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0
' •met ln6060Cin lıtanbula gcldıl md~ be-

• •l•eratte1I zı t b lerı11e hl yare - Dl mu abbetle aelllJlfadıoııııc 
•ır. • tafıtlll •t•lıda Bu ıaa de Oot•ereltenln 

Mllll $ef mOe11eıolerJr.de yalnndaa 
rek ıe o' •aat ODU ÇeJ• 16rd6iüm memleket ye 
&e.dırd~ •l•erılteıl ıeref- millet için lmttlerle dolu 0 taa 

er. 
Ger•k o çalıımaları bende l7l lntlba-

ı•rek •t f Dl•erıltenla ı,ını. lar bıraktı . Sıze teıekkür. 
ra ••• •• B d 1 ••• Jolla k .,azı • ı• erimi 161lemek laterfm. sı. 

tııe 1111 a', İ••c:umhur ••fa· ıırsınıs kı t,ıanbul Ooıver
Hı,ık Ş~ı• ıtanbula ıele• slteılnln mtkemmel olması· 
t.eklenen •l~~llt0lamak Ye nı r.Jlm tik 1Goil11den iti· 
cllalemelr 

1 
• nutukları baren emel ldtndl. Mubtellf 

O ~in toplanmıı 1 tıL 1 d 
•l•eratte ıenç\tft h · 1 ••met er e sa111lml ı•J· 

J•lınlarll• dotu tdl •eK alk retlerlndea ıonra Oot•enlte· 
le 

1 
O endi. alo bu ınokQ ıelr.ll tee1161 

r ile ahlllye V eklhle, Va· 
it. lıtanbul Kom t etmtıtlr. lltm ae•lyeetnde 
•erleri •e ln&1aa1: ~nı, '/&· ve tedrieat malzem ılnde 
.&arı..,. f 

11 
• •• ID6 lıtanbal Ooıvenlleml:ıla 

C 
" • at ecllyorlarch il •ıkua alluılar ve auhab ıymethM umumi olarak ıl 

bet tenb6rlerı ara1tncla Ooı •enebıltrı:ı Cumhuriyet HO . 
••ralt•J• ılrea Raı 1 h kameti yeat Ankara Onı · 
1 

ı cum ar 
oce rekt6rlQlı oda d L •erııtealal tedrlcla meJdana 

llft a al· t 1 0 ıa bir mQddet dl 
1 

d ıe trlrkea ataabul alver. 

So 
D en ller il ara JUkarı lr t · 1 ee•oıa elutklerlol ele dur 

H•lıı•k F le a • çıkarak madan tamamlamala ~h 
faLllt 1 a 6lteıtle, lkttaat • •ı ahı btrlncl fl t•caktar. Fakat aııl mllhlm 
r .. d b ıını • olan kt O ı • lr IDQdcl DO • n ••nlte ..... 

1 •t bulundu b ar de a i ıu u talebemlala lıttkbal 
jlla E t• ' inerek Fıat1ohı· için •erdıtı tem n ttar. Kız ve 

nıtttııann ıezdtl Mılli Şefın b l'- der. erkek Ont•eraltell arka-
' • • •OD • ıö· daılarımız çahıkanlıkta, ide· 
6oQıG kendini beklı.,... ld hl • "' a • a lk •• karakterde 
1 uauaaa ıençhk k6tlealnla T6rld1enl• ••ilam lıtiknll 
ı ~kll alkııları•a yol açh De en inandırıcı delil olmak 

u te:aabGrat beı claklka- me.,klladedırler. Dıkkat edl· 
lak bir f t d •1& a •D sonra yor muıunus talebemlatn me 
Relılcumb•run teLr .. r Lal-· l L • • u :ılyet erinde• bahsederken 
aona tıluııada aon ha..:aclını L buldu. 111 zeal "• lıtldatlarandaa ya-

ni daha zlJade fıtri olan 
BOJGlc la&nQ kelimeleri larından baheetmedlm. ÇGn· 

rlne ıealnla b6tllıa ku••etlnl k v il lbı b ü bu mezl1etlerln dalma 
e a nla OtOn Hmlmlye- bol bol talebemlzde m••cut 

Hol lco7arak •t•lıda mellalnl ld lttldırdıttmlz nutuklarını tra- o ula malllmdur. Bu 10n-
4ile baıladı. k 

6 
• d e n 1 y e l ı 

bir• iki aıudaa' berJ bıl-

l 
Nutkua he•tn her cOm- h aHa ihmal •ttlilmlz temel 

eıl ıençhll he1ecana ıettrl - h •• aaea muntazam metodik 
Jor ve uzun al kıt tufanla l 
rlle kealh1ordu. Btlhe11a 1oru mak bJlmedeo çahı-
••m1eketl•lzln kadr tl mak kablllyetldlr. Ooun için 

ll L e ne, Ünl•er1ltelilerlmtzln .. alııkan 
ml 1 ulrltlln aellmetlae .,. I '" 
AtatGrk6n ~Gkaelı hlt ılı benim l~ln çok luymetll 

d 
ıraaına btr b d H 

at kıaımlar ıGreldı allıu ıu1a ar. ocalardan Ye 
tarla karıılaadı. 1 talebelerden bllbaua rica 

Mılli Şef, çok ae•dlit ettlllm nokta da budur Ge
ıençltle Jlne, Ont•era teye •e talebenin ideahıt olmaea 
ıılmık •adlnde bulunarak vatanın lıttkbalf için bir 

l 
' blyOk temeldir Bizim ide 

Ye «1•1•, ·nro -» • .,•zluı u 
•e muhabbet tez•hllrlerl • erimiz •ataa •e rnlllet 

hl•mettnde toplan H 
., .. ında ujaılınarak Oaı - meılekde yettıen Ö" ı er 
•en1tede11 a1rı1dıtar. teh için TGrk mille~ ••ral 

t11anbul, e {A.A.) - Ret· Ttlrlc •atanlDa bıa ... t ... d•e 
t • e e-

•lcuaahur lımet ıa6n0 ta- cek faydalı uaı•r olmak 
tlfıoclan buıOn Oofventtede ideali bütOa tahımı 1ıı., ... 
1•ad baa,ornlan nutkao meıt- tına blktm elmak llaı•dar. 
" 1 ~•dur: CumburJf'9t Tlrk mtUeuae 

-- ·-· ..,.,............. mtll1 ........... ,... .... 

,..-··-:.······İ\·····································-,. 

iMILLI ŞEFiN NUTKUN-i 
! DAN PARÇALAR. i 
• • : • Tilrldyenln lıtlkbah üaulne teıhtı koJ••k letl : 
: yea 1abaaeılar lahıel çajıada bulua•n ı•DtlerımtslD : 
: abllk •• karakterindeki ••ilamlakla• dere almaluhrlar. : • • ; * AJDı ıeJID •uhteltf muhitte muhtelif •ataadaf- : 
: lar tarafıadaa s61leallmHlade bile INr lıUfade Yardır. : 
: * V ataadaılarımla yakıntlaa ••mleket meMlelerl· : • • : nl 16rCl1mak b•nlm lçlD ıullrlu bir aeYktir. • 
: * TOrk milleti laer t6rl6 otfak t .. ırlerlndea uaak ! 
• l • : •• ıa im bir birlik Ye berabel'llk ha•all l~tntle keadlal • • 
: 16atermelr.tedlr. • • • ! * Kırk, elit ıeaeala tirli alfaklarıaı, tirli tec- : 
: ribeatzltklertal •e fellketlerlal okumuı H içinde ıeçlr· : • • • mlı olıun bir ılyaıet neıltmıa yar ki ye•I yetlt• neatl· : 
• • : lerlmlsl ıtyasetla zehlrlerladea korsy•cak, onlara Tir- ; 
; klyeye uyıua otaa en iyi styaıl mt1•ı•retlD laem 6r- • • • • neflal, hem terbı1eıfnl •ermek me•kUndedtr. : : * Gelecek lntlhaplardalr.t meb .. aeçtmlerl, Halke•· ! 
: lerlnlo •• ParUola d6rt aenellk faaliyeti e1De11ncla k••· • • • : tll kendllerlnt kolaylıkla 16ıtermf1 olaealslard8'. : 
1 * Hallr Partlıl ıımdldea memleketi• bOtla menfa- : 
• l • • at erini ve bGtDn e•lltlarını kucakhyaa bir alyHI elle 1 
1 haline ıelmlıttr. 1 . * . : Bir Partini• yükHk tclereıl tarafı.elan mhtehlp· • 
• 1 • • ere namzet 16ılerllmeal tabii lltr -ydlr. Btalm anla· • . ..- . 
• mamız da b61ledlr Sunanla beralter namHdlerta halk- : 
• • ! la tema .. nı daba ziyade arttıracatız. 1 
.................................................. ., 
J•tl temin etti Bu lkt eau 
ile TGrk mllletl lneaolyet 
alleılnde kı1metlt bir "arlık 
Y&ZIJetlD1 almııtır. Bu Taziyet 
ancak temiz ideale yetlıen 
genç neılllertn karakter ka•· 
•etlerde mu haf aaa olun ar, 
1Gkıeleblllr. Bılmentst tıte 
rtm lıt ablllr .,e lrarakter 

aallam olmadıkça cemiyet
te eaaıh bir hlsmet 16rm•· 
ıe ımkln 7oktur. Cemiyetin 
kudret ye ebemmt1etl •Gı
atl .talik •• karakterinla 
lnymeUe• her fakt&rden aı-
yacle bathdar. 

Genç Oal•eratteUler 
moralın.. n karaktHlnfa 
hl,Ok terk .,ılleU•I• yG

,.... 1aıt11• ••U• n• 

slbel arneklerle kendini 
16ıtermektedlr. TGrklyenla 
lıttkball Gzerfae teıhfı lroy · 
mak lıtly•• yabancılar t••
ıtl · çafıatl• buluaaa s•n~
lertmlsln ablak •• lrarek
tertatlelrt •lfa•lıkt•• et.re 
almahdırlar. 

1111\ $aftı tıtaldıstıra ftlfıbı: 
Ba topla at.dan latif ade 

ederek lata•Mldakt aayın 
•ataadaılarıma da teıeldıGr 
etmek l•tl1erum. Vata•d•ı· 
larsm 6f, d&rl cGacllr mu. 
he bbetll •uhttlerlade beaı 
bahtlJ•r etmııterdlr aır ba _ 
lsııt• .. d. ,,,.... • ..... 
lar• t•••• ederlan lıtlf ade 
_. ........ ı t•••• eti .... 
(... _,..) 

U umt Mtclf $ toplantı hallndı 
m M MldOrl yır•l daktka1a 1•-

0lo Umumi Vılly•l ıc kın bir mlôdet Vtli1et mat· 

1 
V 1 Et ID Aykut11• lıl a t e 

13 30 
.i 'baaıı )lalııkında tsahıt ••r· 

baı\\aahlıacla ıaat · • dl •• ılalerlDI tiyle ltattr-
•edtocl tepla•tııını yaptı· el 
~ lı• ı· 

Geç•• celıeal•••P11 0 
0

şımdlJ• lraclu J•pa· 
aarak kab•l edildi· Bunda• laıılen tılerl• aelerd•• lba· 
sonra ••rakı 9arld•J• ı•· ret ottluluna, naeıl çahıtılı•• 
çtldi. H ae ff 16rftp de ıel&r 

G&hel aablyeılad• J•~ç~: ıetlrlilllnt 16rm•lı maaleuef 
mekte\tln yapıl••" 9lftmk8n almıyor. Yaptalı-
Umuml Meclttd•D SOO dl mıa birçok teclktlrler.le, •••-
lira 1ardım lıt••••kte 1 

• ltaaaı• ıeltrl " aıtlerl fJf 

B •• 
L••• bu ıtltl bir para•ı• _..1 • tutulmannt •e b• Jlau•• 

•erılmeetle k&1llJ• ba •ıt• de bili• tıler,.. latl kal· 
bı:a TerJlecellDI •• beh••• 
bal bu yardı••• ,ok Jerfn• 
de olacalını e61letll. l.a~•l 
tle a1aartf eacl••••• lau•· 
le olaadu. 

.1 Ba•· 
Yia• ba •eJ••u• 

cl&rmadalıt mektebi• ı 3.500 
lira lak eksilt•• ıa. •bal_... 
karar yerilerek ald oldul• 
eac.üme•e hayale edildi .,. 
bu buıuıta Huıuıl Mubaıe 

1 
be MOdllr6 ile Sad&k D•• a 

• 1asler 
(Babkeılr) arallD 
teati etti. 

Muallim kOtOplaaaelerl 
o• Ura· 

ziraat mec111u11ın• 
lıls aban• bedeltal• .,.,tl-
meıtle Sıhhat MOdOrlDIOoGn 
memleket haıtabaneılae 45· 
50 llrahk btr dtıçl Ocretl 
konulma11. bHtabaaenln 
700 liralık tamiratı lçtn 

Mecllıe "'"" eltlil yaıılar 
kabal il• 11hhat •• mu•• 
zene enc6111en1ertnde ince 
lenmealne •• Nafıa MOdGr· 
IGIDaln Suııi1rhkta yapılacak 
pa•1onun 788 Urahlr ti&•• in · 
ıa11 hakkıodald yas111 tedkllr 
edmek &ser• Huıaıl mu•a • 
ıebe MDcllrllfl•• 16nde-

rlld1. 
Yine, Hu•utl Mulaa,.t.e M .. 

dGrlGfOnla VtlA1et maıbaa11 
lçla tanstm etltle• ltet mad· 
delik talt•ataam ... • 1• taı 
dtldn• dair 1aaı•1 okand•. 
Bunda matbaeaı• •talman 
••Ja klr•J• .-ıl•etl lıtul • 
,ordu 

Baıkaa, eratl• huer ... 
ıuaan Hudıl M•he,.b. MI 
diri• Vd&r•t ••tbaa-ın 
klra1a "'abat ela •tılmaıaaı 
aeclea 1-• .. rdlll•l IOrM. . ............... ... 

•aftır. 
Bunun lserı .. relı dedi ki: 
De.,letctltk rolu•M 1lrl· 

J•• TlrklJ• Cumhur&Jetlal• 
bu 1ıbt ıılerl ~tllaaua ellad• 
buluadurdufu i.lr deYlr4• 
,ıs. 

Eler t.ar• matbaa11 lttr 
h•MP ..enmtrecek yaalr•te 
llllımDtM buaUD ...... .. 
de•a• eden mlrakabe et
memek 1Dslnd•• 11•1 pi· 
dttını ıl1lemek llaı• ıeltr. 
V•lly•t• pldttımt mit• 
aklp. bu •at"a•. 

DID teftltl•• ald tıleri .. ar· 
kea, bir mallJ• memuru 
tarafıadan tefttı ••il•lı ol· 
dutunu H bu rapor• ı&r• 
de, kendilerinden it lıteamlt 
olduluau &irendım. Bu ra· 
por, baıtt bir ki· 
iıttan ibaretti. Bunun ilserl· 
ae Hutual MulaHebe Mldlr
llllnl, meaallyet aolJt•••· 
dan mftdGr •• muba .. beclJI 
ıl•t•rtle• aok .. alan• lkm• 
ıı yolunda bir kend• k••
dlm ika• etti•· 81r •lddet 
eoar• •a•a•I idare, 
··•b••JI t.Etlt ettik· 
teD I08f& rl•• teabfta etti•· 

Ba11daa ıoara Et•• A1-
kut; ba ııde laerlaanıt lıtir 
.1s .. 1sı.1r ............... •at-
.,.... aatd•a1••• "'a icara 
.. rılmnlal icap ettlrmı,. . 
ullal, ita ıel&lıa t•l&la et .. k 
ıurettle dlselulmell•I• I•· 
kiaı ela buluaabtl••l••I a11ll
ladı " matbaaıa meft•I 
elemaalarla~ takYIJ..aDe im· 
kla elup olmadıl•••• tedkt · 
ki tle .... ., ...... k ••t••• 

( ........... ..,, .. ) 



Cumhurreisimizin Nutku 
(Baıtarafa birinci ıayfade) 

cıddi bir d ıkkat Ye aamlml-
yet 16atermııterdır Halkurıızın 

her tabalsesıle memlekeun 
her koıea!nde doArudan 
doğruya Aradığım b11 temaa 
lar benim için çok l ıtlfadel ı , 

hatta çok zevklt bir uıul 

dür. Kü;lk, büyük mesele 
Jerfa benim 6D6mde orta)a 
dökOlmealnde Ye lml&ln 
derecesi tlzerlnde hayallta 
kapılmal&11zın millet dertle 
rlnla açıkca mutale edil· 
mealnde halk ldereatnın 

bilyllr nimetini bulurum. 
Çok defa konuıulaa ıeyler 

zaten bilinen ıeylerdır. Bu 
aunla beraber aynı ıeyıa 

mubtehf mabıtte muhtelif 
•atandaılar taraf ıadaa ıoJ' 

lenmeslade llıle btr tıtlf ade 
•ardır. Sonra bizim hiç umul 
mıyan k6telerde lnıan ye
ni meHlelerla yQcudundan 
haberdar olur. lnanılmıya
cak kadar uf alı tedbirler 
mtllet için bt1Gk faydalar 
temin edecek hizmetlere 
fıraat •erir. lu uzunca es· 
babı mucibe ile anlatmak 

benim için haki" t bir zeYk 
ıamlml bir ıevfnçUr 

Aziz vatandaıtarım; 
Cumhuriyet H lk P rllıi 

ıtmdıden memlekella bütQa 

menfae.tlarına ve bCitün 
evlidlorını kuca!dıyan btr 
ıtyali aile halla~ gelmttt!r 

V ataadaılar; 
B6y6k Partinin teıktllh için 

de ber tOrHi hizmet •e in 
kltaf imkanını bulmektad!rlar. 
Partinin bu mahıyeU lltık 
balde daha ziyade keodını 
ıöaterecekUr. Ene l Halk
e•lerıade memleketin içti 
mai ye kültürel aahıı.larandı 
memleket• blzmet etmek 
açıo ııud tlı vatandaılerdan 
ıenıı mıkyaata bızmet lıtl· 
yecetız. 8onra puta teıklll 
taada memleketi• ıı1aıl 
terbtyeıl •e lokııafa 
için •atand•ı'arı•ız ıenlı 
bızmet ıabaları bulacaldar. 
Dıyebıhrım kı ıeıecelr. inli· 
haplardaki mebuı ne11ızet 

lert Halke•lerlnln •e Partt· 
aın d6rt ıeneUk faaltyetl 
eana11oda kendi keadderınl 
kela1hkla a6ıtermıı olacak· 

llU1orum ki, Yatandaılaram hr . 
la J&lnodan memleket me· V atandaılarım bal&rler ki, bir 
ıelelerlnl 16rGımck benim ılyaai partıDID 16k1ek ıdareal 
l~ID ıaOrhı bir ze•ktlr. tarafından lbGnt~btplere 

Se•ıtlt Yatandaılarım; namzet 161terl&11ıeıı tab•I 
Şım dt lıtaabul Oel•eralt•· bir 1•1dır. Bızlm anla•n· 

ılnd• bCUQn Tataodaılarıma mız da b61ledlr. Bununla 
hitap ediyorum: beraber namzetlerin balkla 

Memleketimizin eo,ok tema11DI daha ziyade artı 
Millet Meclıaınıo yeat aeçtmlnln racaiız ve rlyaaet dı•anınıa 
ltaııada haiz olduiu kıymet • takdırlle Parti teıkıllhDın 
•e kudret &iz ka11>&fhracak takdırJal daha JalundaD bJr 
bir Ya1.l1ette bulunuyor. btrlle temaaa, ıeçllecek 

TOrk mılletf; her tirli nl · uıullerl ıımdıden tccrQbe 
fak teılrlerlDden uzak Ye •e teklmül ettlrecetız. 
Nllm bir birlik •e bera .. er· Aziz •atandaılaram; 
ilk ha•aıı lçlade kend•nı 161· Halkçı bır tdareoıa bO. 
termektedlr. lnıanlyetlo ıe · tOn ytlkıelı ve ileri teki· 
çlrdtil b•hran içinde birçok mnllerl ılyaıl hayatınızda 
milletler ufaktaki bldlMlert mütemadlJeD tahakkuk et. 
bılhusa keadı lçlertnd ld Urecektlr. Mılletln mGraka 
Dlfak •• zaaflyetteD dolayı beıi idare tlzerlDde bakıkl 

lztlrepla bakıyorlar. Tlrk •e filli olmadıkça •e b61le 
milleti beyaelmılel ılyaıetla oldutuaa milletçe kanaat 
yaran itin iteklenen had!- edılmedtkç• laalk tdareat 
Hlerl hazırlama11 lhtt - vardır dentlmeı. Ooua lçlD 
mail karıııında her Uir· b61ük Mıllet Meclıılnln -.a-
10 alfaktaa maıun Ye mft· ~•f• ıfa etmesi en ufak bir 
teneffır bir laalde keadlae tereddQde mahal veremı1e · 
iO•ealr vaı.lyettedtr . celr ıallhlyette olaaaktır. 

Milletler lçla en büy\lk Bü1Gk Mıllet Mechıl mıl-
ku•Tet her ılllhtan keıldn, letln dahı·i •e barıcl bi1Uln 
her kudretten Oıtln en bü· lotıheplanoıo balukaten 
1Gk kuY•et kendi evlltları kudretli ve uyanık temınatl 

aranDdakl btrlık k'1YYetldlr. 
Bllha11a nilfuzları çok mil· 
letlerln heDÜ'.1 tnsanl1et ide· 
alt tçto lıtlkrar bulmamıı 

h rlç ılJuetlerf kuıınod 

nüfuzları daha az milletle· 
rln baılıca dav oecak1 &rı 
ku•Hl kendi tç.lerJndekl keo· 
dl aralarındaki oıf ak11z ber · 
berllk kudretıdlr Memlelıe · 
timtzln halt bu b lnmdan 
çok kuvvetli ve çok ümllh· 
dlr. Kırk, etil ıeaenln türlü 
atfakluını türlQ tecrtibeıtz 

lıklerlnl •e fe ketlerin! oku 
muı ve içinde yıııyarak 

acçhml§ olgun btr ılyaaet 

neallmlz var kl ye ni yetııe.n 

nealllerfml71 sty ıetln ııe · 
hırlerindea koru1ar k 
onlara Türlrlyeye uygun 
olan en ly• ıfy ti mua§e:-e 
ti hem ~rneğfnl hem, ter· 
bf yeılnl verm ek mevkUnde · 

dir. Gerek m tbue.hmızda 
Ye gerek ılyaıet daml rı 

rnızda ıördiiiüm hal meıu 
ltyetlo taukba1 fçtn çok ümld 
v rtcl ôldofuou •ıtande ı 
\ar11nm 6aGndc zikretmek 

olacaktır. 

Büyük Mıllet Mecllıl mtl
letlo menfaat ve idaallMIDI 

haluk ten temıll eden btr 
millet huliıuı vaztyet ve ıtt · 

barında bulunacaktır. Oouo 
ı çın, ooun tcıek ülüod ve 
onun çalıome.11nda hepimi 
z.ıo en temiz g•yretletlmlze 
ve emellerlttılz münden1tç 
bulooacakttr. 

Geçınlf Mecllıı, M~cltaler 
11Uklil zaferlaın haz mlma 
51oda ve on bet aecedlr 
tftıhar eHlllmlz bütOo icra 

tt beıtıca meınel ve kud
ret ol muılıudır. Geçmtı Bü 
yük Mıllet Mecltaler ı nl mtl 
!etimiz ve terıhlmfz. bu hür· 
metle yad edecektir . Bızlm 

Hüyük Mıllct Mecll!lnlo ye· 
nl Jntıhabı Yeıllut lfe onun 
vuıfl rınd11n ve vaz•fe lerln 
deo yeniden bahset me· 
mil.in ıobebl . on millet ha· 
yohnde yeni blr telc ii cnül 
tem ıo ettirme k fç tod ır . Şüp. 

be yoktur ki bua6o lıt krar 
bulmuı bir mtlıi varlıktan 

n f e1talı lnkıl& 1 r la 

TOKKl>ILl 

Deve G. eşi i P 
z r Günü Vapll ı. 

-
Yarımdünya ile Rakıbinin 
Boğuşmalarını 40 Ki~i 

Zor Ayırdı. 
Pazar ıüntl 

l6btl yararına 
ıOreılerl çok 
du. 

Telupor ku· 
Japılan deye 
entereaan ol· 

reıler için l 4 deve ıetfrtl
, mi f ll · 

Senelerdenberl yapı1mı1an 
de•• 10r'11lerıaı ıaı mek ıçıo 
· ha •anın ıoluk olma11na ral· 
men • ıtadda bınlerce halk 
toplanmıth· 

Saat tam 14 de pebliYaD 
deTeler ıabanıo orta11nda 
ılar eiır Ye baılaranı ıaja 

ı~la 111aırurane bır eda ıle 

çevırertk •iızlerından k6 
pikler HÇa hça da•ulla do 
latlırah1ordu. 

Bılba11a hiirbanı1elt Hüı · 

nauan YarımdG .. ya ıı

mındclLt de•eıl nazarı dıkka 

ti celp etmekte ıdı . GO 

t e t • k k 1 l etmlt 
yeni cemı1etıD tb1:111mı1et 
•• huzurunda babı edebil· 
mittir Oo beı senelık Ata· 
t6rk ldareılniDID mOıbet ne
tıeeıl olarak mümk6a olmak. 
tadar. 
~ Atatiirk6n ebedi adını h~p 
beraber yiireklerımızden ta
t•D ınıl ve tazim b ılerlle 
yad edelim. Onun b&tıruına 
karıı samimiyet tezahürft· 
lımızla yer yCb.Q ıöklere 

kadar bir daha çıala11n 
Aziz ••taadaıları ; 

1 
Bız laalk tdarHlnln milletlmt· j 

zla blnyeıtne •e arauıune ea 
uyıun ıeldıjt kanaatınde

yla. Halk idaresinin en 
nazik tarafı bundao enarıı

Je •e zora meydan •erme· 
meıınt taaalm edebilmektir. 
ÇOnkQ, ı•rek a11arıl ıerek 
zor halk ıdarealaln muhıtın
den kQlfctaızce dolaıabılea 

•e o idareyi kaknnd•n tab· 
rlk etm•i• ııudath olan has 
talıklardır. Bu hutahklara 
karı• J•tltmlt Yalan evllt· 
larının klft derecede olgun 
•e JUrd dOtünür olmalarlle 
mukaYemet edebilir. BiiyOk 
Mıllet Mecıtıloln biidceı ının 
ve ıuChundakl te .. a6t •e 
Tataoın y&kıek emalyetınl 

muhafaza kaygısı temt • 
natların en batında 
olanıdır. Göriiyoraunuz ki 
halk ldare1ıntn feyızh hız· 

metlerini tahekkuk ve telli
mfil ettlrebJlmek ıçto de kıy 
metil ıartlar vardar. 

Se•ııh •atandaılarım; 
Yeni aeçım baıınd hO 

ktmet proframının •• icra 
atının çerçe•eal haricinde 
olan bır, iki noktadan aziz 
memlekete hatap etmek lı 
tedım. 86t0o d6nyanın dık
katll ıazlerı 6nGode btrlık 

~e bereberltk kütleıl göıte · 

ren• kudretli TOrk mıllett, 
kendine ve td resine ttlma· 
danı ılhtermek tçln y«ıol 

btr fıraat bulacaktır. Hep 
beraber bu lmtıhand n ıe 
refle ve muvaffaklyetl t;ı 

lr&c•l•mııa •mfal• 

E••ell, Sa•aıtepell Muı
ta!a ale ŞüluOıdla de•elerl 
16reıtaler · Uzun bir dtdlt· 
meden ıonra beraber bıra
kıldı. Buna m6teakıp Bala· 
kealrlt Ahnın de•ul ile Mus 
tafanıa de•elerl ortaya ıe
tırıldl. Nedenıe de••l•r tu
tuımıyor, bCltOo uiraımala . 

ra ralmeo bir ıkı hamle yapa 
baldaler Bu da beraberlikle 
Detıcelendı . Yıne aynı de•e 
cılerıa dıfer de•elerl 
ortaya ıeldı. Onların 

bıraz daha 11ln tuttukları 
•eillda de•eleriD etref ında 
kUerdea tam mlnaııle bır 

tef ıörülemııordu. 
Sara b6y6k •e m•ıhur 

de•elere ıeıtyordu. HüıoG· 
DÜD karatU ibıle Sa .. fl~pelt 
Maıtaf anın de•elerl bat al· 
haa ıOreıthılmek için orta 
ya ıeurııdı. 

De•eler yan yaaa ıettrıl· 
d ı il •akit btrbırlerıne 
uaua aazaa baktılar, bir iki 
defa bıaca lara hnmle 1apıl · 

dı lııte kakıla deTeler ••· 
banın etrafıada btrha1li 

dolatblar •• nihayet ha
kem heyeU lna laraa bera· 
berekalclıjını llln etti. 

liu loa kadar 16re,ea de· 
•e erden tam m•nuıle Itır 

ıGreı Hfredem dlk. Her · 
kea Y aramd6ny nın ıtlre. 

flDt ae'retmek lıtlyordu. 
Zaten oouala baıa ıüre· 

ıecek hlçbır dcTe 1oktu 
Ooun iÇIQ HlboGoilD Ka
ratülilsl buna çıkarıldı. 

DaYullar bil6a hızıle c;a · 
lıyordu. Her iki de•enınde 

aiızlerı bajlandıl&tan ıonra 

ıahanın btr batından Karatü 
16, dıjer taraftan, Yarım· 
dünya ıetlrıltyordu De•e 
ler daha hırbırlerlnl 161 ür 
16rmez hızlandılar •e he 
men boiuım•i• boıladılar. 

lıte aaıl deve ıüreıını 
bunlarda ıeyredı1oruz. Ya· 
ramdüo1a haktk ten lımıle 
m6teaaalp bJr ıektlde ıDr 
flyor te Karatfi ı iioQo boy
nunu ıltına lmıı b6t6a vQ 
cudıle Qzerfno olurara ezt
yordu. Etrafmd kilerin da· 
kıkalarca ayırmak ı~ ın uğ 

raımeları boıa ııdıyordu 

Ç6okii Y anmdOnya tam 
m!naaıle l ızmıı, altıadakl 

Karatülüvii ezmekle me11ul. 
Nıhayet, otuıı, kırk ktıl· 

nln urıın ve ıopalarla gt 
rlftlğl bir mudabaleden IOD 

ra bin möıkü ıi.tl boluıma· 

larınıo önüne g çllebı ldf . 

Hakem heyeti bunl rın da 
bera b r oldujuou illa elti. 

Bund o ıonta bütün pela 
livan develer b•rbtrl ardıoc 
dtztldıler. Önlerinde davul 
olduğu h ide eeblrtn cıuM · 
lerınde dole §tıraldıler. 

Bu ıuretle de tı(ireı!er ıoga 
ermlt ol4u 

Taleben ·n bil
gileri sık sık 

yohlanacak. 
T alebenln ıık ıı der e 

kaldardarak bllıılerlnla JOk. 
lanmaıın ebemmıy t veren 
Maarıf Vekıılıfı okullara bu 
buıuıta bır tamim ı6od r 
mııur. Bu tamimde talebe · 
alo 11k 11k dene kaldmlma · 
tıDıD, deralne a6re yazıla 

1oklama yapılmaııaıa, tale· 
benin 1oklamayı mtlteakSp 
aldıiı Dolu ôlrenmeaıoın Ye 
talebeye her den için hazar · 
lakh bulunmak tt11adının •e
rllmeaının pek faydalı ola · 
cajı taır•b edılmııur. 

Mesut bil ıvl~nme . 
Kepıül Nabiye MOdQrQ 8. 

Hnıeyln A••l ıle Kep · 
ıGdQn tanınmıı atlelertaden 
8. Haaan kızı Bn. Eırarın 
perıembe ı ... ao bt;çok da· 

•ethlerln huzurıle e•lenme 
meraıtmi yapıımııtar. 

Tarafeyal tebrik eder, ıa· 
adetler dtler. 

Seri biıt kll l loşuf anna PJ· 
zar güni de dnam ed.ldi. 

BcdeD T&-rbıyeal Dtrektör 
lüi6oün tertip eltıjt ıerl bl 
ııklet koıularıoa pazar gil· 

nCi de 40 kilometrelik 
meıafe dalatllDde devam edıl
mltUr Bırıncılttı 1,52 dakl 
kad& SabrJ, ıkınetlıij 1 ,53 
dakikada Met.met Kutlu, 
Q~üncll il l 40 dakik da 
Saıerman Okça, dördlocOlüQü, 

eııaeılıll •e ltancılıiı Meh· 
met Diker, Mehmet Mellls 
Ye f rn Ôzı ç k & amııl r · 
dır. ............. 
Vılayet Umumi 
Mecliaınin 
Toplantısı 

(Baıtdrafa birinci ıayfad ) 
anın Meclııe nrılmeıtnın 

doiru olecığıDı 161ledl •• 
beyetl u Dl u i 1 • c e 
bu izahat muvafık bulundu. 

Hunu m6te ktp Sındarıı 

Kaym3kamlıi·11ın nehlyeJe 
isale edılecek l~me ıuyuna 
7500 hralak yardım edtlmeaı 
buıu1-1nda yaz111 eıaa olarak 
kabul edıldf F k t bu buıu 
•un bar kere de Nal ıa. Mü 
dOrlüğO tar fmdan keıfedl · 

llp ona ıore btr karar alın 
ma11 tçin cvr k Nafıa ~ü 

dGrlüjOne g&nderlldı. 

Ay ahkt bır hutabone 
eçılm ıı belediJenln 
halthazuda ütceat buna 

mftıatd olmadığu,dnn bu hu 
ıuıta Sıhh ye Vekilettoden 
temeoolyatta bulunulma ' •e 
oradan alıneo cevap ze· 
rıne ıcap ve tm"au oluraa 
yardım edılmesı e Ahbey 
adaııon, Sı ırcı na htycı inin 

1 ı• bl btr , ebe t ayin dtl 
meal l~t ene m ne gönde· 
rıldı 

Soo olarak lvrlndt nnbl 
yeılnde 24 e y.u lde boıla

m k e 28 yıfılde bıtmek 

üzere dört aOn dev m ede · 
ce'k btr p D 7ır ı1m11tnı 

.Kızılay ... •' 

Yıllık umumi longrEsııı 
dun yı pt1. ~ 

Şehri iz KıaılaJ ••rk• ~· 
vlli1et kongreıı pazar •,. 
famı Paıtı btoaıında 8J 

•" ierının elu r&1etınlD itti' 
kile yepılmııhr. • 

Kurum tkfnct baık• ... 
A•ukat Nıyaal Ak1ürek ,_ 
raf ıod o toplantı açıldıkt . 
eonra Pertev Etcaotlu kol. 
ıre barıncl batk alaiıD• •f 
rıldı. ' ~ 

idare heyetinin bir ,eo.ı~,. 
bcHp bu ılıa11. 111eaaı •• fi 
ah1et raporları okundll 
takdirle karıdeadı. f 

939 V arıdat •• ••"'~ 
bGdceıı (5550) Ura ol•'~ 
kabul edıldı. Nızaa>O• ttf' 
mucıbt ı ce merkez b•1'.,J 
tefktl eden 15 luıtdeD tf 
l&arra tle ıhra~ "dıhh ve IJ,,. 
laran yeran yeDıdee 

atandı. .. .. 
Bu aeçlmde Sıhhat 

d6rii Doktor Mubllı S•~ 
A•ukat Nırazı AkJI ,,
muhasebe memuru ı f 
Taaıeı, tabıH mea>oru ~ 
rl Aral, t6ccardan I• " 
Tlrtloilu, A•ukat S-s' 
Denız, A•ukat ! .,f ık ts• f 
ran, tOccardon HaıaD 1'~ 

. t adotıu, ~lmyaıer /. J 
Ajabe1ojla, Eczacı J. J. 

l s-~' Sajhkfı, Eczacı Azmi ' 
tüccardan Necati l1' Ilı 
tüccardan V a11f lıp•'11 
ebe AhJe Seberma11 ,,., 

ile• la•J•lf•e a1r1ldılar·~ 
Meb•ılarnoııchın Ge ~ 

Ki:11m ÔHlp ile H•f' j 
Karaa. Ankaratıla topl•'~ 
ol B ıeıael merkea k011 

110• m•rala as ıe~ıtdılet· f'I 
erkea lıaeyetl be 11:,, 

lolade Japaeaklan tlk ~ 

lantada arala rıada ı.i•'' 1 
J•U ıetlml yapu:akl•' ~ 
BtiJOkler konırenl• t• ~ 
matı telırafla arz ed•I'~( 
ru•namede kenuıulac•ls l" 
ka madde ol~adıl'' 
Jenl h yet muv•ffalc11 ,1 
temenaıeıle toplaol•1' 
Terlldf. 

Zabıtar h . ret ve f I~ 
1 ma . ; 

Ev•elkı gün Kurtull1f r" 
halleılndeo lsmeıtl ojlO ~ 
barr m ile Mant1&h 11e ,,~ 

e Ahmet adi•' ol 
ft\bı lar ıerhoı olar•lı: _, 
çiler mabıılleltndekl 6 ;' 
kebvealae gttml Jet· 1'İ 
da kl§rt oyn makt• ısı~ 
Reeep oilu Cemali ~d ~ı/ 
ıol bacafınd n varolıt 1~ 
aarado. v kav ıeleı> ,ı~ 
memuruna do b koret I' 

l•'' .. erinden y kalaoao•f • d'" 
l ı ye f te ltm edıhnlt1'' 

k rar veraldl . ~,l..ı 
Gönen e.uııındaP IJ~ 

ile Erd k ezuıodell S'ıe' 1 
Yücelin 1 tedı i tzlfJ I 
rlldt .. ,oı" 

Ruznııoıcde görU '~ 
batk bh madde olıJl: r, 
dan M clıe ıo 9 ıJJ'' 
t embe günü s t 

13·!~~~ 
top! nmeıma karat ',.,ı"f" 
ten ıoora cetıe 
bu}dg 
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Polo ya Ve •• 
Macariıtanın 

iki kararı. 
Va dmanın Muhake

Okullarda yen! 
inzibat ted- · 

birleri. La FigarOnün;öiarOiiün vafşon sija atı bakkrndakl mutaıeas' «Mecarlılaoıo •ntıkomln me i Yakı da BaşilyOr. 
Maarif Vekllltil, me'fc•l 

talimata ol&ullarıD tç alu •liaı bilir? lanı Cana, belki da bu on halı ecmua- :::. ::~:.:, .. :~·~=~~; .~:::· 
l\RID l8S81lldlğ~ •d~nyamn lBkSI. l•n"on ~·il h:ı SSe ng·g. laraodan bovok btr kısmmıo 

Ulı U 1 tevkıfı ile oyoı zamana te 

tererık Pa onyahlan IEth r tlmLk Ü i ın l.rpı'm ıt,r.• ıadof etmltUr Bu pattlDID 
~t 9 t•fı olan biobetı Sutauy, 

La Republıque er k m n için doiru olduiu kc.· malimdu ki eaıuen aylar 
"o • yabat eden kont Cı bul edtlıeı btle artık h ki claaborl beplıte yd l. 

..J Jano - 8· Sto7adıno lçlo l F Macarlıtaada Yubudl aleyL· 
• ftheıl dca öoc H 

1 
d uym makt dar. ılba· a ııt ıra • ktk uhk it tya an bu ıl · clAl'hlı talnl"•l•MiDln Ya· 

mitti - E111 a ltaly ıle hudıler hakkındak i llaaao· 
Polon1aoın aral rı IJldır -e etl t tbık etmeıtoc im L "' 

1 
l b a lardan ceHr t alarak onlar 

ıııa ziyaret pek tabiidir. Oıt-lik D • mamııtır ye uguD iki "" PolooJ kendııtue ılyHl re ü:ıterınde tasyıldıer J•pmall 
memleketlD müıterek -mel• l " alızm •e ıuplea cleral •ere· na mani olmak için eslıct 

•rt vardar, mesel p ı M Y M o on1a bthr. acar kabıouı. b6rkaç haf 
le •car budutlarınıa bir· Polon1anın dıt poltUka ta e•nl bir ıloaıola ııtılaa 
eıme.ı buauıund o)duta b b b • b uıuıunda ıu ıon eenelf'r om a uzerlne tabkıkat aç 

11 1. Çekoılovak faclHı eı zarfında bazı hatalar düt tırmıttı, Pek ciddi bır ıe 
naQnda 1 k V ere arıova, ıe müt olduiu aöylencbılır. Me ktlde J•1tıl D tahkikat bir 
rekıe Ro d m a, aıajı Kar ıell Mılletler Cemiyeti he çok memurlar1n partıJe 
pat aeddlnta ortadan kalk oüz lıu•vt:ttnı kaybetmemlı 11>enıup olduklartna aıeyda· 
ID•ll bekl~nıyordu. Fakat ken Polonyanın · ona darbe· na çıkardı . 

ıa ya •lyaıeU Al ler lodarmıt olmıuı ve1a Son •erll~n karar Macar PolonJa J 1 
IDaa «Hto• au •• Roman· Çekoalonkyanın takıımıne Nezılıilne ntbal darbeyi ıa. 
J•nıa bu pr oj J• muhale d f m6zaharet etmıı olmaaı ten ırm f mıdır? MOıbet cenp 
•ti loQncle etil le 
1 

me m~cbu· kıt edıtebtltr. Kım hatl yap· •ermek fuıa tlerı aıtmek 
'ı Y•tl•cle kaldı . Polonya .... Ç H talya bu k n• mamıthr ki . olur Onk6 unırlıt parti 
ıfln .. a avetmelert bır Sununla beraber Polonya menıupları, daha öne• on 

b f 
Y~•ecelıderl Gmldınt mu d den ayrılarak lmred• ._abl 

• •ıa edt 
1 

tploma1lı ının eon derecede • • 
lsı b l Yor •r mı? Bunu b l d neıloe mGzeheret etmlf olan 

111 1 ebıhr? O ma aret • avrandıfı kabul 
Dın bltün b. rla Avrupa ecUlmeltckr Bır çok meaele cMacar ha1atat ılyaıl te· 
le bt L u auntalsaıı 61 ıekküıG içinde toplanacak• 

' •ay•aım h 1 ler eratına ııluıan Polonya 
hJor lıc a • tnde ka · lardır. 

1 ııttkba l& h umumiyet uıbarıle büyük bir hGkQ aıuıuoda Şüpheala ki Kont Teleld 
••Jor. 111 ••rc.nck kolaJ ol· bir ı6riit aydınhlı göıter laHımlaraoaa, meırt bır par· 

mlıttr. Bir n , bnzı hid ıe · B C ti çerçenıl ıçınde yanı ba-
. lanonun ler •aılyetı bulandırmııtır. lamalı •• b zemini yok ııoda bulunma11n1n, hlk6 

1 •ıa •h•alde Po Ruı polıtılı " tarkta mu met bın .. ana ıuıkuti yap· 
ODJ•nın neye kara ••z t d i t 6 A cetınl öi r •ere· eneJ e 1 ı rm •ı 1 ru- takları ıızll teıeklt.lllerde 

renmek l~ın Var nü yordu Buıünkü So9yt!ller rot 01oamalarma 1Dlncceh 
:~•aya ııtcn•ı olm•1a tm Bhlıtı h•krar . p ı ı f rollae oıduja k.aaaaUDdedır Fakat 

Dil& deltldır. 8
11 

M d bu baıka mealle• etlerde 
lınıa d u110 öomüıtGr Polon a ııyasetl 
bu :_madı Beıırada da aoanewi rolüne de•am ede verdılt netıccler pek de ce· 

maa1atla aıtmııu K ıaret verıct olmıyaa Itır he· 
~l~r? Kont Cıaao. b~tkı ~: rck b6Uia otorıtetınt ka- ıapllr. Avuıturyatla cVata11 

e azıooe ltaıı He •ıtar. fJıh•kıka tHkta pel'•er cephe» ele Nazılerı 
il aaec .. uaaı ft nı• taıarladıiı «dD •Uin rolG oynı AD odur. mantıla da•et için keadı 

takılmt.D ad~o hır h oy nın Suı cıddt hatal ıa rai 1
- 1 i lle glı aOJDUDA a DHftl. 

terer lır Polony ı l en, bu v zıyctı muhafaz• Ne de olu. antıkomlntrra 
1 arı teahır etmek ümıtlıne il l •hoeıtnl b ıl ı oldu u mu paktın auı.aaatle NaatlerfD 

p 
1 

•pa rnı hr ,. d o enJaaın it l · azene eo ııeııoe berçludar tedtbt laidtıelerlnıa a1aı 
benaer bı • yaaınktne lıte bu ıur d•dtr ki m\ite zaman.la vuka c. ıelmeeı btr 
bulundat r ılJaıi Yazı,ette madi ıur .. tte d•,..lten ._uv'fet ..ı f ! Q zama• .., """ n teıa•I ıut • maaa ıerek 
ileri ılirGıQ •aaıaD nlıbetlerınde ke•dl m••kll Ur Keat Telekt Orta Avnı 
lettn h Jkor. L u akı dev· aı rnuhafa debllm•ıttr. Coi · pacla baılnkti laal •e t•rt 

er l ııı de d&rt ot •iıında bire Y rahantn keadllcrlnc nıaAlak lar t~lnde Macarlıtanan dıt 
dırler· b r mevki ıebıbı· endııeter aorlad• Xı memle polıtllıa11nın eeyrlnl tleiııtı 

' azan tezatlı m • faatlerl telif et k 0 ketler için, uvetıe 1 rleı· remez. Ancak mıhnre ya 
rJyeUndedırıer Ve rnecho mtı mıl ıt bir doktrinle bar. palan h••tzlcr lotf nde bir 

. e IOD de· ltkt ,, •-recede mahtraae e. e cıtıalyet dalma bir free yapabUlr . Macarlatanao 
bu yapıl D Oıtüoıük va11ta11 olarak Al d d 1 u•aaene - mnnya aa a e•ve -
IUba OJunuudao kalmaktadtr harar~tlt bir teraftar1 oldu· 
1 Br •• nlfuz temin eder Vi d , •r u mul&ayeıenın btr 1: lmlr d Orme ıoD iu komGnl••• karıı btr 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L:e~F~ıg~ar:o~~~~m~O:e:a!d:e~le:•~f olan antlkomln· 

•f>o•D TOrkdllının Tefrlk11eı· aannoan DDGD 

0 
• aaaaoo• l btr kıaan pıyadelerden mft· 

g c E 1,1 • ,, ~ IJ t •o teıekktl olan Katay ordaıu = nı ~~ j • iti : da onları yakalayamadı. 
a ' • Tema~ID bunu haber aldı; 

\: aıa n: H Lıl.ıf P Çevlrcrı: /:. /\ I' ER A TA l• RA T : sert ••trıh atlorıa hı• bıldı 
OaaaaaaD DDD 1 cfrı ,""& 

17 
~O 81 kaclar sftratle ıteplertn 

aona aa na oO her tarafına emirler yolladı 

l'emuçln bu ıttıfalno, da 
ha 1aıh ola o 1 utrul han 
tarafında• telcllf edılm ıını 
beklemeye ha•·._ı d •K Yar 1 TC 

Tuirul da ona raaı oldu O 
artık ıbtt,arlamııtı •e bll 
haau Motol h•nı için hueu 
d bir mubabb t b 1 ea lyordu 

Temuçın bu ltUhlıa her 
z m•• eadık k ldı . Ekaerltl 
Bud11t v J• leı • m olan K • 
raltl rlo c nup obalan, dGı 
manlara ol o H1rııt1yao Şa 
maniler t r fından hücuma 
ujrayıp hıcrete ecbur olun· 
ca, Temuçlo erlerinde du· 
ramıy 0 yırtıcı Jellerıa ı im 

dada yoll dı . 
Ve ihtiyar l'ulruluo rnOt 

ttfılcı olmak 11f ati le e, tıc 
'' olar• ti •• le 'Jfr•t• 

m J beti dı . 
Onun ftkrlo ı&re fıuat 

muvafık 161 Clo\i f vkaltıd 
ordu. K t '1 memleketloln 

du•arları arkuıodekl. Altun 
Kauer, J•ltığı utkudan lu 
mıldayarak uyandı ve 8ayar 

a&lO Tat rlarınnı lceodı mu 
kadd~ı hudutlarını h•ç aay 
dıklar1D1 atari dı T b • e aıı · 

nan bQyQk haklarnu bıma)e 
iç n d • bu utanmaz kabile 
lerl tecztr elma" '"'• b u .. ere ız 

zat url r harlctod bCıvQk 
bir aefer Y•p•calını blldırdı 
bua • re men K atayh btr 

enerah u ak bir ord il 
r ı u • atar arın Ozerlne g6nderdl 
Fekat Tatarlu her zamanki 
ııbı kendll rint nktl zama 
Aile ot m•'• •H•lu-. Mlhtm 

Kuv•e• h rblyealoln ct>mln 
den ıonra. Temu~ln Tufruı 
hana bir elçl ı&odererelı 
1 atarlaun bir zam•alar ba 
baeını öldt:rdilklerlol hatar 
lattı . Kerattler emre fttlba 
ettiler; m6tteh t ordu, arka · 
larında Kalay orduıu oldu 
fu cıhetle kaçamayan Tatar· 
ları• Ozerfn• yerldO. 

Tatar ku••etlerlata kırıl 
maılyle uetlceleneD bl7•k 
bir mubarelte yulıua ıeldl, 
Gııltp Molol obaları taburla
rını, elde ~dilen eılrlerle el 
duLıç• arttırdılar •e f. atay 
h e,etl ıeferlyeal kumaadanı 

08 
dıı bOtOn zafrr ıer•ft•la 

elde edtloıell rırıatı ••rllmlt 
o1r1u Cenere1 Totrul hanı 
(W anı h• ) 1••' im allar 
kr&b. T••••••• d• ( A.dten 

Mu~atım8 için tütün hP.İİİİİ~klııl ed.ldi. Fıansıı 
adlhni H11yarklan şıh d celp edıyıı. . 

mı balu•ıad•n aldıiı yeal 
kararlan lli V4' etmektedir. 
BualerdaD biri d6rt. bet H 

Framada katt i Va)•dma olftfak meıhur Landru •U 
lb t 1111ubafu• 

mn muhakeme•! ı çın ıon l&iıo ve tnz • 
1 

ae e•rellae nlıbeat edılmlr•· 
cık kadar artaa t~lebeala 

91
ektep ıçıadekt lsatlaamıaı 

1alDIS idare yaslfıal al•ıı 
bulunan llretmenlerle dıid, 
bllOD 6jretmenlerlD Jardı· 
mı tle temin etmektedir Ba 
ouD ıçı• 6tretmenler okula 

1ırdıklerl andan tubare• 
tallm •• terbiye •••lfeeıno 
b•ılamıı ıa1ılacaklardır . 

hnırhlılar bltmlt blrkaf etcnlt bulun•• Netr M•tl~• 
ılD iç ı lılnde mub• keme1e •• arkadaıları buluo•P l • buaull a 
baılamak Oacre bulunmuı· tır. 8u zeut ye 1 k 
tar. beraber telefoac•lar •e e • • 

Son baaarlıklara mahallin· trlk ıırketl •••urları .. 
de ı6rmelır Ozere Ver1111 ya londald vaııfelerllle dair 
ııden m6ddeıumumi maa mOddeıumuoıi mu• •loladee . b ıı• 

vlnlerlaierınden Lami• ı• ısabat almıılar •• u · 
:ıetecılere ba muhakeme bat tam bir ... t ılr•9ı· 
m6oaHbeUle blr hayli ısa· tGr bu 
hat Termtı •• da•• de•am 1938 de yapılauı olan 

Derabınel•r• talebeden 6nc• 
ıtrccekler •• talebe deraba· 
aed•D çıkttktan ıoara çıka· 
caklardır. 86ylece talel.e 
dera eınaaıada •e dııında 
saesaretelz lsalmı1acaktar. 

ederken ıaaeteetlertn ••ıl salon dar oldutu için fasla 
O d yaku• 

felerınl De ıaretle yapacak . dohnuı 761 ° eP larını anlatmııtar. Adlı,ect- ıelen bir bidlıe1e •••
1 

ol
nln bu lsahatını otaa kadar mak için icap edell tetbtrler ,..ıakaclarlara llaım ıel .. 

019ırler vekllllkç• ••rilmltUr· sazetecl •• oa h•t fotolraf · ahamaıtır. l çı dınlemııttr. Mabkeaıe ,.ıoauDA • t. k bul eclıleeek • 
Davada fahri m6baılr mıt ıasetrcl • 

Ur Busalartll ekıerl7etl A••· Diını ÇirGil ç1tiı•iii bir fil~ 
ıi yın~ı bıraktı. teıo pakta ııuralu memsau 

aıyetı~ kabul edıyor. f •kat 
•JDI uman totalllerhiı' dl· 
ter bir ıekll olan nHJODal 
• 1011attzme kartı da mGca· 
del• alyettnde o dulunu l•
laar edı1or. Ve ba antıko· 
mlsatern bloku tle•letlerlae 
ıalatı1or kı. bu paktı deri 
ılrerek Macarııtantn iç ıı· 

lertne karaı•uJ• kalluım•· 
malıdırlar. 

Senra Macarlıtan, paktı•, 
aHları ara1111da katıhkh 
Jardım taalabldl llo1auk 
tektlde ıeaııleUhaetl•e-ki 
miMlleaın hll&lmet mer 
kezlersnde buna ~al ımak· 1 

tadır-taraftar d~ttldır. KoDt 
CaakJ BerlıDdea dlalılnd• 
dıt tıler komııyo•••• t.a 
ltuıuıta •n kati teatlaatı 
•ermtı •• Macartıtaıuo 
m6Uefık orduları•ıD toprak· 
larındaa ıeçmeııne •e o• 
lara a1keıl 1ardımtıla bal••· 
mıya laı~ bir sama• razı ol 
••r•••l•n• t61••m11ttr. 

Poloa7anıD laer la••st bir 
bloka ıırmemek ttl• ılı 
ter.itil atına, o•••la doıtça 
m6naıebetler idame etmek 
lıtıyen Macarlıtaa içi• k&fl 

bır ııttnatılhtar. Oeun •~··· 
dır kt Hudap~ıtede &ıman . 
L'"h mOna1ebetlerıadekl ıer 
ııntık ~ok dıkkatle takip 
edtlmektedır » 

Edith Brteo• · 

l&arıı kuvvet mtldafaa ku· 
mandaaı) unvanlartle taltıf 

etti. 
lu ta ltif için Katayhlar 

hana hediye ettılrlerı bır el 

tıD b•t•kteo beıka bir t•J 
aarf etmtı olmadılar Unvan 

ve hedlJe Mrt yuiurulmuı 
olan Moiollara btr derecey~ 
kad., acaıp ıelmıı olabtUr. 
Her ne hal IH, bozlrarlarda 
tik defa ılrDlea bu betik 
umuma t•thır edlhnek la•· 
re ha"aın çadıra•• yerlettırll 
dl. 

Y eal yeel mabarlpler bar 
tıcı Nllerla) ordulara•• lltt · 
halı eıdıyorlar41ı Tem•flala 
otulları da artık blylm&ı 
terdi. Ha• •rtık onları, aıllh 
kallaamaJ• talım etmek ize 
re ,., krala Ç•p• Nore•ua 
m•IJetlocle harp •eJa r•I· 
•• ıeferlerlae •lndereht it. 
yordu Ç•pe Noyon, IG..••l 
ıamur ıısmeler •• Itır Ka 
taylı .. ,a•attaa •atbettltı ........ " ....... .,. 

rıkah •• loııllsdtr. loıtUı 
•• Amerıkah ıaaetecıler bil· 
ha... katthn dk kurba•• 
ola• dan.as Jın dl Ko••· 
n• atd tabkıkat ,.fhaıll• all· 

kadar olacaktır. 
Gasetecıler eıktd• p· 

laıtlere tahıl• edtl••f ola• •• 
mahkeme h•J•tlDID t•• 

bota· 
kar111ın• ıel•• 11r• 
racaklardır. Beratla• kolaJ· 
ca dıt•r•Y• çılımalarl •• 
mahkeme lıap111saı• J••ı•· 
da yenlti•• teıl• edile• o• 
tkt telef oD merkeıt •••ataıl 

1 laabero ot 
le 1a:aetelerl o aıu J 

d1 ı111ı1t1r • I· 
melerı tenıta • 
rl de ıahttler cnalak••••ID 

.ı 1er alacak· 
,.1 cenabın•• 
larclır. 1 1 

M"dd 1 ••• .. •••• 
u o.. laıftıd•• 

mahkemealD iç 1 
fazla de•am otmı1ecell• 
1a,ıemııt1r. ÇO•kl t~clla ":.: 
kamı yakayı klfl erece 
ailkadar etmlf.. ıelaıtlort 
dınlemekt•• •••ı•t•1ttlr· 

Busaa ..,ukabll mi• JaD 

Ke•e•I• halaıı ola• •• 
da• Sak•JID Ne•Jorld:; 

Parite .. ,.hat ••"•'• • 
lıyece iden••" ıartale ı•· 
batlet iç•• ıeleeektır. Mala 
keme korıdorlarınd• •• 
ininde lattıamı te•ln içi• 

j d 1 
-abefıs aıker 

an arat• ar, -
lort 9 e polıılerlD ıaJ•ll art 

tırılacaktar 

loiıltz ıly••tlertnd"n V I••· 
ton Ç6rçllıa kası Dlaaa 
ıahoe ve ılnema lla1ab•• 
attldıtı zam•D blylk tiril 
ti kopmUf, lebd• aleJbde 
btr~ok ,e1ler a61lea•lttl 
Buı6• ele hakkında bir da 
,,. açılmıt bulaaa1or 

Artisti da•• ede11. btr ıt • 
aema 1ırketidlr •• onclaa 

1
aa bıalerc• Ura ılJ•D ıete · 

mektedlr Hadlae ı•: 
Dl••• Ç6rçıl bu tlketl• 

moka.ele yapıp bir fll• 
çevtrm•i• baıhyor. fakat 
ıo•r• buna yarıda barak•• 
baık• bir ,.,kete ıecerek 
1e•I bir fil•• ktlıJ•· 

la••• ısert.. ltlrt•cl 
ıtldJ•, arllıtl muk•••loyl 
1orln• ,.ur•etillll 1t 1• da•• 
od•J•' Dal•• ı .. , ftl•I ti•· 
dlhk ltarakt•l••ı ... ra tok· 

rar bıtı,.ek •IJ•tl••• ••••· 
l••U .lylGyor: 

- Hea bu fıltmt •akawe· 
lede ttyln edilen med•ot 
sarfında bltlrmeJI tekrar 
ta• hDd ede6tllrlm. Mukaft 
Teled" bu arada llaıka bir 
etOdyo hısmetl.. ıı,..ı 
yeceflme dair ltlr l&aJlt ol 
aıadıiı için, ııtedlll• ,.,. 
de .. rbeıt olti•la•U •a•· 

edlyorUlll· 

dll.'I
. bu hal, ıon mala16ll: ta 

dl· bu ••••· meyı çok ••••' • ,ere dOılnce'e kadar denm 
yette arkaııada bir ıl•arl 
b61üll oldutu halde usak etti. Bu ııbl blr Motol a•ı 

ı •adeee nklt geçirmek •oya 
bozkırlar• doiru abDl 1 

' 
dOil zama•, lırı•dlllnl dOD· eileaceden ibaret ~ellldl. 
781110 

en baht11ar ada•• Daha ıerllerde, hoskarla· 
· 8 bl T muti· rın arkalarında, kıbıtkHlar 

zanederdl. nta e 
nla en blyDk otlu Yuhl ·m6 ve deve kalaılara kapalı 
ıaflr ıçtn en mlkemmel mu· olarak duruyorlardı. Anılar 
alhm de o tdı . Yuhl•I• do· avdet edin•• ar•balar 16· 
tumanun l•erlnd• bir mu· klldG, yurtlara• afa~lar1 eli. 
amma 1ıtıh tdı; kead11l akal, tsıldı •• kıl cu•• ltealer bu 
tttıs, lraraalak dOılneelt ol - afaçlarıa lıerlae ıerddl. il· 
malda bera"8r, babaıaa•• ı tOD bunlar blttlktoD ıonra 
pek hot••• ıtdea yalma• •• da ateı 1akıldı 
korkma• bir tabiata •ardı. A•ı• en lyf parp11, artılı 

Oa ıkıael HrlD ••• ...... wanı baa olaa llatırar Tal· 
adı Tem•cfD. keadl oball rula ayraldı Keraltler, llo 
erl&lode beraber, Keraltlerl• tollara kartı klıtala •• ••I· 
••aılekett•• dotru asana• rur bir ta•ır talnwmıılar.lı . 
••dllerde • ya cık••ıtı Si l • A•a Temacl•I• a a•laraaa 
•arller ıkt tar.il•• ı•nlt btr 
dair• ••lıade J•J•1••ılardı 
Bır~ok aotıloplar, ltlrk•t 
ı•Jlk •• btras da ••htl ha1· 
••• ort•J• ah•m•ıtı; daire 
kapatıldı•• oklar efrl tekti 
.,,. ,., .. r ... rtDtl• Ylll•· 

•ld olan ıanl••tl, wa•ı laa · 
aın adamları ke•clllerl•e mal 
edtnlyorlardı Molollar bua• 
lara hl~ ıea tıkarmadan mit 

.. ade ettiler. 
.... W VAa 



IAYl'A ı " 

Tayareci Lind
berg şiddetle 

tenkid edıliyor. 
Tararecl Lıadberaın Ruı 

ya ve Almanradakl ıeya 

batlerı uzun zamaodan be 
rl Amerika ve loıllterede 
tlddetll hncumlara ıebep ol· 
makta ve tayarect Almanya 
lebınde propaiaodlar yap 
malda itham edılmektedır. 

Malamdur kı Ltndberı 
Amerıkadao loılltereye ıel 
d&ktea ıonra, ıeçen ıene 
Ruıyaya 11tm•f, oradaki ta 
J&re fabrikalarını ıezmltı 
ıoora FraoHya ıelmıı ora · 
dan AlmanJ•J• ııtmııu. Al· 
maoyada da tayare f abrıka· 
larıoda dole t 'Dlf ve Detıcıe 
olarak, Sov1et ha'Ya kuv 

l 

Balıkesir Askert Satın Alma · 1 
Kooılyonundan: 

1 Osmanlı BankaSI 
Mıktan Muvakkt teminatı İhale tarihi Gani Saat 

Cluıl Ton Lr. Kr. 
Kuru faaulya 29 261 00 
P•rlaç 14 305 00 
Nohut 12 72 00 
Sabun ll 281 00 
Ze1t101•i 7 252 00 
Cıoıt, mıktarı Te muvakkat l•mloatlarıle 

kalem yl1ecek açık elulltmeye kooulmuıtur. 

ı ı lle•lellette ta•maf laanlıretla&a lak...,._ .._, 
l 5 arauıaada elaa O...aalı Baaka111 Aile Sandıll (fr 
1 

1 
nrr•f CGadanı) ta ... '-aaa leYdlat ,apanlara kar• aır 

l I ıtdeıl nretlle •f&lıdalü llıra•lyelwl te••• ka,.r 

ll ~ mittir. 
bet ft. K•ılcleler 2i •art •• ll ~16l tardılerıa.ie flfl' 1 •'••aeak •• ..... ketltlMe .,. .. c1.kt akrual,.W " 

17·3 939 Cama 
J 7.3 93g Cuma 
18-3-939 Cumart•t 
20 3 939 Pazarteal 
20-3 939 Paserteıt 

ihale 160 ve ıaatlerl J•karıda 1aaıla 

ihaleleri Bahkeılr aıkerl aat&n alma komlıyonunda yapılacaktır. 
Evaaf ve ıartlar •e nGmuoelerl komlıyooda her ıDn 16r6lebılır . lateldtlerla maaJ· 

JeD gQo "We aaatte kanuni belıelerl ve teminat makbuslarlle komlıyona mlraaaatlara 
4 - 1 44 

l lıtala•llt1r: 
Tlrk llralak 

ı ad-4 T.L. 1000 -
4 » • 2IO 

RADYO 

lNlARA RADYOSU · 
DalgB Uzunluğ!.:; 
163~ m. 183 Kes. 120 Kvv. 

Bınduma su'h hikimliğı 
satıı memu1luuundan: 

Bandırma ıu lh hukuk 

Bahksıir t!caret 11 
sanayi odasından: 

• » • 100 -
25 ı:t • IO 
50 » » 21 --Ya•t at1maa 85 adetl T L i 000 

Tlrk lfr1thk ikramiye. 

vetlerıoto zayıf oldujunu, T.A.Q.19.74m. 1519.5Kcı. 20 Kvv. 
haklmlli•nınla 18 teırınıaa 
nl tarıb •e 376 aayıh tll-

Balı"utr vıllyetl merke· 
alote Martlı maballeelnde (1) 
numaralı evde otur•• Tor. 
kl1e cumhuriyeti tabaa11D· 
dan olup pabuıçular araı 

taaında (17) numaralı d6k· 
Lılnı tkametıUn t icari itti· 
baz ederek 931 yılıodaahe · 

ri pabuıçuluk tlcarettlc: lttl 

ıal ettıfıal beyan ede• Oı · 
mao otla Mehmet Demtr · 
kolun un•anı ticareti bu 
kere (pab•ıçu Mrhmet De 
mlrkol) olarak tHçll edıldl· 
il ıtbı bu unvanı• tmaa 
ıekll ele Tlrkçe el 1az11lle 
(M· Demlrkol) elarak tı .. -
ret kaDununun 42 net matl · 
deaıae ılre Bahkeılr tıca · 
ret ve aaaayl odaaınca 6·5 
939 tarıbtDd• ıose ııcll ••· 
JlllDa ka1clecl&ldt tlla el•· 
nur 

1 Aıle ıaDclılı heaahandalıl mevcluah k•ra•• .,..,,,. 
.r; edlldlll tartbe tekaddlm •"en alb •J zarfıacla: 

buna mukabil Alman taya 
relerıafn çok mükemmel bir 
vaziyette buluoduiunu ı6y 

mııtt. 

Lıodberııa bu ıazlerl la· 
ıllterede ve Amerlkada çok 
fena karıılaomıı, tayareci 
tlddetle tenktd edllmııtlr 

Geçen ano V aııoatonda 
aenatoda bu meeele tekrar 
mevzuubahı otmuı Te ıena 
to aza11odaa biri Lıodber-

ıın Anup"dakt faaliyetine 
bGcum etmltUr. Senato aza
ı ının ı6yledl§lne ıöre Ltod 
berı Almanyada Almanla 
rıo ona a6ıterdıklert tayare 
f abrıkalarını ıezmlf, ıonra 
bunlara 11ore kaoaatıol bQ 

tün dünyaya ilin etmlıtır. 
Bu hızmetlne mukabıl Alman 
hQkQ neti keod ııae nlııın 
vermlıttr. 

PETRt)L 
KAVGA.Si. 
(OünkQ yazmın devamı) 

«Rıvayet olunur ki GGl 
benkyan, Oımanb lcnpara
torlufunun Londra aefare· 
tlade klt•plik •eya tercü· 
manlık ııbı bir vazıfede 

bulunduiu eınada Muıul 

petro teriyle allkad•r malt 
ırupların elinden, iti kolay· 
laıtırmak vadi ve muvaf· 
fakiyet takdirinde lıtıhıal 

iizerJnde yQzde 5 komlıyon 
vertlmeıl ıarUyle, bır ıenet 

almıı ve bu ıenede fıtınat 
ederek ikamet ettlfl davayı 
kazandıktan ıonra Muıul 
petrollerini tıleten m6eaıe· 

aenlo bu ntıbette ortalı ol· 
muıtur.» 

1912 de teıkıt olunan Tur 

ktch petroleum Compan · 
Y•DID teılıl de vakıa Gül 
bankyanın ıöıterdlil meha
retler anyeatnde tahakkuk 
elmtıttr. Bu ılrket ıermaye· 
ılne Tarktye Mıııt baoiıa11 

yQzde 50, OeutıP-che bank 
yüzde 25 ve Roval Outch 
da yüzde 22,5 ntıbetlode 

ltllrak etmtıaeı de 1914 de 
Güıbenkyan, Türkl1e Mil
li bankuının tah -
vıllerlnl 0' Arey Explora• 
tlon lehine Hlhrm•i• mu 
vaffak olmuıtur. Bu D' AreJ 
Exploratlon Anglo Peralan 
ıırketıoln, logılız Amlrau· 
teılnln bir ne•I ıubeatdtr. 

lıte bu ıuretledlr kı Muıul 
petrollerinde loıılız meof a · 
atlerl Gülbenk1anın bece · 
rlkllil ile Alman menfaat · 

• lerlotn Oç mlılt olmuıtur 
Cıbın harbi zuhur etU. De· 
uıtcbe banka ald tahvillere 
haciz konulmuı ve ıuıb mu•· 
bedeal imza edilirken Fraa · 
ea bu tahvillere teaahOp et· 
mek latemlttlr 

- SONU VAJl -

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 
7 - l . ~s~ Salı 

12 30 Prolram. 12.35 
Türk müzı ğl · Pl. 1 :-S 00 
Memteket ıaat ayan ııjaoı, 
meteoroloji haberleri. 13 15 
11.oouıma [Kadın ıaatı) Pi. 
13.30· l 4 Müzik (Karıtık 
proğram · Pı) 18 O Prot 
ram 18 35 Mü2ık - Pi (Me 
ıodıler 1 Halkevınden naklen 
18 35 Müzık (f ıüt ıolo -
Abmel Aodtç•n) rtı yaeetl · 
cumhur tsandoıuodaD. ) -
Mıcbel Blavet - Sonata 

''· 2 [17.0U - 1760) Andan
te Allemaode (all•ıro) Ca· 
Totte (ıea Caqueh) Sera ben· 
de [l..uıo) Fıoaıe (alleıro] 
2 - Ceaar Cıardl - Karna 
Yal (V aryu1onlar) 19.lJO 
Koouıma [ f ürkı,. poıluı) 
19 ,5 Türk mClzlil [Faaıl 
beyetı) Tahılo K.arakuı ve 
.")afiye Tokayın tıtlraktle . 

20 Oü AJısnı, moteorolojl 
baberlerı, ziraat bouaıı (fı 
atj 20. 15 Türk müzıi• Ça 
laolar: Vecıhe. Ruıen Fer.t 
Kom, Cevdet Kozan. Oku 
yanlar: Muıtafa Çoalar, Ka 
dıfe Neydık. l Oıman 
beyın - Nıbavet peıre•I. 

2 - Fatk de1 NıhaYet 
beıte - V ıeall 7are. 3 -
Rakımın • Nıbavet ıarkıaı 
Ne yanan kalbınıe. 4 -
Arıf beyin · Nıhavent ıar
ka11 · ~6yle nedir batıl 5 
- Vec be taraf ıadan • Ka 
aun takılmt 6 Rabml 
beJln Nihavent ıark111 
Saçlarına bajlanah ey peri 
7 - lımaıl Hakkı bey • NJ· 
bnent alır eemal Sepl 
h6km0 ezel. 8 - Sal6bat · 
tın Pınar · Kürdili hıcaaklr 
ıarlu aıkınla yanan kalbi· 
me. 9 Salabnttın Pınar 

K.Grdlh blcazkir Şakı Ne ı• 
len var ne haber. 1 O - Sa
llhattın Pınar - Kürdtlabt
cuk lr Şarkı · Alııam yine 
akıam. 11 - ~epoh - K6r 
dılt htcazkir - Oyun havaıı 
2 i .00 Memleket ıaat · ayan 
21 .00 K.oouıma (Hukuk ıl· 

mi yayma kurumu) 21.15 
Eıbam, tahvi it, kambiyo 
• nukut borıHı (fıyat) 21°:!5 
n~ıelt pili& ar 21 30 MGzık 
(Kadıo ork.,ıtaaı Şef: Ha
.an Ferit Alnar] 1 - G . Fr; 
Handel: Coocerto 1ro110, op 

ô, Nr, 2, fa majör. Andan 
te lıarıhetto Alleıro Lerıo 
,4.llegro ma oon troppo 2 -
R S humann: 1 inci Senfo· 
al, ıl bemol maj&r. Andan· 
te un poco maeeteıo Alleı 
ro molto vlvace Larıhetto 
Schuzo, Tılo 1 ve 2 Allei · 
ro anhnato e l"•zloıo. 3 .
Ono Ntcalal:-«Vıotaorun ı•n 
kadaDları» opera11ndan u•er 
t6r 22 30 Mlzık [VtrtiloJ: · 
lar • Pi. 1 23 00 Müsık [Caz. 
bant - Pi 1 23.45 24 Son 
ajanı haberluı ve yarıakl ,,,.., ... 

mtle kabili takı ım ol 
madıiındao eatılarak be 
dellnlo ıarraf HOıeyln vere. 
aeılne takılml kararılr olan 
Herdarça•uı m•halletlDde 
Y ahbo,u mevkıtode •• tapu· 
nuo •luıtoı Y32 tarth ve 37 
nuroara119da kayıtlı taraf
lara mezat kaymeaıade ya· 
zah iki katlı ve yemııcl Alı 
met Tulunun fHalınde mu· 
hammeo kıymeti 1200 lıra 
lak dGkkla, yine bu mabal· 
lede ve mevkide tapunun 
atuıtoı 9J3 tarıb ve 30 
11y1111ada kayıtlı Tatlıcı Oı 
manıo t11altnde bulunan tkl 
katlı klrıır ve 1500 lira 
kı1metlt dtıkkla yıne bu 
mahallede ıehtt SGleymao 
caddeılade ve tapunun kl 
nuaevvel 341 tarih Ye 10 
eayıııDda kayıtlı lkl kath 
altı Abbaı ve Cbtü •• tir· 
ketlohı ı11allade 3000 Ura 
mubammea luymetla klrılr 

mafna ve yine bu aıahal 

lede ki. a Şehit S6leyman 
caddeeuııde tapunun mart 
341 tarıla ve 12 ve klnu•· 
HDI gJo tarıh .... ::!5 •• 
ra11ada ana olarak mukar· 
J•t ve fakat balen bir katlı 
bakkal Cemalin ı11ahade 
•• 1000 lira •uhammen 
kıymetli dGıkkln •• Çıaarh 
iDaballeıtade ;:;.ewklye cad· 
deılode tapunun mart 9Z7 
tarıh ve 47 oumaraeında Hey· 
k6y1i Hauiua ı11alınde bu· 
luoın tabtaDI Oç oda •• 
kıler ve lla •luyu milıt••ll 
4UO lira muhamaıea kıJ· 
metli bir ev ve buna mutta-

11l tapunun •luıtoı 19 aum~r•· 
11oda mukayyet tkl oda, az 

bahçe •• kiıç6k tiaau mOı· 
temıl 150 lira mulaammea 
kıymetli btr •• ve GDnay· 
dın maballe1lnde blrlbtrloe 
muttaaıl ltf •• ,. aarajı kar
flllDd• bulunan tapunun mart 
933 tarih ve 49 numara 
11nda 96 metre 20 ıaotlm 

'beher metrul 250 kurut 
muhammen kı1metla ana 
ve buna muttaııl 933 tarıla 

ve 31 aayılı tapuda mukaJ· 
yet '3 metre 9 aanttm be
her metreıt 200 kurwı kıJ· 
metli araa açık arhrma ıu 

retlle aatılacalltır. 

Bttlocl ıha le 20. 3 · 939 
paaarteal ıOnil ıaat 14 de 
Bandırma mahkeme kale 
mlnde yapılacak muhammen 
k11meUo yGzde Jetmft be· 
ıtnl bulmez•a tlctncl arttır· 

maya 4·4 939 eah ıann aa · 
at 14 de ea çok artbranıD 

taabüdQ bakı kalmak ıarttle 
bırakılacak ve ikinci arttır· 

••da en ~k arttıraae lbale 
•l...-ktır Talı, •la.&..r 

il T. L. 58 · Tlrk ltraaıacian aı•la dlt••••t 
ı her m•dt bu keıl.ielet"e lftlrak edecelctır. 

·~~~~~~~~~ .... 
Defterdarlıktan: 

MeYkU: Solllafı: c .•• ı: 

l 
1 

.... ,ı. •. Alı Hıkaet , ... il 

1 

Abacı ••I we 701. 

Yükarcla evaafı yaaıh baal••'• atd ••• 20- 2 • f'JI 
20 • 3 - 93g tarllltae kadar btr ay mldcletle pasarhl• 
muıtur. Taltplerla •••arlıfıo Japılacefı 20 • 3 · 939 t 
•• •6ıadlf pısartnt 1106 ıaat 15 de 120 lıra ••f ' 
lerlle Defterdarhk dalreıtade ltulaomalart •• fazla 
••l lçlD de Milli E•llk .iaır .. t•• ıelmelerl. 

4 - 1-
Bahkesır ticaret tı 

ıanıyi O~!ltndıı: 
Bahkellr •tll1•tl ••rke. ı-----------·----..... --------------------------

zlnln Kurtuluı mahalleel•tl• 

( 80 ) numaralı laaeede ota 
raa Tirktye Camlaartyett le · 

baa11adaa olup çl•lcıler ~ar · 

11110.la (35) namaralı .. Okkl· 

Dl Akametıllu ticari ltlılaaa 
ederek !UI Jıbadaa'-erl M 

bacı •• tllınılrhk Ucaretl 
ııuıal etttllnl beyaa eden 
tiua• otlu Melamet Cara
D•D uovaaı ticareti lııa k•re 
(Sobacı ve çlllaıtr Mehmet 
Cara•) olarak teecll edtldlll 
Slbl bu U89aDID l•sa tak· 
ll de Tarkçe el yaa11lyle 
( M. Caraa ) olarak ticaret 
kanuaunua 4l aol madde· 
ela• 16r• lahkeılr ticaret 
•e aaaaJi eda11aca 6-3 939 
tarihinde 1057 ılctl aayı • 
•••a kayd eddclııı il&• ol• 
nur. 

layıp mühür 
Şerife Kamacl6kea adla zat 

mtlbür6mG kaybetti•. Ye· 
nlılat alacafım~•• e•lıdılaln 
hllkm& olmadıiı llA• eh.· 
nar. 

Balıkeılr Orw~ıasl 

maballeatndea Fer· 
hat kar111 

Şerife Kamadlkea 

yüzde yedl buçuk ntıltetlacle 
banka mektubunu lbras ve· 

ya naldd dep• edecektir. 
Bu emval lzerlnde bir laalr 
iddia edealerln 20 ıGn l~la4e 
lıeyf lyetl yeaaıklertle birlik
te bıldırmelerl llsımdır. 

Daha f aala laalıat •lmak 
lıUyeoler ıatıı memuru mab 
keme baıklttbtoe mlrae•at 
elmelerl ve ıartQ•meyl ted · 
kık •Jlemelart ltwm• ti.la 
elua•t. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Koınisyonundıt 

lehkHlrciekl kolerd• ıaeaat tılertaııle çahıtml•~ 
re av.ia iki JI• lıra leretle Itır 1lkıek •llaeatllı 

•l•ar alıaacaktar. 

Tlrk elmuı ,.rt olaa talipleri• lltlek$9, bl~ 
lema •e e•••le• çal11tıkları •leıaeMl•tle• •• ,. 

tılere ald •Hlkalara •• alfuı tezkereleri ile ltırl&kt' 
t.11 .. ır •ti• al•a lıe•lıynaaa •lracaatları. 

Balıkesir.Tapu Sieil 
Muhafızlığındıl 

Malaalı..t: 
KHaplar 

c .... : 
iT 

H•tlut " lıı•I_.... J•r ralıenda J•aalı e• 
•lla imla " ara• 0

Saltla lusı Hattcena. ,.n 1artt' 

lılyetlertnııle lkee 320 dn ine• ıtımlerde eTlıtl;;. 
ve Fatma,a kahp hunlarda• Jat•a a.ı ... etat 
ine• bedel m•lıablllnde adı •eçe• kardeıı A .. 1• 
eattaflndan ve elr•Tlll Aneala seaetalz mali old 
balllıle ıııamıaa M•et almak latedlllDdea talaklk ~ 
ki l~a t 7 -3 131 sl•I mahalline meanar lhderl 
Taaar111f lııldla11nda bulananların ~. ıDnler ,,,.d• 
il• l•pu Sicil Mahafııslılı•• •eJılaut malaalll_. 
mem•ra mlraeaatlar1 lln•• illa elunar. 


