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Tiirkiyede 
İmtiyazlar. 

HerhaDıl bir deYletfn ıf
yul •• il tindi tarihinde 
lmU1azlar mncudunuo çok 
111Ghlm hır bahtı t ıkıl et · 
tf fi lt i klrdır 

Türk tarihinde lıe lmtl· 
Yazlar rtjımıotn en ootere· 
ran bir mevzu olarak kay· 

doluoıcatıoı ıüphe edilme 
ıneltdcr 

lmtlyızlar reJlmlnto tbret· 
lmız olan ciheti ıudur: 

lmttyaalar, Oımaala lmpa· 
ratorluf u deninde bir ata 
fet Ye bir ıbıan olarak •• · 
rlldıf J halde imparatorluk 

•ayaflamafa beıledıiı •• 
ku••ett~n düıtOll vaktt 
bunlaran ılyHI mabı1et al 
lnıı •e Oımanh lmpatorla
lunua batana •n f elAketU 

••ınanlıuda çok müh'm ıa 
Ueler açmıf olmalarıdır: 

lilrkıyede umumi bızmet 
haıtı1azlarını ıiıııl mühim k..
•• ayırmak kablldır. 

Bırtıı, demır1ollar·mOna· 
lrale - hntlyaaları; 

Dıterl, beledlr• bududla 
rı içinde elektrik, ıu, ı•• 
le•zlattle tramvay mCioalıa
lut ııbı hizmetlere aıd imtl· 
Y•zl11 rd1r. 

Ba ıkıncı lc111m hnH1azla 
ruıı larihçelerını umumi ola 
rak tedk tk edelim: 

Oımanlı lmparatorluau 
l 9 ncu aaırda harplerlo ve 
d bili ı ilelerl me11ul ol 
dufuodan nnmyı ve ticaret 
ıahalarındrı. t m bir lnhttat 
Uiramıı ve muasır medeni· 
Jetin lerakktl•rlnl takipten 
u:ı,.k kalmııtı Bu ıualarda 
>orupanın az para ile çok 
tıaeofaat temin •tmek kay 
ııaıle barek~t eden bir ta 
lcun ıerıGuıtcl ıermaye
darları ılım, fen Ye unahn 
terakkkı Ye faydalarından 
t•rlc, da naatbedar Liılm k 
b•banuıle ve tatl11u fireni&:. 
l~rının, yerli bnırılolarıa, 
Zayıf ruhlu 1aray •e bOk6· 
met adamlarının 1ardımlle 

•• btr takım haalı menfa· 
•tler temini mukabilinde 
lı.eınlekettn lkUaadl ve ma · 
ıı menbalarını lmtt1aza 
hstlamak ıurettle eJlerln" 
ıeçlrmek teıebbüıGoe ılrit 
lıllılerdl. 

lıt• nltanat rejfmlofD 
meDfaat kap111ıle vatani •e 
milli htı1er hlklm oldu~u 
devirlerde ıaraym dafıth§ı 
bu imtiyazlar ber ınn bir 
az daha artmıı •• nihayet 
btı1ftk ıehırlerlmfala amme 

hizmetleri ııhuında her 
ttlrlQ medeni ılatl1açları ec 
llebı ellle temin edtlmele 
baılanmıı •e halk bQyOk 
fedaklrlıklar mukabılıade 
b" nlcnetlerclen tıttf ade ede 
bllıııııur. 

O •akitler &mene hizmeti 
.._tl•111eeelert 1eal dofmak 
t, oldufundaa •• bunlaran 
teıtelnden 1ukarıda ı61le. 
~lldıtı ıtbı ıahıl menfaat· 
~t •e ııalt ıtyueder lmll 
~1cı 
.._ "l"ndaa lrarııhklı hak •• 

(;::;_•tlertn mu•azeaell 
ffrtlbıil .. ,., .... ) 
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Altıncı Büyük Millet Meclisinde 
yüz bir Yeni Mebus Bulunacak. 

Polonya 
-411'--~ 

i~i sımf ihtiyatım sili~ 
altına ah yor. 

Parlıı, 25 (Radyo) - Var· 
fOY dn 8,ç vakit ukerl tıl· 
ra toplanmıa ve U%UD mQ· 

z&kerelerde bu'uomuıtur. Bu 
toplantıda, Cunıhurrt91al, Mo· 

----------------------•••••••e•• • 
Eskişehir, Afyon, Niğde, Ankara Vilayetlerinden Bugun 

Birer de Müstakil Mebus Seçilecektir. ıtıkl, crk&nı b rblsıel umu· 
nıtye relıl ıle HarlclJe Nazı· BuıOn yurdun b r tara· 

fında mebuı ıtçtml 1apıla · 
eaktır. 

Cumhurl1et Halk Parti· 
ılnln yeni mebuı namzetlefl 
liıteıl, eski mebuı adedındea 
25 fazlHlle 422 dır. 

Bu namzetlerin 101 rl 1e· 
nl elmadır. 

Müstakil mıbus'uklar: 
Parti, Afyoada, Eıkiıeblr · 

de,Ankıırad!l Ye Nıid~de ol
rnaic: Qzere dört mOatalıil 

mebuıluk yer bırakmııtır. Bu 
ıuretle altıncı Bü,Gk Millet 
Meclıılode buluıncak mlı

takU mebuılarıa adedi dört 
o iacal&tır. 

Vıllyetlerde burfto tkıoct 
mGntehıplerln reylerine arz 

edilen mebuı oamzetl4!rl ıun

ludır: 

Af yonkarahisar: 
Alt Ç"tlnkeyıı, Haydar 

Çt.0rçel, Cemal Al&c ı n, Mob 
rure Gönenç, lırnet Akoı
man, Hamza Erkea. 

Mu.takıl mebuı. 

Ağrı: 
Or. 

Hstıt 8 
Hü1amettfn Kural, 

yrak, lhlfto Tav. 

Amasya: 
Eıad UrH, Nafiz 

lımaıl Muwcu. 

Ankara: 

Akttn, 

lımet ln6nD, Mnmtaz Ôk 
men, Yabya Galip Karıı. 

Arıf Baytın, f •hh Rıfkı 
Atay, Rıfat Ara1 1 Muammer 
Erıı. Aka Gandüz, Ahmet 
Uluı, Şakir Kın&cı, Eıref 
Demirel, fe•zl ·Daldal, Bel· 
klı Baykan. 

Müıtakll mt-buı. 

Antalya: 
Cezmi Ercin, Numan Ak· 

ıoy, Dr. Cemal Tunca, 
Tayfur S6kmen, Raılh Kap
lan, Türkln Ôrt, Dr. MOnir 

Soykan. 

Aydın: 
Dr. HulQıl Alataf, Ad 

nan Mendereı, Nuri G6kte· 
pe, Nazmi Topçuoflu, Oı. 

Mazhar Cermnn, Mümtaz 
KaJnak, Dr. Şakir Şener 

Ballkesır: 
Hacım Mubtdd!n 

Çuıldı, Hayrettin 
Karan, lımall Hakkı, Kizım 
Ôzalp, Mehmet Ca•lt Emir, 

Rahmi Selçuk. Oıman Niyazi 
Burcu,Fahrettlo 1'trlloflu, f ey 

s:I Sözener, Hılmı Şeremetll, 
Musaffer Alcpınar, Yalaya 
Sezal Uzay. 

Bileclk: 
Salih Boı:ok, Or. Beatm 

Akahn, Dr. Mubllı Suner. 

BlngDI: 
f erudun fikri, Nıcmettla 

Sah r 

Bıtlis: 
Tt•fds 1 ... 111, 6rı• i•-

ren. 

eoıu: 
Fethi Okfar, Haeao Cemil 

Çambel, Dr. Emin Cemal 
Suda, Dr, Zthnt Olıen, L6t 
fi Gören, Emin Yerltkaya, 

Cemli Ôzaiaçlar. 

Burdur: 
lbrahtm Necml Otlmeo, 

Dr. Ahmet Ruhi Yeıllyurt, 
MebmP.t Sanlı 

Bursa: 
General Naci Tmaz, Re 

fet Canıtez, Or. G lıp Kah· 
raman, Dı. RefJk Güran, 
Atıf AkgOç, Mustafa Fehmi 
Gerçekcr, Or Sadi Konuk, 
Fatin Günndlren, Muhittin 
Baha Para, Fasla Güleç, NeY• 

zad Avu. 

Çanakkale: 
Hılml Errenelı, Ziya Ge•-

her Etili, Ataf Kamçılı, Re- J 
ıat Nuri GOntelda, Avni 
Yukartuç, Ruıuhl Bola1ırla. 

Çankm: 
Muıtaf a Abdiilbalık Ren· 

da, HOee1ıo Cahil Yalçın, 
Fazıl Nazmi Orkun, Ztya 
Eeen, Dr. Akif Arkan. 

Çoru~ 
A11m Uı, Ahf Tü:ıfin , 

Mubar MOfU Kenıu, Ali 
Rlu Ert".D, 

Ali KOçilka, Kbım Saman• 
h, Emin Aralan· 

Tokat: Ak 
Yuıuf Baıkaya, Fahri • 

ça, Tahir 8erk•J· 

Diyarbakır: 00 
Or (brahlm Tail Sö 

aören, Generııl !\Asım z 
vfiktekln, RüıtG Bekit, e· 

Z ıf Tı"· 
kt Meıud Alun, Ü 

1 8 

reli Cahil Çubukçu, Veli 

Necdd Süngütay 

Çorum: Edirne: F ık 
Or. Muıttıfa Canıtekln, Or. fcttma Memth, k:t 

Eyup Sabrı Akröl, fımall KaltakkıraD, Şeref AyB 
1
' 

f t •• 
Kemal A.lpıar, lemet Eker, Oımııo Şahlnbaı, ua 
Münir Çnfh, Şakır Baran kan. 

Süleyman Köıtekçtoilu, Nu Elazig: 
ri Kay11tlp Fuat Ağroh, f''uıl Ah et 

Denizli: Aykaç, f uat Ziya Çıyıltepe. 
Hamdı Berkman, Necip (Sonu iiçftncü uvfada) 

Fan ız Cuı 

rı Kolooel Bek ve mllll ıef 
uıaraıal Briç Mtıı bozar bu· 
luonıuılardır. 

Aıkerl ıl'!ra top1antııı, 

geç vakte kader ıOrmüt •o 
ıoounda, ihtlJ tlardan iki 

ıın ı f aıkerJo ıllibı çağrıl
maırna karar yertlnılttlr. 

Dr. Şaht tel
grafla Berline 

cağırıldı. 
80Jın, 25 ( Radyo ) -

Hındlıtan ıebayatıaa çıkmıı 
olan Doktor Şaht Hıtlu ta· 
rafından telgrafla bura1a 

çatı11lauıtır. 

Dü. p . d IK 
B. Bonne-L:rd Halifaks Mü: BURI A~KERL 
Iakatında Fransa-İtalya Mü- Hükfımet, Bu Husust~ P~r-

nasebeti de Görüşüldü. ıamentodan Kati. Ka~ar is-
Porlı, 25 (A.A) - Fran

sa Cumhurrelsl M. Le:brön 
Loodtad n Parlıe döouıfiıtür . 

Loodra, 25 ( Radyo ) -
franH Cumhurretıl Lebrön 
ile rdtkuı, Hariciye ~azırı 

Jorj Bonne ve refikc11 ile 
maiyetleri, dön ı brıh 10at 

8. l!S de kral •e krıdtçeden 
ızın alarak Londradan ayrıl
mıılar •e letuyonda, lnıllız 
h6k0mdarları. Baıvekıl Çem· 
berll1n, Hariciye Nazm 
Lord Halıfakı ve refikaları 

i n.~ .. ::;k~~ı~:.;:'.eı~·!. d~:~ tihsal Etmek N ıyetınd e. 
riclye oazarcıtt erkanı Cum I l Matbuat, icabında loılltere· 

r; (A A )- nal · 
hurrelılnl karıılamııtır. Londra, 2:> · ' nlo franı,ya y rdım itin 

Londra, 25 ( Rad)'O ) - tere hilkQmeUnln, h ltb ıır · al)ndermete karar •erdlil 
k ilk hJıme· e 

[l'aymıı) gazetesi, Hariciye da mecburi •• :r 
1 

parll· 00 · üç fırkayı h mmlyetll• 
Nuuı Lord Hıllfakı ile tinin lüzumuna " r n6rmekle ve logtlterenln; 

1 bl karar e 1 1 
fr on Harlcly~ Nuır• Jorj mentodan knt r 1 Franı ya yardım edebi met 
Bonne raıındakl müzakcr · fıttheal etm k olyetınd• 0 

için, mutlak ıurelte ınecbuıl 
lerl beınwlyet le l nydctmek duğu blldtrilm htedır. aıkerllk kanunu kabul et· 

tedlr. Gazete, bugüokft le Londra, 25 ( RıdJO ) 1 meıl lazım geldlfl kanaaU-
H d.rı.n BıııYekl 

mularda ıkı devlet arlclye Kabine, u ot göıterınektedtr. 
1 ıyaıetıode 

Nazırlara ara11nda talyan Çemberllyoın r müddet Londrn, 24 ( Radyo ) -
metahbatının de mevzuu bn.· toplanmıı •e uzun ( Toymle ) gaıeteal, dOn 

ile h.rlcl'le n.z.,etl e, 1-lnı hl ld "' kt d ı d bu!unmuftur. • ı o u5 unu yazm a ır. mlizakere or e bl uzun bir makale yezmıı ve 
Ye btnlerce halk tarafından V erilen haberlere 16re, Bu top antıda, erklot har mecburi aıkerltk kanununu• 
ufurlenmıılardır. Franea, ltalya gönftllülerl yel umumiye relıl de haıır biran e•ve\ ka~ul cdıluıeal 

franı Cumhurrefal, Dun 
1 
lıpan1ad n çekmedikçe ye buluomuıtur. IQzumunu tcbnrfiz etl lrmlı· 

limanında bek'9yen Kotd j ur İtalyan matbaah f ranıa l Daıvek'l Çcrn berlAyn, 

vapuruna blnmlt •• Kaleve 1 aleyhine beı ladıiı oeırlyata ı Loodradan eyrılmamal raoı tlrParie, 26 ( A.A ) - Ma· 
müteveccihen loılllz ıulann- 1 nihayet •ermedikçe, it lya n•zırlcrdno rica etmiş ve f b dl 

l 
.. 1 d c r orduıunuo ıe er er e · 

dan hnreket eylemlttlr. Jle temaa etmeme~e karar müteakiben muhalefet 1 er: leo kıemının terhlıl için 
İnıtlfz donrsnmuından vermft ve Jorj Bonne, hükô- leriot kabul ederek, mecburı 1 1 1 mi 

ı h klnn· yapılmakta o ao ı vnı .• 
ika fılo, Kotdnjur va· metlolo bu kararını oıtllz aekerltk kaouuu a zakerelere fntıuren Roman · 

rlcalıoe btldlrmlttlr. da kendileriyle usun mftd · al .ı,;, 1 aıkerl tebdırJe· purunu yarı yola kadar n " • 
l det heıbuhallerde bulunmur yandı ' • ettlfl 8Qkreıtea 

takip etmlt Ye ıellm ayarak re eYalll 

Alman· Romen '=u!r ~~==~~::!!!1~=-~a.~t1d~· ı:.:.r•:.:ım:e:"~te:.:d;.;.;•';...· __ , __ _ ıerl d&nm0tt6r. Cumhurre
lılnl hluıil olan vapur, 13. J 5 
d~ ICaleye varmıt •• Cum· 
hurrf'fal, balkan te:uhOrah 
araaında karaya çıkarak, der
hal trene blnmlt ve Parlıe 1 

1 

hareket etmlttlr. 
Lebr6o, ıece ıut 18 de 

Parla!! Yarmııtır. 
Parla, 25 (Radyo) - Cum· 

hurrelıl Lebrön ile reflka11, 
Hariciye Nezarı JorJ Bonne Ye 
reflkHı, mal)'etleriyle birlik· 

te eaat J 8 de ıımal fıtaı· 
yonuna yuıl olmuı H bal
kın ıtddetll tezahGrall ara · 

11a4a treatle• t1k••tbr. 

""' Parla. 25 ( Radyo ) -

tl·carnt mu he- ' ................. .. 
"" ················· ' 

desi ve Bal- i'"M""b~;·intihabı Balıkesir i 
kanlar. i T:ftiş Heyeti Reisliğinden: : 

Parıı, 25 (Radyo)- Ga · 5 ,.,
1
.l:\yetimiz mebus çemi 26 .- rnart-93 9 i 

zeteler, HomaoJa ile Al · • ) d il Ik 1 l 11da • • .. .. saat ( g e a ·ev: ~a on ı • 
manya araııoda aktolunan : pazar gunu ' 1 
ticaret muabedealnden ba : yapılacaktır. . . I . . : 
htıle uıun makaleler Jazı· : • Bilumum ikinci miintehıph\rın rey erıı!ı : 
yorlar. Gaıeteler; bu mu· : k Uannıası icin Jlalkevindc hulunmaları rı- ! 
ahede ıle Almanyanın Bal- j : U • • 
kanlarda yeal bir yol açtı . 1 5 ca olunur. 1 

,_ d t-ekte •• endJıe .. ••••• •••••••• •• •1:1 •• •••••• •• •••••• ••••••••-' fını aaY e... 1 ... ••••••• 
1111.,..-te~lrler. 
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- Kara Mehmet - ;\liitıllifi Hayl'i Karaıı • 
ÇI b • 

Mebuıu.nuz R v H yrl 
Karan ( K ra Mehmet) 
•dlı bir kttcp ynzmı t ; ık•· 

doıtlufu , aamlml bir nlıa
neal olarak, kttabınd n bir 
tanecik bana da yollamıı .. 
Teıekkür ederim . 

Müellıf, mılll edebly&llmı· 

zın (Deatan) fut.na mühim 
bir Her bedi ye etmrıttr. Ma · 
ldm ya bu faaıl; ıly11l tarıhe 
ıermaye olacak menkıbe· 

lerJ beatelt1en Ye bunle.rla 
milli ıeelyeyl emzirip beall · 
yen Ye nihayet içtimai k61-
Ub6 ruh tluyıulartyle orıa
alze edıp perçlnlıyen eıerle . 

re ald btr yoldur. 
Çok elim olmakla bera

ber - bir hakikat oldufu 
için - yana yana itiraf et· 
meh1ız ld edebiyatımızın bu 
fulı çok kııır, çok fakirdir. 
ETet .. Her bakımdan mükem-

meltyetle hııımeth bir tlmaall 
ıayılacak mertebeye yOkae. 
len kllıtk edebiyatımız, bG· 
kGmdar kuldelerlle dolu ol· 
dulu laalde; mllil menakıbı, 
milli mefahiri biıbltOn ıh. 

mal etmft ııtmlttfr. 
O artıtokrat edebiyat, o 

tarafta - biç te ameli fa1· 
datı olmayan - bir takım 

ince mazmunlar 6ıUlnde ft
ktr •e ze&.:i canbazlıklarlle 

1 
me11ul olurken.. Beri 7aka· 
da millet, Körollu deatan- · 
lartle aYunup oyalanmıı ve 
161a edebi hazzını tatmine 
çahımıtllf. 

lıte ıımdl, bu laaklkatı 
bir kere daha 16zden ıeçlr· 
dlilm içindir kt aela tered· 
tiGt •e fütur 16ıtermeden 

(Kara Melamet) edebi.atın 

.Aeıtaa f aelıaa ıtrea mOhlm 
bir eHrdlr, dedim. 

Birazcık ta eıerln içi llak· 
lundald mDtealamı 16yll1•· 
ylm; 

Mtıelltf doıtumur 8 . Ha1-
rJnln ıımdıye kadar ne:ıım· 

la, ıUrle utraıtıfını bılmt1or· 
dulr. Zaten kendııı d h• ta· 
rakta bezi olmadıfıaı, ede
blyah kendine meelek edtn• 

-maıuu dıl d lğlmf7 tçlo, iten · 
dıalnc kı ac bazı fz hlarda 
bulunmak ister im: 

Erbabmca mnlüm olduğu 

üzert>, titrin f rl larındnn bı
rl de dıt ahengi. y ot vezfo 
meaeleatdlr Gerek ruz de· 
ailen [ Rltlm Sımetrllc] vn . 
nlnde olıun, ıerek hecelerin 
fonetik lu1metlerlne b lunı · 

yarak sayı deDklillne daya. 
nan parmak heıab1 vezninde 
olıurı . . Ahenıın bQyQk 

cüzütamlars d ima m11rala
rın bat taraflarında, l&C1çGk 
c6z(ltamlara lıe m11ra ıonla 
rında olmalıdır .. .. Bu kaide; 
aıır1arca tecr6be netıcealnde 
fllr lhenııoın (Eaaı düaturu) 
olarak tekevvün etmlttlr. 

g Vapllac k. 
Seçimin bugün öğleye kadar 
bitirileceği anlaşılmaktadır. 

Bu düıtur haricinde tec 
rübeye kalkıımak, lhenk 
munffalnyetaızlttıne düt· 
mekten b ıka bt r aetCce nr· 
aıez . 

Kara Mehmet deatanında 
mıaraların durakları (4+3 . 
4+4) ıelıllnde tertip olun 
muttur ki, bu hal; ihenıı 
ıekelettlren \Jtr alu klık 
olduiu için kulak znklne 
hoı ıelml1or. 

Vıliyetlo her tarafaoda m•· 
buı ıeçlmlne buıüa ıa t9 da 
batlanacaktır Şebrlmlsdekl 

Hçlm HalkeYtade J•pıl -
c ktar. 

Merkeze ballı 
köylerdeki ikinci 
ler dGn ıebrlmlz 
lerdtr. 

nahı1e •e 
m6ntehtp

ıelmlf 

Htç tGpbe yok kt bütln 
ikinci m6Dteblpler Partınln 

ıaaterdtft namzetler• itti · 
fakla reylerini kullanacak· 
tardır. 

Seçtmtn phrlmlıtde •• lra 

Belediye mec
liainin nisan 
toplantısı. 

Şehir Mecllıl 3 nltan pa· 
zarteıt anne alıan deneıl 

toplantılarına bıtlı1acaktır. 
Belediye meclııının bu top· Bu bariz kusuru t mamen 

JOk etmek çok kolay . Yal- lant11nda939yıh biidceat müza· 
nız mftellıften rlcn ederim; .kere edilecek •e daimi en· 
yukarıda arzettlilm dihtu. cOmenden 1 len en 1 r la 
ra uyarak vezin tecrübeleri celenecekttr. 

~ 

yap11n MeıelA, Kara Meh . ( 
1 met cleatanında olduiu ııbı ncümeo top arıtısı. 

Umumi Vali.yet Mecltıt 
muYasenei maliye encGmenl 
dün toplan ara· maeraf büd 

çelerJ Qzerlnde 16rl1m01 
tür. 

( 15) hecehk mıaralarda du 
rak noktalarını (4+ 
4+4+3) tarzından tertibe 
koıun . O zaman muhalckalc 
edebi 1anbalarıaa çok aey. 
Jal bir lbenk Termit ola· 
caktır ı---,----~----

HAMIŞ; 
Anadan ıllr f ıtldadtle do · 

lan yurddaılarımın btlba11a 
(titrin ahenk ıartlarını) ll-
1ılılle kavrayıp muYaffa
ktyetler kazanma11 tçln, on 
lua rehber olmak üzere, 
(Milli Şıır Aheoaı) timinde 
orıjtnal bir kitap y zmııtım 
BHtırmak henüz naıl p ol. 
mrı dı 

Edremit Bayramytri 
Ruhi Naci Sağdıç 

---'!llilıılilıı __ _ 

ıl• olmaıalar da it bulan 
6000 000 Alman kendıııoe 
minnettarlık hı11l be1h1or
lar. Bır k111m halk ta bazı· 
Jarı bunu üçte bir olmak 
lzere ıaıterıyorlar buıüakü 
bayat ıtaodardıad•n p k 
memnun olmamakla ber ber 
eıkt laayat ıartlarından daha 
iyili içinde bulunuyorlar. 

zalarda ögle1e kadar bite 
ceil anla11haaktadır. 

Bunu m6teaklp derhal 
tuolfe baılanııcak Ye aetl
ce Dahiliye Vek&lettne ye 
Partt Genel Sekret.,llilDe 
btld iri 1 ecek tir. 

Bllibere mebuıların ha 
zırlanacak mazbataları da 
Vekllete ıöndertlecekUr. 
A ltıncı Bnynk Millet Mecllıl 

Oı;- olıan pazarletl 1600 topla
aacalı için yeni mebuılar 
bu h fta fçtnde Ankaraya 
hareket ed•ceklHdtr. 

l:Sugünkü. spor 
hareketleri. 

• Bugün Marmara 16me 
ılnde Bandırma Doiaoıpor 
ile Göoen ldman1urdu ta
kımları ara11nda Gönen 1aba 
ıında ıamplJonluk aıaçlarıDın 

IODUDCUIU yapılacaktır. 

Bu ıkt takımın ıaltbtyet ve 
majlQblyetl blrlıaclhk Gzerla 
d h1çblr to&ir yapmıyacak· 

tır. ÇOnldl Bandırma ld
manyurdu, Doi aıporu, Ga. 
nen ldm nyurduou ve Yeni 
dolanıpor ku16plerlnt 1enmf1· 
Ur. 

Bu hale nazaran Bandır· 

ma ldm•nyurdu Marmara 
ıameılnln blrlnclıl olmuıtur 

ÔoümOzdekt hafta M rmara 
ve Ete ~lrlncllerl ara11nda 
final maçı yapılarak gj8 9J9 
yalı Balıkeılr b61ıul ıam · 
piyonu belit o lacaktır. 

Bandırma idmanyurdu Sönen 
Yenldogan spo. u yendi 
Bandırma, 25 (Huıuıi) -

Buıün Göuen Y enldojanıpor· 
ile ldm n,urdu eraaında 
ıon ,.mpl onluk maçı 7a · 
p ıldı. 

Sabanın çamurlu Ye ha
vanı• rüzılrlı olmaııaa ral· 
men o,uoa tieYam edllmlf 
Ye çok alikalı ı~çen btr 

Yükaek mual
lim mektebi me-

zanlarının 
• • 

tayenı. 
Yük-.k muallm mektebin· 

de bu ıömeatrde imtihanla · 
rıaı blUrlp mezun olan beı 

talebenin , dert ıubelerl olan 
edelttyat, fızık . kımya aı 

retmenlılclerlne me•cut mOn
hallere aöre ta inleri için 

Maarif Vekı ll ti l ytlluek mu
allim mek_tebl mtldOrlGiQne 

namaetler arHında kura çe 
kılerek tayın edtleceklerını 

btldırmlttlr. Namzetler ara· 
ıında iki taraf1D arzu Ye 

munfakatt1l• becaylt yapı· 
la bilecektir. 

Bundan b61le muallim ta 
yln edilirken kura uıul6nüe 

eıu tutulmeıını temin etmek 
Gzere 1enl bir talimatname 

hazırlanmaktadar. Devlete 
mecburi hizmeti olanlar bu 

ıuretle ıayrl ıabal btr uıule 
tlbl olarak •azlfeye taJID 

edtlec~klerl ılbl mecburi hJz. 
meli olmıyaaların da miha 00 

caat tarıhlerl ıahadetname 

dereceleri Ye d tier muallim· 

ltk Ytıııfları ruu~ r ahnerak 
btr llıle tanzim olunacak ve 

Jlln edılecektir. Bu lııte bil· 
tün elikcıdarlınca btlınlp 

mOnballere lıatedekt 11ra ile 
tayinler yapılacaktır. Hu hu 

ıuı l~l n de yeni btr tcalımat· 

name haz ırlanmaktadır. 

Yıldo yalnız bir 
lira verip Çocuk 
Esirgeme Kurumu
na üye olursanız 
kimsesiz yavrula
rı sağlığına ulaş

tumış olursunuz! 
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RADYO [ 
- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1519SKca. 20 K.v. 

T.A.P.51,70ns. 9<t65Kca. 20 Kw. 
26 . 3 - 1Y3H Pazar 

J 2.30 Prolram 12.35 M6· 
z lk (K.üçü Orkeatra - Şef: 
Necip Atkın) 1 - Lehar 
- Çecuk prenı op retlnden 
potpuri . 13.00 Memleket 
Hal ayarı aj nı meteorolo· 
jı hııberlerl 13.15 Mnzık 
(K.üçQk orkutra - Şer : Ne· 
cip Atkın) (De•aDJ) 2 -
Schrader - Aktam laerl 
(bazı n parça) 3 P.ul 
Lınçke - Yetil •adılerde 

blr randeYu 4 - Bramı 

Macar clanıı No. 3 5 
G.bhardt - Nokturno 
Nınnı 6 J .Strau11 
Rıtter Pa1maa-K.omlk ope· 

rHının baleıl lJ.60TC1rkmQztll 
Çalanlanlar: Vecıhe RGıeD 

Kam, Cedet Kozan: Muıta · 
fa Çajlar 1 Muıtafa 
Çailar Raıt PeıreYI 
2 - Dedenin - Raıt ıarkı· 

ıı - Seoın aılnola çok ol· 
oldum. 3 Dedenin -
raat 1arkı11 - Yıne bir ıOl· 
nıhal 4 - Kemal Emto 
Mahur ıarkı - - lkı 1asa111 
ıen11z 5 - . CeYdet KozaD 
- Ud talutml. 6 - Ra 
kımıo - Unak ıarkı -
Stlemem bir ıOn. 7 - Halk 
türluü - Mııket geliyor· 
14.20-14 30 Koouıma [Ka· 
dın 1aatı - Çocuk terblJ• 
ılne daır] 17 30 Projr• .. 
17 35 Müaık (Paaar ~ayı -
Pı . ] 18.15 Kontm• [Çocuk 
aaatı J 18.45 MOatk (Şen od• 
müzıjt - lcuab ım Ôzılr 
•e Atet böeekıerı) 19.JS 
TOrk müztfl {f a11I he1ett] 
Celil Tolu•• Ye arkadatla
rı 20.00 Ajanı, meteoroloji 
haberleri 20.15 1 ürk mO · 
~•il Çalanlar: Veaıhe, Re· 
ı•t Euır, Rnıen Kam, CeY· 
det Kozan. Okuyaralar: Nee· 
mi Rıaa Ahııkan, Melek 
T okıöz 1 - Cem il berlll 
- Mubayyer •eıreYI. l -
Hacı Arıf bey Muba11er 
ıarkı - Meyhane tarapıi 
bı mer. 3 - Tanburl All 
efeodl · Mabay7er ıarlr• 
- Fer yada ne hacet. 4 -
Suphı Ztya - Hüıer•t ıar 
in - Feryat ediyor ialr ıtl 
lota. 5 - Refik Feraao _, 
HGıeyat ıarlu - KtGJlft 
mecburu haıaQ anmn. 6 _.. , 
ŞeYkl beın - Htııe1nl t•' 
kı - Hıcran Oku ııoedl 

medtilnl kitabında çıkça ıöy 

lGyor. EdebtJatçı ıözO ıle 

kuıura balnlmamuını lıte · 

mek için olıa ıerek, mOel
lif biraz fazla tenıu ıö.ter· 
mtıttr Mademki; ortada 250 
nblfeden faale koca bir , ı .. 
lr kitabı vardır Bir kltep 
ki •• büy6k thtıyacımızı 

Bir Amer ·kalı
nın Af manyaya 
dair kirleri. 

Ôte taraftan ıeçen eylQI 
ayında barbla kendilerine 
6iretıldılı kadar ıerefU blr 
ıe1 olmadılıaı ı61llyea ıenç.· 
ler araıında çocuklarıaın ta· 
mamlyJe kendi elleranden 
ahoıp Nazı uıul6nde talim 
ve terbiye edırdıtınden fi . 
klyet eden analar babalar 

oyundan ıonra Bandırma 

ldmanyurdu ıallp ıelerelı 
Marmara aüme1ıoın bırıo
ctıl olınuıtur . 

* içki. içme! it/
kol hayali kısaltır, 
uzviyeti öldürür. 
Serhoşun çocuğu 
cı/Jz ve hastahklt 
olur. ' ileler. 7 Nevreıla "' 

kuıılamak emel v ı yı etinle 
1af bır mabıulodor. O ttabın 

aahtbt, ıatrltk tddluında ol· 
ma11n varaın ... Eıertne bak-
tıkça biz kendlal ealr t Dl 

maya mecburuz. 

ŞUr dtye bir t k mına 

ibda edebtlmek Jçln ömrO · 
n6 eritip akıtanlu pek i li 
btltrler ki; iki yüz lnlıur H · 

blfellk bir delta yapıp orta
ya koymak hayli ıüç , hay
li emekli ol akl beraber 
-her ıeyden önce- çok d 
rln, kaklü bir Jıttd da muh
taçtır. Moelltfı ıu fıtri m z 
laarlyeUoden dola11 tebrik 
ederiz 

Şitr doıtumuz; bize K 
ra Mebmedın ıuım ı yacaaı· 
oı ıöylOyor, bu ndtde drıb 

••erler nreceilnt v d edl r or 
lattdadınaa ilmi bir ılalem 
dahtllnde lnkitD fıot ve rnev. 

1ı1CI Herlerl•ID lr11ıurnz ol-

NeYyork Taymlı ıazete · 

ıloln Avrupa müme11ilt Bay 
Harold Collender, lorıl tzce 
konuıaolar bırlıjlntn Dart 
mouth bouıede Yerdlil bir 
zıyafette yemekt n ıoara 

« tr Amerık lının Alman · 
yaya bakııı» mevzuu üze-
rJnde ı6z ıöylemlıtlr . Top· 
lanh,a B E. V . Kaokı baı 
kanlık ediyordu 

B. Coll~nd r demlıtı ki: 
- Bırçqk lnglltzler, Al · 

mnnlaraD loglllzlere benzedi · 
llnl zan etmek tel rler. Be 
n ım kanaatimce aoo yıllar 
içinde bu memlekette Al · 
maolar hakkında yanltı hO 
kOmler verılmeı!nln ı bcbl 
bu 1aolıt tellkkldtr. Berlto 
zihniyet itibarile Tokyodan 
daha fazla Londradan uzak 
tı . 

Hıt lcr iktidar meYkllne 
ıeldıit zaman lıela buluna• 

•• rtmdl pek Jlktell G~rtt· 

r ımd , tJc ret blrlıklorl 
Din ilıuı netlceılode umduk· 
ları ıtbt 1atlam bir kapıta
lızm yaratalmadıfıoı gören 
end\htrl ad mları araııoda 

birçok ıayrl memnunlar •ar· 
dır. 

Şımdl A.lmanyad Nazi 
rejiminden btr ıeno öne 
kendinden fazl kor uluyor
.. da rejim, ıtındı eeklıtoden 
daha az kuYveth defıldır. 

Şulb zamanında da bır 
harp baıladıjı takdirde de 
Almanyada ne ekonomik 
bir ç6kme, ne de ıl1aıl bir 
detııme olmıyacaktır. 

BütOo aıorlara ve zaaf
lara tle beraber Almaa eko· 
nomlıl bir 9oklarının taaay
vur etmr-dlflndt'!D çok deh• 
fazla eeflam olduiu atbı ıl 
1aıl ılıtem de daha ittik· 
rarhdır. » 

-rı ..... 

Yürüyüşe bugün de devam 
adılecek 

Buıüo ıa t 10 da yQrü 
yilı mQaabakalarının Gçiln· 
c6 b fta.ı 15 kilometrelik 
meaaf ede yapılocaktu 

Tekspor Eğe gUmesı b.rincisi · 
aldu. 

Dün ıelmtyecetıoı 7az 
dıiımız H vrıı o ldmanyur 
duna bugOo Tekıpor ıe 
remonl yapacaktır. Bu ıu· 
retle T ekıpor Eie ıü
mealnlo bırınc11t olnc ktır . 

Boş ra~ı şişele ri . 
lnhlınrlar fdar ıt boı rakı 

ıtıelerlol on beı nlıan tarı · 

bıne kadar alac•ktır Bu ta· 
rthe kadar e llerJodekl rnev 

c•t rakı ıtıelerlnl ıatmıvan 
ler bir daha eatamlyacakp 
larcbr. 

Çocuk Eıirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Neşriyat: 

1 yna~ 
Halls.cı•lmfz tnrafmdan neı 

redllmekte olan Kay. 
nek mecmuaaının 73 neli 

ı ym ~ıkmııtır. Okuyucula
rım ıza tavsiye ederiz. 

Çocu~ 
Çocuk Eıırıeme r"urumu 

G enel Merkezi tarafıadao 

çıkerı lmakta olan (Çocuk) 
adlı der inin 131 ocl a y111 
çıkmııtır . 

Yurd yanularıoıo 11ihk, 
oıyal . kültüre\ duruınlMı 

oıo lnkııaf ına hizmet eden 
bu ı yme tll dera tyt çocuk 
lara, çocuklu aa ve baba· 
lartl t~ulye derJı . 

mubayyet' tarkı - Gno k•' 
vuıtu . 8 -- Mahmut Celi: 
lett ıo paf nın - Muhayyer 
ıarkııı - Nıçtn mahzua b•' 
karınD 9 - Mohhı Sabit' 

hattlo Hıc zklr t•'"' 
- B har ıeldi gOo açıldı· 
10 - Halk türküıG - ya· 
rü dilber yürO ömrüı:ı>0911 

varı. 2 l 00 M mleket •••'; 
ayarı 21 00 Neıelf . ı»l&kl• 
- R. 21 10 Milztlt [Rıya•~: 
tlcumhur bandoıu -- Ş• ' ,,, 
lbaan Künçer) 1 - A P 

•• nokı - Dair hın11n 11o''ıı· 
! r (Msrı] 2 - Leo pe 9 
bea - Kopel1a baleııod' 

./ 
[Va l ı] 3 - Medel11obı> 1 
8arthold y - fıoıal rıı•I 

•• ra11 [Uvert6r] 4 - Go• ,, 
ve Cbrteotier - halfiJ 

1
,,1 

tlhalen [Senfonik pıarÇ• e1 
a) Seranad b) Çeımed• "'' 
KDçlik karlar özertod• ~ 
ıezlnU ç) Dağlarda 2Z ,ı· 
Anadolu ajanıı [ z;por ,e~-1 
ııJ 22 ıo Mozık (Danı d'51. 
il - Pi ] 21.45 23 ,-' 
ajanı haberleri ve yır• ,,,,, ... 
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Altı 
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1 

Ve i b s u c 

TORKDILI 

• 
ır 

• G 

IAYPA : 1 

UZE&±b ;ses 

I Almanyanın elinde ~irer 
1 harp vasıtası olandemıryol

ları ve otomobiller. 
YAZAN: General D•ffleux 

( B t f bl 1 t feda) rü Eımer, lbrahtm Allettın cep Peker, H"ı uln R hml Y-'' ü'- M 1 h UI A ı ı 1ıldttı bu •ı ara ı r ne ıaJ u , ur 111er, e ı aı, m - bil en· de her ıey n e 
Fethi AltaJ, Sabit Salıroi · Göna Gürpınar, AIAetttn Tırltoilu, ral fahri Eıııa, Rüıeol Bnr· e<Alman1ııda otomo adamdır ki d6ıt yıllık 
lu. İzmlr: Sadri Ertem, Muttafa Ba · ktn, Zohtft Durukan, Sül<.'y- dfütrlstnln hartl,Q Ad• ınkl· pllaıo tatbiki nzlfeıl1l• 
Erzincan·, Haaan All YOcel, ŞftkrG cak, Alt Saha DeHbaeı. man NHmt Selman, Natlt ıııh ıon Alman ıcrılıtnl ıe- mlkellefur. KeDdlılDID bu 

1 
' 

zaDl8Dda b 
AbdOlhak Fırat, Aziz Sa- Sıu a9o lu, Mahmut Eıat 1 1 J8: Fırat. :atnlı-rfn ve aynı netlceJe nrmak için hl' lr 

Alman'
adn bu ıabeda çah- t. ı 

mı hter, Saffet Arıkan, Sa Boskurt,Halll Meoteıe. Rah· Emrullah Bark n, G ne Seyhan: çareye baı vurmaı1tao ger 
llb 8-ıotaç, lıkend"'r Artun. K k R M 1 l O K tan bir lıaç fabrikayı ziya durn111accjı mubakkakt1r. .. ., rot 6 ~n, cpl ımııro u, r ıman optagel, M b Ah Maotf Y gine, Da r 1 hayreti· l 
Erzurum: Celil Bayar, K6mıl Dunun, mut Nedım z pç•, Oıma• Arıkoğlu, Gt'neral Naci El· ret etnııı o on arın Sılıı tabdıtlere tlbl olan A . 

Dr. Fıkrl Ttber, Azls Ak Saad ttıo Entkmen. Bcoal I aner, Muttalıp Ôher, Mth deniz. Hılml Uran, lbrehlm nt muçlp olDJuttur. mno miı lettofn linfintle top· 

8 B 
Bu endO&trlyel terakklJe le t· .. reyallını l arıılaıhraralr 

,ırek, Ceaeral Perte• De· Arıman. Mu&taf ~oıtıu, rl ekt ı. Ur. Htlm! O,t ç, Meli. Te•fık T rmao, lsmall (k ları ~ 11 

M b Al V f C Ô 
muvazi olnrak omtu blrfrJclyJ tercihte tereddOt 

aurhan, Nafı z Tumlu, Na Şehıaıe Yunuı, ~ met · atı nay, N ıuhı Baydar, Safa zler, Sınan Tekeli 1 t zıbalJetllllD 1 
ktye ElıGn . Şükr6 Koçat, demir, N•zml Uker Mehmet .-;evket. oğlu, Şemsi 1ı6çlan . mızın me o l k) Al· etınlycm o o muıtur lk 

Manisi.
• bir tezahürü de 0 ar• lı\etınefe a4ılmıt olan 1 

Cen~ral Zelıt So,demlr, MG Kars· sı·ı·rr· d bed 1°
1 

L • • manlar ıeaeler eD bir otouıobtl yolların• balulacaa 
••r HGare• G6ıe, Salim Al Eıat Ôzojuz, MuhltUn Ak Hıkmet B yur, Reftk in- Hulki Aydın, N mi Be'- 1 yJ•D d " ıebeke erlat mua oluna eHr tak lre ıa1aa· 
hat. ,az, HOırev Kızıldojan, ce, f aık Kurtoilu, Kenan men, Ah Rıza Eıen, Şef ık miktar otoaıobtl 10Uar1 ıo· dır IPtaat 1epyenldir •• 

ESkİŞ9blr: Ômer KGotav, Fuat K6prü Er, Y •far Ôzey, Klnt Kua- Ôzdemlr. ıaeıı ıurettyle 1alAb 11
111

• oiıbeller 8 alı tutı.ılmuıtur. 
E S 

lü, Kahr man Ankıl, Z hnı oıman, Oım n Erci , Klaım Sinop· ı d k k mto asak, Oımaa laıa, . koyulmuf ar ır. Hattl en bOyl amyoa· 
Yuıuf Ztya Ôzel, lazet Arı· Orhun, Şerafcttla Karacan. Nama 1Juru, Or Saim Ôzel, Ce.,det Kerim lacedayı, liman yol 1abekHI lard•n mOHkkep ol•D kafi· 
kan, Kasto11ıo .. ıc Rıdnn Nafız Etıüer, Hüıon Huı a.ı Oruçollu, Yuıuf K.e- e. •a1aıetlD aetıcelerlnl leler bile ıece ıGadGs ,ı 

M T f •- A ı Tb Yaman,AıımTümer. T he it dn lıtakal mebuı. •• ıa " an, • ıln mal eoıırıenk, Cemli Al- takdir edebtlmelı lçlD • rOfütlerlnl yavat a ma a 
Sazlanf jp: Coıkun, Nura Tamaç, Hıımı Maraş: tay, Cemnl Ahı DGz pek erkendir. şımdtden •• ıece!eylo fenerlerlal ı6n· 

Bektr Kaleli. Dr Mehmet Çoruk, Hüınü Açıkıöz, Mu Hatan Retlt Tankut, Mela- Sivas: ıaylenebılecek olan ıudur ki d\irmedeu mukabil ittlkamet· 
Ah Afalray, Mehmet Şahla, hnrrem Ceıal Bayar, Hocer met Erten, Meoıur Boido lımaıl Mehmet Ufur, Ge- yol ıebekeıınto ltllıAr kafa· lerde ıe1rilıefer edebilirler. 
Ôıner Aıım Akıoy, Ahmet Dicle, Abıdıo Bıakaya, l<ı ğan, Zıya Bayran, Dr Ab· neral Akif Ôztektn Erdem· yetılzltlıne çare bulmak 1 Şoıe çok ıallam bir alt ••-
4.luu, Nurı Pasarba91, Dr. za Saltuı. dOlkadır Emali. ıtl, Mıtb t ŞilkrG Belde, lçın bfttün bir 1a1r•t tcap mlo aıerlae oturulmuıtur, 
Abdurrahman Melek, KaySdri: Mard.n; NecmetUna Sadık, Remzi edıyorda Ahn•nJada yol~· ye modern arabalara bOtln 
Giresun: Faak Ba, .. ı, R"tll Ôzıo,, Dr Rıza Lennt, Edip Ef· Cıner, ŞemHttta GQnaltay, ran eklerltl dardtrı •• u ıOratlerlol kullaamak ım-

Saadettın Serim, Ahmet Hal- 110, irfan Ferit Alka,a, Rı Zıya Ba1ara, Hı'-met lıı'-, yOsden keılf bir otomobil k&nıoı •erecek derecede 
Geaeral lhıaa S6kmea, • • b lb ı 1 Y 1 mi 1'..alaç, Salih ı urıay, za Erten, Geoeral SeJfi Abdurrahman Naci Demir- mOaakaleılne •e 

1 uı mükemrnel yapı mııtar. •· 
•aaaıl Sabuncu, MGntr Ak· 0 M h 8 b" aL kamyonlar için h•r a· Be -abzur 16ferlerl tela. 

kaya, Tallt, Onat N•fl tuf Nazmı Toker, Fuat Hayri ilzı6rca, u ıt.tto ırıea, ai, MerıGbe GQrJe,Ok, Atıf uJua k 1 ,..,. 1 lk 
1( OrıOplG, Ômer Taıçıotlu. Hasan Menemeocloilu. Etenbel. ıkt tetıkamctte bir mla• a· ltkelt bir uyukla•••• 

1 
r 

•nıu' Or. Huan V a1Jf Mulfla: le cere1anın• aıOııid ddll· llyebtlecek olan ıDzerıAhıa 
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Napoleon aıllı ODUQ da, 
kara J•iı• be11ırlerln 6ze· 
rinde, deri zırhlı 1000 ldtl· 

den mürekkep bir muhafız 

lııtaaı vardı. 
Balülder bGyDk aedde 

Jaklaııyorl•r ve durmaktı· 
ııD v• bir tak adam ıaıp 
•taıemekıl•ID duvarları tlı
Jcarlardı. Ceaıır: h o d ha 
e••eldea hudut muhafızı 
•tlretlerdea bfrJılol kandıraut• 
tı •• ordu o aeddın loüoe 
leldıtı zamaa kapılardan 
'-trı •çık bulunuyordu 

80101& eeddta fçerl tara -
''lldt Molol alaylara tefrlk 
•dtıerelc her biri m•• fJ•D 

:~ltlerle (Şanıl ) ve ( ÇıU ) 
,,:~ .. Qbtelıf taraflarıoa dol· 

"''•• .. bıtlıtlılarf Oa· 

larıa geriye adam bırakmaya 
tbtıyaçları yoktu, onlar ı rl 

&le irtibata tanımıyorlardı. 
Hücum yollaraoı huduttan 

itibaren kapatmaya memur 
olan Katay orduıaoua vazi
yeti hıç te iyi dei•ldı . Motol 
ıO•arl ala1ları, ıuf piyade 
lerden mlteıekkll olan bu 
mGoferlt b6ıGklere h6cum 
edı1orlar Ye okların1 biitOn 
dhartlere atarak ıık bir ıu 
rette tıralanmıı olan dOıman 
kollarında railtblt karıııklık 
l r haıule ıetırlyorludı . 

K.a yıcrln ordularından bl· 

rl dütm oa k rıı çakmak 
Qsere emir aldı, fakat yolu

DU ıııır rak da1ıah ve çu 
kurlu araziye düıt6 Yeni 

1ı11tııl t1ıı kumt11dıJ1 ıra· 

ıı::: hukOaıet merkez• olan (T•J· 
Cenııız laau, Yc•·Kını• tooh·fu) 1u mubaear ettt 

va11l .,!du ve hatll ıebtrl ve kuvvel kDIUy111l ile ıeh
datren madar kaphJ•D bah rlD ıurl rı dıbınd kararılla 
çelene bile 1ırme1• muvaf· 

ZIJI tanımıyor •• yerli aba
lının Hbberlıfıle hauıket 

ediyordu Ona k rtı gönde 
rılen ( Çepe Noyon ) ua fH 

yoHn •• geçit yerleri, daha 
ıeçen ıeferden tamamlle 
batarında ldı; bir ıece yG· 

r6yOıO ile dOımanın tr f ını 
eardı •e rteaı aabab arka 
den hücuma ıeçtl. Bu ordu· 
nun ekıerJıı MoloHar tara· 
fından imha edildi, bakiye 
Uhıüyufu da ıarlra doiru 
f ırar ederek K.atay ku••el 
eıaılyetl araııDa panik vo 
d4ilhıet soktular. 

Ku•vel kftlllr• de be du
retle tellta dCiıtO Ye geri 
cf6od0; baıkumaodan pa· 
yıtnbta firar etli Ceoııs 
han kuv•etll &urlarla muhftt 
ıeblrlerla blrloclel olan Tap· 
tong-f uya ıeldı ve etrafını 
kuıııttı; kendlıl tuı bizzat 
rlcrlye, p yatabt Yen Ktnıe 
y6rüdQ 

Ejderha tabtıo ı hibl, Mo. 
ğolların korkan, bOcumla. 

rıa•ıı o dırc·te ~r debı-t• 

dilrmOıUi kı, eter nasırları 
onu kalmaya icbar etmeıe• 
lerdl derhal Yeo·Kınıdeo 
firar edecekti. Fa at ıımdı, 

Yatonın mOthtı bir tehlikeye 
dOıtüiü ıu ııralarda, bizzat 
mevcut ku•vel m6dafaanın 

baııne ıeçerek milleti kur· 
tarm k mecburiyetinde ıdı. 

Ceoıız ha , ıayaaı hayret 
derecede k11a bir zamanda 
memlekeUo ilk mlbelllh mu· 
kabe!eılnl kırmıth· Her ne 
kadar 1ıarbl merkezi hnka
met olan Tayton1r Fu benOz 
mukavemet ediyor Jdlıe de 
alnylat btr tlhü ıehlrler zap· 
tetmıelerdı. 

Fakat Aalbale Roma GnOc. 
de oldulu glbt, o da ıımdl 
ke diılal bir luı•mlo ıoa mu
kavem t •~ın huırlaD'Dlf çe
tin krİY•el haratıyeat kartı 
ııoda 16rfifordu. Neltır Ya
dHertnd n dofru yeni Y•DI 
fırkalar, alaylar aellyorlar, 
ıehırlerdekl kuvvet mGdaf aa 
d&rt mtıll olmut stbl ılrl• 
11D1mfu. 

fak oldu V • bura~• ılk de· kurdu. 
k G&rGnüt nazaran mu~a-

fa olarak muazzam bir • · 
tt ı r bir tu:ıakt o ibaretti. 

leDln mubteıean bir ıure • 
uzaaıp ııden 1urlarıoı, kule- O ümit diyordu ki; düımaa 

•- al ı ı m ıaal orduıu muhaı r karm•İI lerlat, m;Öpr er D ı • • 
Jarını ı&rdü. için hllcum ed cek ve o da 

Bu ıektlde tartlD edtlmlt onları bu ıuretlaı açık o•acla 
bir mabaJlla ılıtematlk btr 1akalıJ•Cgkb. Şımdl1• lra· 
tarzda tt1alloln eltndekl ku•· dar npılan m•harebeler iki 
•etlerle ıayrl mOmkla ol· 1.,1 1 açıkça 161lermlttl: 
dulunu ıarmlı olmalı ki ı . Mofol or.lutu, açık 
Cengiz bacı çok ı•çmede• ıahalarda Kataf' orduıuau 
avdet etti Ve ıoabaharda kolaJhkla tmlaa ecleblll1or. 
Goblyo dojru 10rftJOt •m· 2 - Mofol nrd••• •• · 
rlal •erdJ. dofa•J• çekilen ıelalrlerl 

Erteıl ,.bab, atlar J•01• saptetmek iktidarını .fıals 
deo kun•etleoaalt olduklara def ildir. 
halde yeniden b&yOk turwa falı at Çepe Ne1•• buna 
dahllfode ı5rlodGler. Mo· da m•Y ff ak oltl•· f l•alde 
follar e•nlc• ke•dtlerlae mltteflk Llao preB1lerl, K.a· 
tetllm olan ıelaırlerl ıımdl 

f tayhlarıo ~000 kltlllk btr 
tııAI edila1ff Y• mDd• aaya 
le arar .. rılmlf ıekllde bul - orduıu tarafından tlddetle 

dalar. Bu ıuretl• ıı• 1•nlden tnyllc dihnltl r •e baadaa 
baılamak l&•ım ıellyerdu. yardım talep adl,Jarlardı. 
Cnfll 1ıo e"'9tt ,.,... -MHtl Vlll 
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Almanranın elinoe birer 
harp vasıtEsı of an demir-

yoll n ve otom ~ıllar. 
(8 ıtarafı 6ç6ncü aayfada) 
ılnla elde etmfı oldufu 
GatGnlüiün mubtclıf ıebep· 

lerl Yardır: Uzun mGddet 
devletin aekeri ma.kutluma 
uyıun olarak çalııabılmek 

teminatına malik olan bu 
endüıh'I lmalltını ı••fı ile 
defi ere 16re orıanlH ede · 
bllmııtlr. Cihazlar birinci 
11nıftır: 016hendteler •e ame· 
Jel r haruka lde maharet 
ve lhttıaa k ı:aomıı1ardır. 

Alman orduHDUD dalma 
artan lhtlyaçlarınıu ın·klyle 
AlmaD otor!t l rt bu HD da 
J•dek aluam tedariki bakım 
•• tamir itlerini ıon derece 
kola1laıtıracak olaa ataadl 
&atJOD •e ıeakroYIHIJOD 
boıaıunda muaGzam ıayret
ler ıarf otmektedtrler. 

BtihHıa, ller ttlrlil arazi · 
de •e her zaman kull nı· 

labtlecek makine tipi •Ocu · 
de ıetlrmek ıaretıyle ordu 
1a btlytık hıametler yepmıı 

olan motoılklet lma1ltında 
kı terakktlereı ka1detmell· 
Jlz. 

Alman otomobil teknlil 
de dikkatimizi çekmeli Ye 
mGbeadııterlmsle büyGk en 
tlilatrlvellertmlzla fHklnl 
uyaadırmalıdar Bu lmalltın 
aıkerl istifade bakımındaa 

tnktıafı, ı mdıltk, eHıh ka 
rekterııtıklfr. 

Alman demlryollar bubram 
Harp ıhttmallat drı ıma aöz 

6ntlnde tutan Gçiloca Ka1h 
de•let adamlarının ordunun 
aGratle motorlaımasını ve 

aaklJ1atıa bOJOk bir ıQrat-

le orıanlzHyonuou temin 
edecek olan otomobil en· 
dGıtriıtot tnklıaf ettlrmtı ol 
ma11oda aolaıılmıyac k lıth 

nokta yoktur. 
Bu ıaye, ıu ıon Hneler 

de Alman demınollar tda· 
reeıaın ıçıode bocaladıiı ıOç 

IOlıler dolaylıtyle laayatt b ı r 

ehemml1et almııtır. 
Demlryollar malzemul 

çok eekımtıtır. 1927 ile 1938 
araaında umuoıl müna· 

' kallt ylbda 1 O artmıt ohnft 
ııaa mukabil aynı dnre H· 

•a11nda Alman d•mlryollar 
ıdareıl 4 000 lokomotif ve 

80 000 •alon kaybetmtıttr . 

Demlryolu nakil va11tala 
nadaki bu elulltı bGtOn Al · 
maa lktlaadlyatı Ozerlade 
maldbetuırler yapmaktadır 

Ren limanları, boıalma Ye 

yüklenmelerl iç D aüalerce 
beldıyen ıemllerle doludur. 
Bu bekleytı demlryolu mal
zemeelntn nokaanhiıodan tle
rı ıelmekted ır. 1938 btrıocl 
kinun ıonundakl ılddetll 

ıofuklar eıoumda, Herlla 
tehiri. trealer yakacak taıı 
ma1a kifayet etmedlif için 
tofuklardaa çok muztarlp 
elmuıtu . 

Almon demlr1ollar tdau • 
aİ 1 ıımdtye kadar ••11taları · 
nın yenlleaınealne mal lm
kloıızlılr dotaylılyle, ılrlıe 

•emlıttr. BOtGa t•klalar 
ekıerlıl Alman h61ı6metl ta· 
rafındaa Halle • Leıpılı · 
NGremlterı hattının elektrik· 
leıme ı, muhtelif mıntıka 
luda 1•al laatların tnıuı 
A~ıturra ·n Sadet demir· 

Jo11arı•ı• da "'fıolı•1•vn" .......... 

TORKDIL\ 

Tiırkiye elmtiy zlar 
( Bsıt r f ı blrtocl ıayfada) 

olup olmadığı tedkı k olun· 
mamakta tdt. 

lıtıklal mücadeleıl neti 
ceıtnde kazanıllln zafer• ta 
rlhe mal edecek olen Lo 
zaD munhr:deılnfn akdınde 
lmtlyaah ıtrkctlcrde yeni 
r ı .lt d v el ı çcılı nd v : 1 
lecek veçh o n taytofne ald 
müzakerat 11 ra11adıı bu tir 
ketler hük6roetlaı tze vo he· 
yeti murabh ttmıza en ıOç 

d lsıkal rı yaıatmıt bulun 
makta idiler Lozao mu · 
hedeıtl (.;umburJyete fntı· 

kal eden ıtrketler read p 

taıyon ukavel lerl hüktlm· 
lerllıe r lmen eıld Elbnıyet · 
lerlnl Mneleree unutamamıı· 
lardı. 

Harp ıonraaı ıenel rinde 
ekonomik, ıoıyal ıartlar de
ltıttil bald imtlJ•~h tir· 
ketlerin 1enl vasl1etlere in· 
Ubak etmekte g(hterdı klerl 

atalet h•lkıo haklı ıtklyet 
lerine yol açmııtt. Bunlar 
yolıu:a, k ounıuz rouam le 

lerile kendilerlal laalk •e hCi 
kamet nazarında aevlmıtz 
kalmakta firar edtyorlardı 

ea,nk f daklrlahlarla lı· 
ulcl&tıot elde tmtı olan Tihk 
ml\lett ıtrket .erfn bu hare
ket tarzına elbette l&t ta

hammül edemezdi. 
Dlfer taraftan Ttırk mıl 

ı ttoln koodt ın v nt o 

dereceye varmıth ltl erhk 

bu ııbı hlzmetlerin imtı1az· 
h ecnebi ıtrketlerfn ardı
mına }Qzum kalmaluızın 

kendi em f !mb:le ve deha 
mükemm l bir f ktlde ba · 
tıırmauan pekAfl mümkun 
oldufuoa her vat nd f fmao 
ıetırmtı bulunu~ ordu 

Cumhuriyet rejlmınln te· 
enQıünden ltlbaum on ıene 
ılbl kıea btr zaman geçme 
den imUyezlı ıtrketlerto mıl. 
ltleıttrılmt'ıln teve11iil olun 
maıının baılıca ıaıklerl yu 
karıda zıkredıl11tlı hulun 

m•ktad11. 
Ştmdı Cumhurt1et H6"6 

metinin laıtl yezh ıtrkdler 
YC amme mf1e11"1cferl tah 
auada yapmıı oldufu icraatı 
tedkık edelim: 

• Şırketlerla elde etmlı ol 
duldarı imttyas mukavele 
•e ıutnamelerlndekı taah· 
bCUlerlal harfty n Jerlne ıe 

ttrmek ea Lüyük •aııf elerl 
olduiu halde bu buıusta 

larının bu •aslyeU, ıeıçen 

eyltll buhranı eınaıındm 
ukerl nakil yatta 

a6r01e bua mütktllt dola 
ytılyle tebarüz etllrilmtıttr. 

Bu vu:l1et ıllratle btr çare
JJ leep etUrlll ktedır kı lm-
me kredlıtne bir milracaat 
tan baıka bir ıeklld ola 
ız Fakat Alm DJ om bu 

rünkü tartlar içinde yeni 
dabtlt bfr latlkraz ya pmaya 
imllioı • r mıdır? Doktor 
Glbbelıtn S martta Letpztı 
fuarıaını açılııında ıöyledıft 

nutulı Alman tkttıodt yatı 

Jçln endlı .erfct tıır tıaret 

o!muıtur. !ler müballi• 
edllmtt detılıe, hu bevanat 
muhtemel talepleri haklı 
96ttermek lçla yapılmııtır. 

Ukre11y~ mı, ı6mürıeler 
aaı?n 

göstermı ı o dukl ra lhm l 
•e llkaydl hük amettn oa . 
za r ı dıkkatlnl celbeylemtı 
ve tlrketle rdeo veclb~lerto l 

ve ~aahhütlcrı ot ' rhıc aehr
melerl talep oluomuıtur . 

lıte bu tclepler kıırı ımda 
flrketler yeniden ıermaye 

y tırmak ve hükumetin eık ı 
miirak be uaullerhıe tabi 

olar k ııletmelerine deYHD 

etmek 'r.7e hu ıurctle 

üblm lıazanç temin ctme
lerı artık m0mk6n o1em z 
dı. Mfte11eıelerlnl birer bt. 
rer • tm k içip bükQrudtı 

mür caat tmeyl eof a t 
lırlne d ha muvafık a6r· 
mOıler ve bu mOraca tlau 
arzuyu mllllntn tahakkuku· 
n uyaun ıarOlerek ıırket . 

lerln ıatın alınmaaına t•YH 

ıCU olunmuıtur. 

dı layıkma tenzil ; olmayan. 
hırı tomam~n latvolunmuı· 

tur. Abo elerln ıtrluıt ve 
müeHeaelerle · olan müoa
ıebotını tnndm df:n abon· 
man ıenetlerln ln halkın nley· 
h ine oluak thtt•a eyledik· 
lerJ ahlılm tadıl edılmtı ve 
ele~ trı k, hııvograzı, su t vzt· 
atından büyiH• hMlk kıtlele· 

rloln mümkOn olabtldıit 

kadar latıfadea l ıehtı temi 
ne lıomııtır. 

Son ıeneler belediyeler 
kanununun k~ndı lerlne bah· 

ıeylemıı olduju ıı lahly tlo 
b ledlrelerlo kurdukları lek· 

trlk 'DGe11eaelerlnln 
lertol feo •e milli 

roJe 
tkttı&t 

noktalarından tedkık •• bun· 
ların taıd ı ktle tıttıal olun· 
duğu aıbt ayrıca lnı•at •• 
teı • aat kabulleri de tfa olun 

Uf ve ltletmelerl haldno· 
da belediyelere dırektıfler 

•ertlmtı ve ta valyeJerde bu-
1unu1muıtur. 

itte Cumhuriyet H61&6me 
ti ıehı r d halt Amme !ılerl 

gören mQe11"1e lerf mtlltlef· 
Urmek "e ttletmetlertnl hal 
kın ıhttyaçlarıoı dalaa iyi 

b ir tekilde kartıhyacak va · 
zlyete lfrai etmek huıu 

ıuada böyle ee111h kararlar 
•e tedbırlerl almıı Ye tat· 

ilk Hho alının ıtrket iz 
mir nbtım ıırkeU olup bu· 

nuola lmzalanftD Rııoa mu 
kavelenameal 3 teırlnev•el. 

19 32 tıulhtnl t ıı aktadır. 

Bundae ıonra lıtanbul ter 

koı, İzmir havapazı. İıtaa 
bul rıbtarn dok Ye antrepo, 
lıtanbul telefon. Oaküdar -
Kadıköy ıu; Aeroeapreıo Ye 
Er Frnnı layare, lımlr tele. 
foo, l!laobul elektrik, lıtan· 
bul tramYay, lıtaobul tQn 1 
tlrketlerl ıahn alıamııtır. ' bık etmtıtır . 

• Mftnakallıt kıımında l•D 

Anadolu - 8Ridct Mer ın 
Tauuı elana, lzmlr · a 
aaba, Aydın, Şark demlryol· 
ları satın alıomıt •e bütOn 
ıebekemlzln de•let demir 
7olları ellla tılettlmeel temin 
olunmuıtur. Bühlmet bfr 
t raftan da fen erler tdareal· 
le Ereğl f m d~n 6mGrü ıir 
ket•uı Hlnı alnrak diğer H· 

halard~ d çahımekt olan 
mGeeıl!ı lerto mllltleıttrtlme· 
ılnl tAh 1uk ettlrm t ıtır. 

Amme blzmeU mütteıae 
ıelerınlo mtlltl~ttlrilme1I bu 
ıuıunda hummalı bir faali. 
yetle ç laıırken dıter taraf 
hn da ıirket ve mfte11eıe 
lerln tarifelerinde h :nzlllt 
imklol ti areıtırılmata baı· 
laom ııhr Senclerdonber! de· 
•am eden y6luek tartfeler ~ 
hı: lkıo ııl:l yet ıot cel b ey e 
mekte •e ıırketlere büyük 
kazanç barakmakta tdı • er. 

lıtıhl&ıı.lt ve rnünakallt ae 
aedeD ıeneye artmakta ol

me11na ratmen •• tı etme 
randımanı bu · yQzden fev
kallde · yükıek derecelere 
var ıo bulunduğu halde ıtr· 
keti er btr UirlO taraf elerloln 
t nztllne anftımadılar 

Hunun iizerlne hftiltlmet 

bunlar Ozerındeki muti k 
kontrol ve ruGr kabe hak 
kıoı iltlmcıt ederek hesap· 

laranı ve muomelltını eaaıh 
teftlt ve mürakabeye tibl 
tutnıuf Ye neticede ıtrketle 
rfn ter f ele·f~i lndlrmeAc 
muv ff k olmuıtur Su, elek
trik, tramvay, ıaz tarifeleri 
her ıehrlmtzde lodı rtl rrı lttlr. 
Tenezzül nlabett y6zde 15 
tll yOzdc 45 derl!cttlnde ol: 
muı ve bu va71yet halkın 

memnuoı,,.,t ve ıOkranını 

ceib eyleaaııur S.nelerden
ber y6kıek nt•betlerde ol D 

Mat, brenımen kiraları ID· 
dtrllmıı, rabttye Oc:retlerl, 
muayene mıer fları gibi 
alınan pualarm muka•ele 
ı,,. m•rt it olanları ~tul · 

Bundan ıonra btı"Cmet 
belediyelerin ellerinde olan 
bu möeueı lt>rıo idare tarz 
farını, lkt ıaadl, fenni durum· 
1arıu1 taraf e1erlnt d& ha ya
kından tedkık ver mlralııı 
be edecek •e bu clh tlerlo 
tem•nt fç n lüzumlu kanun 
ve ntz~ml arı t d•lne tevea 
ıQI eyltyerek milli ıcrm ye· 
nlD ve lHlaatnı en e 1verlf 

it ve r a)'onal ıektlrie ıle
tdm eafn tahtı temine alacak 
Ye büyQk h lk kıtlelertoln 
m denlyetıo nimetlerinden 
aenıı mikyatta müıttf ıt ol 
malerın1 mOmkftn kılacak 

çareleri Arıvııcektır. 

Erdek su ıh hutuk 
~i <İmiği nden: 

Erdelln Oca klar k61ün · 
den Ahrnet ku111 Fatmaoın 

aynı kö1d .o middel leyh 

zalm ojlu Mehmet karıaı 

zehba ve ruf akaaı aleyhine 

açonı oldutu tzaleyl ıuyu 

dava11nın icra lulınm kta 
olın duruımumda bunl\r 
dıtn Boıınanın Sazan lıurıba· 
11nıa Kfri ~eyf! 1&6,0oden 
oturan zalm oilu Mehmet 
kızı Eım.!lheoın ıkametıihı 
bulunmadılı c ıhetle tlanen 
tebl ı fat yapılmı.ıaına karar 
•erlldllınden 21 4 - 939 
cuma güa.ü ıaıı.t 1 O da du 
ruımada hazır bulunmaıı 

akaı takdirde da·nuın ııya· 
ben riUyet olunacaft teb· 

iti makamına kalnı olmak 
üzere ilin olunur. 

Kıyıp hiss3 sııedl. 
Babamu~ merhum Hafız 

Mehmet Erntn Keç ctnfn 
namına mukayld 33414 uu· 
maralı T4rklye lı Ranka11 
blHe een~dınl k"•hettık. 

lktnal nGıbuını alac~lımız· 
dan ıkialntn btlkm6 olmtt· 
dı ı dl o' unur. 

Hafız Mehmet Emı., K.,. .. •••lıl•rl 

21 MART 1911 

Bıılıkesir Askerlik 
Şubcsiııdeıı: 

9~9 Nisanda celh ve st·vke tabi olanlarla ev,·el
ce bakaye kalmış olau erlerin doğun1 ve sınıf
ları aşağıda gösterilmiştir: 

1 - 316 - 333 Bahit doğumlu erattan hiç 
askerlik yapmannş olanlartlan piyade, süvari, 
topçu, ınuzika sınıfları ve tehdilhavasını bitir
nıiş olan bu doğum ve sınıflar eratı; 

2 - 316- 334 Do~umlu dahil jandarma, or· 
man, gümrük, deniz sımflariyle yine bu sınıf 
doğumlulardan tebdilhava nıüddetiııi bitirnıiş 
olanlar; 

3- Bu ve bundan evvelki celbde bedeli ııak· 
di verenlfrdet oplaııtı günü ol~n 28 - nıart· 939 
sah gürıü şube merkezinde bulunacaklardır; 

4- Bedeli nakdi 27-nıart-939 akşamına ka
dar alınır; 

5 - Şube ıııerkezinde toplantı günü 28 -
mart .. 939 sah güniidiir. 1 ~~~ 

O manlı Bankası 
M tnlekette taaarruf hareketinin tokfıefına hfzmd 

arzuıund& olan Oamanlı Banlıuı, AUe Sandılı (Ta· 
ı rruf Cüzdanı) h~eabına teydıat yapanlara kura ke· 
ıtdeıt ıurettle aıaiıdakt ikramiyeleri te•sle karar ver

mfıtır. 

Keıtdeler 25 mart •e 25 eyl6l tarthlerln4e tcra 
olunacak •e her lceıtdede eıafıdakt tkramtye1er da 
lıtılacaktır: 

TGrk liralık 

1 aded T.L. 1000 -
4 » » 250 • 
s • )) 100 -

25 )) )) 50 ~ 
50 )) )) 25 -Yani crman Sj ad!!d T L 5 000 JI 

TGrk lırahk ıkramtye ~ 
Atle ı ırndıfı buabındakl meYduatı kuranın ketlde ~ 

edildlfl t rJha tekaddOm eden altı ay zarfında: iJ 
T L 50 · Tftrk lıruındırn nt•iı dOımemlt olan ~ 

ı h er mudt bu ketldf!lere tıtırak edtcekt•r. ı 

~ ~~~~-At~t~ '~ 

Su sığırlık llelediye 
l\iyasetinden: 

Kaaabamız htdroelektrtk teıleatn~dan 7039 60 lira ke• 
ıtf bedelli maaeı•a kanal •e ıu köıkü tle 37 40 hra keııf 
bedelli 1anhral btoaaı tnıaatının tamamı 15 ıüa müddeti• 
ayrı avrı o\arak açık ekaıltmeye konmuıtur. 

ı - ihale 28 3·939 tar htne raatliyan aah aün6 •••• 
15 de Suaafır ı ı.k belediye eı.;cO ınentade yapılac•ktır 

2 - Talıpler 2490 numaralı arttırma ve ekaıltme ka• 
nuou hükümlerine göre ehliyetinl reaır.I •eaalkle lıbat ed•' 
cektir. 

3 - Kanal Ye ıu köılı ü fçtn keılf bedelinin yüzde , •. 
dt buçufuoa muadil olm k üzere S.t8 lira ımu•akkat t•" 
mlnat akçası yatıracak •e ihale tarihinden ltlbaren on b4'f 
ılın zarfında maa teminat yOzde 15 ıı çıkarılacaktır. 

4 -ı-55 

""" Balıkesir Belediye 
Riyasetiııden: 

~ehir imar p1inrnm pazarh~ suretile ihalesi. 
Rahkealr ıeblr imar plinının yapılmaeı iti Nafıa Vekl' 

letlnden ıebtrctllk thtıHıı ••ıtkatı alanlara pazarlık ıur•' 
tiyle ihale edilecektir. 

1 - lıtn muhammen bedeli (6900) lrradar. 
2 - Pazarhk 5 - Nlaan - 93' çarıamba ıOnO ıaat (t6) 

da Relodlye Jahetlnde Belediye Eociimenlnde yapılacaktır· 
3 - lateklllerla aı•fıda yazılı ternlnat •• Yetatkl af

01 

ıOade eaat 15 e kadar t-ncGme:ne teellm etmfı el111afıtl 
llzımdır. 

A. - (517) Ltra (50) kuruıluk kanuni teminat 
B - Kanunun ta1ın ettlil •ealkalarla Nafıa Vekı1' 

tlota ıeblrctllk ihtııaı veelkHı. 
C _:_ Kanunun 4 nc6 maddeal mucilttnce pasarhl' 

ıtrmele mant bir balı bulunmadıjın• lıtekİt tarafı•.ı'' 
amsolan ıı bir mektup. • 

Bu ite ald ıartnameyt ı&rmek Ye fazla ma16mat •'"'' 
tettyeoler ın Bel~d l ye Relıl ıfıoe m6raeaatları llln olu••'' 

~~------------'--·~ 
Baııldıiı J•r: Vdlyet Matb.a11-Balıkeılr 


