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Millet Meclisi dün Türkiye·lngiliz anlaşmasını itt!
lc p ederse h ve··mentaatlerimizi silahla fakla kabul ettı. 
müdafaa etmekt~~ .. ~~ çekinmiyeceğiz. Tüikiye-lngiltere mü~-

BASYEKILl N ~MECLiSTEKi BEYANATI ter~-~~~o'!~:!~~-
«Dünyanın bu günkü şartları içinde hükumetimiz; milleti harp 
badiresinden azami imkanlarla uzak bulundurnıanın en mües· 
sir çaresini yine sulh için birleşen milletlerle harbi göze alarak 

Anlaşıın~aya mani değildir. 
le an aŞ••· 

. or Refik Saydam tarafın· 
Başvekıl Ookt Büyük Millet Meclisinin 
dan okunan ve üttefikan kabul ettiği 

353. reylj mTz anlaşmasına aid sulh gayesinde teşriki mesai etmekte bulmuştur. 
Türkıye - ngmı 1 

e aynen şudur: 
Ankara, t 2 (A.A) - Bü· 

JGk Millet Mecltılnla bu aOn 
Abdulhalllıı: Rendanıa baı

kanlılında 1•1tlığı ikinci 
celsede Baıveiı:tl Doktor 
Refik Saydam alkıılu ara. 
ııoda kOuGye ıelerek aıa 

lıdakl beyanatta buluomuı 
tur: 

Başva klllA ~ayanatı: 
«Muhterem arkadaılarun; 
Avrupadakl ıtyut ve as

keri veka1tın ıoa zamanlar· 
da ne yolda ve ne ıuretle 
tnktııf etmıı olduf u malu · 
muouıdur. Dinya ıulhuoun 
bl16k Ye kanh vakayt tle 
haleldar olmamuı tdare 
m•ıultyetfnl ellufnde tutan 
devlet adamları için ea mü
him ve •• dikkate deieır 
•evzu• teıktl edt1or. 

Avrupada n bUtOn dünyada 
bış göstenı tehlike: 

Memlelcellmlal yarının 
•hlakelt hldiaatındın mthn 
kChıı mertebe uzak bulun· 
d•rcnak A nupada ve bü
Uin clGnyıda baı ıöıteren 
llattl&flar &nünde ıulbp~r · 
•er ılyaHtımlzln aamlmi bir 
tezıbGrQ o,an bttarafhğı 
llluhaf aza etmek Cumhurl
Yet HGl&Gcnett için eıaa 11t 
Jaaetı teıktl etmekte bulu· 
DUJortlu. 

Bu Yazlyattı b\taraf kılam1Zd1k: 
Fakat hldlaatıu Balkan 

Yarıat ad 
eaına lotlkal etme-

si •e Alcd 
tntllı h eofz emniyetini 

•Jahmızda kendisini 
Jentdao hı 
d lletUrmul lnın· 

an ltlbar 
keQdlıı t •n hGkumetım ız 

.. •ldtlı LI •• 
lllJel • r rnflıı em· 

Qaeıeleıl L 

bulınu1 •• h ••r1111nda 
lllıelf teıadof7 •••l1atı teb· 

•re llıar b 
ralunaluızıu llkaytl uz ı-
t f b ı Ve bl -
ara lr Yazlyette bulun· 
ID111aın aılmkft... t i .. o mıyaca· 

ı kanaatine varmııtır. (Bı · 
'••o uıı!erı) 

Mı16m•••zclur ki Akde 
bizde bitin allkadar rle•· 
letlerln blrblrhıe lrarıı 
eınDlyet ı,ınde bulunarak 
•e bu denizi mOıterek bir 
•ataa uyarak onun mOıavl 
•e nimetlerinden hepimizin 

~Oıteftd o\muını daimi 
olarak temenni etmıı tıdlr. 

Akdeniz va gDzönUnde tuff u
lumuz milli ımılyet meselesi: 

Htç btr allkadar devleti 

"-ldu el el ulu lıtlf ad eden 

· laşmaya dair mı'i~t -t rek bı 
yanname diğer stituııları 

mııdadır.) 

Bu ınıaıma sıyase~imlzdı 110-
hlm bir merhaledir: 

«Aziz arkadıılaram: 
G 6 r d O i ü n Q z ve9 

h 1 1 e Türkiye - lnııl
tere mGaa1&batıoda bir temel 
taıı ve aynı zaman~a mftbtm 
bir merhale olan bu anl•t 

(Sonu ikinci ıayfada) 

beyan na 
k 8 ttaaJ• biıkOmetlerl btrblrle

• Büyl r 
1 - Tiirktye ' b 

1 
muılardır. Aralarıada c:ereJaD 

ti arede d aD 1 
rlyle 11kı bir lı f kte bulanan mGzaker• er ıft· 

den• etlD• 
ede• ve bal•• d btrllil tebarftz etmlıttr. 
rOıle1'lndekt muta d ıllt emniyetleri •eftn• ela. 

J ti keD 1 ID 
2 - fkl dev • 8 mun eieHk uzun ml\ddetlı 

bbOtlerl tuam 
rak karıılıkh taa feri tıkarrur etmlıttr. 

ak.letm• 
nihai bir an\aım• akdine latlaar•D TDrklye •• 

( t•IDID 
3 _ lu nihai ın 1 (Sonu ıkıael sayfada) 

Türk· ye hakkın~an bir z_er 
resini bile vermıyecektır. 

---------.. -······- nanması lngiliz bahriyesi 
TQrk milletinin kahraman ordu ve do i bir tecavüzü karştladık-

Boşvekil Doktor Refik Saydam ve lngiliz kuvvetlerile beraber h~rhantgeessüs etmiş olacaktır. 
mahrum etmıven fakat hıç terd~n geçtıkten ıoora ara- tan sonra Akdenı·zde sulh ebedıyen l t 
bir heıomanya he•eıloe mızda tee11übedeo kuvvetli 
imkan bırakmıyaD bir Ak- •e samimi it imat, doıtluk . - nında iınza anmış ır. 
deniz nizamı bizim dalma bağları BGyük Meel!s1mhı.ln Bu anlaşma tam zama 
aözönOnde tultufumuz bir muhtelif veaılelerle taavtbtne 1 • • • hudadları dibinde bir 
milli emniyet nıeııeleıldfr. . iktiran dmfotır . 1 ltalya T urkıyenın dentZ L l 
(Bıravo ıulerı ve alkıt\a.. . ) Türk .. ingiliz görüş birliği: ' • • tibat ve teŞRİ at yap-

au ıartiar içinde hü~d- A11a ılyuetlertmlzden bt çok adaları ışgal etmıf, terhale Lar--ı Türki"enin 
metlmtz mlUett harp badi- rldfr Bu metfo rabıtalar po k b [ L J BU I« Y "' 
reılodeo aıı:aml tmLanlarla ltukalaruınzıa lokitefıoda ma ta U unma1efQ lT• J h t bii ne olabilir 
uzak bulundurma•ın en mG· birbirine hiç blr vakit zıt 'ngt'ltere ile anlaşmastndan a0 °, G 
enir ça resini yloe ıulh olmıyan bir ıörüı •e ·da lJ j ---... ~---:'! 
için blrleıeo memleketlerle ıünüı tarzmda temin 
harbi ıöze alarak ıulh r•- etmlf ve lkl hü 
JHlncle teırlkl metal etmek kGaıetl bh9ok mQh!m veel · 
te bulmuıtur (Bıravo •e•le· lolerde bu .aörüı btrllilnla 
rl alkıtlar ) feyizli semerelerini tkUdafa 

Bfr Avrupa d evleti olan muvaffak lnlmııtar. Btr a• 
Türklyenlo Avrupadakl ıulh ev•el arz ettıilm veçblle 
teıebbüıletln in ve hıup teh- Avrupadakl mClhlm hadise . 

lerln cereyanı eınaaaacla ve 
ltkelerlnln m!lli hayatımıza 

haaaaten endtıe bahıolan 
teılrlorlut ehemmiyetle he-

vakayı Balk•n yarım adası · 
sap etmekten faril olmaya- na intikal eder etmez hl . 

caiı lıtkardır · luimetlmlz ile lasiltere büku-

Anlışmamız hiç bir mımlaket met, ara11nda samımı 

1 h• d ır · ldi bir milıaver• baılamıı •• a ey ıno 8gl r: ıulb, emntyet gayHlnde ltlr• 
Aıtklrdır. Cumhu· leıme fıktrlerfmlz tld mem-

rlyet Hilk6metl hiç lekettn mukadderatanda ~a · 
bir m•mleket aleyhfae mO- ha eıaıh ye daha de.-amlı 
tevecclh olmıyao Jıtç bir bir elbtrlıftntn IQzumuna 
memleketi ihata Ye ızrar mOıtereken kant olmakta 
makıadına matuf hulunmı 1rectlımemı1tır. Eıaaları Cum 
1or. Bılaklı mllletlert harbin hurt yet Halk P.rtlıl Mec • 
feci lklbetıaden maıun bu lıı Gurubunu• mOtteflkln 
lund.,mak maluadını güden tanlblne iktiran etmek ıu 
bu ıulh müdafaa emniyet Ule baılıyao m6zakerelerl 
berabcrll flnde lnglltere ile timdi yükHk huzuruna ar
yanyana yiirümek ve yer edecellm. T6rkfye-laılltere 
almak ı çln bu g(in m illet müıterek beyannameal ize 

._ l l t üıaade ve tas- rinde mııtabalrat temin ye"l erin o nı 
x. ıelmtıtlr- etmlıtlr. Mfiıteuk be1~•· 

vlblnt lıteme11e 
lerl ve alkıılar. ) 1 Dftme1I aynen okuyorum. 

(Blıravlo ıeı ll bG•ftk tecsriib• (Başvekllln olcu'u~u an. 
nıl tere • ı 

Saf/•l Arıkan 
.A.akara, 12 (Huıuıl) Kdzı,.,. Özalp 

Baıvektl Ref'k Saydamın H&lıQmetlnlo ta~dp etuft ıulh 
TOrlstye • lasıltere anlaımaaı •oltUlrHının yeDI ve munf 
hakkındaki nutkunu •• mBr fak bir teı:alanrO oldufuau, 
terek beyannameyi okuma· ıulh lıtlyealerl• yapılan hu 
llDI m8teaklp melauelardan ı tefriki meıelDID ve .A,yrupa 
Saffet Arıkan (Erslncan), 1 ti karı• olan alllra-

••• ye ne I 
Fethi Okyar (Bolu), Klısm h ıeyd•n evHI mi -

llDID er 
ô.r:alp (Balllreılr) lrGreGye letlert harp badtreıtaden ko· 
ıelerek blk6metln battıha- rumanın •• Mıllet Meellıl-
reketlnl tasvip ettllıılerlnl 810 6teden beri bOkOmete .. lr 

btldtreo hararetli nutuldar direktif olarak bırakhfı ana 
"Vermtılerdlr ıtyaıetloln bir lf a~etl bulu•· 

Sıffıt Arıkının ıözltrl: dufwau 1ayl11erek: 
Ônce Sıffet Arıkan - Kımıenla aleyhinde 9•· 

Tilrk-Jnıtltz mflıterek be lı1mı1eruz.Dlyerek h6kdme· 

1 Cumburlret ti• teklifini memaualr•tl• 
,aaa•• .. ı·. 

FtlhiOkyar 
karııladıtıaı tllv• etmltllr. 

Fıthl Okyarın snzıırl: 
MGteakıbe• Fethi Ok1ar 

da 1a1lece ılae baılamııtır: 
«Arkadaılar; 

Bııvektlta oku.l11fu be
yanna111e1t dikkatle, mem · 

au•t1etle •• meınıetle dta · 
ledık . 

Bu•daa •••el lnılltere 
htUı6metl ile Akdenlsde ıulh 

(Soa11 dlrdGnoCl 1&Jf ada) 



SAYFA ı 2 

Türkiye-lngiltere müş
terek beyannamesi. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
Büyük BrltaDfa hükumeti vuku bulacak bir teca•üz hare · 
ketinin Akdeolz mıntakaaında bir harbe aalk olmaaı ha· 
ltode yekdtjerlle bilfiil ltblrlljt yapm•i• ve yeddi iktidarla· 
raoda buluoau bOtüa yardım ve müuborell birbirlerine ıöıter. 

mele hazır buluoduklaraaı beyan ederler.(81ravo ınlerl,alkıtlar) 
4-Cerek beyan6t Ye gerek derpff edilen anlatma h tç bir 

memleket alikaaına müteveccih deilldlr Ancak IOzuma 
tahakkuk eWil takdirde Türkiye Büyük 6rttanyaya kar
tılıldı bfr yardım Ye mGsaheret t~mfo1ne matuftur. 
5-Ntbal anlatmanm ikmalinden eYvel karııhldı taabhütlerlD 

mevkti fille ıeçmeılnl icap ettirecek ıarllanD daha tarih 
INr ıurette ta1lnf de dahil olmak Gzere bazı mHelelerfa 
daha derin bir tehlike ihtiyaç a6ıterdlif her Jkl hO· 
lulmetçe kabul edilmektedir. Bu tedklk halen devam 
etmektedir. 

6 - iki laiikcl•et Balkaalarda emnlyeUa teeı· 
ıClllnl temin •t•ek 16zumarıu dahi tHdlk eder ve bu 
ıayeyl en Hri bir ıurette tıtıhaal fçlo mOıavere h•ltnde
dtrler. (Çok ıOzel Hılerl.) 

7 - Şura11 mukarrerdir ld, ,ukarıda zlkredllmlt olan 
laOklmler iki bokamettıa herba11gl blrloln ıulhua tak•l
JHlnliıkı umumi meafaat lktizaaıadan olarek diler bükQ.
metlerle &Dlatmalar • kdetmu 11e mant d•i•ldtr. 

Millet Meclisi dön 7 ürk-ln
giliz anlaşmaaınt ittifakla 

kabul etti. 
(Baıtarafı birinci ••Jfada} 
mayı iki hı• ümet aruıDda el· 
ye•• mGsakereltrl cereyan 
eden kati •• .ieY•mh t•al:a 
llütle takip edecektir •e 
botla bu lıarıılıla.h nl•t· 
maların heclefl ,ulh Ye 
emntjet.. (Bıra•vo 1tıluı 
•• alkıılar.) 

Ttbklye ve İDıllttunln 
umumi ılyuetlerlade ana 
yaaayı lttktl ıdtD bu htdd 
iSyfe ZID e.JIJOIUZ, O kana
atte iıuluouyoıuz kl dGo)a 
barblae maof olacak kuv· 
vetler u111uıu11 ter1zlye ti•. 
-..111 tu ımı da le cellı t dı) or. 
(Bıra•Yo ıealut, alluıl r .) 

Mütttflkl izle bıaltl.tı ıulbu 
tutmıiı kfn.atnln helluca 
tecavüz etmemeli uma. 
bilen ılJaMtlerlmlzle bakide 
rın çlfaıomeelne mani o\. 
mala bGtü11 gayretimizi aarf 
etmekte deYam edecejlz. 
(Bırav•o ıea1er•, alkıtlar) 

Bir teşebbüs rnkuunda hakkı
mızı sUahla müdafaa ıdi ceğiz: 

Bu ıOne kadar olduau 
ııbt 1arı11 da ıulbpenerlı-
llmtaln maddi delillerini 
•ermek fıuatları zuhur et

tikçe bunları kaçırauyaca · 

la:a. Fakat bir 16 a6fterek 
hak ve meDf aatleriaılz 
thlll ıdılmek teıebbntüne 
maruz kahua bizi hakkı 

ızıD nrdıtı ku vetle buna 
ıtl&hla maol olmakta da le· 
reddüt ıtml11cejlz ( Bıra v · 
Yo 11alerı Ye tlddetlı ı . 
kıtlar . ) " 

BuDun f~lndlr ki ıfku
remtsl tarif ederken ıulh 
Ye emnl1et keltmelertnl kul 

olduiuou t:.r:ıe fıbıt etmlt ve 
ıay ı n mlHflrln> lz Potemkt
aln Aııkarada ıtçlrdlil ıGnler 
zarfıada aramızda tam gö 
rOt ve anlayıt bera~trltit 
olduiu ve yarımkl ılyuetl· 
mlz de bu uu dalrealnde 

ınklıaf namzet! l:.ulunduğu lH· 
bit edt!a>fttlr . (Alk ı ılar.) 

Balkanlarla mevcud münase-
betler imiz bakidir: 

Dünya buhranı içinde 
mnkU çok naıtlk ve mühim 
olan Balkaa yarım ad81ında 
mütttCıklerl izle mt,cut 
mii&Jutbetlcı l uı lzhı htt za
menkl aamlmlyetle devam 
edeu ilne ümit var lnalunu
yoru:a . Sulh yolunda dıha 
müe11lr bir ıekılde çalıımek 
için yer almııolın Türliı)e 
nln tam uıiauı le bir ıulh 
unauru olarak kurulan Bal 
kan mi.akında JUi dtllt 
memltllr. (BıraTo ıultrl.) Yı 
ne ümit ve ttaunol tde-
rlm ki s.u,aDlarda Ba l &ıan 
mu~( aatleı h:ıl 1'01 U)t n blok 
daha aenftltmrk nzlfulni 
deha ve: Cı\ tt kilde JIPll:ak 
fuHtını bu'ıun Hu zaman· 
ki ilham •• tanlplerı . 
mızle lDklıaf eden 
ıiyaeellmil:ln aynı dt-
rekUHerden mllhem bu 
ıOnkG te-zahlrGoe y6kaek t11 

vfp -..e taıdtklnlze ar:a eder 
ve millet Yekıllulnl bir az 
evvel o udujum beyann me 
üzerinde açık r 1lerJnl kul 
lanın larını rtca ederim » 

Vektlla ıQr kil alkıılarla 
karıılanan lsu beyanatıodaD 
ıonra Sarf t Arıkan F thl 
Ok1ar v aen ral K zıaı 
Ôıalp ı6z al ıthr. -------

TORKDILl 

Taya e şehitleri ihti
fali proğramı • • 

1 J MA YlS lJJ.9 

Köy işlerinin düzeni ve 
köylüden alınacak salma -

Dahiliye Va~alıtinio ~u ~uıustı vilayetlere tamimi. 
Pazar günü yapılacak ihtifalde ıdar~ı:~:~~ae d:z:"::~t!,nuı!:~ tlit huıuaattan maada hiç 

bir tı için k6ylere •e k6ylü· 
J• teklifte bulunulmamaeı 
icap eder. 

aziz şehitlerin hatırası anılacak 
J 5 May11 pazartHI günl 

Hat 11 de tayare tıhltlerl 

için ihtifal merulml aı•i•

dakl ıektldo yapılacaktır. 
Hızırlaoaa prolram ıudur · 

a) Ala1da• bir lt6llk ile 
boruculuı, aakeı i bando ve 
Bahkeılr garnlzonuodakt bQ 
Uin ıubaylar riindellk kıya 
fetle ve knkamet memurla
rı ve Ylllyet makamınca 

11çllecek okullar talebeet, 
ıporcular ve muhtelif halk 
cemlJetlerl ıbufal meraal· 
mlnde bulunacak Ye kroki 
deki mahallerde n eaat 
J 0.45 de yer alacaklardır. 

b) Saat J 1 tle Hat kule· 
ılndıa çalınacak dOdllkle 
meraalm baılıyacaktır. Ev · 
veli merkez komutanının 

hava ttbıtlerlot ıelimlama· 

ya davet için ( Dıkkat ... ) 
komutu üzerine kıtalar ve 
okullar ıelim vaziyetini alır· 
lar. Hu •a:&lfette yarım da· 
kJka durulur. 

c) DüdGk ıul Ozerlne 
meraalm mahallinde Hu·a 
Kurumu tarafındın hazırla 
nacak bütük bayrak ve 
reımi binalardaki bayraklar 
JUlJ& k&dar J&Hf J&Hf 

lndlrlllr ve meraılmln ıo
nunda tekrar bayraklar yu 
karıya çekilir. Bu eanada 
hava tthltluirıe hüımtl için 
her yerde b6tcın nakil va11 · 
laları ve halk bulundulııları 
yerde yar1m dakika durur· 
lar. f abrll.ialer da düc:!Gk 

lu: [EJ 11tbahı hünıü an) 
3 - HaJtlnln hü:ı.zrım tar· 
lu: [Ôlüucm 7uıl.tır aaoa 
&t11ım1ıduı) 4 - Lt:y la ha 
ıu ın b,(jnuqaa kı : [Hara· 
bı intizar oldvm] 5 - lıma 
il hı~ltının Keıcııar ıaılu : 

(SarıJor aün aeçtl~çt] 6 -
Lumlnln Kauiıar tulu: 
(Bir ıölre ol beni petfndeo 
7 - SallbatUa Panaran Kar· 
clıar ıarlu: (Sana ıönOl ver
dim ) 1 4AO - 15.30 Mozık 

[Neı it müztk - Pl 1 t 7 .30 
Proir m 17,35 Müzik (Danı 
aaali] Pi. )8 15 TOrk mOzlğl 
(Fatıl hejetı] Tahıtn Kara 
kuı ve Saflyo Tokayın itti· 
raktle l 9 .00 Kooutma [Dıı 
polltıka hadtaelerl] 19.15 
Türk mizlil (Saz eıerlert ve 
tekılmler) Çalaolar: Kanun: 

çalarlar. 
d) Düdük HllDI yerua 

dakika ıeçttkten ıonra mer· 
kez komutanı umuma 
(rahat) komutu verir. Bunun 
Aaerine lutalar rahat eder 
ve ılYlller ı•pkalarını ılyer 
ler •e m6teaklbın Ordu, 
Hükümet, Hava Kurumu, 
Belediye ve Halk ParUıl 
tarafından lllazırlanao çe 
lenkler bayrafın yanına ko· 
nur. 

e) Müteaklbea pfyade 
alayından ıenç bir ıubay 

tarafından tehttlerı temıll 
eden bayrala kartı bir hi
tabe ıöılenccek ve bu11ıdan 
ıonra Türk Haya Kurumun 
dan bir zatan hitabeti taktp 
edecektir. 

f) Hıtabelerclen ıonra 

baado hazin bir maı ı çala· 
caktır. 

a) Bunu mütealdp mera· 
ılaı atıtı için hazırlanmıı 

olan bir manıaaın ya lnız 

aYcı kıımı bir ıubay &. omu 
taaıoda meydandaki b yrak 
yakınına gelecek ve kıtaca 
havaya üç d~fa atat yapı 

lacakhr. 

k) Bundan ıonra baıta . 
meraalm beretl olmak üze· 
re 11ra ile aıkeı i luta, mek· 
tepler ve halk tetelikülluı, 
ıehltlerı temıll eden bayra 
ğın önüaden geçerek aellm 
hyacak ve thııf ale ıon •e 
rllecektlr. 

Atletizm müsa
bakalarına 
hazırlık. 

19 Ma)·ıada tthlrlaılze ıe 
ı~cek olan lıtanbul atletle. 
rlnc karıı çıkacak bölae ta
kaPlını ayırmak makudıle, 

atletizm •janlıia iki ıün de· 
vam edecek bir müaabaka 
tertip etmlttlr. 

Bu ınn Ye 1arın yapıla · 

cak olan yarııluda btrlocı, 
ikinci ve üçftncü ıelenler 

Bölee atlet talıunıoı teıktl 
edecek Ye 19 May11da ge · 
lecek atletlerle kartılatacak 
lardır . 

ve k6yllidea alınacak ıal
maların köylünOn Yazlyetlne 
ve adalet prenıtplertoe UJ· 

ıua bir ıekılde alıamuı 

laakkıntla •allltklere miihlm 
bir tamim yapmıthr. Bbem 
mı1etll ıardüiümüz bu ta · 
mimi yazıyoruz: 

cHnlulmeıt tahıtyett laalz 
olan köy idarelerinin temıtl 
ve icra Yaeıtalarlle mecburi 
ve lıt•ie batı. k6J itleri 
ve bunların nuıl a6rdürü 
lecell k61 kanununda ıcb 

terılmıı; idare amirlerinin 
bu idare ve itlere kartı olan 
hukuki vaziyet ve allkaları 
taerıh edılmlttlr. 

l - K61 tılerf üzerinde 
karar almak ve •erilen ka · 
rarları tatbik ettirmek köy 
thtıyar he1etlert1le köy 
muhtarlarıoıD ıallblyet ve 
nztf elert cümlectnd~adlr 

Vali, kaymakam •e na
hiye müdlrlerl köJ lılerlol 
mürakabe etmek, kaouolara 
muhalıf hareketleri öolemek 
fUI ıtfmaUere mani tedbirler 
alm k mevki ve vaziyetin · 
ded irler. 

2 Kö1 bndcelerlyle me· 
ıal proiramleu kaouo hü
kümleri ve ana eaaalar da -
bilinde köy tdarelert tara
fından tanzim v~ tatbik edl· 
lir. Bu huauıta köylerin ta · 
mamea aerbeat bmakılmuı 

kanunların ıarahaten emret-

Ku gezisi ~ir hafla sonra· 
yı ~.1~1. 

Tekıpor kul4bQn6b yarın 

ÇeDıeloiluna blr lıır ıezlıt 
yapacaklarını e••elkl ıayı
mızda yazmıthk 

Ôlrtndığf mlıte aöre, bu 
anf, bu ıün ve yarın ya 
pılacak atletizm mQıabaka ~ 

larından dolayı bir hafta 
ıonraya lurakılmııhr . 

liraya verilen Belediye 
~ük~inl111. 

Dnn Belediye Encümeni 
Belediyeye ald dtıkkanl " 
açık arttırma ile taliplerine 
kiraya vermtıtlr. 

~ıkiçle ~öömüş. 

3 - idare ve zabıta amir 
Ye memurları köy ıılerf Ye 
teıtılerl a,ın k6ylerden para, 
mabıul •e malzeme toplan 
maıına emtr Yermekte• -... 
köy paralarma el ıGrmek · 
ten dalma uzak kalma lıd.,
lar. 

4 - BGtiio kö1 tılertnde 
olduiu ııbı k61 ıalmaların · 
da da karar almak Yazıfe 

Ye aaliblJetl köJ ıhUJar he· 
y•tlerlne mevdud\lr 

Kaounuo aalma yapılma

eanı tecviz ettlil huıuıta 

ıahoacak ı lmaları miktar 
ve ctnılal tayin buıuıunda 

bu idareler tamamen eerbeıt 
bırakılmaladır. idare &mırle
rlnln vazif eaı kanun Ye 
tebliilerlı ıöıterllea azami 
baddın fe•ktne çıkılmamaaı· 
nı, kanunun tec,lz etmedtil 
itler için nlma Jap1lmama-
11nı mürakabe ve temlndea 
Ye kö1 tdareleılofn köJ ka· 
oununun 44 ncü maddeel-
DID betlncı fıkraaına ıöre 
kullanacakları tekdir hakkı· 
nı yerlerinde ve yolunda 
lıtlmal etmelerini teminden 
ibarettir . 

5 - Şu cıh ti de ehem · 
lyetle ka1detmek lıtulm ld 
ıalma tevziatında karine 
olarak kullanılma11 tavılye 

ed ılen ölçüler adaletalzltie 
mani olmak ve k6yl6y(l hu-
duhuz mQkelleflyetteo kur• 
tarmak makaadıodan mil· 
hemdi. 

Hedef imiz aalmayı büıbtl · 
tnn kaldırmak, bu tmklo 
elde edllhıclye kader da u · 
ıarl hadde tndlrmekllr. 

K6y aeltrlerlol attırmaya 
matuf tedbirler, beden me
ıalılne ıenlt yer verılmeel 

katı thtlyaç olmadıkça pa 
rala tılere ıtdılmemHI JO 
lundakl teblljler bu malua· 
dıo tahakkukuna ald teveı· 
ıüller cOmlealndeodlr. 

Salmaların muayyen ver 
gilerin JGzde ellfılnl •tma · 
muı; azami had dahilinde 
tevziat yapılmuı demtk o\ · 
madıiına, bılaklı .almaların 

ııfıra müocer olacak ttkllde 
dalma lndırılmeıl makudı 
hakim bulundutuna g6re 
kati l&zum ve zeruret olma
dıkça bu hadde çılulmamaaı 
buıuıuoun köy idarelerince 
todblrlenmHI muYafık olur. landım . lnıllızl rle timdi arz 

ettlilm itilaf •e bunu ta · 
kip edecek olan nlha 1 mu 
kavele Franı tle ar muıd ei 
doıtane müzak relere mev 
zu tttkfl etmtktedlr. 

Vecihe, Keman: Reıat Erer 
________ o __ .__

1 
Cevdet Çatla . Ud: Cevdet 

Bu güo aaat 15 de 200,800 
metre dıık ve aülle yarıılaı ı 
yapılacaktır Yaran da 100, 
400, 1500, uzun atlama, 
4X 100 ve 10 000 metre mu 
kaYemet koıuları yapılacak 

ve bu ıuretle Balıkealr 8öl . 
ıe atletizm takımı meydana 
çıkacaktır . 

~ ali.hatun mahalleıluden 
Haaan, eıktden 
beri dcnm eden bir ger 
ainlıktco dolay ı, Sakarya 
mahalleılndeo Recep adın · 

da birini çekiçle döidGğü 
iddia edıldlfloden Hae n 
hakkmda tutulan evrakla 
birlikte adliyeye t .. llm edil 
mittir . 

Köy heyetleri ıerbeit bı

ralulır, kanun ve teblli bil 
kümlerl mahfuz tutuh.ır .. bu 

Sovyet Rusya ile da samimi 
. temaslar yapacaıız: 
Bu ıBrüımelerln yakında 

iyi bir neticeye varacalıodan 
Qmlt •arız . 

Muhterem arkadaılar; 
HüyQk komıumuz ve 

doıtumuz SoYyet Ruıya ıle 
en ııkı, en aamlmi temaılar 
etmekteyiz (Bıravo aeılerl 

.,e alkıılar.) 
MGıterek ıaye ve me11fa· 

atlırlmls 6nQmOıde tıırtkl 

me11I yolunan tamamen açık 

-- ANIARl RADYOSU 
Dtılgtı Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74rn. 1S19SKcs. 20 Kvv. 

T.A.P.51,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

13 · 5 - ~139 Cumartesi 
13 30 Prolram 13 35 Mü

zik [Vırtüoıl r Pl.] 14 (10 
Me leket 1&at ayart, ajanı 

ve meteoroloji haberleri. 
14 . ıO TGrlc müzlll Çalanlar 
Vecibe, K rt Erer, Ruıen 

Kam, Cn·det Kozan Oku 
yan: Semahat Ôzden111. 1 
- Hnızam peıre•I 2 -
Leyi& hanımın hüHam ıar · 

Kozan, Kemençe: Fahire 
Feraan, Ruıen Kam, Kemal 
Nıyazl Se1buo Taobur: Re 
fık Feraan, SantOr: Zahtü 
Bardakoğlu , Nııflye, Baarl 
Üfle~ ı 9ı35 Türk müzlit 
Çalanlar: Vecihe, Ruıın 

Kam, CeYdet Kozan. Oku 
yın: Radife Neydik. 1 
Blmeo Şenin Beıtenlglr tar · 

ı: [Herzaman ıerde .] 2 -
Sal!hattln Pınarın hüzzam 
tarkı [Atkıola ıürünıem]" 3 
- Sel6h ttln Pınarın bOz 
zam ıarkı: [Seviyordum oou] 
4 - Faiz Kapancının hnz. 

(Sonu d6rdGncG ıayfada) 

Mar~ez Parti ~aza ~aş
kınlığı. 

Hilmi Şeremetltnln Balı · 

kesir mebuıluğuna intihabı 

do\ayıılle lohıllt eden mer· 
kez C H Putııl llçey6oku 
rulu baıkaolığıaa aeçllen Va 
ııf hpartalının baıkaulıiı 

Parti Genel Sekreterllilacı 

taedık edılmlıllr . 

Dayak ld~iast. 
A 11ören mahalieıtoden 

60 J tlarında ,Saf iye adında 
ihtiyar bir kadını döğme 

oetlc11lnde yaraladı~ı iddia 
edilen aynı mahıallecleo Hnı 
nüye, hakkınd zabıtaca tu 
tulao evrak ile blrlılite aJ · 
it1•1• yerAlmlttlr. 

maluat derhal keod ıltflnden 

tahakkuk eder. 

6 - Bu tamimin k6y •da· 
relerf de dabıl olduiu halde 
bütün allkadar malum ve 
tetekkOllere teblli buyurul 
mumı, bu eıaalar dahıltnd• 

ö 1 bü dcelerlode tadılil ya · 
ptmlarak kö1lGnOn vaziyeti 
ve memleketin umumi faaU · 
yetl (izerlnda f eoa tea1rler 
yapan har ketlerin 6nlen· 
mealol ve alınacak tedbir· 
l rdeo acele malQm&t yertl· 
meılnl ebemml1etle rica ed • 
erim» 
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Kendi yurdlannı 
ker.dileri korusunlar. 

8 ıl ar /slekltri hakkında yakm 
y A z A N: «Şerefli mazlılode bunca Aıkerlerl aayeslnde, btlh nı Bulgar gazeteleri 

1 frtyatına devam tlmtldedlrltr. 
ı'fodmılr S.Ldnov lztlraplar çekmı ı oltın hüyOk H Mtllertndıo 1-ıend ııl ne günlerde ba~lıya;tn;; yurdlarım kendiler/)) !<0:11sıın· 

- Beol kuaba1a aöUbmeni Gına Dine d ı ı çökmÜfı ve biçare Polonya! lıte ye· )'Ol l t1m)ı oldutu Ve y gandın Zora gazeitSl « d ya zıyı n~şre mlştlr: 
tıUyorum. Burada daha t-az 1 h nlden ATrupanın gözleri u.yu'ode muzaffer oldu Er· lar » Başltğl alltn a şu ı. Hnın eykel clğl öoüode a bllhat don bugünkO etatOaonun 
la L ı 

1 
onun üzeı loe dıkllmııttr, teıt ı bı ı l b f k ı d aa amam, Ya oız . Paruı yalvarıyor! ene, z m e lr ltt ı • ctSoo zım•D ar enl bir anüdefouını istemek varid 

dede körlerin de 
16

zn -ar- çünk6 lnıtltere ona ttttfak muahedHI imzaladı ve bu b b ında Y b " - Anamız, bütQn baht aa ya ancı aı hd olabtlır mı? . Bnı Y" ancı · 
•n! ıı:ılara acı! Vanlıaya da acı. teklif etmlttlr muahede 1925 te bir kerıı Balkan manıurne•lolDd 1 a·· ların yaptığı rıbı, Bulgerlıı· 

8 
.ıı. 1 1772 de. l 792 de •e 1795 1 '-1 d k ı ı d ı 1

·te lr u u ıuy eaınl1en dOtOoceyl Nerede olurta olıua onu ka· 1
" 

1 yar ım pa t Y e tamam- sından beh•e 
11110 

1'1.. tandan bunu yapmaaı lıte-
IJl ı b de bü1nk devletlerin bir pi· ladı . IDJ:ı: 8• .an ce an ıyan l tt1ar: nallarının altına al. Keodlıl- manzumeye ya 11 cllier aebtllr mt?. PıtkoloJ balu-

0 l 
llç ılbl parralanmaıına mü· DJier t ft p 1 d 1 i um budalalık etme ol Oc 1ıldır 16rmedlm, ya ... ara an ° onJa deYletlerlntn e ' n.IA Dlındao, hiç ıüpheıl-ı, bu, 

d dl 
v aaade ettikleri ııralardı 1922 d R ı d ı eıl ll]u e · ~••abada ne yapacak banllad1r, JÜreğlm onun için • omanya 1 e attı- devletlerin e 1 rrn 1ayrl ahl&kldlr ve tmkla· 

ııa? ath1or. Ona yardım et!.. b6yle bir tahh ondan esir· fak akddmlıti. U elçılıa glbt haz111 ileri ıürüllyor. aı:ıdır. 
- Çalıı çalacaiım . Btr Çatlak odun heykel hazin ıeDmlıtl. * Franıanın ılıtemlne dahildi. Ç6okü; Yunaol•l•D t•tl•D: i3ulıertıtan bugün topun 

Jerde okumuıtum, bealm ıl· hazlo bakıyor ve oğlunu ku· " " Avrupa 0 zaman franaanın edlHre b6t0D diler koııtf ejzıada dejildtr. Kenarda· 
laı baıı·aları da .. armıı,· ra . I d k d T Çaidaılarımızın haklı ola- kendlılol ı6rilklemeefnt bek· • B Jkanh ıayı h d ~ 1 b a • " ... ca ın a 11 ıfor u. anr1nın devletler yarı a du· T• iç e.ı H, uıun 
lacaiım, laerhalde boiasımı aaaeıl& a6zlerlnden elmae rak kendlıtne b01ilk bir lıyordu. tarlar. Tam birer Badlk•vD için 11dt'ce Karadr.nlı bo . 
do,uracak bir t•J kazanı albt iki iri yaı JUYarlandı . ehemmiyet atfettllclerl Polon- Franıa bir harici ılyuete dnletl olan yalnız iki ı ,undadır Bulaarlıtana aid . 
rı•. AJDI ıece Paruı dedenin ya aleyhinde ı6ylemek mo- aahtp oldufu müddetçe ya•I let yardm BulıarlıtıD ye o~ao ye Akdenlze akaD ne· 

- Pek IJI çocuium, ma· kapııı •uıuldu. K6pek bav· da olan fU VertaJ muahe. 1932 de Herrlotya kadar, Yunanlıtan 86t0D bu de•· birlerin maıı11plarıda bat· 
.;1 kt dula in dlrlltttkl•rf nd•n bl · Poloo1a d xı tir ip Bal· •em lıtlfort•n... la1ıp ıaldardı. Vuruı tekrar. "' e• tme:ı ıurette letlerl bir araya ıe 1 kal•ranın elındıdır. Binaen· 

P d d k l 
L 

1 
d rldtr. Daha dolruıu onu dl· bl d k k ld C f oı ona· aruı e • 6 Is eri aoı · an ı •e ıonra da 11klaıtı, se •• 1 a ı. enenede kanlar1n muh• aıall aleyh hudutları tehdıd al· 

tu, Gına nine fakat, delneiln •uruılan kar rlltenln Frenıa olduiuau Polonyanın dıt bakıDı B. el k 

V 
ıöJhveceilm. ra te• 1 etm• ... tındı bulunan her hu•ıl bir 

ankanın itGtOn elbl· ka11rıa11 lçlnde ka1boldu, 1 Z•leekldeo daha emfn doıt F k i et bu ıOo ta· 
1
- dl ı ı 1919 lnılltereal, filhakika • at nııJ 1 bulunu1or. dcTlet yuıa, .end ı n Te 

ıelerlnl tepla11p arabaya k6pek yenlden ıuıtu tanımadım. bizzat biz ken- d ;t m f d 1 i 1 

l 
Polo•yanıa mezarından ,.ık· mamen e f ı•· 1 Bulıariıtao an a ' ı araz -

rer eıtırtlf, iki JOlc .. ka1aba· Yolcu helecaDh bir yQrek- T dlml:ı.I terk ettikten ıonra· ç ı 1 ıtbl 11
• .a• 

1 

d f d bili 

l 
maıına mant olmak için rok 6nkü ta 1• b n yl de IDÜ • aa e e r. 

DID JO UDU tuttular. Bu bel le kapının açılma11nı bekle a•1ret sarf etti. 86yük Pa· dır kl o da bızt terk etmeye olmı1•D btr .Jdul•.tt-••u'buD sızım akıtacak fasla ka 
ki de onların IOD aörlıme- dl. L6kin, lıa,ıe ıecede .ODU baıladı 8 lk l ullP - B 1 ti 

d 
dereukıotn -bu merhamet · • an ara a oımıı yoktur u ıar m 

•• , ı .. Kaıabaya ıehDce, ala. kim duyacakta? Kapının eıı F t tizlik kartııında ailadılını ranıa mevcut olmayınca lunu1or. 1 leli b•ı\ıalarının bOyQmeıl 
IJar: line yıiıldı, bGyGk bir pa - p ı ] h •ıktly e 

O 
ı&rdQm. loılhzlerln bizim 0 onyanıo •azt1etl mOıkül- Bınaen• ey d » u"ruoda kafi derecede kan 

- · ha - aa! D!1e ba. kete aarıld1, aözlertnden tkl ı d B ı. l larıP ır a heıemon1ımız altına alr et lJOT u. «Balkanlar, .ı.an 1 do~ktD Bu\earlıtım buıOa 
iırarak arabadan atladı, damla yaı yuTarlaodı: • laararetll 
V ankaJı kucaklaJıp Jere la· _ Anne! DıJ• fmldadı metinden eadlte ettikleri Bir yanda Ruı kOtleıt; umde1laln en 1 yalaıı keadl dan11, kendi 
dlrdl. Annesi kartıhk •erdi: Polonya ya hakkı olan ıey· öte y111da Alman tehd ıdı b a " a r ı l er t n

1 
de D• 

0 
:: mllll hu1utlarmın muh•fa· 

Bu ınnden ıonra kOçClk - Yavrum! Benim kıJ- lerlo •erilmesi için Clemeo. ııkı davranmak llzımdı. 1932 da Balkanla sayı mıf: ken· :ıuı utrund• kurban vtre 

f 
ı. k d metil o"lum. Oou kuca•-tadı, ceau ve ben Uoyd Georıee haz iranından beri, Polonya deTlet eıbt ltalyaoıo • bılır. Komıulanmızdaa ba· 

••lr a, en ka,., kaıaba- • • d bu ll]aaıu· " d 
4an kaeabaya dolaıtı, kır- ıöjıQnde 11ktı, ııcak ellerly- karıt alta ay mücadele et Fraoaaya ıünnmekten yaz dt llendtlttıo tD z ılannın <(hudutlar mu a -
lanıııçları "" leJlaklerl üç le okıadı. G6&lerl aydınlılr, mek mecburly<llndo kaldık. ıı•çtl ve elinden ııeldtilt ka· m•J• ılrmeıl ll&ımdır. dil" duUr» dtJe baiordıklarıoı 

k 1 
bir ıüodOız ıtbl aydınlık ol· Buna rajmeo Polooyamn dar yoluDu aramaya koyul- Bununla beraber l bıhyoruı. Mukaddeı olan 

Jas arıı aJıp ufurladı, üç ıar•D bu · d f kıı, Gzüotülü tnıaolann 1a111. du. Karlar erldl, 16lılerde ticareti Ddenlzden yapılıyor, du. komıularunı:zal a;. biraz baı· ıey, btttabl kanla kmül a aa 
tarını daiıttı. tkl büJilk nerılı . anne eli 1alnbz •nztıden defıl fa· llu devrede, Po!ooyaoın ıarlıtaaın Yd•r JfÇüokG; Bük edıllr. Fakat, bat a arı~tD 

aırıldı . kat ~ lbusa «koridor» HJe· bize alfetmedtiı bir çok ıey- kalık ara• er. b d l l kanl"le deltl.. oalara ha•l-
Tekrar kıt ıelmlıtt. Ka ... d ti ua e e er ı 
b 

Sabahle.,tn erkenden ldli· ıln e bizzat Polonya tara· ler oldu. Atkerl lınedılcr hu· ret •e Nıu1 
Y Dl l kaltn tebdil edeD ••rtH 

ıa anın donan ıokaklarıada f d d 1 ı rı.tanın mi · d f MDID ranlan kuTTetle ye ıh· ın an yeni en yarahlmıt ıuıuoda korkunç hHlıl . j!· muclblDce u gı ı. yurdlarını k•odılerl mi • • · 
arabalar ııcudı1ordu. 0 9 a- ... d bir .11111

1 

l Utamla çahnm•ia baıladı. olan Ye tlmal denh:lerJnıo mlz oldu. 1933 de B. Dala· il topraklarıD •D b t et 11ınler » 
ar •e dallar bemb .. 1az ol b ıı-ıı u unu- ı K ır "" Parut dede tüten fenerini at ticaret merkezi haline dı1e tarafından kabul edl baıkalarına ter .... Dana/ rapçeu ınuıtu. V ank a: 1 B lgarlıtaa· 

yaktl, Gına nine Oç kere lı · ı•leo Gydoıadan J•pıhJor. len ve ltalya tarafından fren· yor. 811 itibar• u l 
- Bu ıece bocuktur, ac.e- - d 1 ArnaTutluğun tlbAllı Japı -

l tavroz ftaretl yaptı. Her tkl Polonya ~OtQn on doku. ıayı kOçOk meof6atlt-rtodeu muahedeler ıaızalaPIYor U• d 
e •lmlyellm, diye d6ıüo0 - tht11ar kılı.enin Jo!unu tut· z11ncu uır boyunca, Franıa mahrum etmek makHdından * ı. d Jordu K l ll d • • ID 80tln ba ıı'er karııtıD il 

·· ar 1 yo ara •ine- tular. Fenerin zayıf ıt kluı için bir heyecan kaynax.ı ol· bıtlıa bir tey olmıyan dört a..,aıtler» il 1 ı_ d 15 « B·yık demo• lnıtltere • de franHDID va· 
Y • •ıuara. 0 iduiu köye altında ıöklere açılmı ı lkt muıtu. ler pakta oldu. u d bldlıeler doiru 1 ı d ı batuı 70zOD ell .. fyetl 11e oluyordu? 1934 ve 

JO a ı1or u Paruı • ıöründQ. Cumhurlyetç\ler her an lıt• bu tartlar içindedir tl adırdt. .. 
dede ile Glna Dine h•r hal l bu loklt•h ıOr• f bl 1935 mu -ıbedelertyle Çekle 

.. b\lyar-Vaoka diye haykı · Loulı · Pbllıppel •e GçOncQ kl Polonya 1933 le Rutya 1936 da Ah•an1anıo 
de yalnızdılar. TaDrım, bana rarak karı eıeledl . P1bpoleoou onun ylizQodeo tle ve 1934 te Almanya ile . 11u0takaııD• re •ad ~dilen mGzaberetto, 
Jardım et, bana onlara ıö Za•alh yokıulun. kar ,, harp ılioına mecbur etmek birer pakt tmzalad•. taraf RhenaD d dıldl ye 1938 ıubat H temmuz nu· 
recek kuvvet Tel! t11altne uıOıu e ' J937 

G jınlannan altında donmuı htlyorlardı. C1eD'lencuu. AlmaDya tle Ruıya ara- ltalya ile boıuıulduk. aol•t· 
ece bJr canaYar aibi ka ıözler&yle meleklere verıl 1919 da, Paderevıktoio ha- ıında munseneyl muhafaza de Yuıoıla'fJ• küç6 

ranlık._ v• kor•·uDrtu Fırtı- k ) l k 1 1 ı. frıoııı 
• 'I' ııcı bir ıülOımıeylıl Tardı. raretlt ıl>zlcrlnl anne ere ctm'k Pılıudı 1 idea lydı. madan ve Be çl•• l 

•anın HYurduju karlar yol KucılıDda Hdef klivyelt beeleomlt bir beyeunla dtn Almıo n Ruı meafut!e ln.rıUz anl•tın•110dao •ç1 

~ 
cuaun ıözlerlne doluyordu .,monlk duruyordu. llyordu rlorn tadını tatauı o~•n ıh dı. 1938 de, An9luı •• • 

Paruı dedenin evJnllle ıeı Ç E V 1 R E N : Daha yeni clofmuıtu kt, Uyu maraıal arhk •~ oou Sloukyaıull parçalaDlllatl 

tuklarıroıı ve kararlanmıs· 

la, B. Çemherllyn 21 mart 
1938 nulkıyle yapılın nd 
lerln ne kıymeU kahıor· 

du? 

SONU VAR -ılace bir kandil, JilzClk ııbt Zeki Tunaboylu Polonya, L,oın kıtılarJnın ne de ötekini istiyordu •ulı•a ıeldı . 19
39 dı, Pral I 

P•raldıyor. Meme lD, 
... ~::~~ ................. ~ ............ ..:S~O:_:N~.--....... ~.:ü:ıt~6:n:e:._~·a~ldırdılını 16rdOO..! ... ~B~u ... ~m::a~k:•a~t~la:...!h:e:rk:e:•:\e~_:ın~1.!B~ra:t~ı~ıl:l:va~o:•:D:·.:~~:':: ... :'::::~::::::--::~;:;--::~ DD • konak yerlne ıelırler ve 

••0 !!\rkdılloln Tefrtkatı: a•-•aaaaaaam•aao dei&lml idt? 0Au hoıuna ıt- der ııbı kendlılne Allahhk Bunun Gzerıoe baı'"a bir hlzmetklr!arı t rafından der-
3 c ıe = •• den ve canının lttedlit her ıüıO vermtıtl. H.1n kendi &ıitıbe bizzat dıkte ettlrdtll hal P ı ırılen ı ,cak çayluıoa 
!D N (1h'ı ı• 111)

1

,

111 

H A ııııı \aa toprak parçuıoı zapt et- keodlılne verdlil (bir dOaJ& bul t ısde "" •ecls bir mek· tçerek uzun çubuklarını 
~ _j mekten ne•• kim men ede· lmperatorluiu kurmak) vil- tubun altın• (Hakan) d&Je tüttürürlerdi Artık ordunun 

•. l'aıan· H L g bilirdi zifeılnf benlmHmlı ve ço imza attı. eo iyi uıuvlarandan olarak 
..... . . AMP Çtvlren: ENı'ER ATAI1RAT O Fakat bıuat c~oıtz han, cuklutunde, ka•bolao bir CeDr::ı: banın teelı ettlil .... 11•11• O 1 b ıl kabul ed ılen U1aurlar, bQ· 

11111111a T f k "'ı:.. 2 _. f 1 l b b td b b t lları eıu ltl ar e b llD e rl a ,.,, 6 aaaaaaaaaaoO za er erlae ı l i lr teılr alın pe9lae taaa ıiı gl 1 u poı • 10 d yük ka!p~kları ve bir omuı· 
•Yrtt •••avı ı karııtırmaktan rok uzakta tıın baıına da aynı uyanık Ordu tle aaavatan ara1ın a ço •rlad b d h ... b ktld lara üıerlnde l!tılmıı aan 

ram Japıyo ı •a ay· yerek vatan a kalan 1 Uyar O bir ,.ok defalar ( A.lemde bir azim •e 1&bırla ıeçmlt· daimi Y• emin lr t• e 

b 
r ar Te d ... k renkte pal•.o!arı tle koaak 

f h al 1 muharipler, Orhunların dan- b t k ma -r eyecan içinde bul m •- bb d k b yalnız bir ılineı ve ıökler ti. O lrtı ata temini e m7k aıa yertot!e dıalenlrlerdt. !oıı1u• 
•orlardı •· l unu· JA llU eal üzerin e 1 u de •alnı" ·bir Allah •ardır. oTan ve llkaplar onun eadı ıle kuru muı • en. 1 ıa t cır 
1 

nerva 1 , .. .. ~~~~ kervanları •• al a -
ber 1 la ar il bera - loaDılmaa •e kendi uman AJnl ıur~tle yerlerde de bir için ancak pratik btr kıy- ıeçttkçe her balumdaa lerJolo yOolO kumaılar Ye 
d ge en mubarlplerlo, or larındakllere biç benzeml t•k hakan olabllJr) demltU· meU haiz olduklara zaman llOyilk bir faallyeU mlbHrl· ftl dtılertfe her tlrl6 ticaret 

unun Harzemdekt taanıl yen akınlarına ne demtıler Budııtlerlo kendlılne ver· btr mana lf ade ederlerdt. nl te9ktl et mel• baılamııtı. •tfatındao ıltaret o'ao 1Gk-
llla1: zafer •• muvaffakl•et · dı·, bunca zenainlf~ ve ha· dtklerl kudılyetl hiç bir Bir aüa clTar talim emirle Koaak yerlerıade her za· l l 

1 
• -, • lerlnl çöle dojru ı6t0r0r er· 

trlnl anlatmaları bu be1•· alneler ne olmuıtu7 Kadıo· alaka 16ıtermeden kabul rtndeD blrtoe mektup yas man caolı bir lu0labalık •ar· tanı bir kat daha a1tırı7or- lar lranıo •• Harzemlo el etmııu İıllmlarru taktıkları mak lcab etmffU. ltanh dı Poıta sabitleri yaıız at· dl . 
d 

ı k · (Yam)lar, telıraf. lnean 
du. fakat ortada lnanılmı- maılı ve taclll 6rtG •e çer (AUohın beliıı) Gavanı a olen kltip, zamanın l•aba· ları üzerıod• .lört na a 

0 

•-... d eıJ• ve p~ket naalt tılal 

Y•cak h'ç bir ıey kalmamııtı. ıafhr.nı ne 1apmıı\ardı? onun pek tıtne yaramııta. tıoa u1ıun bir ıclcllde •• 9arak ıellrler •• Ozerfo • tek bır mana tle ifade edl. 
Lıer ı"D bir fakir çadmn Moto'lar bu buıuıta biz• Censlıı: baa IGzum a6rdOIO Hanı bin bir elkab .. •o kartal •ı•r•tl bulunan THI q " d "' dt'·t ıonra yo:elu En uzak memleket 
ı. l d 1 hiç ... , malQmat bırakma zaman bu un~anla kco tıl van ile tavalf ederek meL- kaları•ı 16ıter • en ••pıaında mll1on ar • •- 111 t klf& lerd~n relen 1olcalar bu •a· ı mıılardır. Y alant 9ura1ını ılne izafe edilen kudreti kul tubu 1asdı. Fakat baa keo taze dınleoJD11 • ve 
tlacle kıymetli etJ• yük (i k ı. b derecede yı 1ecek alarak tıta ile Gobldekl Molollara 

bll•yoruz ld, onlar ha om bu laomaktan hiç çe lnmemtı · d ılne o.un an u mektuba 
bır de,e ballaoıyordu. muvaffa!ıdyet ve zaferlerini tı. MCioecclmle1tn tavetyelo- fen• hal.le kızarak derhal 10!1arın• denm ederlerdi. müllkl olabiltyordu. Dar 

Acaba, Karakorum kadın· ı. k b l dl rlol •-emili dikkatle dlnler, 1ırtılmaaını emretti. (Ea:ıır Genlı •• kalın aetarh men· ç~breU yabudtler, •tv• yük 

1 6 
pek tabii olar•" a u e • ı ı lrt rC11a\artnda btle 1 rme· (b d ) Al fakat plfloını yaparken yine bu uıektul»u okuyunca bu tolarına bQrlnmGı o an O araba ~eya merkeplerlot 

d l 1 'orlardı. O bir 0 1 u 11 K l l 
1
• k llderl .. unca zlyaet er D 1 •·endl bıldlilnden ıaımazclı. kadar (loYıSD takınarak ken- uıuD uka ı alay ı ar, lal ıürert. ıeçlp ıldtyorlar, 

L \ d lah taraf 1ndaD 1önderl mlf n f k 1. 11ırııtında ne 
1

,, pmıt ar ı, O. ne Napolyon ııbı bir fa· dlı?nden kork tutumu zan· tekerlekli ve 6ıer art eçe uçua renkh, kö eli çeneli Te 

lb blr mah:aı defılml ıdı. O, il b l l ı d S llyulaklannclın dolaJı or. tallet itil •• de b010k lıkeo.. aedebtUr.) tle4ı7 de lrtl ara a ara ~ • e - ONU VAR-
.- ı ea bl1lk efıodl "' lmlr 

U.ua Hferlaı ltllrak et• · 



SAYFA ı 4 

Türkiye hakkından bir zerresi
ni bile vermiyecektir. 

( Baıtarafı birinci 1ayfada) 
Ye emniyeti ııubdaf eden mü 
ukerelerde buluauldufunu 
biliyorduk.)) 

Fethi Okyar bu mQzalre· 
r~lerl mu•affc klyetle lateç 
eden hnk um eti tebrJk ettlfl
nl Ye bu ılyui aalaımanıa 

büyük ehemml1et1 olduğunu 
ıö y llyerek ıözlerfne t&rlece 
.ievam etmfttlr: 

cBu anlat•• TGrklye Cum 
hurtyetlnfn takip ettıtı ha
rici ıtyasetlafn bir d6n0m 
noktasını teıkıl etmektedir 
TOrkt1e Cumburlyetfafn tim· 
diye kadar takip ettlll ılya · 

ı e t f bir kaç 
kelime ile hullıa etmek lı· 
terim » 0Jyerek bu ılyasetln 
lraoa ve fraka kartı karde· 
t•oe, Balkan yarım adasın· 

dakt Balkan bGkumetierlic 
bılha11a Yuaaahıtao. Yugoı· 
lavJ• Ye Romanya lle doı· 
tane Ye müsalemetklrane 
devam ettlflol bu ıuretle 

senelerden beri ıu\h ha•utle 
temaıda bulunuldufunu an
latmıı: 

«Şimal komıumuz So•· 
yet Ruıya ile milli cidal· 
den beri devam ed a doı· 

tane mOnasebetlmfz eml 
nim ki her ık& tarafın nıC!m· 

ounly tini mucip olacak te· 
kı l dedlr.» 

Fethi Okyar ıon günlerin 
ılyaıi h&dtntına geçerek 

lan dibinde bir çok adaları 
lfl 1 etmlf, tertibat ve tr.ı· 

krllt yapmakta bulunmakta. 
dır. 

Bu hale karıı TOrkt,enfn, 
İngiliz h6kQmetlnlo teklıflnl 
imtina ile ohv1S l ve vu İ( u1tta 

lntlz"iren bitaraf kalmuı 

belcleocmezdt. 
Bitaraf kalmamız da müm · 

kilo ve hayırlı bir ıey de 
fildir . loglltere de bttaraf 
kalamaz . Kendlılne vaki rl · 
calara rafmen bitaraf kal· 
m k lıtemlyor . 

Me•zu, umumi ıu\huo ha 
leldar edılmemeıl, Avrupa· 
oın bir tkl devletin dostluk. 
heıemon1aaı altın ıtrmek· 

ten kurtulmaeıdır . 

... fngıltere tle bu nokta 
da meofııatJerlmlz müıte· 

rektlr. Alıdenlzde gayet 

uzun bir tarihimiz var. 
Trak:yada hududumuz •ar 

dır . Bunların her türlil em
Diyet ahıoa alınman m l· 

Juptur. 

Menf s tlerl bu "adar it · 

tırak etmlt o len iki devlet!n 
herhangi btr tehlike kar
ıunoda kuvvetlerini birleı 
tlrmHlnden dııba mekul blr 
t•Y tasavvur edemiyorum. 

Diler dnlıtlerla da iyi 
1nünasıbetıer: 

Ferah verici bar ı•Y de 
Çekoalovak1anın haritadan hOlulmeUn Balkan devlet 
ılilnmlı bu\ımduiunu, Ro· lerlle .,., dljer devletlerle 
manyanın, Almen1a tle yap- c:aünke,edeo ıart k~lmıya· 

tılı ticaret miizakerele""fo . •atıdır. Bununlft iktıfa et 
de Oltlmatoma yakın mek hakikaten kift dejll· 
Itır muamele karı111uda dır. MümkOo o 1urn Bul· 
kaldığını, nihayet ltalyanın ıarlltanı da f!mollerlnden 'faz 
Adrlyattk denizindeki zatf 1 ıeçlrerek bY antanta ıokmahdır 
mütttlftklnln topraklarını aa- SoYyetlerle müzakereleri· 
k•ri ı11al altınn almıt olma- ı mızın ne kadar tamimi oldu-
11nın ahıtrlımız ıulh ve ıli · ' funua Potemklotn ıelmeıfn· 
kdn haYHtnı tamamen thlll den anlıyoruz. 
ettlilat, öteden bert dostane 
hulundaiumuz TGrk lnılllıE 
kuvvetlerinin mOıtereken 
hareket etmeıl için loıtlte · 
renin bir teklifte bulundu · 
tunu, uzun uıadlye cereyan 
eden mftzakerelertn buılnk6 
karara Yardıtım ı6yltJerelı: 

«HükQmetlm a kollarını 

bajlıyarak bitaraflık ıl1aıe· 
ti takip edemezdi. Arz etti · 
itm ılbl emniyet havası muh· 
teldir. Onun içindir ki kol 
lan bajlı oierak vukuata 
intizar etmek hük<ımettmlı:lo 

durblnane olan hareketinden 
beklenemezdi.» 

Feth\ Okyarın bu anlatma 
hakkındaki uzun tahhlfnden 

Sulh Tilrkl1e l9ln ea bfi. 
yük ıaye,ve meofaattır. Yal· 
nı• Türkiye için delil bft 
tOo dQnya için .. Bugiin 

••••ltl harbiye o kadar 
cl~hıetlenmfttlr Ilı, baılta 
Itır toprak parçasını memle 
kete tlbıık edeyim derke11 
memleketinin en ıü&el par. 
çalarnu mah•etmek tehllkt'ıl 
•auhr. 

Bö1le bir harekette hl9 

blr devletin bulunacnfına 

iun•ıyoruuı. 

Arkadrıı1ar; 

Bız ço!~ arezl kaybetwtı dev 
letız Pak t bu gun kendi-

ıu muhtelif notlara alıyoruz: elzl uklıloden daba bahtiyar 
Türkiye - lnıtlterenln bu ıirmekteyJz. Bu 160, top· 

harelretl Akdeniz banasında raklarından mOhlm bir kıı 
ıuretl kaUyyede ıulh Ye em-

1 
mını kaybetmlt olduğu halde 

nl1et ıettrmttUr. dabt en büyük bir devlet 
Türklyenln donaama11 lo- olan lnglltere Türktyeye 

gtllz babriyeılne lliYe olun miisa•I •• akran muamelesi 
duktao, kahraman orduıu in: yapmaktadır. 
ıuız kuvntlerue beraber AtatOrk canlı olarak yaşıyer: 
herhınrl bir te- Türk milleti, hakkımızın 
cav&ze kartı durduktan ıon· bir zerreılnl bile almak tıll · 
ra Akdealzde ıulb ebediyen yeolere kartı kahraman ordu 
tee11Gı etmft olacaktır. ılJle birlikte ~ımdlk ayakta 

Buadaa hlç klmıe kuıku duracak .,e bize feua oe.zar-
lanmamalıdır. Ht~ klmıeala larla bakanları geri çevire 
bundan tüphelenmeie, bunu coktlr. 

hHmaae hareket tellkkl et- Fethi OkJar, bu kuvveti, 
m•le aıla hakin . yoktur bu enerjiyi TQrk milletinin 

Btrıraf kalamazdık. ÇOnkO: At&türk baıta olduju halde 
ltalya Balkanlara ald ol 1 lıuklil harbinde g6aterdtjl · 

muı llzım gelen bir yere, 1 nl ı6yllyerek ıözlerfne ıu 

Balkanlara askerlerini çıkar · tekıld• ve alluılar aruında 
mıı, TOrkl1ent• cleala hudut·

1 
alhayet •ermlttlr: 

TORKDILI 

« - Atatftrk. o e~tlz kah · 
rama n • can ' ı o' a;ak ytıp· 
maktadır. Onun en enerj •k 
arLuıdr.ıları huıün f§ baıın· 
dadır. H iç bir mlltettn Türk 
mllletıol teluar böyle bir 
fmtlh na davet edeceflne 
inanmıyorum . Hükdmetto 
beyannamealol b6tGo alkıı

larımla lauıp e ttlflml ıöy. 

lerlm » 

Kazım öz ip kürsüda: 
Daha ıon rft General KA 

aım Ôıalp (Ralakeılr) k6r· 
ılye e~lrrek bu an-
latmanın timdi ye ka-
d&r yopılmıt olan anlatma · 
lann en m6h!mlerladen ol
duiunu, hükdmcttmfaln in · 
ıtltzlerle mQıaYi ıartlar ve 
haklar dairesinde Akdeniz 
de herhanrt bir tıcavOıe 

karı\ blrltkte mukabe.e et· 
memlzlo kararlaıtılını ıöy· 

lı1erek ıös,erlne ıöylece de 
va m etmfttlr: 

Akdenlzln ehemmiyeti: 
«Akdeniz melüm oldufu 

there gerek bizim için, ge· 
rek logll laler fçtn çok ehem 
mlyetl ha iz b ir vaziyettedir. 
Burada maruf ve miihlm 
ıeçld noktalarından Cebe· 
)Gtterık, SQve'ı lnglltzlerln; 
Karadeniz, Çanakk le bo
ioz\::.n da bizim elimizde 
bulunuyor logılızlerln tar
ka gtden hareket yollort ve 
b zlnı sahllledmlz, k11mtıtll 

lımr.n larımız burodad;r Gö 
rü lüyor ki Akdenlzde iki 
mtUetln müıterek ve hayati 
·menfaatleri v rdır . Buradn 
tam bır enıolyetlo devamı 

bu ruüıterek menfaatlerin 
lcabınd odır . Hillıiimctlmlz 

basiret gösterere k, vaziyeti 
iyi ıörerek milli menfaatie· 
rımlztıl uyıun bir ıeklide ve 
ıamanıoda IDgllızierle bu 
anlaımayı hazırlamııtır . Bu
nu mtlletımlzln kıymet ve 
kudretine bir delil ad ederek 
Bü1ük Relılcumlaurumuz lı
met lnöoünün yOkıek sevki 
idaresi altında bu kudret Ye 
kıymetlo dalma artac•jına 

emtolz. 
Arkadaılar; 
Son zamanlarda 

bütün ht11lyah ba)'ret 
ve c i hanı eodtıeye düıüreın 

emrivakiler o1muıtur. 

Bu sebepten vataniuıoı 

•• laUkllllerlnl korumala 
azm etmlı olan milletler 

harp patırtılarıoı daiııı ıüratll 
ve drıha kuvvetlt yapmak 
lçlo çalıııroriar v~ her tOr lü 
tedbırle:rl alıyor lnr. Bn ted· 
birler yalnız askeri maht 
yett... deiıl dlr. · 

Styul uhıılara da ıamıldtr. 
Menfaatler ini herhilngl bir 
ıek ı ldc möıterek ıören m&i. 

letler birlikle tedbir almak 
lçln ı6rüıüyorlar. Hükume· 
tlmlzln bu teklıfıde rıte böy

le bir rı.nlaıuı dır. 

Yarının ne getireceği kesti
rilemez: 

Münferld kalmanın bir ta· 
lnm faydaları olduğun• bt-
h1oruz. Bundan devamlı bir 
ıekllde lıl l fade etmek lazım 
ıeldiil tabiidir Fakat bunun 
lllnfhaye dev&m edeceflae 
emniyet olunamaz. Bu mün 
ferld Yazlyette milli menfa · 
atlerlmlze mugayir hldf ıcler 
lcerımnda kalmamız çok 
muhtemeldir. 

Bılhuıa bu zamanl.arda 
bu ihtimal daha çoktur. Bu 
günkü 'fazlJetfmfzln yarın 

deAl1mt1eceğl bilinemez Ya 
rınkl t.ıtlaran bu ılaclen da-

Radyo 
( 8 ırarafı tldnct ıayfııda ) 
um· ııukı: Bnld üm Liiklüm 
11rma arıçm Eminim ] 5 
Saoddettln Kaynatın, t6rkü 
Sarı kurdele) 6 - Halk tar 
küıü: [Karanftl oylum oy
lum] 20 00 Memleket ıaat 
ay&rı, ajanı •e meteoroloji 
haberleri. 20. 15 Temıil (Uyu 
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i l~ ~~~ 

ı ı Osmanh Bankası 

1 
1 

Memlekette tasarruf hareketinin lnkltafıaa bbmet 
arzu11unda olan Oımanh BaokHı, Aile Saaclıiı (Ta
Hrruf COzdanı) beıabına teYdlat yapanlara kura ke· 
ııdeat ıuretde •ıajıdakl lkramlyelerl ten:le karar ver· 

• 1 

mfıttr. ~ 

yan k•dın - Mualla beylD " 
hanımları] Yazan: Ekrem il, 
Reııt 21.15 Eıham, tahYilit fit 
ka mblyo - nukut •• Zira- ll:f 
at boreası [ftat] 21 25 Ne- ı ı 
ıelı ptaklar R. 21 .30 
MOztk [Küçük orkeıtra -
Şef: Necip Aıkın] 1 - Me 
lnr.er - Sereoad 2 - Shl· 
lk - lıpanyol dan11 3 -
Valther - Danı eden Kuk
lalar 4 - Födrel - Vt1a 
na 1ark111 5 J Strau11 -
Sabah bavadıılerl v alı 22 mı 
Haf talik poıta kutuıu [Ya · 
bandı dıllerde] 22 30 Müzik 
(Operet Romanı, vesaire} 
23 00 Soo ejanı haberleri 
• varınkl proğrem 23. 15 

Keıldeler 25 mart Ye 25 e1hll tarihlerinde icra ~ 
olunacak Ye her keıtdede &f!llıdakl ikramiyeler cla· ı 
fit alacı ktır: .. 

T6rk liralık 

1 aded T.L. 1000 - 1 
4 » » 210 . 
ı » • ıoo -

25 » » 50 . 1 

24 Müıtk [Cazb&ot - Pi.] 

Bah~esir su'h hutuk 
~ikimliğin~an: 

Muıtaf afakıh maballeılo
den Çerçici Necip kar111 
Zdtha, lnzı Eıma, He.cer ve 
Şahı ll zade Abmt"t, D~nıir · 

kapıdar; Hafız Ahmot kaı m 
Neftge veealre vekl!lerl a\lu· 
kat Vehbi Çıkrıkçı tarafın· 

dan Hııcı lıma ıl mahallesin 
deD ölO Abdullıadtr karııı 
Dudu Ye Abduıkadlr oilu 
Mustafa, Abdulkad!r otıu 
Hıdayct ve arkodeıları aley 
bıue açılan fuyuuo lzaleal 
davası nda: Müddelaleyhleı-

deo Dudu, Mustafa, Abdul· 
k~dirin ikametgah mabclle· 
rt meçhul olunduiundan ba· 
hlı le davetiyeleri bili teb
lıi tade edılmıı olup mcıh 
kemece talep veçhlle bu ü ç 
mtlddelaıleyhe davetiyenin 
ılloen tebllilo• karar Yeril· 
•it olduğundaa müddeta -
leyh Dudu, Muıtafa, Abdul
kadlrln mub~keme aün6 
olan 26 May11 939 saat 15 
de Balıkulr ıulb hukuk 
mahlıı:emeılnde hazır bulun 
madakları ta.kdtrde hakla
rında gtyap kararı Yerlle· 
ceit tebltjat makamına ka· 
im olmak üzere H. U. M. 
Kanuaunun me.addı mab 
ıuHııaa binaen tlln olunur. 

ha iyi olacağını ktm temin 
eder Hukumetln ben•e yao
iıı bır it yapmad ıjma tama 
men kan! olara kanaat ı• 

50 )) » 25 . -Yani Cf'man 85 aded T L 5 000 . 
TGrk liralık ıkramfye. 

Atle saodıfı hesabıodald me•duatı kuranıo ketlde 1 
~ edildlfl tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında: ~ 
l.t. T L. 50.· TQrk llruıadan •ı•i• dGtmemlt o'•D ~ 
ı her mudl bu ketlclelere ltUrak edecektir. ı 

ı·~~ıAnııı~~W~l!Aı!Atl! 

Tapu Sieil 
Muhafızlığından: 

Kazaıı: Mahelleal: 
Balıketlr Oruçıazl M. 

Clnıı: 

Ev 
Hududu: 
Safı Ye 6n6 yel, 
ıolu poıtacı Meh. 
met eYl, arkası 

berber lbrahtm. 
Enafı 1okarıda ya•ılı eYID mallld Oıuçıazl maballe

ılnden Kut lbrahlm oilu Mehmet Sabitin mali iken 1327 
tarlhlade 6lümlle mlraaı kar111 Fatma Ye evlltları Zellba 
ve Kemal ve Kamili terk edip bunlardan batlı• •arlı ol· 
ma41ıtı ve vereıe mezkQr ıayrı meakul6 n'amlarıaa laU
kalen teıctl etmek lıtodtklerlnden bu yerta mülkl1etl hak
kında hır bak tddlaımda ltuluaanlar Yarsa 22.s-939 tart· 
lılDde mahalline gidecek memura Yeyahut illa 16alnden 
evvel Tapu Sicil Muhafızlıiına mtiracaatları llln oluaur. 

-Tapu Sieil 
Mııhafızlığından: 

VıliyeU: 

Balıkeılr Baıç•tm• nam 
dlier Dellyuıuf · 

lar yolu. 

Ctntl: 
Bai 

Hududu: 
Doiuıu 101, ba
tııı Mehmet oi· 
lu lımatl ve Ce· 
mil 'fe kentltl 
damadı Meh•et, 
poyrazı tekalt 
lımall, kıltleıt 
Hacıkovacı ve· 
reıeıl 

Hudut Ye bulundufu yer yukarıda yazılı balı Karaol · 
lan mahalleıtndeo bakırcı V eıılden elli sene eYHl haricen 
ntın almak ıuretde Ahmet ojlu Cumalı M•hmedln tanr· 
ruf Ye zlraaUnde olduf undan bahlıle namına Hnet almak 
tttedlilnden tahkik ve tedkıkt için 22 S 939 ınna mahal· 
lloe memur ıöadertlecektlı . T a1arr uf lddlasıoda buluna ala· 
rın bu 1rüoler lçlade fazı tle Tapu Sicil Muhafız
lığına Yeyahut mah•lllne gelecek memura mtıracaatları 
lüzumu tlln o!unur. 

'fapıı-.Sieil 
1\lııhafızlığıııdan: 

tlrcbllfrlz Vıliyetl : Mev\ctl: Cınıl: Hududu: 
Arkada lıu; Balıkesir M hepe Tarla Doiuıu muallim 
Bu anlaıma ıırf tedafüi Abdullah, bataıı 

makıatl ara müıteolttir. Bu yol, poyuzı De· 
nuo ıtbı hanrl milletler mlrhan Ahmot 
bırbirlerile anlatmalar ya vereaul, kıblesi 
parlarea blz onlara candan Alivel•k otlu ka· 
lkıılarız . » • 

rı11. 

General Kazım Ôalp an- » Menzil ça)'ırl B Doiuıu lmaretçl· 
laımanın ehommlytelnl te 
barüz ettlrerelı bu anlat· 

lerlu Hafız, batı· 
ıı keçeci Hacı 

maoın mlllett· Numan, po1razı 
mlz için çok faydalı oldu· helYacı Ka.itr ••· 
iuna kani .. ulunduiunu •e reHıl, kıbleıl ele· 
milli karaktere uygua rör . re. 

düğ6oü ıöyllyerek blkumetl Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yızılı iki parça tar· 
tebrik etmlttlr, General la Mecldf ye mahall .. ıodeo Halli otlu Recebin ataııadaD 
Klaım Ôzalpıa ı&z· lnllkalen 50 seneden btsrl ıenehlz malt lken 929 da ölOml-
lerl alkıılarla ıena ermlftır. le tklne\ karııı Şefıka ye ıllı ker111 610 MOalreden c-lm• 

Müzakere kafi ıDrüldO: oiullan Ahmet •e Alaye kaldıfındao babtıle namlarına 
Rtyuete verilen ve mG· Hn!t almak ııtedlklertndeo tahkik ve tedktkl l~lo 20-5 939 

zakerenln k&fı olduiuou btl· ıünü mahalline memur ıöoderllecektır. Tasarruf lddluınd• 
diren takrir kabul edıldl. bulunanların bu ıilnler içinde vazı ıle Tapu Sıetl 

Muhafızlıiına Yoyahut mahallfne ıelecek memura mOraca · 
Mecltı, h61sumetlo ılyaee· 

atları lebumu tlln olunur. 
tini ve beyanameyl 353 reyle ------------------------
miıtteftkaa kabul etti. Baııldıiı yer: Valiıet Matbaaaı-Balakeılr 


