
-· .............. --~--------------------.... imtiyaz StJhibi: Ba/Jkesir Yılllğı : soo 
tt. v Allı Aylığı: 400 

Mebusu Hayre ın naran Sayısı: 3 Kuruştur 
umu;;N;"Şrıyat Müdürü Adres: TLirkdill 

f uaf Bilal Bubk~slr 
PAza rt~JI Güoterloden Baıka Her Gün Çıkcır. 

__ ı_ı_M_A--.:Yl~S~P-E_R_ŞE~M-B_E __ ıs_39 _________________ _:G1-::...:"Ö"":·:~:::.:I.:>:::E::ı:..~=İ=:K:.:..:S:::İ~"T':.:.A..::S~.A..:.::ı..::..:<.3-::::.A.:::Z::::::E~T~~:..---------=-0N __ Oç_o_N~C~07Y-IL==s_A_vı~:~4~17_s_ 

HATA y ANAVATANA Potemkin ValimizinAyvahk ve ha-

KAVUSMAK 1 Tlyo 
~::!.~~~~~~s .. - v lisirldeki edki leri. 

yet Harlct1e Komiser Mua· ,

11
.
1
· Jo·rı n-0• n Jouyı_m_ rienleYJ" ~aillsnastndl bir çok 

Yln2 Potemktn bu ıün Bak- u il a 
Devlet Reisi Tayi~-r-SÔkmen: «Hatay ve ,., .... Varıo:_ra .eımııtır. işlıılı yakındın alı~ıdar oldu, 
H t l J A Prens Pol Ro• v.u.ıı EtelD ArlıutuD 

Q ay 1 ar ll8V8t8Dd8D ayrı Y8Ş8ID8· beraberinde Knlt8r oırekt6 · 

ğ8 8S}Q t h • } d ) maya Vardı. rn Nuıo:ı ôreaıun. Nafıa a amm u e em ez ert)) Dedi. MOdiirG Sao:ıl Batur olduiu 
Roma, 10 (A.A.) - Yu. halde cuo:ıarteıl ıOnil A1•a· 

«20 ~enelik hicran n~sıl mazi ve rüya olmuşsa 
devreı tevakkuf da bır rQya ve mazi olacaktır.» 

goılavya Kral Nat'91 Pren•· lıie glttlflol yaznuıtık· d·a 
Pol ve reflkaıı beraberinde Vali ve ıkl 010d8r n 

Hariciye Nazın Markovlç 

oldulu halde bu sabah Ro · 

ıehrto:ıtse avdet et•rıtır. 
S V alımlı d6rt ıno· Antak1a, g (AA.) 

Aaadolu aJıaıınıD buıuıt 
muhabiri llıldlrtyor: 

De•let Reisi Tayfur S6k· 

••• dGn Hataya danmftı 
•• Pa1aa l•taayonuada Ha· 
tayın her tarafıadaa gelen 
fıtlkltalcllerfa teza.hGrah ara-

11acla karıılanmııtır. Baı ve
kıl, koaaeleılar, alay komu· 
taa vekili, vekiller, mebuı. 
lar, mlıteıarlar, yGluek 
malakeme, atllt1e. zabıta, 
•ilki •• askeri erkln tle 
ltelecllye rolılerl, ••••rlar. 
ıazetecller •• çok kalabahk 
1Dshiı bir kitle. karırlayı · 
cılar arasında buluau1erdu. 
Devlet Reııı Payaataa lıken· 
derusıa •tomobtlle ıelmtıttr. 
Dı9let lteıılaln lttadıtı eto
mebılı ellt.&ea ziyade oto
•obll ta kip etmekteydi. 

lıkentlerua•a ıtrlt yer la. 
de Devlet Rebi, ama ile bir 
•lfreze Jaatlar•a. tzctler 
•• ~lr ktta 11ker tarafıadaQ 
ıell•laa•ııtır. Dı•let Relıl 
ordue•lae ıltmlı. arada Jıaal· 
ka laıtabea bir n•hık ılyle· 
•ittir 

lılreatlerundaa .lat.akya ya 

ıelea Tayfur S61ı•en bura· 
da da eeıkun bir ıurette 
lcarıılaa•ıt ve doiruca Halk 
Partiılne 1ltml1Ur. lıkende
r•ntla lrad etttfl autku Par· 
tt btaHını• önünde An tak· 
Ja halluaı tekrar etmııttr. 
De•let Reıeı nutkunda de· 
• ittir kı: 

L« Bıyık TGrk rntlletınla 
ruauatla f ._ 

• 1t•ıran 1amımt 
•••1rı a 1 vea •e imanla baı 
Y•Phlı Mıllt t f 
la6ai1 

1 
..,e kahraman 

n n •izlere il 
ftnıhabbeuaı ae m ve 
babu,arun (Ş ıetarmekle 
lar ve Y• • ldcletlı alkıı · 

. - --~· 

fskenderundan bir görünüş 

•ıtll anavatanın 11flam ve Şef lnöoün6n tazimle elle· 
sıcak aluıunda yaııyor. rlnden öperim » 
MOıfık nazarları altında Devlet Relıl kendilerine 
bulunuyor. Aaavata•ın ııcak HYrtlerio• izhar eden Ha
•• 10.tftfkir ılacılnde 1eçlr. tayfıJara candan 1elen eD 
diilm 21 güa u.rf ıada aaa . • kk Hmlmı teıe iirlerlnt beyaa 
vatandan uzak kaldıfım 9 etmlttfr. Bır mGddet Partide 
a yhk taba11tlrlerlml tadil Ye (Sacu dördünca sayfada) 

1 ••1• ı•lmtılerdır. 

lnuntırıdı m!c~uri asker
lik kanunu mariyete g\riyor 

Londra, 10 (A.A.) - la. 
ıllts Batv•klll Çtımberllyn 

Avam Kamaraııada mecbu· 

ri kıkerllk intUıelleflyet lıa· 

aua•aun paskalyadan evvel 

merlyete glreceilal ı6ylemlt· 

tir. 

8 
''

0 
bu tedklk· 

den fazla ıtıreD 
d 

hl ark adat•· 
lerl etrafro • r 1 mıza dGn t• ııahatı .. ,m f· 

lerdfr: a ılmakta 
«Y•p'lın •e Y P 

olan ft\erl ted.klk ·etmek. ya· 
k Q:ı:er• cumar· 

lnodan g6rme A valıi• 
teıl gftaO reç yaklt Yb hl• 

P ıol ıa • · 
ıtttlk. uar ' k tlk-
ylo AlttaovaJ• reç•r

1
• d k 

t 
bu un ıı , 

okulu ziyaret • 
Okulua 6nl bir bataklık ha· 

d buraaıD 
llncle oldufuo •D d 

1 tc•P • en 
kuratulma11 iç D ktır 
fenol tedbir ltr alınaca 

bah· Batakhk kurutuldukt•• ~;:· 
ra kaldırımla d6t•••e• · 

Amerika 
k ııere ma· 

Bu iti takfp etm• 
111uru 160· 

1 
Vaıtnıton, 10 ( A..A.} - - balltae bir farı ille htl Ok lu• 1 yaç· 

I Mebuılar meclfll 733.4 14.241 dereceffı . • k 
dolara bahl olan bahrlJe lartle allkadar oldu · k 

1 bGdceılnl kabul ederek ayan Alt180vaJ• ıbtlya:ı t ~;ıı· 
meclisine eevk etmltUr. n1acak 1ıktld• bir e • ye 

riye büdcesi. 

tahfif etmlıtlr. Aaa•atandaa 
ayrı ve uznk JBtamak, de. 
ili 9 ay, 9 16ade olıa bize 
elem verlyer. Nasıl bir ev· 
lld aDneılola velev muvak
kat te elaa hicranına taham· 

mül edemezH Hatay ve 
Hataylılar ela berbaaıl lllr 

Büyük Millet Meclisin
de dünkü müzakereler 

blaaaı yapıh11ııtar ıll• buradan 
Altıaon k6prG •.J d a 

1 1 
ti buuu ua 

zmlr vl l Ye ilk 
yapıla• t 4 ktlometreDI· 

B adi& • 

'

olu gCSrdftk. erı kom· 
kili to•H• d11 daa ikmal 

nam ve 6nvan taııaa 

ve llerhanıl bir tekil ve 

idarede bulunıa aaavataa
clao ayrı yaıamajn asla ta· 
bammül edemezler 2J Se . 
ne!tk hicran na11l mazi ve 
rüya olmuıaa denet tevak 
kuf ta bir rilya ve mazi ola· 
caktu » 

Arap ~arflarilı ol1n iUriır ~ıkkında bir-iım. 
inhisarlar bü~ceıi kı~ul olundM. 

ıu vlllnt tarafıD 1 1 1 . . t• soı r • 
edllmlt olduju tç la 
bu civarın ırttbatı telD 
edllmlı bulunmaktadır. 

k•· 
Allbey rıahfy~ıl yalı • 

lunun tadll, ııtib •• tak•ld,e 
h uılarıoı a 

ed ılecek buı uı 
tec:ik ık etaılf buluouyoruz 

- ü Ayva· 
Pazaıteı l gun 

lıkta o rta 111ektcbl ve 
l.itlo ılk 111ekteplerl eezdlk 

S k ry• okulu· 
Harap o\ao a • 

t 1 • elhetlol lüzumlu 
DUD am r 
aördntnmiiz için b11 okulun 

Alecli sin toplantllarwdan biri 1800 lira .,,f edtlnıek ıuretl-
Ankara, (Huıuai) - Bü· toplandı. le eıaalı bir hale ıetdo:ıe~nl 

yiik Millet Meclisi hag6ı:ı !tild olarak kullanılmak muvafık bulmaktayız . u 
üzere eıkl harflerle · olan suretle yapılacak tao:ıtrle bu 
eHrlerln okul ve kGlt6r kü · okulun on bet bin Uraltk bir 

relı YeklUerlodea Şemıettlo 

B. Etem Aykut 
paVJOOUD rolünü oynıJac&· 

jına kanaat ıetırmtı bulu· 
ouyorum. Onun için okulu• 
tamtr cihetine gldtlmeal ka· 

r ar laıtırıl •uıtır · 
A1nhim ta1dtkten ıelea 

ıehlr pllaı Gsertnde yaptı· 
ğım tedklkat, bu ka.abamı. 
zın t•Ukbalde g6zel bir ha· 
Je ıelecellnl •aad etmekte
dtr . Belecltye bu p llna ıare 
bazı tenller. kaldmmlar yap· 
maktadır. Elektrik ftlala .le 
beledl1•Y• seçUktea ıoara 
bOtOn pirOzlerl .ilselerelı 
aor••l bir hale ıtrmlt bu· 
luadulol\u ~aydetmek tıterlm . 

Ay•alaiıa parkı zarif 
bir ıekle kenulmuttur. 
Rıhtım yapma faallyetl 
den• etmektedir. Halknt 
ıaloau klfl ıelmıdlllndeo, 
ltatka bir yerde ••vcud 
ıkl ealonun tevbtcl edtlmek 
ı•retlle ıealtlettlmeıl•I .il· 
ıündalc . 

Avdette Gömeç, Kara· 
ğaaç, Pelıtköy, Tayhell, Şar· 
kö, ve Bürhaalyeye ufradık 
Buralarda da köy •• okul 
vaziyetlerini a6ıde• ıeçlr . 

dtk. 
loıaata devam etmekte 

olan BGrhaoıye hikO.met ke · 

oatı itile meııul olduk. 
Bfirhaolye yalrlD ıftolerde 

ıüzel 9 e modern bir hülıı6· 
mıt konağına ka vuıacakttr · 

(Sonu dördüncü ııyfada) 

••••• ••• , 1) •illetinin, Tlrlr er · Türk 
•Jrılaıaz bir •ataaıo1a 
L L par,,.,, 1 
ıu.raman la~nO E o •n 
llJlk • \ıedı Şet 

AtatGrktla mtllet 
ıoa armaf a• 1 e 
1 d •an Hataya 

h
l • iye lıadar olduiu ıtt>ı 
...... d • 

ltı ıonra a her tftrl6 
t•f •• •Gsaberette bulu· 

•arak AtatOrlıtla bayGk ru 
launu ıad edeceklerdir. Btr 
•6ddıttlr cllaaa ufkunu aa 
raa kara bul•tlar1a teaadfi 

•inclea hHıl olan ıt•ı•k 

Devlet Retıl nutuklartaın 

ıoouada aoavAtonda büyük· 
lerlmlzden ve mebuı arka · 

daılarından ıör<lüiil teYec· 
cühe lıarıı tükranıoı ıöylt · 
yerek demtıtir hl: « Buylk 
Ebedi Şef Atatürküa mane
vi buzuruDd eflhr, Milli Günaltayın baıkanhjıada 

==============-==-..,....=--===-==-===== tGphanelerlae koaulup konula · 

Şi al devletleri hari
ciye nazırlan toplantısı 

--- --- -
istokholmda toplanan 
konferans Alman ya
nın teklifini red etti. 

mıyacelı bakkındaktMaarlf En· 
el meni yas111ada J 353 numa· 
rab kanunun b• ıl"I eHrlerla 

lı6tAplaanelerde etBd makıa· 
dıle bulun•••••• meaet••· 
dlil sllrrellllerek lra
ounl bJr mani l>ulunmadıfı 
bıldırJlly•rdu.Mecll• uz•• •G· 
re• bir mGzakereden •oara 
Maarif vekili u ... D Ali Ya
celtn •erdlll izahat. tanlp 
ederek eacamealn kararını 
kab•I etti . 

Dahiliyede milli sefer
berlik umum müdür

lüğü kuruluyor. 

•e kl'fılcımlar bir lcmm Londra, 10 - Stokbolm rafından ,.apıla• tekltfl, et-

Yerlerl yakmıı, bir takım da toplaamıı olaD ineç. Nor· 

devletleri barltal alemden veÇı Fınlandlya Ye Daalmar 

ılhntı ve ıer! katan kiçlk ka harlcl1e nasırları ar•· 

de,.letlerl de ıtlmek tçlD ul· ııntlakl konferaoı ıoaa er· 

'"t•Jor. B• korkuD~ aamaa mittir. Konferanı, ezkQr 

tla en emin •• eo ınlıterih de•letlerle aynı eaaılar da· 

raf h lıUıarelerclea ıonra red· 

etmefe karar vermfıtlr. 

ilice. ea meıud ve balallyar _ lrealode bir ndem! tecaYUZ 
•ıatalra Hata1.Jır . I 

Çtakl llat•J t•k 1111•· paktı akdi lçla Atmao1a ta· 

Stokholm, 10 ( A.A ) -

Şimal devletleri harlcl1e 

oazırlar1oın konferaoııadaa 

ıonra reımi btr teblll ••t· 
redılmlıUr . ı 
(Son• dlrdlncl NJfada) 

MAteaktbeo fahlaarJarın 
1939 mali yılı ... raf badceal 
8 &5t .468 Ura, varidatı da 
50. 763.260 lıra olaralıı: kaltal 
oluncl•· 

S1bbl1• V ekllett teıkllltı 
hakkıadakl llytlaa da ta .. tp 

edilerek toplaatıya ıao •e-

rıltil. 

Dah•llJ• Veklletl, Vekl
let Milli Seferi.erlik llOllDr· 
16f6 teıkılltını ıeatıletm•I• 
ve Itır Uınum MGdDrlGk laa· 

lıne ıettrm•l• lr•r•r vermlt· 
tir. Vekllet bunun t~I• bir 
kan•n proje•I laazırlamııtar . 
Projeye •6r• Umum Mldür 
lftk tetklllh. l 00 llra aıll 
maath bir Umum M6d0r 
ıtiareılnde TO lira maath liri 

1ub• müdOrG, her ıubetle 
1 

JS lira maaılı lktı•r ıef ve 

J5 llra maath ltlrer, 20 ltra 

muth ltlrer mem•rdan ml

t•t•kkll olacaktır. Btrlacl 

ıube mılll eeferberlıll: ve or· 

du aef erlterllf lae tlalr kanua 

nizamname ve taltmataam•· 

lerln tahmil ettlfl itlerle, 

lldacl ıube IH ha . .,. ta ar· 

rualarına kartı pasif korun

ma kanun alzamına ve la· 

ltmatnımelertn tabmtl •tUll 
tılerle tıttıal edecektir. 



S YFA ı '2 

lnhis rların seiıelik 
g u i 50.763.260 • 

ıa 

"\7 eni yıl ıılali büdcesi 
Ka ıııııt<ty<t verildi. 

lohlıarlar Umum Müdür· 
lüfüoün yeni büdceei, Ka
mutay bOdce encümeninin 
tedlctkioden ıeçmtıtlr. ll u 
hafta lçtade umumi heyette 
mlzakereıl muhtemeldir. 

86dce enciimealnln v'arl· 
dat olarak teklif ettiği mlk· 
tar 50.763.260 liradır. M ı· 

raf yekOnu da 8 656 468 Jı
radır. H6kümetlo projeılade 
•arldat 49.466.QOO, mauaf 
7.370.345 liradır . 

Büdcenın masraf faslı: 
Bldce eacüm nlnla tadil 

ettlit rakamlara ılrcı büdce· 
de memur •e m6ıtahdemler 
lcret yek6au ~.811.000 Ura· 
dır. Dal•I memurlD harcı· 
rabı 45. 00, mlfettltler har · 
cırabı 50.000; tecrüb tslih 
•• mlibadele matrafı 80 000; 
kaçalı ko•alama •e t6Uha 
ekimi matrafları 445.0<ıO; 

ıabtt lnymetler mHrafı 

623.00C; yaprak tütün depo 
•• lmallthaaelerl1le tGtün 
•• mfltktrat fabrllsaları •• 
tuzlalar memur •• m6ttab· 
elemler lcretl 1.162.260; 
yaprak tilıtün depo •• 
tma lithanelert1l• fabrtlııalar 

ktratı 75.000; fabrika, atöl 
ye •e lmalitbane bakım it· 
letme e•lert tle tuzlalarda 
çalıtan müıtabdem ltçllere 
ye çeouk JUYalarıaa yardım 
60.000; yabancı mütebaHH 
•• barcarahları 45.000; ıa
ra,çılara •erilecek prim 
5 000; terıılere tıttrak •e 
propaf aada manafları 390. 
000 yabancı memleketlere 
ıtaj ••ya tahııl için 16nde 
rtleceklertn tahılıat ve har 
cırahı 20.000; memurlar ı kra · 
mlyeıt 50.000; tekaüt sandı· 
iıaa lttlrak 215.000; ıeçea 
•• etki yıllar borçları 
l 15.000; müıldrat •e tarap 
f abrlkaları lnta ·u teılı 

matraflan 750.000; Cum
hqri1et Merkez Bank 11na 
•erilecek itfa kartıhğı 85.708 
liradır . 

lnbtıarlar lllareılaln 938 
bOdee kanu•unua dekuzuncu 

maddeılyle mite da Yal ter 
mayedea aarfına mezunl · 

yet verilen 950.000 liradan 
kullanılmı1an Ye kullanılıp 

da büdee manaflarl1le ka 
patılaD k111mların fabrika 

tuzla Ye lmalithanel rde 
yapılacak ıaıaat ve teılıot 

ile fenni tartlar ve teıleah 

ba•I ber neYI yaprak tü · 

tü•, barut ve patlayıcı 

maddeler d poları alım c 

lntası için 1939 yılında sar· 
fana Gümrük ve lnhlıarie.r' 
Vekiletı mezun olacaktır. 
Bu ıuretle Hrfolunaca pa· 
ralar her yıl tonunda büd· 
cenin umumi tasarrufl rı dan 
kifayeti nlıbetlnde mabıup 

ol•oaktır. 
Karıılıiı 1940 mali yılı tn-

hltarlar umum müdürlüiü büd. 
enine konulacak olan ıarap 
Ye rakı fabrikalarının ln1a11 
için 939 mali yılı büdcealnde 
konulmuı olan tahelıata 

ili Yeten 600.0GO llra1a ka 
dar geçici ta bhütie ıtrlıme

ye Gümrük Ye lahtaarlar 
Vekili mezun olacaktır. 

Varidat kısmı: 
lnblıarlar tdaretlotn 9J8 

bütceatnd~ de tabmtn olu 
nan •arldat 48,239 5 O lira 
idi. 938 So11unda ba tahmla 
2 276 386 lira fazlaılyle la· 
hakkuk etmlıtlr. Bu fazlalık 
muhtelif lobi.ar maddelerinin 
ıatıt karından Ye milli mü· 
daf aa Y•rılıl laatt1alıadaa 
yuku bulmuıtur. 

Büdce encümeni, lahltar· 
larıa tltüo, tuz, müıklrat. 
barut •e patlayıcı madde
lerden temin edeceil ıellrla 
45 703.26G lira olacafıaı 
tabmla etmlttlr. Bu miktar 
ıeçen ıeDe 43.413.500 lira 

idi. 
V arldat kıımında diğer 

(Sonu n,Gncü tayfada) 

R..ADYO 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 a. 18S Ket. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1S19~Ket. 20 KYv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

11 - 5 - ~139 Ptt§ı mbe 
12.30 Proiram. 12 35 Türk 

müzlil - Pi. 1 :i."O Memle 
ket ıaat a1arı, ajanı Ye 

meteoroloji haberler&. 13.15 
- l 4 MDzlk (Karııık prol-

ram - Pi l 18 30 Protram 
18 35 Müzlk (~onı rto] Pi. 

19.00 Kenutma [Ziraat ••a
tı} 19 15 Türk m6alil [Fa11l 

beyett] Çalanlar: Haklu Der
man. Etref Kadri, Haıan 

Gür, ıHamdi Tokay, Baul 
Üfler. Okuyan Tahıla Kara . 

kuı. 20.00 Memleket ıaat 
oyan ajan• •• meteoroloji 
haberleri . 20· 15 Türk mtlzt-
11 Çalaalat: Vecihe, Fahire 

Ferun, Refik Fenaa. 
Okuyanlar: Muıtaf a Çağlar, 
Mefharet Sainak. 1 - GG · 
ltzar pepevi 2 -- Nuri Ha 
ita h<heynl ı rkı: [Artık ye· 
tııtr} 3 - Gülizar farkı: 
[G6zlerımdeo rıtmtyor} 4 -
Hüıeynt tarkı: (GOlıen lıtah 
çeıtnde] 5 - Halk UirkGıl 
[Ay doftlu batmaduru] 6 
- Malk t6rkilıG: ]Alt dajı) 
7 - Halk t6rküıü : [Tepe 
ler tepeler] 8 - Litıf ağa. 
om hicaz ıarkı: [Nıçıo ıeb 
ta11her ] 9 - Aıım be1ln 
[Her zabml cljeraua ] 1 O -
Hicaz ıarkı: [lodJm Yarla 

babceıl•eJ 21.00 Konuıma 
21.15 Eıham , tabvtllt, k m. 
blyo - nukut ye ziraat 
borıan {flat] 2t.25 Neıelı 
plaklar - R . 21.30 MGztk 
(Küçük Orkeıtr - Şef: e
clp Atkın] 1 -· Scbmldt 
inci ler - Yalı 2 - Ceb· 
hardt -- Romenı - VJolon· 
ı l v• orkettra tçfa. 3 -
Heuberger Şarkda 4 
Zander - Polka 5 -- J. 
Srau!ı - Şen Vty n {Vale) 
6 - Brahms - Macar dan
ıı No. 8 7 Paul Llnçke 
- Eilcnccli mart 8 -- Poul 
Llnçke - Darılma [Fante
zi) 9 Mtchelı - Çocuk 
oyunları 22 30 Müzik (Me· 
lodl ve Solo 1ar- Pt.) 23 00 
Soo jenı haberleri ve ya-
rınki pro r m. 23.15-24 
Müzik [Cazband PJ.J 

TDRKDIU 

19 yıs bay-
ramı hazır

lıkları. 
Ebedi Şef AtatürkGn Sam 

•un ay k butağı ıünün yıl 

dönümü olrın 19 Mey11 için 
b zırlıklcra baılanmıthr. 

Lııe ve Ôiretmen okulu 
luz ve erk k talebeıl jlm 
nattlk bayramı için pravola 
ra devam etmektedir. Bu 
tarihi ıün blyük merulm 
ve ıpor ıöetertlerl aruında 

utlaaac ktır. 
Bu gün Valinin riya.etinde 

yapılecak toplantıda tehrl 
mlzdtkı merutm proeramı 

teıblt edilecektir Parti Ce· 
nel Merkezi proiramın ana 
hatlarını ıöıteren bir kutla 
m talimatnamesi ha:ıarhya
rak 16oderml1tlr. 

Bira ve şarap 
fiatları ucuz

latılacak. 
Bıra fıatlarıoın ucuzlatıl 

matı için hazırlanan, fakat 

bazı ıebepler dolaylılle ıe

clkmtı olan proje de yakın 

d~ çıkacakhr. Bu proje ra 
kı derecelerinin dOtür(ilmesl, 

ıarap ve bira flatl rının 

aüıürülerek halkın oz alkol· 

lü içkilere alııtırılmuı pro 
jeıl ile bir kCll tellkkı edtl-

mltU:. Projeye ıöre tlmdt 
lıtanbulda 30 Aokaracla 29 

kuruta ıatalan bir ıııe bira 
lıtanbuld 20, Aokarada J 9 

kuruta •atılacaktır. 

Bomontt fabrika11nın aatın 
alanıp lıletllmeıt üzerinde 

de bu yakanlarda bir karar 
••rllecektlr. -
Yük arabaları 

• 
muayenesı. 

D6n ekin paz rında yük 
arab lartnın mu yenesi, Be · 

ledlye baytarı, zabıta amiri, 
keıum •e arabacı uıtatından 

müteıek ti bir heyet tara
fıod n yapıl ıttır. 

Nokıanl rı ıörülen araba . 
tarın ıablpl rlne bunların 

ikmali lçl11 bir ün mühlet 
verllm lıtır. 

ak dr ame 
alan bir ga
zozc • 

Havrao,-Burada ötedenberl 

zoz yapmakla me11ul bu

lunaD bir •atand f, bu defo 
bu itinde ıöııterdlği muvaf 

falın1etten dolayı Sıhhiye 

VekileUnce ta dlrname il 
taiUf. edılmtıtlr. 

Bu ıazozcu cidden neflı 

olarak yaptıfı gaz:ozlartlc 
yalnız Havranda deili, Ed· . 
remute •• hatti diğer 

ctv rda da haklı 

bir ıöbret luuaomııtır. 
Hiç bir batka gazozcu ga 

-zozl rına bu nefaseti vere. 
memektedlr.Vekalet takdiri· 
111 k znnın bu v tadaıımızı 
bizde t brik deriz . 

rın 

anun bazı maddelerin· de
ğiştiren bir proje hazırlandı. 
Ordu ıubaylar heyetine 

mahıuı 863 aayılı kanuna 
ek olarak hazırlanan proje,· 
Milli Müdafaa encQmenıo
den geçmfı ve Kamutay 
ruznamealoe ahamııtır . Hü 
kumet, mucfp ıebepler IA • 
ylhumda bu llylhaoın alçtn 
hazırlandıfını ıö p le anlat. 
makt dır: 

Harp okulunu bitiren ıu
baylar meılek tabııllerlal 
ikmal için muhtelif ıınıf 

okullarına gönderilmekte ve 
burada muayyen olan btr 
tedrıı ve talim devre.ine 
tlbl tutulmaktadırlar. Bu 
okullarda tedrlıata devam 
mecburiyetinde bulun D ba 
zı öfrencllerlo fena niyet
lerle tahıtl müddetleriot 
uzattıkları bu yoldıa yapılan 
tedklkat ve takip netlcul 
tahakkuk eylemektedir. 

Sınıf okulları umumiyetle 
lıtanbulda müeasea bulundu· 
ğu tçln m6mk0n mertebe 
lıtanbulda kalan müddetini 

artırma keyfıyetl, tdrakl ve 
vaztfe hiaal tamamty.e ,ük 
ıelmemlt bulunaolarden brı 

zıları için ıöz dikilen bir 
hedef olarak görünmekte 
dtr. 

Sınıf okullarından ıerek 

ilmi ahliki •e gerekıc hlı· 

lerlae maf lup olmeları yü· 
zünden 11hhi ıebeplcrle (züh· 
revi haıtahklara m h&uı 

olarak) tahıtle de•am ede· 

mtyecek derecede lr1zalı 

ya:alyet irae eden bubııyla-

rın bu ayrıhıları dola1lıtyle 
maddeteD •e kaaunun müe· 

yyldeılne dayanan btr za
rarları meycut olmamakla 

beraber ert •l ıene le rar 
ayni okula devam keyfiye-

ti ile buıilnkü mevzuata na
zaran ıulnl et ve hareket 
ıahlbl bu aıbılerlo gene ni
zamlarla korunan bir hak· 
kıdır. 

İkinci defa okula ıevke
dtlen maruz va11ftakl ıu 

baylının kıt d a v okuld n 
muv f ık ılcll al mal rını mü-

tealdp emıallerlle btrllkte 
normal h kkı terfiden letlfa-

dclertae m ani kanuni bir 
abl&am dahı mevcut olma

dıiı için yapıl o f eoalıklar 
maddeten ıah11larını mite · 

eHlr etmemekte ve hakkı 

terfiden illlfade eylemci& te · 
dırlcr. Halbuki: 

Bu tatbik v3zlf eılnl seven 
çalı§kao ve haluk öğrenici 

ıuboyl rm dürüıt meı lılne 
kuıı tam mananlyle mueraz 

ve mokU.11 bir mana lfcde 
etmel<te ıulemel ve hareket 
ile meluf bir ıubay tle va 
zlveılnaı, timi ve ahlakı bir 
va11fları d6ııün bir ıub yı 

müıovl bir derece ve hak· 
ta göttermektedtr 

Bu tarzda t bıtll arzu ve 
h ıealoe beğlı tutulanların 

vazlf eye caodan ı rıl1on em 
ealındea terfi bakımından 

erdunun diılpltnl bu yolu 

tutan geçnlerfo intibaha ıeu
rllmeıl ve meılekla ıeref I 
nam1na muıtp ve müeHlr 
tedbirler alma zaruretini 
meydana koymaktad1r. 

Bu günkü m vzuatın m•· 
ruz müllhazaları derplı et 
mlJeD vaziyeti karı11ında or· 
dunun d ima yüksek tutul
ması m tlup dlılpltnl mGte· 
esalr etmemek ve &tide da 
ha biiyük vaalyetlerto ıhda· 
tına yol açmamak, vazife 
ye dlılpltne baih ıubaylarao 
bu yükıek mefhumlara olan 
irtibatlarını r•vıetmeme 

için öirealcllerfn 11nıf okul 
larında mukannen tahıtl 

mGddetlerlal çojaltmak mak
ıadlyle te•e11Ql ettıkleri yol 
ve ıebeplerl kan .. oi m6ey
yldelerle önlemek lizım ıel· 
mektedlr. 

Bıoaenale1h: 

Kendi kuıurları dabıhnde 
vuku bulan 11hhi tebepler
den, ılmt ve hakiki durum 
lıudan ötüril aormal tahııl 

müddetini uzatmak m k111 
dı altında hare et eden 
zayıf karakterli, itlılnl, ıah 
ıi ve milli menf aatlnl ıay 

rl müdrik öir.eo . cılerın üıt 
tcğmenlıie y11pılacak terft 
lerl hakkında tebdıl edtl
mek v 863 .ayılı ordu ıu

baylar h yetine mahıuı ter 
ft kanununa eklenmek üze 
re metni b ğlı oh.ırak ıunu· 

lan k nun li.ylb 11 tanzim 
•e takdim kılıomııtır » 

Projenin esasları: 
Blr madde olan ek pro· 

jentn Hatları ıudur: 
- Muhtelif ıınıf okulla

rında kanuni ve nizami m•
zeretler hariç olmak iizere 
devamuzlıiından veya uy · 
gunıuz hallerlodeo ötOırü 

diılplla cezalarlyle mabküm 
olarak okullar ofzamnameıl 
mucibince tahııle devamları 
caiz göriilmt1en ve imtihan· 
da muvaffak olamamuın-

d n o dev1ede tahsil hak 
ları ıaklt olup ıoorekl dev· 

reye ııttrak ettlrllmek üzere 
·ıtaya •erilen ıubaylarm 

üıteimeollfie terfileri kıta 

ılclllerl müıcld olsa da toh 
tılllerinl normnl ol rak bltl
ren emaallcrtoden bir ıene 

ıooraya bırakılır.» 

1 Belediyenin aplar hak-
kmd ta ibat1. 

Beledly , bazı asoplarıo 
me:.ıba ha ho.rlc•nde keıtlmtı 

kaçak et l!latltğt aetlceılne 

v rmıvtır. 

Uu tekilde et sattığı an
latıl n Ai& vııı izzet adın· 
da iki kaaap 25 oer lira 
per cezaıaoa çarpttrılmıı 

tır. 

Diler bir lı eabıc da etle· 
rl açak olduğu görüldüğün· 
den cezalandırılmak üzere 
Belediye Encümeni e .erli 

mittir . 

1 1 MAYIS 1119 _.,,. 

rdderelinın 
mezarı şehri

mizde yapı
lacak. 

Merhum Kurdderell Meh
met pehlivanın öllmO (lzerf· 
ne Bedea Terbl1e•I Genel Di· 
rektörlüjOnla atletine y6z 
lira ıönderdlğlnl ve mezarı· 
oıo liylk olduju 
ıekilde yeptmlmaaı 

lçla de icap ed n masrafı 

ıöndereceflnl y zmııtık. 
Genel D i r e k t ö r l ü-

v flo ıöad rdlil y6z 
lira dtın Vali ve Bölıe Bıt· 
kanı Etem Aykut tarafından 
Halıe Beıkan nktlt Naci 
Kodaaaz da hazır bulunduiu 
halde Kurdderellnln 
kar111 tle oğluaa •ertlmtıtlr. 
Etem Aykut, Türkiye ıpor 

llemlnlo değerli bir n.ıhfını 
kaybetmekten elem duycluiunu 
açıkllimıı ve beyırnı taziyet 
eylemlttlr. 

Kurdderellola bayatı hak· 
inada btr broıür ~ıkarılacaiı 
rıbt, muhtelif ıüretlerde ka
zandıiı madalyalard D da 
bölgede bir Kurdderelt kö· 
fetl yapllacaktır Büyük peh
livanın Kurdderc kayündeki 

, kabri ft!hr•mlze nakledtleeek 
, Ye Beden Terbiyesi Genel 
Dırektörlü~ünOn vereccjl tah
ıtııııtla mezar yaptırılacak. 

tar. 

Transit g~ çan müşlall mı~
d lerden beledi~a istimla

ki ıe mi hn ıyıcak. 
Dahtltye Vekaleti, bir kı-

11m belediyelerin mahalle
rlade ıarf •e lıtthlik edll
mlyea ve tranıa olarak ıe · 
tlrlllp ıarf edllmtı müıtell 

maddelerdeD lıtiblik reıml 

almakta olduklarını tHblt 
etmlt •e bu maddelerden 
tıtlhlik ıeaml alıomama1101 

belediyelere btldtrmııtır. 
Vekilet bu n:ıinaaebetle 

•alllıklere bir tamim ıönde· 

rerek her hareketin ucuzlu· 
ta, tenzile doiru ıttmeıl ve 
hanıt Hbepl rle olursa ol· 
ıun flat yiikıekhilne ıebe· 

biyel verecek hallerden te
vekkt olunm ıı la-ıım geldi 
tinden bu mühim mev;ım 

üzerinde ld re imlrlerfnlo 
çok hruaı.t danonarak buna 
makOı kararl ra tuvJp el· 

memelerini btldlrmlıtır. 

Ktr gezintisi hazu~ğı . 
Şehir kulubi. Küt hy 

heth üz rlndekl Mczıtler I•· 
taeyonuna bir gezinti y p
mak üzere h?lzırlıklara baı· 
lamı tır. 

imtih n verec k kız tale
benin s erli dersi ri. 

Ma rlf V ekaleU hariçten 
lise ve ortamektep bitirme 
imtihanlarına glrtıcek kızla 

r.n da, kız talebe için mec -
buri bir ders olan aakerllk 
denlnden erke ler g ibi ıuı 

Ubao tabi tutulmal rın• 
karar •ermlıttr. 



SAYPA ı ! 
t lJ IMYll ı• TOU.DlL 

lin~~erg hal~ID lBCBSSÜ· • tan totaı·ıter inhisar/arın se· ac rl nelik geliri. 
SÜn~en tuıtulamİf0f, d vl 1 • nda ( Baıtanfı ıkınct aayfada) 

1937 den heri Avrupad 1 yarı 1 kaJD k lar fUDlardır: 700 000 
bulunan ıneıhur Amertkan • • muhteltf rüsum, 50 000 hra 

tayarecfel Lıodberı geçen Macar ~u·'·u"'mntı' k~t"ı ola-rak ~ vaziyetini tayin eımıştır: para cezalara,260.00Jlıra türlü 
Y A Z A N : lerde ıızlt bir tektlde Akı il 1 li s;ı J f gelir ler, 50 000 lira lıUrdad , 

\lladtmir Stlanou tanya vapurfyle AmerJlraya Rom ve 8orlin kabioelerinin ardın~a yer a mış ır. 4 OO J.00 Uıa tütün ve müı· 
V anka armoniği çekmeğe, Gloa nine, ıözl c-rlm ıttu. Ltndberı. bundan iki Bu aıeıııleke ıra t müdafaa reaml. 

parmakluıuı kfiyy lerlD 61· ıörmedikt n ıoora lyıietm•· ıene e ırvel de bir kere git «Pek karııık Ye ıür t lo de olan yoktur. l nıüıte· Yek ün 50. 763.260 lirayı 
Al a ı le o an 

l6ode ııçrctarak herbnıai yl ne yap yım, derdi . Gına mit. orada karı11 ile beraber ğlıeo btr enternnsyootıl va· 
1 

tıo m:n; pek oaıtktlr ve bulmaktadır. 
Hrarla bir türkü1ü ır-almaia nine ona: Qç ay kadar kalmıfh · zt yetle blihaua aiakoh hü rek huou u d b•rl l 1 

... ' Roma protokollerin enf ' verdiğ i ziyafette ıöy enm f 
Laıladı m t Eh J h k1 N k l b b kQmet merkezl•rl •raııoda D ı De tıte o unan - oi um, a 111n e•J•r tan ıe eo a er- "" .. 1 l nü uzu l bılh a hararet d l Macaristan ta yao 1 olan ı&z er uı 
el durup dfnlenlD. Kulak amma,hayat bu, deill mi kt lere göı e, Lındberg Ne•york fp omfltlk faaliyet ınk ıtaf l tabiiyeti a -

11 
olmuı~ur B. Voo Rtbben· 

Terlraln k L l f ~ l il L N L ta devam ediyor. fooll iz ka ouo tamaml)' ~ d Oıte· d I , ~rmo•t .ır yı au tann tara ınuan veri mit, manına •arıraeo, ev1ors: • 
1 

makta ır .trop 100 teneler ha ııe eri · 
ııbı luvraaır, t6rk6, a6kten yaıamak llzım, dtye aaılhat. zabıtaaı 11lu tedbirler almıt bineal dün uzun l>oylu mü hada bu uo y oıla•1a nfn eıkl ıre aadık Alman -
d6külen telrerll kar taneleri lar etlerdı. bulunuyordu. Rıhtımda y6z zekerelerde bulunmuıtur ve l ıık RoınaoY; •:il~~oı arazi Macar dottlujunu Hilam-

lbl 1 h b B d V k 1 k b ki d V iki totaliter devletin ıtddet ıle eralarıo a 1 Ro d 1 ~lae 1aiar, ru una lr un an ıonra an a için erce ltl e lyor u . epur dır Gerç laıhrdıiı •ak1Hı cızerln • 
11 1- d ı d b h yollyle oenfılemtı huıuıua- davaları var · ı ı tat ı •• ofar, her ıeyln an· GzGntGlü ve acı ınn er bat a a rı tama yaoaımadaa • Serlıotn tavılJ• er ıırar etmıı •e kendtıınd•• 

zel, ıeYlncln ıökler ııbı ge- lada. lyıleıu, güzel dünya ıtzll poltıler vapura çıkmıtı dakl her tOrlü yeni teıeb · ma ve y \av,a de bir aorla alıomıı olaD bazı top· 
f b 1 ~ 1 b ll l d k b 1 LI db b l d i t büılerlne mani olmak irin Qzerloe ug•• edlldlff d af u UD11u u lr eme ıö· ıöz erin en ay o muı. aeıe, o erıln u un u u yer T vur raklarıo Macerlıtana av e· 

çeuln. yalaı• ellerinde kalmıfh. 11lu bir •ezaret altına almıı - ıtrııılmıı olan gayretlere hal ıekll tuı• hal ıckllol tinden doları duyduiu mem· 
1 en•rjl'· tt d t bulunuyor· Bu ol•n B Vaaka fakir, fakat ıtıızel Güzel ıoDbabar ıününde ardı . ., 6 ıure e eYam e kartı .. auolydl azbar etmlttlr. u 

bir ıoct1ktu. Daha •fak yat- •ilenmek lıtedlfl zaman, bir Meıhur tayareclyl ilk .. mek müoaalp olacağı kara Y~ıoıla•~:r:plertodeD •U •alna tle ·~ Macarlıtaaıa 
ta iken yetim kaldı ve ya bebek ııbı duyulara ve oda llmlıyan, Amerikan ha•acı- rına varmııtar. butOo ı Macarlar a""Ukomlntero pakta ıtrm•· 

Londra •e Parlıln Moı· ıeçmek ıuretlJ • B ı .. ban illerin de ı6r0ad0. Ya· kapılarına tutunarak bahçe · lıfı müme11tlt olmuıtur. Ltnd· d fakat e - ııvle Almanya tle doıt de•· 
b b ko•a ile ıörOtmr.leıl loıllıa ödiyecekler ır. 1 Ro 1 b aaın ekmeil, keDdl e•lnlnkl ntn genlı duvarlı yaya kal erı, bu milmuıtle: Gazete· elllleket e letler ar 11odıı 1enl ra, ıla· 

1 mehaflllerlnln ı• .. J .. ndtilne o adın bu ıD ı. 1 ııbı deflldı, acıydı, fakıt dmmına çıkar, Peruı dede· et ere ıöyle de allah aıluna uı -= •' ' da aıual '"'8 lar teeHO• etmitllr 8araı -
Dazaran ümit lurıcı bir yol · arasıD 1 Va•lra, lna da olmayınca nln her zaman çalıımakta beni rabattız etme·ıoler . manya ı halledl - ma• kaııılıklı tumada lıtt-
da de•am etmektedir; An· buluoaD meıel• er la bir .. 

iti• b6ıbiltQa kltilleıeceflnl bulunduiu yere ılderdt. iyi Çilnkil kendilerine bu ıeya kara ve Atloa ile 1ılu te MecırtılaD nat eden lf bırlltımlz mem· 
bili d h ıb h b b l ı medıkçe, 1..detaıl · f ti yor, canına aranan er ka ll t Uyar: alamın ıe ep ertol ıöy iye· mHlar muhefaza edUmekte 1 k paktı a• leketler lmlzln men aa ne 
gOçlüie erkekçe kartı koyu. - Vanka, ıel çoeufum, mlyeceflm. ve llükreıle Varıo•a ara- ealdumaz 

1 
j beoOz biç de olarak ve doıt halya ile ır 

JOrdu. 6nüade taılar var, ıakıa düt• Ltadbergln Anupada ıa · 11nda görGı teatileri 'lerle- ye yaoaıaca 
1 

idi Hakıkat kı bir irtibat dalreııode dal 
O, yazları çıraklık yapar, mlyeıln, diye keudlılııl acı zetHtlere ı6rüomeden Amc· mektedır. Buolum neticelen- muhakkak ddl rhükOOJeU ma daha •elüt olacaktır, 

ıGz ıeltp te okullar açılınca yarak kartılardı O körlüiii rlluya rızllco relfıın.:ien me- meıl Kuıya ıle nrılel!ak an· haıde, Budıpeıte l ak ıar dernfıtlr . Alman dıt baka-
k61e dönerdi. nilı unutarak: raka düıen Amerikalılar büı laımaya baihdar DJier ta· fçln ze•ablr kurtarı:.-Ber 

01 
bu 11 blrlljloln ıulb için 

tiyle Marıatan Ro l nı 1 
Hizmetçilik yapar •e okur- - Cör61orum, aörOyonım b6tün mera laamaaa baıla raftan, B. Gafenkonun Ro- ' arıu arı bir za an 0Jacalını ela 1 l 

du. Vaaka bu yıl kendi k& Paruı dede, etıeklc6r ederim, mıılardır. mayı ziyaretinden aonra, 110 mıh verinin dedir. H etmlıtlr Olitr tarraftaa 
dl k l le ı d yerine aıetlrlll•I• AID• ı ı ı yftndtı, Paruı dedenin yanın- ye artı 1 •er r 1. Amerikan mebuılar meclt Belıradda te•akl&uf edeceil baıvektlloln Ber ID Kont Telcld de, «Natona • 

~ b 1 1 Bir ~efa Paruı d•de ıur 1 h 1 1 ı. 1 1 t ""t t •-t dl .,.... dl Macar ı. ddıme ol 1 il f•h •• u uamaktaydı. btlyar, • "' - ı ar c ye aom ıyonu re ıl eey1u e me• e r ~•n ıt ., Soıyallıt A maoya e u -
d b d ._ k b 81 L L d _] l zl•aretıne rou a k bloeıl onu e•lne almııtı, Giaa nine an ur an aonuıur en a· oom, lndbergln y&lunda on raoa ve Parlate e de 1 Macar • rerloln hayret nrıcl lcraa-

de kendtılnt öz otlu ılbl basının Ulah yakaeında yap· bu komtıyona çık~caiını cttıall malumatı ve 1' omao- mak Ozer•. 100 ,ayledık· tına hararetlf takdirlerlal 
•••lyordu tıjı ıerterillil anlath ve ar- bildtrmtıtlr Bloom komtayo yanın aldıiı durumu H. Mar· erkanı ge•~ıeo da d0111a iki beyan ettikten ıoara, Al· 

monlk çalııını övdü: lerl nutu .. ar d M il ti ı 
Vanka, bir ıiln ba1talan- nua halihazırda tarafıızlık koYlçe hlldlrmekteo geri Jdıjı takdir • a· mao ve Macar mi e er 

dı. Su rahat11zhlın ae ol - Vanka, ıe1tan ııtrdt ll:&nuounun tadil için 1apı . kalmıyacaktır. Bu ma umat ıurupa ayr~codl•fDe yeglne ara11ndakl doatluk üzerinde 
d bu! Yalnız 1eyt11oın parmak lan teklifleri tedkık etmekte belki de YuaoılaYyayı, Ro carfatanıo Jkl tota · lırar etmlt ~e Macar mille· 

ujunu khnae anh1amadı . lan aedef klavyeleri bu ka- • yardım t'tmlı 01110 f tut· 1 
ihtiyarın ••inde rattı, bitkin olduğunu da h1'l1rlatm11tır . mi.\ - Berlın mthnrlnlo ılya- tara ıoı tiolD Alman mtlletıoe 0 •n 

dar hızla•dolaıabılirdl. Ger iller devletıo • 1 duygularaaın 100 zamanlar 
bir bale ıeldl,btr limon kabu- k .. }!'l ı bu-10- 1- hır arzu kapl·dı Bo·y·I P.eUne kartı teıtı edllmek 1 edecei101 ' 01 • · 1 L ti çe ıuJ uyoıum, ooun ça lfı • - ma11 cap k bJr kaç do&d hidfıeler e .. u•H •D 
iu ılbl tarardı.Bir tOrli kal - t d J ''- ._ 1 L1 lil ı d yoluoda olan tedatfüi ıfııtem l d Gerre teD ı t• ıey ıo itlY ı. - ç\rıl çe.ere .. - e • r armon m o 11ay ı, mfı er tr T Ma· mit olduğunu ılive etm t r . 
kamadı . Okulun zılt her gün eh, timdi tal olmnlıydı da D• kadar bahtiyar olurdum ktı.rıı11nda kendi me•kllnf a1 ev.el, Kont cıut:komlD- «Macar bü umetl, mllanr 
çalıyordu; knlaoııçla.r ve bir çalmalıydı, belki ıeoln - Oilum, r:.rmonik ne tayfo buıutuudakt vereceği car bükuıııetloi01 '::eılol ve deYletlerlylc bu ı6venll bir. 
turnalar cenuba ıöç ettiler, fçloe de bir haftfllk ıel l! dt işine yarıyacıılı? Böyle tCY· karar üzerinde düıüoceye tero pakt1na 'ı~letltr Ce ilk ılyaıdlol de•am eUlr-
Vaoka, bili, Gıı:ıa ninenin Paruı dedenin ani ttığı • ier uıtuınm elıoe düımelL ıevketae yerldar. Nihayet, B. Macarlıdtaoınçe~lmeılnt elde meye kati ıurette azmetmlı· 
tahta k revellnde yahyor, h ikayenin her kellmeel Vrın· - Tuhafaıo Paruı dede! Gafeako ve Mar&ıovlçln Ber miyelln ea d 1ıya· tir •e aynı doıtca Ye ıa . 

Q b l Macar ıt b 1 z menlmlnln bıhçeden kanın fçlnl bir damla bal Çalarım! Ştmdl bılmı1ouam hol ziyaretlerinden ıonra edeltdeo er k teba· kin duyauları taııyan er· 
deyıtrdlil IOD krizantemleri rtbl tatlıleıtmyordu. CRDllZ öarencbtlırtm. babam Daaal Macarlıtan baıvekıltyle dıı ıetlolD •eçheıl ~: .. ç:o,aDID keıle birlıkt• çalıtm•Y• 
pencereden, kanlı 16ı.lerle ıözlerl ıe•l•çten yaıermıı 6freomıı? bakanı balen Alman bilkil rüz etmtıtlr· 

1 
il te· Amadedir. G6riildüiü gibi 

d d B debi ec• ı ıeyre lyor u u, bir ıabah tı - Baban mı? O baıkay - metinin mleaftrtdlrler. Bun reımeo icra e natJO· Macar biikQmetl kati o• -
lii 1 1 - 1 d d Almao t ı t it Def n n, ıoz erin e ıöome . - Paruı dede, acaba bu dı. Fakat .. Sen de yapabi · ların Führerle ve B. Rıb ılrlo dııı• a, i da•ı rak vaziyetini ay 0 e m • 
1 k d b 1 1 prop• •D B il k bl ~ ae •b ar &ye de•am ettt armontk... llralD . Beceremezıla. demek bentropla ıörtııımelerl Ma - nal ıoıyadlıt btlball• faal tir: Roma Yed er n la · 
ece lr siyah kartal aılbf - Nerede d ,~ mt ıora· ~1 letemtyorum. Babanın ıöz carJstanın vazlyetlal teıblt MacarlıtaD a d iç ol· oelerh:ı ln ardıD a yer a mıı· 

onun ıözlerlne ıonıuz göl- calnız? lerl görmeseydi çalgıcı ola etmek netlceıinl doiuracak r6rtlomekte ve ora :ı teh· tara bundan b6yle dıı ılya-
l••lal barakmııtı. Bu nazar - - Evet. Acaba kmldı ı mazdı. Kliv1elerl nıuıl 16 tır. zam için devaaıh r aetlnl onların arzular1na tl· 
lar iki iri Ye 11cak damla mı? rebiltrdı? Macarlıtan için Alman dit teıkll etmektedl~erlıade bl kılacaktır. 
alutarak can •erdiler. Zannederim. Bilemiyorum. Ç V 1 R E N: Ye halyaD tazyiklerine mu Ne de olıı, dOn Ma- Orta ve ıarkl A•rupada· 

İhtiyar kadın kendfılnl Belki de kırılmııtar . 1 Zeki Tunaboylu kavemet imkanları hakkın- Alman dıı bakaoıoın f (Sonu dördfincü sayfada) 

avut k -~~~!~~:::.::.~~:!.:::~~::::::::.:!•:m~la~r~ı~ı~e:r:e:l:n~e~:::;:::;-:~~::~~;::;.-•~~m~a~•l•ıt•e•d•li•l~z•a•m•a•n•:~~~~~E•h~·~-~V•a•o•k•a•n•ı•nml~çl•n•l~~~~·S=O~NU VAR - da fazla hayale kıpılmıt carde~et 
muhtemel olan bir (cihadı 

otlDTa le keodıı•nl 1ıaktki 1 
•• _ _! dlltnln Tefrlkatı: aaaaaaaaaaaaaaaoo. coğrafyecıların epey kafa kutUDI\ gelen kurtlıır bu za - mlode o, k oıterdl. mulcadde•) in ôntlıne ıeçm , . 

3 c E N •o patlatmalarına ıebep olmuı · valhları orada da rahat bı· bir kamçı olara H 
1 

t eha· tı. 
a ~- • -,r il A ı~I~ a ım rakmıyorlardı . Tulf, babe11ndao era 

1 
fe· Artık müılOmanlar Mo· 

g ~lıı~ ,jıııı 1 r• ; Bu dehıet Cengiz muhn Şehirlerin tahrıbı ve ehıt Jtsıot htmaye ettiği tç~akl · Aollardan bahıederkea al· 
~ Yaıan· H LA g rebentn müfredatı ünrlnde Jıntn lmha11 ile Cengiz han na halde azar Jılttl . Herat çak aeıle konuıu1orlardı. 
~.. • . MP Çeviun: Efı.w VER ATAI•RAT O çok kalmayt lüzumıuz ad ı htılil hareketini bojmuı. katen pek az ıoora Mukavemet ateıl ale•lenmf! 

llaaaaa11aaa T ~· Moiollar aleyhine tayan 
D efrtka Nt 60 aaaaaaaaaao• ediyorum. Bu imha keltme· mukavemeti kırmııtr, bu ıu· da dea ıöndürOlmüıtü. Sltü• 

bı k ederek Cengiz lsaoan or r rargah kurarak slnfo ıoo haddine kadar retle lıyan tehltkealz bir ıe k k memleket bir h~rabe hali•• 
ta.uaı b - aıue - Onları bekltyen taht tuav uzanan bir muharebe idi - lcıl arz etmekten kurtulmuı· bırakt ıiı oıuhıfız ıtall u · b k haca 

lr surr6o • •• tertip dil gelmlı; tü•~o !r te 
etUJer ve ldeta b l vur pek te ıü~ olmua ge bu her hangi bir kla ve tu Hao btç btr suretle hl· maodaaını öldür er. kalmısmıttı . Mlıllmaa er-
l ayvan ara rek garez den iri' ıuf bir imha mıııye veya afetmeie taham· Dl fer tehirlerde de zaman keklerin 1eıla• 1111ıd• olaa 
I&rfı hareket edlyouınuı '' Z~pt edUen bir ıehlrdcn i•Jeıtnden ibaret bir hare· miU edemiyordu: zaman fıyaolar bat ıöıter· Celilettf• de alla••• kırba-
! hiç btr acı hlı etmeden milfarakattao evvel, ıehrln ketti . «- H•plnlze men edıyo. meje baılamııtı. Bu 1814~ cı tarafıadaa hududdaa hu· 

zavaHıları Ulif etliler dart tarafındaki tarf,.Jarda Bu muharebe, lalim ıU. rum, dtyordu, beDlm düt lar her zamıaa CelAl•htttnl'~a cluda ıDrftllyor ye keadlıl• 
F'lh Lik b 1 k f llt'-J d '"lkllfl ye a aa • ' a. a u ıon muhare- meycut bulunan bütün zııhl- ota kalbtndeld arillf•tanlar- man arım• artı Y • e mu- me1 ana T ne lat

9 
bir ,erde Itır ord• 

beler eanaıında, bayvanah re ıbrak Ye imha edıldt; bu dıan birer çoralr araz• yap· amele etml1eceluınız, bu ceaarel verdlfl yerlerde yu-
L •- 1 k 0 ıurctle benden kati emir Lua •elJy-"du. Fakat her toplı1abılecek nklt Ye im· va .. ılyeye ••rıı yapılan a• ıuretle 610mden kurtulanla mııtı naanlar1n ba tyet · a • ... 

k d 1 b ı 1 d k ıeçmedea kan bırakılmıyordu . lardao daha intani hareket rıo bu defa da açlıktan öl- •ıOyufu de:laıetten ° a ar 8 mıı a unuyorauouz. •· def aıuula • ço la 
1 edılrnemlttl · Hayatı loaantyl melerJ mukadder oluyordu ıatkın bir hale ııelmlılerdl yankir fıkırler ancak cezri Mofol alayl r1 ad ıe r 

0 
ikinci raz blltG11 tldcletlle 

k i her ıe'fe karıı ebkem bir hareklt ile bertaraf oluna- kapılannd• 16rünlyorlarclı . bulll .,dince Ceaıız han, imha etaıek için her eno Gurganç ıehrlnto 'muhaaara d hl de 
bi •• eenHında Mofollu •itr ~.niyet almaılar ve bir par- bilir. Teıllm olan bir ho11m Herta; Merv• en ç orduıunun luımı lcOlhıtnt, 

Yeal ve ıayaoı hayret r •- b ı k 1. d 1 1enf efendııJoe daima klo aıafı Juılmayaa bir darbe 
1 du Btr ıeh telefat vermtılerch Muhua· ça yıyecea u ara KCD 1 e· t dar ve alçak Yadlleule• 

tey Ccat o unur . ranıo uz•maeınd11n Hhıraız rinl glwll tutmaktan baıka bealiyecekttr. redı. Muka•emeUn ıon a •r 
rla harabeleri iç ralnde Mo· 1 na"' Tuİı, Coyhun uehrfnln bir teJ düıilnememıılerdl. Gobtde Censız han, hiç lerl de korkunç btr ıekılde Hıo.lıkuı deilarının orma•lı 

1 l 0 oku· '" b baıtırıldı . tepelerine çıkardı. Ve ora-ğollar, mfi zzln er eze k d d Korkudan çıldırmıı olarak bir zaman u eıbı hareki 
l E ae yat ğmı ibt ıamm an e· 01 C•oolz banın bu kadar da bir ordugah kurulmaaına 

nıaya icbar etti er. zan · , • bir nmaokl kaıanelcrln ha- ta teve11 etmemltll, bizzat .. • 
ıtnt duyan Jılamlar, h ydut · iltUrerek ıebrJo dumanı u· rabelerJ lçertlnde ıızlennıtı r<atıyda bile zulüm •e •ı- aert bir ıekılde hareket et · mOıaade etti . Burada etlrler 

kl 1 e teD harabelerlnt nehrıo SU· kene• bu 100 haddini bul· meel, belki de ileride keu beylerle köleler, hlldmlerle 
larıa def olup gitti er 0 

c::i c h olarak bulunuyorlardı, fak at 
l d ki lar1 fç lnde boğ u. ey u· •a•ııtı. Burada, lıllm lle- .llıl için çok tehlikeli elmaıı - SONU VAR~ 

kanı olarak 11k an 1 ars d ı def edalmemtı ceıeıtlerla ko-aua ltu yatak eilıtlrmeı 
Jerlerden dııara çıktılar. 

ANNE EL i 



Günün siyasi meseleleri: 

(Ev•elkt yazıoın devamı) 
Nazilerlo, muahedeleri 

b6yle ıayrlmeırü •e htleklr 
bir ıekıldo, mukabil tarafı 
htç d6tünmeden yalnız ken· 
dl menf aatlerlaln tab kku 
kundan ıonra yntmak t bt· 
atları hiç bir zaman bu l.ca· 

dar küetalac;a bir t•kll r.lm 
mııtı 

M611ö Httler Ye azı Al 
manya bu hareketlertle ken· 
dtlerlnln herhangi btr huıuı
ta yapacakları muabeclelerln 
ıaflemlıiını ortadao k ldtr
mıılardır. 

Bu bidlHlerin dofurdufu 
tee11Clr uzun mCiddet A•rupa 
itlerine hakim olacaktır. 

Muha kak ki ne fasılte · 
renln ne de Franıarnn Po· 
looyalılardao fazla Polonyalı 
olmaia biç bir mecburiyet . 
lerl yoktur. 

8ğer Polonya Karldor •e 
Danztıde her ıkt tarafın tat
mla olunabJleceflol ke bul 
edene bundan garbi Anu· 
padakl müttefı&l ler!nden da· 
ha ziyade hiç ktmae mem 
nun olamaz. 

Almanya ile ıarp de•· 
letlerl araaında me•zuubab 
ıolan meıeleler coğrafi •e 
araı:t meHlelerlndel!l uzak 
bir zihniyet meıeleıldlr. 

Sulbpener milletler, bUa 
bere yapılma11 muhtemel 
taarruslara kartı toplanmak 
tadırlar. Ç6okl'l motad olan 
t11z1lk ııy .. ettola ıulha ıul · 
kaıd oldu Q artak malu · 
tiur. 

Polonyaaı• ıon ıeneler 
zarf ındakl ıly aetl bır çok 
ceplaelerden Franıız Ye Jn 
ıtllz ef lrıum•mlyeılne bot 
16r6amemekte idi . Anc k 

bo-

YAZAN: 

Vinston Churchill 
eoo olarak ıeçlrmekte ol 
dukları nzfyet sempati k -
znnmalarıoa veıtle oimuıtur 

Temenni edelim isi bir çok 
ınlullplarla dolu olan Po 
lonya t rthl bundan ıoora 

m ot z bir yola ıtrmlt ol 
IUD. 

Po1ooyanıa , A•uıturya, Pr. 
uısya, Ruıya gı bl üç büyük 
devlet tarafından paylaııl. 

mak clna1ell de muzaffer 
mOttefıklerto ıOngGıOyle lk · 

mal edtlmlıtt . 
Ruıy , Avuıturya ve Al 

manya ltı nesil tmtldadınca 
Poloay meıeleslyle allka
dar olmuılardır. Napol1on 
Polooy oın hüı riyeU •e kal 
kınm111 için muharebe et· 
mitti .. Polonyanrn t mamı . 

yeti bGtOn dOayanın bOrrnet 
ettlil bir buıuı olmlAhdır. 

Polonyahlarıa hayat ve 

ve hürriyetleri mevzu bab· 
ıolunc d~vftımeie karar 
vermıı olduklarını dütün
mek tçfn b6tüo ıebepl re 
malikiz. 

Halen bir milyonu müte 
c yJz aakerden müteıekktl 

kuv•etlt ve ceaur bir ordu. 
J maliktir. Polonyalılar 
dalma iyi döv61m61lerdtr .. 
Ve niçin dövüıtüiünü bilen 
bir ordu tkl mlılt kuvntll 

ı demektir .. 
Fek t Polonya hükume · 

Uoe ıunu anlatm•hdır ki, 
1 Sovyet .RuıJ nıo ıulbp rver 

memleketler raıına glrme
ıJ harbta onUDllt reçecek 
kati btr b reket •a nıbat 
muvaffnfuyeU kazannıak 

l için elzem b!r mecburiyet-

i tir . 
-- SONU VAR -

ValimizinAyv ilk ve ha
v isinde i e kikleri. 
(Baıt rafı birinci 11 yfadtıı) 

Daha ıonra Bostancı lı6 

yine de ujrıyaro. burada 
da muhtelif itlerle ala~alan 
dık. O ulu 16rdük. Bu köy· 
de ıeçen ıene btr kaç 6 
yün birlik teıkll etmek ıu
rettle yaptıkları kaplıea bir 
ay lçlnd beı yüz lıra ka · 
zan~ bırakmııtır . Nihayet 

Edr m!dde de kal ı arak 

Zeytınlt, K.asılkeçlft, Güre ve 

Altaoovaya ı ttlk. P rtl kon· 

ıreılnde bir ıörGıme me• 

zuu teıkll edea Alttnov 
merkezini• ıtmdlkl yer•nden 

1800 metre kadar meeafe 
deki tıkeleye JadlrH Hine 

ald meaele hakkında alaka· 
darlarao fikir ye m6taleala · 

rını almak ıuretlle bir eö 
r6ım~ yaptık. 

GGre kö1inln yah okulu 
luımına alcl binaların daha 
mükemmel bfr ltale 
ıettrtlmeafnln karar laıtırıl· 
mıt buluodufunu da bir Ye 
aile 6freadlk. Bu ya
talı kay okulunun meıalıl · 
al iyi olarak aıüıabede et. 
tlk. 

Edremit, Altınova araaın-
dakl 28 kilometrelik yolan 
300 metrelik kıımı pek 16· 
zel Japtmlmııtır. 

Ôoümü:zdekl ıene içinde 

bu 1olun biç olmazıa oa ki

lometrelik k11111ının iki oto· 

mobil yan yana ıerbeat 

~çecek -.eziyetle genltlettl

meılot kararlattırdık. Geç 
•akit Edremtde dönnek erteıl 

güa y al çnrtamba ctlnü 

A ·çay tıkelealne ılttlk . Bu 

rada ye:nl bir Uman calreıt 

y palmaktadır !ıl birinci kah 

ık l dilerek diin betonu· 

' dökülpıüıtür. 

Su blD dan bafk& yapıl . 

c.ak ıümrük elreıl ve e•· 

cut po;ll binaaile buraıınıa 

bir de•l t maltollr.ıl tetktl 

edecek btr bale ıelmeıt lfla 

p ilin 6zerlode bası görGt · 

meler yaptık. 

Avdette HnYrana uirıy -

rak bir müddet lıaldık. Ge 

re bel direnin, ı rtlue na 

hiye ldareıtnlu lyt bir ıekt l 

de çalıtmakta olduklara 

eöze çarpm ktadar . 

Bu yıl yapılmıı ol o Hav 

r o el lıtrlh tealıatı emaall· 

ne fa ık bir tekilde çok ve 
muat zam hal4edlr.» 

t y a ava
ana kavuş

k istiyor. 
(Baıtarafı birinci ıayf da) 

dinlenen ve kendisini ztya· 
rete gelenlerle hasblhRI eden 
Devlet Re:ı l Harbiyedeki 
ikametgahıoa dönmüt ve 
ı ce lakeoderunda Çocuk 
Eılrgeme Kurumunua balo· 
ıuoda buluomuılardır . Ta1-
fur Sô enin H taya aYde· 
ti dolnyiıllc ıeblrler Türk 
•• Hatay bayrftklarlle do 
nanmıf, ıecc tenvirat ya · 
pılmı ıtır. 

Şimal devlet
le i harici-ye 
nazırl ı top

l ısı. 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

1 ebllide ıtmal memle· 
ketlerinin Oılo deklaraı · 
yonuna Hdık ve hu ıuretle 
ıuruplar haricinde kalacak 
lınını ve bir h rp vukuun 
de da bltar f k imek için 
ellerinden g l nl yapacak· 
lardır. Şlmol memleketleri 
münferide• v ya münterek 

bir ıurette l!Z çok genlf 
ademi t arruz paktları ılı 

temine teUraktekt f ayday• 
bu mb rla tedklk etmııler· 

dır . 

Şimal de•letled kendi 
memleketlerinin bütüo'ü · 
ğüna •e bttaraflıfı dtfer 
devietler taraf~ndan ıaran · 
ti edilmek Jıteadif 1 t kd•r 
de bunu memnuniyetle ıe 

llmlıy cald rd1r 

Stokholm, 9 (Radyo) --
Şımal memleketlerl barfcıye 

nazırl&r1 , buıün burada top 
l nmıtlar • Alauıuyamo, 
ademi tecavftz pakta lçto 
kendilerine ay!'ı ayrı yaptıjı 

teklif etr fıada mlzalıerelc
re beılamıılardır . Bu toplan
tının De netice •ereceil •e 
Alman teklıfıoın luıLul "edl· 
ltp dtlmtrecejı ıımdıden 
ke3tlrl lememektedlr. 

Bıhkasir ticaret v 
sanayi odaımda · 

Balıkeıtr -.tlayctt merhezl . 
alo Mecldl7e mııhalleelade 

Y okıu llar ıokağında 16 nu 
maralı evde oturr.ıo Türkiye 
CumhurJyetl tabaa11ndan 
elup lznılrler mahal!eılnde 
Demirciler caddealnde 87 
numruah dGkkaoı ikamet· 

M O J DE • 
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HCSEYIN ŞAHLAN i 

~~~~ ~~~~~~~~·~· ·~ 
Macaristan to-
taliter devlet
lerin yanında. 
(8 ıtarafı QçGncO aayfada) 

iti •Qztyetln t m olarak 
takdiri tçtn bu vakıanın he· 
aaba katılma11 lazımdır. 
Macarletanın ıulba ihtiyacı 
•ardır; bllha11a Tuna ha• . 
zatının aaflam btr orıaal . 

zıuyonuoda ıtyo.ıl ve tkhaa· 
dl emniyeti bulm ya ıhtl· 

·~~~~~~~· 

1 Osmanlı Bankası 
1 Memlekette taıarruf hareketinin lnklıafına latzmet 

arzuıuoda olan Oımanh Bankaaı, Atle Sandıiı (Ta· 
ıarruf Cüzdaoı) beeabına teYdlat 7apanlara kura ke· 
ıtdeıl ıuretıle •t•ildakt lkramt1elerl teyzte karar Yer· 
mittir. 

Ketldeler 25 mart •e 25 eylQl tartlalerlncle icra 
olunacak \le her keıtclede •ıaiıdakl lkramt1eler cla
iıtılacakttr: 

Y eı vudır. Üzerinde yirü· " 
dGf6 yolun endlıla• bu it.. 

1 

TGrk ltralık 

1 atled T.L. 1000 -
4 • » 250 -

emniyeti •erebll,.cefl ma • 

hakkak deftldtr. Gerçi, ~tl
haaı Foıiıt hOkOmetln yar
dımı cayeılnd , Slovakya 
•e Kcrpat RütenyHında 

zımıeoam ıyacak . bazı top
rn ·lnr kgz nmııtır . O kadar 
bararetleı aradıfı polooya 
ile müıtere hududu da 
kazanmııhr, fakat bu yeni 
ıart mtllt ıly eettne faydalı 
olacıfa iler:ızemlyor: ç6nkü 
Polonyn timdi kati olarak 
Ceroıen lt11lyan ıenlıleme· 
alo kartı lıttkllUerlnl m•
b faz tmek aaaıtnde olan 
deYletler zilmrHlne tlttbak 
etmlıttr Band D b6yle Po· 
lony ıua muk dderah Ro· 
monyRnı•kine bafhtlır •• 
llt.omeu mtlletlata ale~hlne 

olarak Macarlıtc.nın talep 
lerloe mBzaheret edecek 

olan herhalde Polooya ol· 
mıyacaktır. Bazı ıaaetelert• 

tıtlhbaratı, Kont Teleklnln 
8 . Fon Rtbbenlropla ıö:-Oı-

1 melerl eınaaıoda Sl«'vekya-
oın ley hine Macar tat ns · 

reni t yJz.l~r yapılma11 ıö

rüıGlmüı olduğundan bah· 

ıetmektedlr Şımdiye kedar 
bu rlva~etlt';r teeyyüt etmtı 

deitldfr, fakat t40eyy6t edo. 
cek oluna, orta A•rupada 

yeni .. uıntılar beklemek il· 
zıaıdır ki bu da yeni telıalt . 

keler doiurmsdan vukua 
gelecek deilldlr » 

Le Tempa 

5 • » 100 -
25 • » ıo . 
50 » • 25 --Y ant cemaD 85 aded T L. 5 000 . 

Tlrk ltralık tkraml7e. 

Aile aandıiı hesabındaki mev.&uatı kuraaın keıttie 
edlldlit tarihe tekaddlm edea altı ay sarfıada: 

T. L. 50.- T6rk l&raaı•daD aıalı dit•••tı elaa 
her m•dl bu keıhieler• lttlrak edecektir. 

·~~~~»~~:ı:ı»~~ 

·-· .. ır.rı·r.nr· 
Fahriye Altaylı 

IKADIN HASTALIKLARI VR DOGUM BiRiM
Cİ SINlF MÜTEHASSISI 

ı Muaytnehane: Millikuvvetler caddeıi No: 1l4 

1 
PAZAR GÜNÜNDEN BA.$KA HER ~ON SAA.T IS 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VI 
TEDA VI EDER. 

_. .. 9.Mljal811 

Balıkesir Askeri Satın 

Alına Ko~isyoiıuııdan: 
Kor ihtiyacı için ııı.tın l!lınacak olaa 3500 Jtralık ltea

ı:to ve muhtelif makine ,ajları p zarlıkla alınacaktır. 

Pazarhfı cumarlHI gfto6 aaat 11 ele Ker Satıa Alma 
Komlayonuada yapılacatı ilin oluınn. 

ıihı ticari ittihaz ederek 1-------------ı 

Balıkesir Tapu Sieil 

Muhafızlığından: 
927 ıh daobert araba ma 
ranıozluiu ı oatfyle lttfıal 

ettlilnt beyan eden Haılm 

oilu Y•ı r Uygunun unva. 
nı tlcarefl bu kere (araba 
maranıoı:u Yaıar Uyiun) 
olarak teaçll edildiği gıbt 

bu unvanın imza ıeklı de 
TQrkce el yn11ıyle(Y.Uyıun) 
olarak rfcnret kanununun 
42 ncl maddeatne göre 10. 
5 93g. torıhlnde 1075 ıtcıl 

s y111na kaydedıldığt tlao 
olunur. 

Em iyet Mü~ürlüğündsn: 
5 - 5 - 939 Güoiiode Cum· 

h•rlyet c ddeılnde ford olo
mobtltne ald bir adet kol 
anahtarı bulunup Emniyet 

M6diirlaıane teıllm edllmlttlr. 

Sahi l•ln ürac at etmeıl. 

Bıhkesir 
icrı memurluğundan: 

Bır borçtan dolayı mah
cuz •• Çayırhlıar köy6nde 
otlatılmakta olan ( 18) koyua 
Ye (6) kuzunun açık artırma 
ile eatılmaaına karar •eril· 
mit lıe de bu köyde fap 
baetalıjı me•cut buluada
tuadan merkeze nakli m6m-

6n olmamıı Ye Çayırbtıar 

köJlnde ıatııın yapılmaıı 
tenıfp edil tıttr. Satıı peıtn 
para de 15 5 939 pazıuteıl 

ıGntı aaat 16 da Çayırbtıar 
köyl ihtiyar heyeti odnaın

da yapılaeaiınclan lttlrak 
edeceklerin ıaıterllen ıaatte 
mezkOr mahalde ltulunma · 
ları ıll• olunar. 

Karalıa, laönü, Karaoilaa, C6adolaa, IC•rtuluı, Ça,, 

Sakarya, Dumlupınar, KaJ•~•J, Orafıazl, Altay, Ok
çukara, Ele, Kaıaplar, AkıDCılar, Cumhuriyet, Yıltlmm, 

Aaarlçl, UmurbeJ, Eıkiku,umcular, Yeaice, Dtnlİ~ıler, 
Martlı, A ltıeylft1, Börekçiler malaallelertnde kila Zafnoıpa-

ta, Emlnafa, Karaoilao, Şamlı, Aziziye, Yoiurtçu, Gu· 
ıukçu, VıcdaDlye, Mecidiye, Kayabey, Okçukara, Ha· 

midiye, Şeylutfullah, Y ıidmm, Ho•aılnaa, lbrablmbey, 
Kuaplar, Dinkçiler, Hacı~mer, WAcıalt, Y •ıtlll camllertle 
Hacıkaya, Seltmtye, Hacı Melamet Ala, Hacı Safer, Çı . 

narh •e Orutı•zl, Hacı Hüıeyfn, Alaca, Umurbe,, Eıkl· 
kuJumcular, lbrahlm Ala, B rutçu, lactroilu, Ça-.daroflu 
meacttlerfnla 2762 ıa1ılı •akıflar kanuau muclbfnce va -
luflara e•kaf tdareıl namıaa tapuya ballaamaıı tıte. 

Dildlğladea ıözl ıeçea cami •e meıcltler için mOlkı,et 
ıddtaaıada buluoaolar •arta oa ıün zarf ıatla Yetalklle llır
llkte Tapu Stcll Muhafızltiına •• yalaut 20 5·939 ılnl 
malaalllnde keılf yapacak memura mibacaatları llaumu 
ilin oluaur. 

Baıaldıiı 1ar: Vdaıet Matbaaıı-Balıkealr 


