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ON Oç0NC0 YIL SA Ylz 4UO 
G"ÜNDELİK SİY ASAL GAZETE 

ş Bar kası Umumi 
Heyeti T ~laritısı. 

Adli islahatta 
Mühim Bir 
Merhale 

Adlt1e teıktllhnda v zlf 
almıı olan nıubtellf ... J 
ıd -. •ara 

a faelıyetfn raa1on 1 bir 
ttktlde tanz iDi aeçen dört 

:•I zarfında tatbik edıleo 
nlclı&f ve Jükıelme mua'fıl 

Din ebemmfyetlt bfr mer
htleılnl teıkal eder. Uıul :ka
nunlarında aGrat ve Hdelf· 

lıo en aOzel bir aOmuoeıl 
h le • 

a ve adalettn teceUı.ıa 
de ôrn k teıktl edecek ma· 
hlyette olan meıhut ıuçlar 
kanununun nette lerl h çblr 
leredd(ld mabıl vermtye 
celc derec de vazıh ve kat 
ldır B le • unu takıp eden avu· 
~tlalır lranunu adaletıo ıGr 

•t e teınıaıne Ye kanunla

~a taın olarak tatbtklne btr 
•ıka yoldan fakat daha ıu-

lllit Q bir tarzda hizmet 
edecektir. Pllvakt ıoıyal ha 

J•ta Jenl bir nizam •eren 
~•Yauatan Gıtün eaaılar1 
•'«ınlertn oldufu kadar 

••ukatların da ıenrı kGltQr· 
lG olaı l 4 arına ihtiyaç ıchte 

Bulgar Başvekili Dün 
Ankaraya Vardı. 

--······--------------------Köse lvanof, Ata türkün Tabutuna Çelenk, 
Koydu. Başvekilimiz B. Refik Saydam 

Şerefine Gece Bir Ziyafet Verdi. 
Ankara, l 7 ( A A.) ıine elderek AtaUirk6o 

Bulıar Baıveklll Doktor tabutu önOnde eğılmff ve 

K&ıe lvanof; refıkaaı, kızı blr çelenk koymuıtur MO 
ve refakatindeki dtfer ze teaktben reftlraılle birlikte 

dır . 

Baıvekll Ref ık Saydam 

bu alcıam muhterem mlıa 

111flrlmlz ıeref ine bir akıa111 
vat tle birlikte bu aabab 1 oôntl enıtlUhünü gezm'ıler· yemefl vern1ektedlr uat 10.35 d Ankaraya gelmtı .,....,,_,._ ____ ...;. __ ;,._ __________ -==== 

v Türk Bulıar bayraklarlle 
doaatalmıı elan lıtu,onda 
Baıvekıl Refjk Saydam, 
HarfCIJe Velrıll ŞGkr6 Sa· 
raçollu ve refılcuı, vah ve 
belediye relaJ, mevki ve 
merkez lcumaadanları 
emnlJet dlre•t6rü, HarlclJ• 
Erklıu, Balkaa Aatanh 
elçtl rt tarafındaa ltat!ılan• 
mıı ve bir aakerl kıta .. ıam 
rumlnt ifa f!t•tı, auzlke 

TGrk ve Bulıar mtlll marıını 
çalmııhr. 

Garın fç •e dııınd11 top 
lanan halle muht~rem mlıa 
f frlmlzl alkııla mıttır. 

Merkezi Avrupa Hadi
seler in in A k i s 1 e r i. 

Amerikan gazeteleriİngiltere 
ve Fransaya hücum ediyorlar 

Am~rikı gazeteleri: 
Ne•york, 17 (Radyo ) 

Gazeteler Çekoılovakya hi · 
dlıelerlnden bahlıle usun 
makaleler yazmakta ve bu 
bldlaelerl, Avrupada haıar · 

laDaa yeni btr tlttı•ıın mu· 
kaddemeal olarak telikkt et 

rö•terea Ruı1a1 hücum .,. 
lemektedlrler 

Parlı, J 7 ( A A. ) - Çe 
koılonlr, hldtHlerlnl mev· 

Mıaaflr Eluelanı Baıvaktl 
K&ae lunof. af leden evvel mektedtrler Gazete ter, ıon 

Rtyaa tfcumhur köıkGoe ıtde· vazlyl'tt o dolayı laılltue 

zuu bah1eden ıazetelerden 

bir luımı Daladlye ile Çem
berliyae ıtddetle hOcum ede 
rek bunlar•o Mlnlh dönl 
tGode ıulhe hizmet ettik 

relr defteri mahıuıu imzala ile Fraa11ıya hcıcum etmek 

deıken yalan ı&yledıklerJnl 

pek Ali btlclıklerlnl 1azm k· 

Mebus Olan idare He~eti 
Azaları istifalarını Verdıler. 

I /Jankası umumi mukez.i 
Ankara I I edin• 1oıde on etuı ıe· 

) 1 ıen 

Ankara , 17 (A.A d dl heaabıle kanuni Hrıllar 
Banka11 hı11edarlar alelA e taYktf edtldıkt•a ıoa,. Hfl 

- top· 
ua uml heyeti huıuo olarak 90 kurut klr •• •a· 
lanmıf 1938 1ılı plloçoıuou, rar tenUnl kabul et•lttlr 
klr H zarar heıaplarını Aakara, 17 ( Haıaıl ) -

eellılnl h ı it ta1vlp tmlf. ıdar• rr. it Banka11 umumi er•t u 
tbra eylımtıtlr · 1ao ıeaellk toplaat111aı r•P· 

ebuıluk· 
Umum! heyet rn mııttr . 

la tdar mecllı azalıfıDID Bankanın idare ... uıı 
blr leımlyeceil hakkındald r lıl Çoruh ıa1la•ı Fuat 
parti yGluek bafk•Dhtınc• Bulcaaın heyeti um••lr•r• 
alınan karar muclblace tda verdlll bir yazada, PartlH 
re m cltı! lıttf ı etmtı v idare mecllı •Hlıl• il• ••· 

recek mabıyetteclır. Avuke· 
ha teıkllattakt roln bılıı Ye 

dotruluk lauıuaunda temln•t 
•rzetraelrten ibaret kalma· 
Jarak adliyenin •Gdahaleat · 
Dl icap ettiren hallerl de tah· 
dit eder. Davacı ti J•pacalı 
lıtııare meanetafa lddıalaua 
bertaraf edllmeılnl, lçtlnahı 
tmkloıız olmıyan lbtıllflar· 
da bir uzlaıma zemini bu
lunmuıoa yarar, Bu takdir
de h&kım ve a•u&rat mlıte. 
rek bir vazlfealn ıf aaına bak 
taharrlıtnl deruhte etmlt 

~lur. Akıl halde uıul kanun· 

ve Büyftk mıı, Hariciye Ve· te, iki cleYletla ataletini ıtd . 
kılını, Baıvektll, Millet Mecllıl detle t akıd eylemektedir 

Reılnl ılyaret etmlf •e ba ler 

yeni bir idare heyeti ıeçll buılutua btrlaımeıl•ln ••· 

Lndrı gazetılerl: ı u •a'•" ,a,n med ıı, hu ••b•p· 
Londra, 17 (Radfo] m ~:umt heyet 1938 yıla la ldar• mecllıtnl teıktl tdıa 

tadır . 

slyaretler iade edilmtıtlr. 

Ôjle yemeltal Bulıar ıe · 
f arettnde buıu i ıorette yJ · 

Je• mlaaf Jrlmlz 61ledea ıoa· 

ra Etaoirafy" mOae· 
arının :raruri olan teminata 

t fi ,,..·.····-·············· .... ara ar elinde dı va 1 uzat ' 
111

••• ,.,.,an bı, ve•ile ha i 1 nön u Dün i 
lhae ılrer. Bu ltlbarladır kt • R } a 

"•ounua etbabı muclbeıla ! ey erini i 
~e tebaraz eturııd•ı• v•çh•· i Kullandılar i 
b• bir meınleket dltnılnde • • 

lrkı hak oldutu lçln J•rl : Aııl&ara 17 J A..A.) - : 
ne ı•tlren f a:a:lletlı bır hi i R ılcumhul r lımet lnönü i 
kim! le"' :ıı .• ve Bayan n6n0 berab•r· • er uheılne ne d ... 
thtlJaç varaa hllchnt f::;

1
e ! lerJnde Ba ıvektl Dolitor i 

Jethu tenvır eden ve 1 : bRefı k ~ ydım oldu u : 
ya nız : alde buaftu ı at 17 d• • 

bllıı ve dofruluiu kendine • • 
hL • bf!ledlye dafre ne a terek ' 

r~ oer tanıran bır ••uk t ar • • • 
toplulufuna da 

0 
merteb : IDGnteh bt Holler için re)' : 

lih:um vardır. lıte Yen i ka· ~ lerıoe iallaıa l etmtılerdfr. ; 
Du b d f ••••••• • 

Fransız matbuatı: (Sonu ikinci ıavfadal için ıo liralık beh•r blll• bCUClD arkadaılan•ı• •• 1tuı 
Parlı,17(ttadyo)- Matbuat, --=-=z::::ıı::::oa==--=:ıı::=•.----.,...;----- k olması dolaylılle bu •Hlfel 

Or a Tedrisat H k in.. l.,ınden lıtlfa etttklerlal 1.1 • 
Çekoılov8kya hldlıelerl etra 

diriyordu. 
fanda uzun aeplyat yapmak· RtJH•tlcumhur Umaml 

tad1r. «Populer» ıaz.eteaf, bir da Yek aA letı•n Bıer Kararı. IClttbl Kemal Gedelre~ ti• 
vakit Avuaturya· Macarlıtan P•rtl Genel Sekreteri F lsrt 
için mukadde1 bir rGya olan (Sonu ıklnel 11yfada) 
Akdenlze inmek ıayealnln -

1 
f 

timdi Almanya tarafından Bu g ıbi otullarda önr ımenlerin tale~ıdsn ıvn Sini -
tahakkuk eltlrtlece§fni yaz. 1 

111alıtad1r . oııer ıazeteler de ları girmeleri bil~iril~İ. 
buna rakın neırlyat yap· 
makta ve lnılltere ile Fran
H tarafıntlan ıon zaman 
larda Polonya , YuıoılavJa 
•e Romanya ınaaanda hu -
•ule getirilmek btenllen 
maku~netla, ıon hldtae· 
!erden felce uğradıjmı yaz 

maktadır 

Guetelerfn h ır k11ıı11 de, 
Çc'6 oıloukva mcıeJeatnde 

btdayettcnberl alakaaızhk 

Çemberi ayn 
Başliekaletten 
Çekilecek mi? 
Eski Hariciye Nazın 
Eden Tekrar Kabl· 

neye Giriyor. 

cnıa e tutmuı oldufu 1=-==-==-ı:•..;;•:::·~··•••••••••••_. 
bu l•J dil teılc llatt kıla s """""-====---=-- =•.,_,.,-=====-====-===== 

lilaatmn ve yOkıelme t s Vapuru ou·· . a -
ılnlo •o mQ im bir m rha . 

l ldlr. Avuk tların adale d G •• G 1 b •ı d • 
Un teulfndekı mOe11lr ro· ırmaya , UÇ e e 1 ı. 
IOnD dli teıkl 'ttakt h k 

"e •n reıer•n• bu zaviyeden Mannaııdak ı şiddetli fırtıölyüzündın vapur ya'culannı 
~UçGye vuran yeni kanun 

••ukatı.ı. «lmme hlzm•tl & saat sanrı Bandırmaya çıkardı. 
llıahtyeUnde lr meılek ad· 
ederek» 1ra1eılnt ••ukath 
tın hukuki ltflsı •e tecr• 
helerini adalet hızaıetlne 
ltbıtı,. tarafların bukuld 
•&Guebetlerıaden dol•• 
lhttllfların hakka u11un ola· 

t • halllne t va11ut •c umu· 
•t1etle mahkemelerle dıfer 
'-1111 m retler kanuouo 
t•111 olarak at ki huıuıun· 
"-- J•rdım etm9k. ıar · 

( s. .. \l tlrtw ı ••'*•"• ) 
andırmadan bir görünüş: Liman blna&ı 

( y azm ikinci s.,,.J;)'- . 

Şthrlmiz 
( 

·········•··· .. , ,................................. . 
! Vatandaş! i 
• • : ·* llalka bağrım açan g6 1/un11 nçon. 11u11 de.r : 
i cJ/11İ dlnl~yen t k ujlm f'umhu ly~l /laik Parl 111/n : 
• • • kıı rd ığu dcvleltlr. • . - . 
i ~ Cumh11rly l H ılk Parl/$/ her zaman halkı 11 hu i 
: kurıı

0 

i i~lt r/Jd m urakabe elme:;/nt: 11e dllcklulyir du : 
! şuncelerlnl orası:. bıldirm slnt /mkdn ueren en dt: ! 
: mo · ral bir r~imln lf tYdt> ıtıdlr : 
• • ! 1urk ka dınma dn hurrlgtlinf v r Y h ıkk11 ı ilk: 
i v~ren lızmhurlget Halk 1''artl8idlr J 
~ ........................................... . ....... 

8 Ederı 

Loadra, 17 (Rad10] BHı 
mebtftl, Çekoılonlryaaı• 
Almanya tarafınd•D ltttl& 
edllmeıl dolaylılyle yOrllt 
tnklert mutaleada C•mber 
llynın lıUfa ed ceflal "' eıkl 
Harlel7 Nuın de tn tak· 
rar kabln•J ılrH•lf•I ileri ., ..... . 

• 



• 
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SAYFA ı 2 

----------------------------------------------------·------............................................ ~ ... ..... 
Merltezi Avrupa Hadi- · 

selerinin Akisleri. -
(Baıtarafı bırlncl aayf ada) 

Gazeteler ÇekoıloYalrya hl 
.Atı lerlai derin b:r allka 
ile takip ediyorlar Eveofoı 

• Staadard ı•zeleal Çekoılo. 
wakyada&ct bldtaeler bak · 
inada yacdıfı bir makalede 
diyor lcı: 

tahtıl ederek ıöyle dl7or: 
«Acaba bu il balr bı r el· 

aayet olduiu kadar bir ha· 
tıı da delil mtdlr? Ç6ak6 
bu hareketler Alman1a ya· 
bancı bir ırkın tdarealal de 
ele almııtar 

Eğer A.lmahyanın harpten 
ıonrakt kallunma1ından ıb · 
ret almak llzımH, fıktrler· 
den ıayrt ku••etl kabul 

Praf hGlıı6metlaln tuh· 
hücllertnden ntlk61ü MGoth 
ten ıonra federal HH üze 
rinde J•t•ma ya teıebbGı et 
mtı olan baılıca Gç ırktan 

t• memek ıarttır » 

mlrekkep Çekoıloyak1a 

cle•letl içindeki bub 
ranı tactl etmlıttr Bu te 

ıebbCb de akım kalmııtar. ÇOn· 
kG SloYaklar 20 tene mtld · 
detle deYlet ldareıladen mab · 
rum bıralnlmıılard&r. Bub · 
ran mGnhaııran dahıldedır 

Çekoılonkya deYleU lnht l· 
linin Almaayanın eıert oldu 
lunu tıbat edecek ortada 
hiçbir delil yoklar. Btlaklı 

blUla laldl1eler Alm•nyaaın 
lalcltıeler kar1111nda blras da 
t•ıırmıı oldulanu 16ıtermh· 
tir. Çekoılowak1anıa nıha1et 
'-ulma11 Awrupa ıulbunu 

tehdit eden tehlikeleri art· 
tırmıı olmı1acalctar. laııltere 
kaUJ•• bitaraf kalmalıdır. 

Yunan matbuaf 1: 
Atine, 17 (Rad70) - Yu · 

nan matbuatı, ÇelcoıloYakya 
hldlıelerlnden bablıle uzua 
makaleler rasmakta Ye mer 
ke<e.l Anupanıa aldıfı ıekle 

karıı Balkan Antıotına da
lall deYletlerlD bundan eonra 
tlaha 11kı bir ıurette btrbtr· 
lerln• ballı kalmaları lGzu· 
mana tebarOz ettirmektedir. 

Loadra, 17 ( Radyo ) 
~ıfltere matbaah, Alman· 
yanın ıımdtye kadar birçok 
k•••et darbelerin• oldukça 
kuYYetlt kelimeler kullan 
mıı •• fakat ba eababld 
kadar nefretle blçbtr za 
maa baykarmamııtır. 

Gazeteleri• Çekoılowak· 
yaaıD ı11alınden ikrahı o 
der••• umumidir kf, meeell 
Taymtı, De1lt Elupret, Der 
h Herald ıthf birbirlerine 
tamamen zıd fakirler taıı1an 
ıazetelert• makaleleri btle 

emen hemen aynı dlmlefe .. 
rl lhtl•a ediyor ıibldtr. 

Nı1uz Kroaılsl, ticaret 
nasırının Almanya aeyaba· 
tandan yaz ı•çmulad a ba · 
htıle t6yle diyor: 

.. Bu ıeyahehn tehiri ço\\ 

IJJ olm111tur. Naıııt idare ıle 

bir aolatm yapmak f yda · 
tııdır. Zıra Hıtler, ancak ken 
df hoıu a "ıttıtt mu~detçe 
bu anlaımayt mert ed eder 
Bunu birçok defalar lıbel 

etmtıtlr. 

Daha çok yakın, hettl 
birkaç ıut eYvel b6yle bir 
hldtıeye ıahıt olduk Alm D 

yaaın Çekoılonkya budu · 
duada 11ker yıfdıfı baberı 

l ilzerlae laaıltere ve Franaa 
DID 8erha eeftrleri hıulclye na 
sırını zty.eret etmlıleı ve va . 
zlyetl ıormuılardt. Nazır, Al
man .. kerlerl hudutların dl 
kenlt telferlnl •tlarkeo, Al· 
manyanın böyle bir lfial 
düt6nmedlğl h klnod6 temi· 
aal Yer mitti 

V aziJ' t etddldı.r . Demok 
rat de-.letlerln t~1anildü ar· 
hrmaları IQzumuou tekrar 
edırorua:o 

l'a1mı1; alhakıD netl~•l•l 

iş bankası umu 
mi heyeti top

lantısı. 
(Baıtarafı btrlocl ıa1fada) 

TOıııerfn albtennelerl O:ıerlne 
idare heJ•t azalaklarına fUD· 
lar a yrılmıılardır: 

Sallbatua Çam, ferlcl 
Manyaı, Rıfat lııaz, eıbak 
hariciye aazırlarından Ah 
met Neıımı, emekli Gene. 
ral r..emal Koç, Konya be · 
ledt1e relıl Şe•kt Erıun 

lı Bankaıının eenehlc f aa 
hyettnt ılıteren raporda 
Ebedi Şef AtatOrkln J6ce 
adı 1ay11 ıle anılmakta Ye 
bu cıhanıumal kayıbın te1eL 
ltıtnln ~ Mılll Şef ln6aünde ı 
buluadutu aıkredılmektedlr. · 

Adli Islahatta 
Mühim Bir 
Merhale 
(Baıtarafı bir,act ıa1fada) 

de teeblt etmtıttr . llaıı ebll· 

yeti temin bakımından awu 
kat oea:ısetlut lçfn iki ıene· 

Hk bır ıtaJ c:leYrHI teılı •J· 
lemekle ber ber ••ukathk 

11fahaı• ıktlıabını mOteaklp 
eblı1et •• iktidarı dalma 
nazara alan bir ılıtem kur 
muıtur. Bundan ltaıka eecl 

yealn tedkiktoe de b610k 
btr ehemınlret atfedılerek 

aYukatlarıo bak ve vaaıfelert 
vuzuhla teıbtt eclllmıı, mee 

lefio Yakar Ye hayıt1e -
tini mubaf aza Ye adalet ıa-

1elerlne u11un olarak ıa· 
dakat ve ıerefle lcruını 

murakabe ••clbHI muayyen 
teıekküllere teYdl kıhnmıı· 
tır. Bu yaalfelerfn ihmali 
mGe11lr mü 11tdelerln tat

btklal tıtıla•m eder. 86y. 
lece yolıus ve bakıız tı· 

lerl red Ye meılefıa 

vakar ve bayıl1etlyle teltft 

mtımkOn olm
1

ıyan her UlrlQ 
hal Ye laareketten içtinap et· 
melr mecburnetlnde bulu 
nan aYuk•t ku•YeU kasa. 
iyeyi waaıfeelne f ıal eden 
makfnaalD en kudretli 1ll:UT· 

larandan birini teıktl elmlt 
olur. 

Kanunun tatblldadea kııa 
bir aamaD zarfında elde edl· 
lea netıceJer T6rk adllyeıl· 
atn bu eıertle h lıkıle lftl· 
bar edebll~cek Ye ı1t1kbalde 
de teıktlitın faallrettae ald 
birçok meseleler! hallede · 
bilecek Yazlyette oldufu· 
au ıaıtermektedlr Denebl · 
ltr kı b61Gk tnkallbın m•m· 
leket adltyeılne temin e1· 
ledtll bu fe,ıslt eıer dert· 
ye dolru yapılan hamlelerin 
.. sQıel bir DChD••Hl41r. 

.. "'="' - .. .. .. ... ~ ~ _, .. ·~.- •• : • ·-.., 

Sus Vapuru Dün Ban- Orta Tedrisat Hakkırı· 
dırmaya Güç Gelebildi. da Vekaleti i Kararı, 

Bu a·bi okullarda Eğ 1 etmiifirin ıalebtdın mel sırııl· -
Marmaradıki şi~deth tırllna yüzündın ııpur yolco· 

lınm 6 saat sonrı Bandırmaya çıkar~1. 
MeYcut tar tf eye 16re cu· 

ma ıGnlerl J S.41 de ıel-
meıl icap eden Bandırma treni 
dQn ıehrtmlze 6 Hat kadar 
tehirle ıelebilmtıtlr. Buna 
eebep çok fazla fırtına yO 
1:0ndea lıtanbul · Bandırma 
aeferlDi yapan Suı npuru 
nua ltmana yanaımak im 
klnını ıaatlerce bulamamıı 

olmuıdır Tre-n de •ıııpur 

Umumi Meclıs· 
te ·görüşmeler. 

Ucnuml Mechı d6n eaat 
13.30 da YalıDta riyasetinde 
toplanarak ıarüımelerloe de 
Tam etmııttr. 

Ruzname enakı Yartde tle 
encOmenlerden ıelen eyrak 
tan ıbarettt. 

Ônce ıu enak Ozerlnde 
16rOtGldO: 

G6oen kaymakamlılının, 
Sar1kö1 nahlreıt okalana yap 

tmlacak mektep paYJonuoun 
tuila, ktremtt, taı, kum ıt· 
bl malaemenın halk taraf ıo 
dan temta eddecellne dair 
Umumi Mecltıln ıualıne kar· 

• ıı ceYap teıkıl eden yaz11ı; 

Maarif MGd6rl6i0o6n Edre.· 
mit Kıdılı.6y mekıebtnde bir 
muallim weklh tıttbdarnına 
dair yasııı YO Huıuıl Mubaıe· 
benin eababı kanuniye do. 
laylılle Balra kasall tabak . 
kokundan 1457 lıranıo ter 

kinine 4atr yaz111, mahalli 
idareler mGfettfıltfl tle Er 

dek muhuebel huıuıtye me 
murluiuoun milnbal bulun 

ma11ndao bunlar lçlo yapı

lan ıllndan tahakkuk eden 

13 lira 65 kuruıan veralmc· 
ılne dair yaz111 okundu. 

Vıllyıt hizmet otomobili 
lçt• mGbayaa olunan ben· 
zln bedeli 14 lira tle Mee

Uıl Uaauml •e Eaclmenı Vı
llyet için miibayaa olunan 

elektrtk malaemetl bedelt 
995 kuruıun; Muh eebel Hu 

ıuııye Yaridat dalrHl fçtn 
alınan k6mGr bedeli 26 ltra 

60 kuraıun verllmeılne dair 
yazılulle Mubaaebef Huıuıl 

yenin beıabı kattlerln tedkl· 
kt hakkındaki meclltce •e· 
rllen karara ceYabı yaııııları 
okundu ve kabul edildi 

Mecllı puarteıl ıünil eaat 
13 30 da toplaaacaktır . 

---'!l rtır---
Nesri yat: 

yolcular101 alabilmek fçtn 
wapurun mUYHallttaf bek 
lem ek mecburtrettnJe kal · 
mıthr. 

Nıhayet alrt•!IJa dofıa 
Bandırmaya ıelebllea •Suı» 
yolcularını çılcarnııı, tren de 
ancak Hat 18 30 da hare 
ket etmııttr. Bu ıaretle tren 
ıebrtmııe ıaat 21.30 a dofra 
, .. ı .. bıl m•ettr 

Seçım )arın 
• aona erıyor. 

Manyaslı, Gönende de sa
ç m bıtti. 

ikinci mOatebıp ıeçtml ya. 
rın Ytllyetln her 1erıade bit 
mıı olacaktır. 

Gelen haberlerden Sınd1r-
8I, Ayvahk kazalarıodaa 

baılıa G6oenle, Ma111Hta 
da teçtmın dün ıona er•lf 
bulundufu enlaıılmaktadır. 

Radyo fiatları 
ucuzluyor. 

Ankara, - Nafıa Vekl· 
leli, Ankara radyoıunun 

aeırlyatı ile yakından all• 
ka1101 ehemmiyetle m•hafa 
za etmektedar. 

Halk için teıbıt edilen 
ucuz radro makinelerinden 
tlmdtlık 60-70 bin makine 
ılparlf edilecektir. Ruolarıe 
25-35 lira ara11nda bir fi 
at Oaerladen n~ılm&11 dG 
tOallmektedır. 

~akara lıtuyonunan aeı · 
rl1atı tek mmül ettikten 
ıonra, aboneler hemen blr
lcaç •1 tçıade lnanllmıyacak 
derecede artauıhr. Şımdf · 
den memleket dabıhnde 50 
bınden fazla radyo abonHl 
Yardır. Şirket zamaaında 

en bihtlk ııklJ•t veııleıl 
olaa eeı kaçakhfıadan ar 
tak eaer kalmamııtır. Ruh 
ı Uyeeiz r dyo maldnelerlal 
ıatmak lmkinııs olduju 
lçln, k~çak makinelerin i
den ele deYreddmealnln de 
tamamlle &nüne ıettlmtıtır. 

Ankara radyoıanun kııa 
dalı• lzcrınden n t• ettı i 
prolramlarda alaturka mu· 
ııkıye llyık o1dufu ehem· 
mtyetln Yerılmıı olmHı, bıl

ba11a uzak ecnebi diyarla· 
rıoda yeııyan TOrklera son 
derece memaua barakmak· 
tac.hr. 

Radyo eenııtne her ıaa 
muhtelif memleketlerdeki 

lıra gırmaleri bildirildi. ,, 
Ortaokul; lfıe, 6fretmea bu huıuıtakl kanaat1D1 t r 

okullarıle, erlik Ye ıanat ktlltıaa 1611• izah etot' 
okul!aranda talebenin att- tadır: 111 

Ukçe çolalma11, tntıaam •e «Ôtretmenllk yazlfe• d• 
lnztbatı temin buıaıunda 11rf dere vermek · ıur•tl" f• 
idare unıurlarını büyGk mit ant.yan bır zihniyete t•'',,. 
ktilt karı111ada b11akmakta tar deilbm Ye 6jret111e0 k' 
oldufunu 16&6nGae alan kadaılarımın, derateD b••,, . 

' 

et 
Vek&ıet lattzam Ye lnzlba· buıuılarda vaki ıtk 1 b' 
hn temlnt tılerıode mual· rınden kendılertnfn de ııı 

•·l•'' llmlerln de rardımda bulun almle bemfıktr oldu.. " 
malarıoı kararlaıtumıttır Hzmekteylm. Ôfret01'" ... 

h 0 er 
Şımdtden ıonra zıl çaldı· okul ıçı ·vaslfeıt, derı • rl' 

tı zaman mualltmler talebe· defıl, okul kap11ındaD 1~~,r 
clea 6ace derahanelere ııre ye ııraldtil andaa b•;,,, 
cekler Ye talebenin ıetme · kaaatındeyım. Bu bakı.O 1• 

ılne intizar edeceklerdir. ıdar.ede çahı mı yan aı~:~ 
Denin ıonunda da ta 1ebe menlerlmlzla, tdare •••1

1 ıı' 
'"' tamamen çıktıktan ıoara almıı arkadaılarıoa 11 

1, 

muallimler derehaneden çıka- 1 etmelerini, bir •aruret 
caklardır. Maartf Velclletl llkkt ediyorum » 

1 RADYO 

~ ANllftl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kce. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kce. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kce. 20 Kvv. 

18 . J - 1~SH C.:umarteıl 
13.30 p, otram 1.1 35 MQa.k 

(Kabara Çııan - Pl) 14 Ou 
Memleket Hat aJarı, •J•nı, 
meteoroloJ• baberlerl, 14. 10 

TOrk a>Oı i ,Çalanlar: Vecıhe, 
Cevdet Kozan, ROteD Kam, 
Okuyan: Muaaffer llkar, 1 
- Rauf Y ekda - mahur pef 
re•t, 2 - Latıf •i• - Mahur 
ıarkı-Tehf edebılıem, 3 -
Rahmi bey Eıır ettin beni, 
4 Cevdet Kozan-Takıtm, 

5 - ŞüluG Şenoaaa - Bu ıeY· 

da ne tatlı yalan, 6 - Rab· 
iDi be1 - SınOoazı ıe7re 
çıkmıı, 7 - Şemeeddıo Zl 
I 
ya-Şu ıGle bır bakın, 8 -
Şemıeddıa Zıya - ıas eema 
ltt, 14 40 15.30 Mtlaık (danı 
IDlaıfı • Pt.), 17.30 Proiram 
17 35 Maaık (Danı Hali -

Pl), 18 1 'J T6rk misti• (Halk 
m .. ıkııl) Sıvaıh Atık Vey· 
sel ve lbrabım, . 18 35 Tlrk 
mi1ztl1 (fuıl heyeti) Safiye 
Tokay Ye Tabıın Karakuıao 
tıtıraklle. 19 00 Koaoıma 
(Dıı politika b&dlıel rl) , 19 
l5 TGrlr mOzlfl (Folklor · 
Halıl Bedtl Y6netıeo J 19 30 
Ttırk mftzıtı ( Mualltm Nuri 
Halil Po1ras ve rkadaılar1) 

20.00 Ajanı, meteoro~oJI ha
berleri, atraat boraıuı (ftat), 
20 15 M6alk ntııefl p'lklar • 
R. 20.zO Etbam, tabvıllt, 
kambtJo - nukut boreaıı (fi · 
at). 20.30 Memleket eaat 
ayara. 

Bürhaniye iJ' 
manyurdu bıl' 
gün şehrim•~e 

gelıyor. f 
1 b• L•k maçlarının ıkıoe 1 

tu1nda. yarın Tek•P~0 
1 d' la Bürhao l y~ dmıll1 

0
, 

karı• '•ı•caklardır. S 11 
hantyelller buıOn ıebr 1 °' 
de hazır bulunacaklerd•''dt 

Marmara ıüaıı•'8~' 
buıün G6oen uha1111dı c;I 
duma Dotanıpor ıle ıOP 
nen Yenldofaoıpor lı1J ô' 
lerl ara11nda da maçlar• 

vam edılecelcttr. ~· 
Pazar ıOoü de Baod•' 

11
, 

uhıu1nda Gaoen lddl8111 "r 
du tle Bandırma ld111•0 , 11r 
du kultplerl karıılat•'' ~ıJ' 

Bu maçları T ekıpor td'' 
llbünden Münir "i eo l 
re edecektir. 

1 çültrin senelik muaJı~ 
nı!ari b21ladı. ,, 

t•' Şehirdeki l lçO ye .,rl" 
tana urup oyar meıı> 1,• ıer 
iuoee ıenehk munyerı• 
batlaomııtır •o 

O çülerln mua ye•e'
1 "'~ 

ay nıha yetine kadar efe _/ 
edt!cektır. /ı 

h Konç rto (L& .ısıl'~,:,, 
leıre mod rato J.O ıi''' 
Alleıro a11aı 2 - )..IJ ~· 

t• 
vao Beetltov n Soos (~'" 
9. opaı 47 iL msj&r) ~,(-~ 
utzer~ Hh f edtlmıı) A M"'' 
ıoıtenuto Presto A0 fı'' 
con • rlezlonl Fıoale ~ 011' 

to), 22 00 , Haftahlı p dt 
kutuıa, 22 15 Reııt•110 1 ti 

l . ~öğretim vataodaılardan yth:lerce, bin• 
lerce mektup ıelmektedtr. eaıa p oğramı: 

,,t 1 
vamı, (Zcco Fraocd Sttl~ 
rcfından) , 3 - Caa>tlle 

1
l 

. Saenı Roodo KaP'''ç ft1 Maarıf Vekllllil tarafın· 

den çıkarılmakta olan f·k· 
aıretlm ıazeteılnln d6rdün· 
cQ ••y111 çıknıııtır. 

Bu nGıhaıına okul dıtıo· 
da talebenin nıuıl me11ul 
edtlecellne dair V ~ kllettn . 
ı•çenlerde allkadarlara yap· 
tılı tamim de forma baliade 
ua.. • •• ,... kcnamuıtur . 

Bu mektuplardan hemen 
bepıl, Tiirkçe ıarkıların iyi 
•ıttıldlft kaydolunarak, rad· 
yo tdare.t, ıchtertlen mu 
Yaffaklyetten dola11 tebrik 
adalmektedtr . 

Ucuz halk maktnelerinla 
teYa.ını mGteaktp, radyo ea 
uf ak k6ylero dahi rırecelr . 
Hı. 

20 30 a) Takdım b) Tem· 
ıll Ye Türk mQzıtl , Bınbır 

ıece muallarmdan - MA· 
RUF Yazan: Ekrem R"tlt, 
Temıtlde TOrk mn~ıtı: Kü· 
me okuyueuları (Ko,o). lda
ı • eden Meıut Cemıl . c) 
Meıhur vlrtOoz Z ıno f ran 
ceıcatlnln Kemaa Reıttalt, 

l - Jobı••- '9attlaa Bac· 

1 .... 
4 a) Maurıce R• e t" 

S •• 
ıan . b) Po blo de ar•) ~·' 
Rorn n:ıa Aodaloz•· c l 0,-
nuel de F lla - lıpaof" d'~ 
ıı P•aoo da ref ket e r.fl' 
Dr. Otto H rz, 23 O~g A~ 
zık ( cazband • Pl ), 1 fi 
24 Son aj nı bab rf•' 
1armkl pıotr•m· 
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TOltU>IU 11 MART ı• 
SAYFA : 3 

P~rtinin Vil~yetimizden Gösterdiği ikinci Müntehiplerin Adlar1 .. 
- Dünkü Sayının Devamı -

7 J Juıllköy intihap ıubesi:.. ' 43 Bay lbrahim 
19 Bn. Didar YOce e•İfİ reaçber 
20 Bay Ahmet Kalyoncu · 

Şen yü:ı 

Rençber 
21 » Mehmet Ekimci 

Rençber 
22 •> Mehmet Çakır -

Rençber 

8 ) Eskiçalal inlihllp 6ubui 

23 Hay Kerim Savaı 
Rençber 

24 » mebmet Keakin _ 
bakkal 

25 )) Hilseyin Keakin 
Demirci 

9 ) Kıuk intihap şubesi 

26 Bay mebmet manyaı 
Rcnçber 

Z7 >J Halil Şanver 
Reaçber 

10) Boleu~aç lntiMp ıubeai: 

28 Bay Lfltfi Saylaa at 
ret men 

29 • Yakup Alan 
Rençbcr 

JO • İsmail tekinci • 
Rençber 

:!!._) Darıca intihap ıubui: 

31 bn. medinc mavit feD 
Ev iti 

32 Bay Sflleyman yağcı 
-Rençber 

33 » muatafa Çetinka 
ya berber 

34 ,, Salih Erdil Renç 
her 

12 j koçlar intlMp ıubui 

35 bay Ahmet hamarat 
Rençber 

36 • Ahmet acar 
Rençber 

13) Dura ktJya intihap ıubesi: 

37 bay mcbmct Çankaya 
Rençber 

38 n Hakin Çetinkaya 
Rençber 

U • J Dğ " ~ ırmen boqazı 

intihap ıubui 

39 bn. Elif Er « · · 
4 

eYJfl 
O bay Cemil San Renç

ber 

;) Şevketiye intihap ıul>e&ı: 

1 Bn. Emine Mutlu Ev 

42 » 

16 ) Çakırca intlllap iJubeai 

44 Bay Recep Gnner re 
nçber 

45 r.ı Recep mentct re 
nçber 

!!) saıevmanlı intihap şubui 

46 Bay Ahmet Dere re 
açber 

47 » Kadir Acar renç 
her 

18 J Ç•vuş intihap Şu~si 

48 Bay Bekir Kara r~~ç 
ber 

49 » Oaman Koç ren· 
çber 

19 ) Deydin lntilup ,Xubui 

SO Bay lbrahim kaltakçı 
rençber 

51 Bn. Emine Nergiı re 
nçber 

20 ) Kocagöl intihap ıube.,; 

52 Bay lbrahim Uçan--; 
nçber 

53 » HU.eyin koyuncu 
koyuncu 

21) Harm•nlı intihap ıubui 

54 Bay Hiifcyin Aydos 

55 .. 
rençber 
Ahmet beklr re 
nçber 

22 ) Sul11r intihap ıu~si 

56 Bn. Huriye Ôzhan 
Ev iti 

57 Bay mebmet Y •tar 
rcnçber 

58 » Ali Salar rençber 
59 )) Emin Altınok re 

açber 

Susurluk Kazası 
1) llau merkezi lntlMp ıu~ıi 

1 Bn. Nerim•• Gider EY 
İfİ 

2 ., Şehime Kepekler 
EY iti 

3 » Hacer Çaylak EY 
İfİ 

4 >) İsmet Akıtire Ev 

5 
6 

.. 
iti 
Remzi Bulca EY İfİ 
Emine Ünder Ev 

9 )) 

10 » 

11 il 

12 )) 
13 ~ 

14 " 

15 " 

Parti Reisi t 42 » mebmet Ôzcan 
İbrahim Çaylak U •1 çiftçi 
m. Azası 43 '> KadirKaran köy 

muhtarı Aaaf Akıtire Ec 
zacı 

mustafa Bulca U. 
N. Azası 
Celal Can Tüccar 
Ahmet Alp Çiftçi 
Naci Giray emek· 
li Subay 
Mehmet Kula Çift· 

44 •> mustafa Yılmaz 
Çiftçi 

8) Demirkae,ı intihap şubesi 

45 Bay Recep Api~ Ko 
yuncu 

46 )> Ahmet Tarhan 
köy muhtarı 

47 » Sıtkı Baturay Nah 
iye müdürü 

48 >) Hasan Konak Çi 
f tçi 

49 » mehmet Çavdar 
Koyuncu 

9) Re~adiye lntihad şubetu 

50 Bay Ahmet Kuru çiftçi 
51 » Abdullah Seyhan 

çiftçi 
52 .ı Hakkı Erkmen 

zahireci 
53 » Veyıel Dede köy 

muhtan 
54 » Bli Ceylan çiftçi 
55 » Şakir Sayın çiftçi 
56 )) Yuıuf Kenan Sadıç 

keresteci 
10) Göbel İntıhap ıubesı 

57 Ba. Halise Oraltay Ev 

Balya Kazası 

ı J Merkez h .intlhap Ebesi 

ı bn. Nebahat Tabanlı -
2 bay Abdullah Eral · 

belediye reisi 
Cafer Al demir -
H. m. m. ınurla 

3 1) 

4 » 

5 )) 

6 » 

randan 
Elvam Savat Tea 
ffyevi . 
mustafı inal . 
T. b. k. kltibi 
mOmtaa eYkafoglu 
_ maden fİrketi 
müdOrll 

2 Çarmıh intihap şubui 
7 bn. Fatma Eral ·bele· 

diye reiıi Eti 
8 Aay lbrabim Yaman · 

çiftçi 
9 » beya:r.it yıldıs . 

çiftçi 
10 ~ aıebmet Varol . 

çiftçi 

.'J) çakallar i1!J._lh•P ıu~ 
11 Bay Süleyman G6nen· 

Çiftçi 
Ömer Ergin çir 12 • 

24 " Emin Onla er -çiftçi 
JO/Be11gllw· intihap şubul: 

25 Bay bekir oguz çiftçi 

11) Ali Demirci iıılihapşubet1i 

26 bn. Emine Demiral 
21 Bay Kiı:ım Şen çiftçi 
28 » Kamber G61unen 

çiftçi 
29 .. Halil yarıcı çiftçi 

12/KoctJ avpr intihap şubesi 

30 Bay LOtfutJlah Derin 

31 
32 .. 
33 .. 
34 " 

çiftçi 
Halil Erol çitfçi 
Ferid Öz kan çiftçi 
liekir Ökaüı çiftçi 
Kizım Öaoilu 
çiftçi 

J:J ) Ilı~ intihap ıubul 

35 Hay kadir fGYen çiftçi 
36 » mehmet eren çiftçi 
37 lımail Ôı.tOrk 

muhtar 

14) Yarıl alan intihap ,ubui 

38 Bay Ömer anlan çiftp 
39 ,. YuDu• aözeD•r 

çiftçi 
40 » mehmet aDbarcı 

Çiftçi 



fUR*'. O!ı.J 

Partinin Vılayetim 'zden 
ikinci Müntehiplerin 

Gösterdıfi 

Adları. Osmanh Bankası 
( i•ıtu• f ı üçCincG u) f ... da) 

55 •> mehmet aguı çiftçi 
56 )) muıtafa Tftrker 1 

çiftçi 1 

20 ) Mancılık intilulp şu~i: 

57 Bay Ali mancılık çiftçi 
58 •> mehmet Ural çif· 

tç.i 

21) Semh köy intihap şubt>.ai 

59 Bay Halil Sarı oglu 

60 
çiftçi 
Omri 
kitibi 

belediye 

22) "kooapmar intihap şubesi 

61 Bay Haı\&n Endes çif 

~ 
62 Salih Ôçgel çiftçi 

'!!J Se~bli intihap şubesi 

63 Bn. Zebra yazıcı AY· 
ukat muhtar eti 

64 Bay muhtar yazıcı Av 
ukat 

Sındırgı Kazası 

1 ) B,.lerllye lntih1tp şubesi 

1 ita. Güzin Ewen evifi 
2 '» Samiye Dedebat 

eyifi 

1 

3 bay 
4 » 

Örp Evren saylav 
İbrahim Dedebat 
Tilccar 

5 » Ali Retat gokaidan 
Tiıt&ncü 

2) B•lk~vı intih11.p şubtsi: 

6 bn. ~tglT Göksidan 
Ev iıi 

7 » Samiye varol eviti 
8 bay Şevket Aiaoilu 

TntOncli 
9 )l Mehmet 

Tüttındl 
Varol 

9 ) /birler intihap şubeai 

10 bn. 

11 bay 

12 1) 

Fatma Aj'aotlu 
Ev işi 

Emin ağaoğlu tile· 
car 
Mehme Şinasi ata 
oğlu Tütüncü 

4) Kaçak bükü intihap şufıt.si 

13 bay Mehmet Şenay 
çiftçi 

14 » Ali Hattat MaDi 
faturacı 

5 J aaneyit intihap şubPsi: 

15 bay Hüseyin A vci çift 

16 1) 

17 )J 

çi 
Emin 
çiftçi 

ehçet 
Tütüncü 

Dedehaş 

Kavala 

6) AIRCllRtlı i11tihao ıul>Nti 

18 bn. 

19 bay 

20 

21 )) 

Vahide Dedebat 
evİ§İ 

Mehmet Dedebaf 
Tüccar 
Naıır Dinçer çift . 
ÇI 

Ahmet Hattat 
Manifaturacı 

7) Karaka11a intihap ıubeai 

22 bay Halil Ôfdemir 
ç~ 

23 )) lsmail Ayan çiftçi 
24 1> Halil Şahin Çiftçi 

Sl Ç•lebiw lnti.JMp Şu.bui 

27 )) 

tüncü 
Hasan Ali Yatar 
Çiftçi 

9 J Jşıkl11r intihap şub~si: 

28 bay Haşim Özcan çift 

29 )) 

30 l) 

31 )) 

32 l) 

33 

Çl 
HOseyin Göktepe 
çiştçi 
Kadri balkan öğ · 

retmen 
Retat Şatır Tü 
tüncü 
Hilmi 
Tütüncü 

Yazaner 

Mahmet Şatır va 
rida t memuru 

10 ] mtt/rt!tu> intihap şu~si: 

34 bay Mustafa Savaş 
Değirmenci 

35 ı> Mehmet Oral Ha 
san Tiltüncfi 

36 ıı Yusuf Avcı çiftçi 
37 >' SUleyman Osal 

çiftçi 
38 » Koca Şerif çiftçi 
39 » Kemal Gökıidan 

Tütüncü 
40 » Mustafa Pulat tü 

tüncü 

.E ) l/lcaldnihap fÜte-8i: 

41 NY Doktor Ali Kın 
Çiftçi 

42 't> Hilmi Ekmekçi 
muhuebe kitibi 

43 ı> İbrahim Dinçer 
çiftçi 

12 ) PürsDnler şubesi 

19) Karacalar intiha/> şubesi: 

67 bay mehmet can çift
çi 

68 .. Ali tentürk çiftçi 
69 ıı hakkı usta k!dtr 

70 )) 

71 •> 

Demirci 
menetlerin İbrahim 
Tün tüncü 
ahmet usta deni% 
Yemenici 

20 ) /Jüvertepe intihap şubeşi: 

72 bay mehmet kc;>cabat 
çiftçi 

73 ıı Ramazan çakmak 

74 

75 

çiftçi 
hfiseyin taşkıran 

çiftçi 
Ramazan akku' 
çiftçi 

76 u mehmet 
çiftçi 

çakır 

21) Dedeler intihap ~ııbe.-ri 

77 bay mustafa hasan de-

78 ıı 

79 )) 

mirci 
mehmet 
demirci 

6ztürk 

musa gündotan 
demirci 

22) Y11ylab11yır intihap şubMi: 

80 Bn basene aralan evifi 
81 Bay Ömer arslan tü 

82 )) 

83 )) 

tüncfi 
Emin hatatoğl11 

tlt6nc6 
halil doğan tü· 
tüncO 

44 bay Ali Atlaş çiftçi \ 
4'5 n lsmail KüçUk çift ' 

1 

23 ) k ılle intihap Şubesi: 

84 bay Abdullah kıran 

çiftçi 
çi 

46 )) Ahmet Kozar tU 
tOncü 

J!J ) Rocabel/ inhap Şubesi 

47 bay Ömer Güler çiftçi ı 
48 \) Mustafa Dedeba, 

14 ) Umur/ar intihap şube.~i 

49 bay Vehbi Derebat 

50 

51 )) 

Tüccar 
saatçi lsmail Kan 
Tüccar 
Arif Karag6r tüc 
car 

15) Hisar Alan intihap Şube.91: 

5 2 ay Mehmet Pulat 
Çiftçi 

53 .. Hasan 
çiftçi 

Şahbaz 

54 •> Muıtafa aşirkeıe 
mütekait 

55 J> Süleyman Yılmaz 
çiftçi 

JtJ ) 0.<1ma11/ar l11tihap şulwsi: 

56 Bn. Siriyye KaragUr 
ev işi 

57 Bay İsmail karagtlr 
manifaturacı 

58 n Kamil Ertuğrul 
çiftçi 

59 » hilıeyin Ulus bak 
kal 

17 ) Cedit intihap ıub&vi 

60 bn. Zehra kaptan ev

61 bay 

62 • 

işi 
Süleyman kaplan 
çiftçi 
basan Ôzdemir 
Demirci 

63 Ahmet Ydmaı: çiftçi 

18 J Deol~tli lntih8p ~he.'Ji 

64 bay haıan Emetli De· 
mirci 

85 ıı mmtafa ünat çift 
çi 

86 • Cemal uyar çiftçi 
87 » muıtafa g(lng&r 

çiftçi 

24) ()ölçiilt intihap şulıesi 

88 Bay himmet paylau 
çiftçi 

8' 
90 
91 

,, Ali cirgin çiftci 
11 İsmail cengiz ciftçi 

halil ibrahim kır 
ba, ciftci 

92 " mebmet tehirlioğ 
lu bakkal 

Dursunbey 
Kazası 

J Kaza m rkfZ intihap şubesi 

1 Bn. Hatice Tangır 
2 lıay Hulusi Küçükler 
3 >) Arif Oral 
4 n Rahmi Özer 
5 Mustafa Kaya 
6 » Hidayet Çam 

2 ) BqreJ intihap şubesi 

7 bay İbrahim alaban 
8 •> İhsan oğlu Osman 

· 3 ) TAfak intihap .şubesi 

9 bay mustafa Sarı oğlu 
10 ı1 Halit Özdemir 

! ] Gügü intihep şubesi 

11 Bn. Nazife Küçükler 
12 bay Hüseyin Oktay 

Halit oğlu 
13 ıı Nafiz Nide 
14 ,, Bekir Tahtalı 

5 ) Çatalçııım intihap şubesi 

15 Rn. Fatma Oral 
16 Bay Mehmet Kızılgill 
17 Mustafa Genç 

6 ) G6hf-t intihap şubtosi 

20 
21 

,. 
)) 

İsmail Kart 
İbrahim Demirtaf 

7 ] Selim ağa intihap şubesi 

22 bn. İkbal Köse 
23 bay İsmail Kıyar 
24 .. Hüseyin Öıer 

Memlekette taanuf herekettnta tolrtpfına hts.-a 
arzuıuncla olan Oımanlı Baoka11, Ali• San4ıl• (fr 
nrruf caıdan1) hesabı•• te•dlat yapaalara kura .... 
ııdeal ıurellle •t•fldakl ikramiyeleri te••le lrarar _,.,. 

mittir 
Krtldeler 25 mart •• 25 eyl61 tarihlerinde t.ıa 

olun•cak ve her keıtded• •t•lıd•ld tkramtyeler ... 

iıtılacakhr: 
TGrk liralık 

8 ] Durabeylu intihap şubesi 

25 bn. Zahide Genç 
26 bay mustafa Tıngır ~ ı acled T.L. 1000 -

it 4 .,. :e 250 . 'l.7 Ahmet Sıkıcı 
28 Y akup Çiçek ~ 5. )) 100-

lt. 25 )) .,. 50 
9 l Kavacık intihap şubesi » ~ » )) 25 • 

'l9 bn. Zakire Ongun ~ y ant cf'mın 85 aded T L 5 000 
30 bay Süleyman Ongun it. TDrk hrahk ıkraml1e 
31 » Faik Tavşanlı ~ Atle aandılı heeabındılıt me•.&uıtı kuranın ke .. cif' 
32 n Raşit Destere it. edtldlll tartbs tekaddOm eden alta ay sarfmda: 
33 11 Halil İbrahim Özel 1 y L 50 TOrk ltraaından aı•I• dütmemlt ol•• 

34 • Abdullah Altıntaf 1 bar mudi bu ketldol••• ltllrak ..ı.cektır. , 

10 l Şabanlar intihap şubesi ·~~~~~~~~~~~ 
35 bay Abdullah .Köse 

36 " Fahri Okay Defterdarlıkları: 

" 11 ] Kara Haliller intihap şubf-si 

37 bay mehmet Zeybek 
38 .. Ahmet Seçal 

12 ) Kireç intihap şuht'si 

39 bn. Emine Dönmez 
40 bay İbrahim Dönmez 
41 .. AH Riza Özefe 
42 n Halil Helvacı 
43 •> Hnınü Ok 
44 » mehmet Şahin 
45 Hamit Onat 

13 ] lnegöl intihap şubesi 

46 Bn. Mebrüke Aksoy 
47 Bay Adil Gökçedaglı 
48 >) Ahmet Egin 
49 ı) İbrahim . Güvea 

1 4 } Çınar in ihap ~ubesi 

50 &y Mehmet Egin 
51 ıı HaW zar 

15 3 Karagö:ı. intihap şubesi 

52 Bn. Nazmiye Ongun 
53 Bay Hü11eyin Kayabaa 
54 ,, Şaban Sinan 

l6]Akç11ahm ıagiı intihap şubesi 

"5 bay lımail Kara 
56 ., Satı oglu Ali 
'5.7 Şakir Kıran 

17 1 Durnacık intihap .şubesi 

58 Bay Yakup Tokudum 
S9 lbrabim Koyun 
60 ,, Adil Ustahaş 

18 ] Resüllcr intihap şubesi 

61 11 Mustafa Çelik 
62 " Hüseyiiı Alaca 
63 Aziz Özkan 
64 " İbrahim oglu Ali 
65 » Ömer Öziş 
66 " H. İorahim 

• 
Edremit Kazası 
l 1 Tuzcu Mu rat int hap şubesi 

1 bay Musa Karagöz ze

2 

3 1) 

4 ıı 

5 il 

6 

7 

ytinci 
lbrahim 
kendi işi 

Tugcu 

Hüseyin Toker 
araba amili 
Tevfik Kuddaş 
Semerci 
Ahmet .Akıllı tic-
aret 
Mehmet 
kendi işi 

Sayıt 

Şadan Altınok 
Kaymakam 

'l 1 H'9ınidiye intihap llube~i 

8 ay Yusuf Efe oglu 
Ziraat 

9 Salih Deni:ıcr ke-

Ameli mOdd~tlerlnl bitiren Raaımbe1 çıftttıınde • .IA 
alan k6yCiade, Meryemderede, Gl•emçf'poı k&fiJalf" 
Kıreapınar, Korucu nabıyesl merkezinde, KorKU D• lit 
ııoın Çarkact. Bti•d•ç merkezinde, Çel•t merkes10 fi 
IC•pıutta Şamlıda bulunan kalbur ma\chtalan Oo•' ( J 
K.alaycılartl•, KearlHD kihlnde, Bıtıdıç merlceaınd• -'1. 
adet ) bulunan kalbur maklnalan OD tlslfer, K6pelfr "' 
knlnde bul•nen htr ıd•t kalbar makt .. ıı kırlıı befo ~ 
eutta ltuluaaD bir adet kalbur mafttnHI kırlı, Sa••fl~ 
bu 1un•n bır adet kalbur m.aktnna •lifi 11 l~a ~ 
m.ahammeo 6aerlnden 8 3-939 tarıhındn .22 3 93g t• f 
•• kadar •• balundukları J•rde teıltm almak ıartıl• "
ıün mOddetle m6sayedeye tıkarılmııtır. Taltplerla 22·S M' 
çarıamba ıGnl eaat IS de JOzde yedi ~çak pey • JJ 
lartle talrllkte Defter.Mrlık datruıade bulunmaları f• 

l r•· mal6mat ııtt1enler Mılll Emllk datrHl•• mtlracaal • 
4 - 1 - 50 

Det'terda r tık tan: 
Mahalleat: 
B6rekçller 

Sokelı; 

Ker 

Bedel& mubammenl: 

Cınıt: 

E• aakaıu .. ., .. 
Ankaz halıntle yıktırma maerafı 
mOıt•rlye atd olmak ii:lere ankaa& 
600 lira '-•h•r metre murabbaı 1 
lira.lan 140 metre arHıı 700 
Kepılt nahl1eel Camlcedtt I• 

Hutlada: 
Yol, ŞOkrO, Molla Eml• ••retelerl 

l:apu fio: 
A 13 
« « 

Hudutlu: J 
Salı ita••:.; 
ve dtter 
ları ,.ı. 

ve lbrahtm pehlt•.aa. 5D il! 
Baltk .. ır Camla bedeılen f evkaat diki.la l 

5 
f' 

Yal.arıda enafı yazıla ı•Jrl meakullerln .... ,. &---~ 
.&aa 22 3.939 tarihin• kadar 15 160 m6ddetle mls•f , .. fi 
laoamaıtur. TaltplerlD münyedento yapılacatı 22 .. ~ 
prtamba ılui ıaat 15 de yu-ıJe vedl buçuk peJ ·~~ 
rllo Defterdarhk datreelnde bulunmaları. Fasla ... ..... 
almalı lıtly .. lel'ln Mılıl Emllk delreılo• mClrac11at 

4 - 1 - 51 

lıhkıın T ıcı11t '' lıblııır T carıl " 
Sanayi O~ıs1ndıı: Sanayi O~ıı 

Bahkeelr ••llyelt merke- Balıkeıır vı ll1eU ~ 
zlala Ete maballHlnde Ban· alala Altteylül m•h•ll ~ 
dırm• caddeıtnde ( !38) nu· ( 17) numar•h eyde • ~ 
maralı ba1tede oturan Tar TOrklye Cu•burı,.tt "'~ 
kt1e Cumhurtyetl tabaHıa• 11adao olup Pa9ac•.,t """ 
dan olup 8aaciır111a c::adde - deıladel&t (5) nu••r•

11 ~ 
ıtadekt (140) numaralı diik · kloı llra.-etılhı ttc•'1,~ 
klaı tkametılln ticari itti· haı. ederek 9JO ,,1ı.,d~ 
baz ederek 936 Jılıadaabert ıebsecıllk Ucwettl• -~ 
zahire ve unculuk Uearettle ettıttnt beyan ede• 
lttııal etttjinl beyan eden lab otla Kert• ıı.a-'i~ 
Haltl oilu Menmet Dııç ol· ·naı ticareti bu kr,. Jl'1' 
laauo unvanı tlcsrett bu sect Kerim Edat ) ., '1 
kere [ublre ve uncu Meb tnçll edıldijı ııbt b~ 
met Dııçıofla) olarak teıçtl nıo tmz• ıeklt de 1 J 
edtldıtı ııbl bu un•amn im · yas11 le { Kerim Eld•• -
H f'kltde TOrkçe el yazı rak. ticaret k,.nuoll~f 
ıtle (Mehmet Olfç~oilu) ola net ma rldHtne 18rel t• 
rak Ucar~t kanununun 42 tulhlnde ıo5 ı ıt cl ,,,._ 

kaydedtldıtı ılln 0
10' 

ncı maddeatoe alre Bılıke· 
ılr Ticaret ve Sanayi Oda· 1060 ııcU .. yı••••-,,,_ı 

25 bn. Hatice Ersa"' ev ~ ıı Yakup 5ıaftın ~~ 

İfİ 
26 baJ litaL ....... tl\ ' fJft • 

lllİl'ci 
'halli.._ tlemini 1 

18 bn. Rahime Öıer 
1 19 1Mry meltmet AH Tuna 

ndi iti 
SONU VAM. 

uaca 17.3 939 tarthUıde d til ı&Aa olwalll· 

~. , ... , 'va",;. M-.... ~:ı-•h'-•'•, 
t 1 ı - 1 ' t • • • 11 l l 


