener sesleri • 1 ~nönil, o ~ bir ııu:ı tir . 

. iL e<•ektedir. bı'r ziyafet verdi s ırad edecektir. Türkiyenin teşkil ettiği 
~~irdeki büyük binalar ' •••••••••• !Sonu ikinci sayfada! 
"" "'••tır. Mağazalar kapa- Ankara, 26 1 A.A. J in- 1 
~ b-aınva1lat, otomobiller giliz hariciye nazm dün İtal CUMHURiYETiN 
·~ lbefctedir. Bugün Varşo yanın yeni Londra büyük 
~ ~laız bir otobüs ser- elçisi şerefine bir öğle ye 
~ \rctı'ttur. Umumi se meği vermiş ve :tiyafette 
~er tilrffi tarifin ~v- Çemberliyn ile hariciye mis 
~ ir. Gazel lor kapabl- teşarıda hazır bulunmuştur. 

16 ncı Yılı Şehrimizde F evkala
de Merasimle Kutlanacak. 

aitiz Bahriye Nazırının Avam' 
l<amarasındaki Beyanatı. 

Maıır, harbe lngilterenin sebebiyet 

Yarın 16 ncı Cumhuriyf't 
bayramının ilk günüdür. Bu 
münasebetle bütün resmi ve 
hususi dairelerle müesseseler 
yann 12 dan sah günü sa
bahına kadar tatil yapacak 
lardır 

d''""' ' ' h tt' Şehrimizdeki bayranı ha-
~ verme ıgını ıza e t. 1 zırlılderına hararetle devam 
~ dra, 26 ! Radyo J zırlanmakla itham ediyor. 

1 
edilmektedir. Şehirin muh 

te Nazırı Çörçil AYam demi, ve harbi IDfiltere•i• 1 telif semtlerine kurulan tak 
-.nda beyaaatta tMı- detil, Almanyaa1n hUJrlaa· llnn bütün noksanlan ikmal 

~ • "Hitier aua seae dıiım ı6ylemiftir. Bahriye ; etlilmiş ve tenvir işlerinin de 
~ biıi ilarbe ha (Sonu dördüncü sayfada) son provalan ya,nlmıştır. 

Bu meyanda çamlık bayırı

na uzaktan garülebilecek 
şekilde "16., rakamı konul 
muftur. 

Büyük bayram, bu sene 
tehrim.izde fevkalade teza
hôratla kutlanacaktır. 

Yann öğleden itibareh 
tatbik olunacak bayram 
proiramını neırediyoruz: 

Birinci gün 28-10-939 Cumart~i 
1 - Cumhuriyet Bayramı 

28 ! Birihcitetrhı / 9'9 cu
(Sonu Uçllnctl sayfada) 

• 

• 



Sayfa 2 TÜRKDİU 27 Birinciteşrin ~ 
' )isi 

I• ŞEH.ıR HA_B_E-RL_E_R_ı· -1 B. M..:. Mec .J. 
Yeni binasının te ..... ıdı 

---------------------------------•' atma merasimi ya.,..,.... 
Eğitmenler Eskişehir Demirspor İlk tedrisat Ankara, 26 1Hu~~·1 1eoi 

k I "b.. h . . kadrosu Büyük Millet Mech
51 

,,,er• 

Ko"ylerde nasıl çalı- u u u şe nmıze binasının temel atma d y•' 

1
, simi bugün saat 11 : ~ ki ge ıyor. Merkezdeki öğretmen- pıldı. Merasimde BüY~lh,; 

şaca ar Şehrimiz Gençlik Kulu· ler arasında tayin ve let Meclisi Reisi Abdu ıte 
Köy eğitmen kursları dün· bünün, Cumhuriyet bayra- nakıller Renda, Başvekil D~kto~,ıİ 

den itibaren çalışmalarına mında bir fudbol maçı yap . fik Saydam, Meclıs vl 
· b I ktad ilk tedrisat kadrosunun . . R f C teı t son vermış u unma ır · mak üzere Eskişehir Demir- reısı a et anı ' "1' 

B k l d ff k . kaza, nahiye ve köylerdeki d · · Ne -t u urs ar an muva a ı spor takımını davet ettiği- ve Bele iye Reısı ıaJillr 
ti l 1 b d ög-retmenlerin tayin ve na- T d B ··k "' t ye e mezun o an ar u ers ni dünkü sayımızda yazmış- an oğan, üyu ._,.si 

yılı içinde vilayetlerde staji kıllerini evvelki sayılarımız M r .. d b ti ,...,-

1 k k il l ki tak. da yazmıştık. ec ısıd ı arhe eyeb İuor'.-f 
yer o ara u anı aca ar Öğrendiğimize göre, De- mühen isi azır u 
d Bugün de merkez öğret d 

ır · mirsporlular yapılan bu tek lrr ır · ı:l ,e 
•1 'f y k ~ ı t" b ·· menlerinin nakıllerini yazı- B e~• 
n aarı e a e 1 u mu lifi kabul etmişler ve 17 Reisicumhur, aşv · il'' 

nasebetle eğitmen kursları kişilik bir kafile ile yarınki yoruz: meclis reisinin isimleriol til 
t f d · b ka arlar Alişuuriden Hayriye Üı- . d b' ı-k ile, e ra ın a yem azı r Kiitahya trenile şehrimize tıva e en ır P a a .. _..ef 
1 t B k 1 tünel merkez gaziye, Erga k b ·· kU~"" a mış ır. u arar ara na- geleceklerini bildirmişlerdir. şişeye onan u guo . · 

zaran ~ğitmenler köy kanu ,...,...,... ma başöğretmeni Abdullah kükat bir sandık ı ~ 
nun• göre nüfusları muallim Lı'se muallı'mlerile ta merkez gaziye, merkez ga meclis binasının te'° 

ziden Tahsin Gener Orha gönderilmesine müsait olmı- konmuştur 
1
• j 

k l d hd l lebeden bl·r grup s1• niye gezici başög-retmenlig-i d h 1 ... yan öy er e isti .. am o u- , - Fevkala e. a va. Jll .,.e' 
ne, merkez gaziden Ahmet kd d il t "' 

nacaklardır. Eğitmenler ter· gadıçta bı'r tetkı'k ge- Alişuuriye, Kayabeyden Sü madığı ta lr e OJI dee bit' 
cihan kendi köylerine veri lis binası dört sen~ ~ 

heyli Alişulıriye, Mithatpa- b ber 
lecekler, köyünde muallim zı'sı' yaptılar cektir. Bu inanın -' şadan Ferid Havran Ali 1 sı 
yeya eg-itmen bulunanlar, tarafında yaptırım• ~' 

B" k ı r Çetinkaya başöğretmenliği· B k J ve J 
kendi köylerine en yakın ır aç gün evve ıse A d A M tasavver aşve a et tJil 
köylere verileceklerdir. Mü öğretmenlerile son sınıf ta- ne, lişufıri en yşe it- riciye vekaleti binaları 

lebesinden otuz kişilik bir hatpaşa öğretmenliğine, Ay- hara yaptırılacaktır. 
sait bir binada tedrisat ya gurup, Bigadıç nahiyesine valık gaziden Talat merkez Je 
pılacaktır. bir tetkik seyahatı yapmış Mithatpaşa öğretmenliğine, Vilno istikametİfJ 1'J' 

Eğitmenli köylerde, tale lar ve Bizans devrinden ka Ayvalıktan Belkis Mithat ilerliyen LitvanYıl 
be sayısı 5g yi geçmemek lan Bigadıç kalesindan ve paşava Karapürçekten Ne- taları durduruldı'> 
- 9 10 1? 13 kasabanın diğer seyredeğer bahat Kayabeye, Kızıksadan 1 
azere • ' -· ve yaş- Ankara, 26 [RadY0.,.1..1 
ı d k. ki k mahallerini görmüşlerdir. Nevzat Hacıilbeye, Kara· yil"! 
arın a ı çocu ar me tep- d b I d Lih•anv. a kıtalarının '1.ıl 

Biga ıç e e iyesi, misa manköy başöğretmeni Meh- ıo': 
fere alınacaktır. Talebe sa· firlerle yakından alakadar istikametinde ileri~ ~ 

50 · · · kd. d met Erdem Altıeylule, Ka r yısı yı geçtığı ta ır e olmuş ve her türlii kolay- . hakkında verilen em•. '_.J' 
yabeyden Ismail Hakkı Ta eV.-

9 ve 1 O yaşındaki çocoklar lığı göstermiştir al arın ileri hareketler• v ~ 
banlı Namık Kemale, m t r- d b" d · lı'~;. ahnmıyacaktır. Bu çocuklar sın a ır en gerı a. 

G e hes'nde Ufak kez gaziden Şakir İstanbula, T h . Vıl üç yıl tahsil görecekler ve . arp c p 1 tır. a mıne göre, ·"' 
İstanbuldan Seniha Özden f l r ~k 

bu üç yıl içinde yeniden hiç hareketler müstesna merkez gaziye, gaziden fev ~ı:ıe~~d::ere~1:ı:;ı:u;,:ı, 
bir talebe alınmayacaktır. ziye Bilecik merkez Yeni tadır. 
Üç yılın sonunda yenide 9, Sükunet vardff köy okuluna, Namıkkemal ~ 
10, 11, 12 ve 13 yaşındaki Paris, 26 [RadyoJ - Ha- den Niyazi Kayabey öğret İtalyan ekonomik 
çocuklar mektebe alınacak vas bildiriyor menliğine tayin ve nakıl edil- (jB. 
tır. Eğitm~nler bu talebeyi Vand ormanının Küçük mişlerdir. yeti Bulgaristanol , 
okuttuktan maada en az haf- köyene karşı hücumler de· Ed • k Ankara, 26 jRadY jtf 

~ ·k· d k vam etmektedir. Fakat Al- ehlD DUt U d b l o jt ta111a ı ı gece e öyün ye Yugoslavya a u una 
manlar, Fransız kuvvetleri (B b r.i tişkinlerini okutacaklardır. aş tarafı irinci sayfada) yan ekonomik heyeti rr: 
nin ciddi mukavemetleri ne- ı k l d• -~ 5 12 köy bir mıntaka ticesi olarak kati ümitlerini örnek strajik ehemmiyetin ristan a müza ere er r 

itibar edilecek ve bu köy den çok üstündür. Türkiye lunmak üzere SofyaY' 
kaybetmiş bulunmaktadır· .11 I d · · . mittir. Jl 

lere ' bir gezici başmuallim lar. Bunun üzerine Alman mı et er arasın a ıyı nı,.et f ıtt" 
prensibi lehinde vaziyet al ngı.liz donanmaS ' 

Yerilecektir .. BaşmuallimJerin lar faaliyetlerinin en .,iddet- "' 
mışmır. Türkiyen n politika b b• d l"k b 'f 

bu köyleri bir hafta içinde tisini müzelik şarkına nak eş ın e ı an 
1 l d sı bütün harı> sonrası dev-

g ezebilmeleri gözönüne alı· etmiş er ir. lışıyor. 
Almanlar Vand ormanı resinde istikrarlı ve metin J J 

nacak ve mıntakalar ona bir politika olarak tebarüz Londra, 26 1Rady0 
117 nm Küçük köyüne bir müf b ~ 

göre tesbit olunacaktır. Baş- etmiştir. Baş vekil Nevit çenı e 
reze göndermişlerse de, A K d ·v 

muallimlere mıntakaları da- vam amarasın 8 r, 
bunlar Fransız kuvvetleri farın yaptıkları hareketler· tt b ı k f iliS -~ 

hilindeki teftişleri müdde- na 8 u unara ng Jirııı 
tarafından püskürtülmüştür. le Fransız cephesinin vazi nanmasıoda beş bia de ,"I 

tince her gün yüz kurut Diier taraflarda büyük yetini aulamağı istihdaf et· lının çalıştığını. 132 . ~ 
yol paraaı verilecektir. bir sükunet vardır. Alman· mektedir. telef olduğunu söy.telllİf 

-----· _,.._.,_ 



huriyet Bayramı hazırlıkları 
~ birinci sayfada) 1 saygı olmak üzere bir da

günü saat 12 den j kika oldukları yerde dura-
'3ğlrak 30 Birincitetrin cak ve saygı ile susacak:. 
) Pazartesi günü saat lardır. 
~.e kadar devam ede- B - Vali yanında Ko· 

lordu komutanı ve C. H. 
~' Bayramıa başladıiı Partisi reisi bulunduiu hal s._ lcuıesindeki işaret dü- de Cumuriyet meydanında 
~Ga çalmasım müteakıp toplanmıt bulunan gurupla· 
.. ~r, elektrik şirketi rın önlerinden geçerek bü 

"-e11difer dü düklerile kiimet namına bayramı 
l '41Uecektir. kutladıktan sonra meydan 
~ Bugün saat 12 den da tefrik olunan mahalle 
~~il Parti ve belediye geleceklerdir. 
~de eski belediye mey C Aıkeri bando istik. 

'da, Eğe mahallerinde ı lil marşı çalacak ve onu 
~bando, Halkevi önünde müteakik hep bir atızdan 
~bandosu, Cumhuriyet oıwncu yıl martı söylene· 

' llıncla Kolordu ban· cektir. 
i Çalacaklardır. D - Onuncu yıl martın 

\....' Halkevi hoparlörleri dan sonra vali, komutan ve 
\..:"ile saat 14 den ba- parti reiıi tribiini teşrif 

lc.ciar halk hatiplerinin buyuracaklardır. 
'1eri devam edecektir. 10 - Daha sonra aşaiı-

S ti Günü 29-10-939 Pazar daki tertip dahilinde geçit 
...._ ...... 29/B' · 't · /939 resmi yapalacakbr 
i..~ ınncı eşrm A - Ordu Askeri ko rnna saat 9,30 da 
t.:.~ t k w d V ı· mutanın yapacağı tertibe gö-i~ onagın a a ı, 
tU.."''t sırasına göre büyük re) 
~· bnkumet namına 8 Malul subaylar ve 

lttt. kabul edeceklerdir. askerler 
' T ebrikitı müteakıp C - Oniformalı yedek 
tlar, memurlar cemi- subaylar. 
' •ıker jandarma, po Ç - Polis ve jandarma 

~ '-elctepliler, sporcular, kat' alan. 
~ \te bütün halk Cum- D - lzciler.I 
~et ıaeydanında kendi· E Mektepler (Marif 

3o ayrılan yerleri saat mlldürlüğüniin .tertibine gö 

TÜRKDlLI Sayfa : 3 

~ 
Dikili ve havalisi zelzele fela-

1
; 

1 ketzedelerine yardım listesi 
Lira Kuruş -- -
275 00 Evvelki yekun 

lbrahim Okçularh 
5 00 Emin GUvensan Sarrf · 

1 5 00 Bobur Bahar Avukat 1 
5 00 Ali Rodop Tiiccardan 
5 00 Halil Köseoğlu Boya tüccan 
5 00 Ali kırımlı [ikinci defa] Uncu 1 
5 00 Ziya Ölçer Manifaturacı 
5 00 Ömer Koç Halıcı 1 
5 00 Hamit lnönöz Kamyoncu 
5 00 Mustafa Sandıkçı Yağcı 1 
5 00 Halil İbrahim lnetaş » 

5 00 Abdullah Ayboğan Sebzeci 
5 00 Hüseyin Gürsel >> 1 
5 00 Hasan Sarı Y emişci 
3 00 Lütfi Kıral [ikinci defa) Attar 
3 00 Halil lbrahim Madenli Attar 

383 

1 ikinci defa) 
00 Faik Çamlılar 
00 Galip Yarğı 
00 Siileyman Ôrmen 
00 Mehmet Ôzfidan 
00 Recep Sarıoğlu 
00 Ahmet ve Edip Kutlu 
00 Mustafa Aiat 
00 Niyazi Ôvgil 
O ı Haydar Çorapcı 
00 Mehmet Şan 
00 Hiiseyin Can 
00 Asım Evirge 

00 

Ekmkçi 
Meyvacı 

Tuhafiyeci 
Sebzeci 
Kunduracı 
Bakkal 
Ekmekçi 
Otomobilci 
Tuhafiyeci 
Yemişci 
Terzi 
Sütcü 

C .ıa kadar almış bulu re 
. ~rdtr. F - Sporcular. kilde tenvirat yapacaklardır. nında bandolar çalmalarına 
ki'...""- C h · d G Cemiyetler. 15 - Gece fener alayı devam edecekler ve bura 
l.,,..._ um urıyet mey a- H Esnaf t111-kkülleri. saat 20 de batlayacaktır. larda halk oyunları yapıla· •e geçit resmi es -- k 

"da · ·ba · ti İ Halk kütlesi. askerler kolordu bandosile, ca tır. 
8 

k t ınzı t ve ın zamın . .. kul 16 ugiin a şam saa 
'le krokiye göre vazi 11 Saat 14 den itiba- Lıse ve ogretmen o u ta- I k w d 

ta k d b lk . l bel . h lk balkevi itan- 21 de hükumet onagı~ a 
\ !•nzim ve dareıine ren batıya a ar • eYJ e erı ve af ' l .

1 
k' Vali tarafından balo verıle 

'
'-İQı komitesi memurdur. hoparlörü vasıtasile halk dosile ve ener ene es ı cektir. 

ha · l · ·· 1 1 · d hllkumet meydanma gele '. Kutlama ve geırit tip erı ıoy ev erıne evam .. 939 p rt . 
y d ki d' rek oradan düzmtın bir ka Uçüncügün 30-10- aza esı 1 C••mbun'yet meyda e ece er ır. • ... 

.. file halinde Anafartalar, 17 Bugiin de tehir yiae 
J•pslacaktır. Milli kuv- 12 Bu gün sabahtan Milli kuvvetler caddesi ve donatdmıt vaziyette bulu· 
~ddesinde mutat ma akfama kadar ıebrin her Halkevi önünden geçerek nacak ve Halkevi hopar 

~' '<ali, komutan ve C. tarafında bilhassa ana cad yeni bllk6met konağı .5nüne lörleri vasıtasile saat 14 
\ 'rtiai reisi için bir tri- delerde halk kütleleıi ve gelinecek ve oradan uzun den gruba kadar halk ha
~ 'e geçit resmine itti· Mektepler önlerinde bando döşemeden geçilerek yine tipleri söylevlerine devam 
e~yecek kadar malul ve ellerinde bayraklar ve eski b&kiimet konatı önii edeceklerdir . 
. ~ tehit analan için inkilabı anlatan yazı ve re- ne gelinerek alay burada 18 Gece tenviratı de 

\t lair tribiln yapdacak mimler, leftalarla, gece de dağılacaktır. vam edecektir. 
9 meplelerle dolatacaldardır. Fener alayı gibergihına 

\ L. Meramm saat 10.,30 13 Bu gün aj'leden tesadüf eden hllkiimet, ko 
~~Jacakbr. sonra spor ıahaaında balğe ı lordu, belediye, parti ve 
~ L S.at tam 10,30 da tarafından maçlar tertip halkevi önlerinde tezahiirat S. ~eaiadeki ifaret dil· olunacaktır. yapılacaktır. Fener alayı 
~ '-lacak ve dlldOk se 14 - Gece b&ttln resmi datıldıktan sonra gece saat 
~ ~-- herkes 9e nakil ve husuıi daireler, binalar, (24) de kadar parti ve be
~ inlullp •e ese- Mektepler ticarethane ve 1 lecliye 6nlerincle, eıki l>ele· 
'L" llinua• canlarıaı · ye- evler minareler bu günlln diye meydanında, balke~ 
~ )liuek hatıralarına yüksekliğine uytun bir te· öniinde, ciimhuriyet meyda-

Lord Halüaksın nutku 
Lonclra, 26 (Radyo) -

Hariciye Nazırı Halifaks 
1932 komitesine memup 
300 avam kamarası mebusu 
ve LorclJar önOncle bir autuk 
llylemit Türkiye ile yapılan 
muahedenin ehemmiyetini 
izab etmiftir. 



• 

Sayfa : 4 TÜRKDİLİ 
---------===--....:~------------,_..,,,__....,,,__ ___ __. . ._,......,._._......_..........,~-----·------ -----------------------...----

İngiliz bahriye 
nazırının be-

Balıkesir asliye ~&~if.~.~~.9:iNE+..~R::f1Mi-.., 

hukuk hiikimliğinden: ~ D O K T Q R 
Selimiye mahallesinden · ~ 

Ahmet kızı Hacer Yasala ~ K A o R İ y E T K İ N yanatı. 
(Baştarafı birinci sayfada) 
Nazırının sözlerini şöyle hü 
lasa edebiliriz: 

tarafından Aziziye mahalle [+; 
sinde ölü Halit usta oğlu ~ DAHİLiYE. MÜTEHASSISI 
Fahri yasala aleyhine açılan ~ 
boşanma davasının yapıl· ~ PAŞA CAMİİ KARŞISINDA 

1 - İngiltere , Almanın 
yeni askeri kavvetler, hava 
kuvvetleri tesisine ve Sü 
detlerin ilhakına müsama
ha etmiştir. 

makta olan duruşmasında: ~ Muayenehane: İGNECİ SOKAGl No: 2 
Müddeaaleyhin ikametg a ~ 

hı belli olmadığından dave- >4'fa,q+~~w~a:~"!A.'..1ıiıo.."!K!A.~!A:~!A..' 
.T ... '9'~Y".r.r;;nN:~~;vr .. Y-~Y::vJ~..N-;, 

2 - İngiltere daima iyi 
anlaşma t ekliflerinde bu 
lunmuştur. 

3 - İngiltere, Polonya 
garantisini bile en tehlike
li bir anda vermiştir. 

4 Çemberlayn Münih 
ten sulhun iade edildiği ka 
naatile dönmüş, fakat altı 

ay sonra Çekoslovakya iş 

gal olunmuştur. 

5 - Almanya bir eyliil
de Polonyayı istilaya baş 
lamakla harbin önüne ge 
çilmez bir vaziyet ihdas et 
miştir. 

tiye ilan tebliğ edildiği hal 
de duruşmaya gelmediğin 

den gıyabında duruşma ic
rasına ve kendisine gıyap 

kararının · yine ilanen tebli 
ğine ve davacı tarafından 

getirilecek şabidlerin dinle
nilmesine ve duruşmanın da 
24 10-939 saat 10 talikine 
karar verilmiştir. 

Fahri Yasala muayyen 
günde duruşmaya gelmediii 
veya bir müdafi gönderme 
diği takdirde gıyabında du-

ruşmaya devamla neticesine 
1 göre karar verileceği gıyap 
1 kararı tebliği makamına ka-
' 1 im olmak üzere ilan olunur. 

Belediye Reisliğinden: 
Tutarı Beher M. Mubaı M. Mur. Sahibinin adı: 

Lira Kr. Kuruş San. Miktarı 
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si•deo uacu Mehme 
din bağ yeri 

Aziziye mahallesinden 
Hayrettin oğlu Ömer 
Kahveçi izzet oğlu 
Halil vereseai bağ 
veri 
Zekeriya oğlu Mustafa ' 
Zekeriya oğlu Musta-

fa veresesi 
Aziziye mahallesinden 
tabak Halil ağa ve
resesi tarJa 
Aziziye mahallesinden 
bakkal İbrahim 

1770 Minabey malıallesın
den kalaycı Osman 
oğlu fbrahim 

1069,5 Hacı Kovacı tarlası 
2686 Karaoğlan mahallesin , 

den Vahide 
2240 Karaoğlan mahallesin

den Kabasoğan otlu 
Şükrü 

22 1 l 3 00 737 Savran oğlu Hüseyin 
Yukarıtla 1&hiplerinia isimlerile miktarı ve yeminli mu-

lia n ve ehH nkôf tarafından takdir edilen bedelleri 
yazılı araziler •eıuafii umumiye namına askeriyece iatim· 
lik edileceiinde• aahipleriaia bir itirazları varsa iatimlik 
kararaameaİ•İ• 10 uac11 maddeai mucibi11ce belecliye reis 
)ij-iae talariren miracaatları ve keyfiyeti istimlak ili• 
olu••r . 
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TÜRKDİLİ MATBAASI 

ııd' 
Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altı 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·~11. 
· ıerı•,_ 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karı b• 
hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle d• 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
-------------------,------------~-
Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~ 

,·ap verecek, herkesi memnun edec'k bi r şekle 
nuJmuştur. 

e· 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiiİ tl' 

kilde hazırlar. 

DiKKAT: • Matbaa işlerile alakadar ber tii' 
muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

' , 
Türkdili matbaası • Balıkes.i' 

KIRTASİYECİ 

K A O R 1 U·Z K U R 
Paşacami caddesinde her türlü ., 

tasiye levazımını ucuz olarak teJ111 
t 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kanıtlar 

Emniyet Direktörlüğünden: 
Anafartalar Polia karakolunun tamiri için ~ ~ 

lık ha vale geldiğinden tamire talip olanların tcraitl 1' 
mak üıere Emniyet Müdüriyetinde müteşekkil ,,. 
komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 

ti t ..,.,,:;;" 

Basıldıtt yer: Türkdili matbaası-S.lık,,i! 


