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! Geç görülen tehlike ! 
• • • •••••• • 
: Son mevsuk haberler, 1 ngiltere ve İ • • i Fransanın aynı kanaat ve fedakarlığa i 
! müsavi derecede kuvvetli, kati, müşte- ı 
i rek bir bağlılıkla; Polonya ve Yunanis- İ 
İ tana bağlandıklarını ve Romanya, Tür-: 
ı kiye, Yugoslavya ve hattA Bufgaristan-! 
ı ıa da aynı birlik ve bağhhk içine girmeğe! 
ı karar verdiklerini cihana bildirmektedir.: 

Son baftalann fevkallde 
bAdlHlerlne, clban ılyant 

&teminin umumi cereyan
larına bakıhru; Jlne din 
J•DıD çl•l•l kopacaia ben
•IJor. Şırla 1Gsll ıu lh pa. 
rtıl•I• narla. tatlı çelueıt 

pelr fatılr • 
8l1tlk, kG~Gk her m ille

tin tleYlet adamlara; az ve 
11111 ıOren ı&sler• bile çar · 
paeak katlar meytlaoda 
olnn e•dlıel ı bir teflt halt 
al1terl1or. Bunu her ıiınftn 
aJa•ı Y• ratl,o haberleri• · 
tlea, ıGaUllr. ılyaal ıazete 
ler Def'J1ahadın pek ke 
laJ •• Hh•etılzce anhye · 
ruı . 

Medeal A •rupanın a6be 
llnden çıkan ve ıafba taf· 
ha her tarafa J•Jıhr ıtbl 

bir cere1•• alan ltu kara 
•aıtbetla b• iratlar bl1lk, 
eldtll Ye lcıll olacafıaa inan· 
m11aalar; o hodklm al16a 
eelerlnlD haklı, ibret •erl
•l •H&llnt 16rm•I• detllıe 
blle - 16receklertae akıl 
•rtltrmei• baıladılar . 

Barılı barp ıonuada m• 
ba11mları•• karı• ar., ••• 
Jacak bir hale dDıea Al· 
•a•r• ile, mlttefddertadıo 

••4•1•au kepara•athlı•a 
•••••• halyarı 11Jlarca biçe 
•a1aa Pra•ııalarla, laıtliı
ler; 1alaıs ıullıw altle tuta-

~tl•elı lçta laarlııl ılse 
•ltl1ra••maları••• •e ltu . 

.... iti• 6ıtl• .. 11.-
tl htr Yaalyetl mubaf • 
aa •t•ektekl ıafletlerl•ID 
41eltl, ••lrur •e hedkl• 

4ıııacelerl•I• 1arattılı de. 
rlD ~tr laereeaaa; ba ıGa, 
her •illette• st1atle aaaruı 
••lua•al&ta•ırtar . 

Al•anra; lata T6rklerl 
dolrudan dolruJ'a •• rakıa
daa yakıaa allkalanclaraqlı 
••hlJette olmıyaa Rea bal
ı•ılnl kolay tabalıkuk et . 
tlrdlil bir emrl•akl ile ele 
ıeçırdlkten •• ltalra, Habeı · 
lıtaaı - ldeta A•rupaaı• 

bir •••' •••••1 

aıClıalaeretl ti• - fetih Y• 
lıtlll ettikten ıeara, A•ru . 

P•••• demokrat tld .,ı,ak 
••,aratorlulu; hiç ltlr sa· 
.... teılrl•I 16ıteremi1ea, 
•ır1tkaa ltlr itl5f telulıdıle 
tlGaya •eıılemetlal ye bu 

•ua ffladeld kendi bl1ik 
"'enfaatleriDI koruya bil• · 

Ceklerlnl san ettiler ... 

• 
açık dura• mOthtı bir ıll&h 
lenma harelcetinlo •aracetı 
ıoo ucu dlıOneaıetneie alul 
erdirJlemezken, cihan ıulbu 
pebliYan Ye kahramanları · 
aın neden b61le Ye bu ka · 
dar kıta rlrOtlO, dar dDıO · 
nltlG btr Vft Z içinde kal. 
dıklarıa& mloa Yer•ek iı 
teml1orua . Beıerlyetl ıbata 

cdıct bir durum maaıara11 
almakta elaa ıGaQa balt 
bu huıuıta ıaklt lralma11 
icap ettirecek kuiar ettidt 
•e naziktir .. 

Almaalar; milli meof aat· 
lerlala, mlllt arsularının, Itır 
~e•let ıtyaaetl lca.larıoıa 

mOıald oldufuadaa çok faz
la ve deri ld e4ıl~bılecek 
kadar, zaman saman, açılr 
oldular .. ltalyanlar da blf 
ı . .. 

Mar•f Mlnl&a aalaımHı• 
daD pek k11a bir aamaa ıoa· 
ra Sldet Almanlara b6lse
ılnln Alman1a1a lratılıY•r· 
.... ı; ıulb beaabıaa bit btr 
ıeJ temta elmlı elmadı. 

Hamea ara11a denilecek 
bir f aıla ile; ae•ıl•,mlterak
lrı Çek•ılo•akya; Al•a•1• 
cılkeılae elrleDdl.. Al••• lı 
tıll ııttllaaı; b11•••la tla ti· 
kealp tloymatlı .. Tu•a baY· 
ıaaıaa doiru ıarkta . lu lnltı 
A nu,ahlar ııt•, 1GlrHltıte• 
claba ıert H daba t•llltke 
il HJılıa J•rldlr.. ÇGakl; 
.. u alfus •e taıallut tlalla 
ılaıitllr •• tlaha ileri ılt••
DID hnparatorluldar lçta çok 
blyllr fellketler laaıırlaa

••k kHtlJal• Itır re••I ıa 
yılabJhr! . 

Berltn - Rema •th•erl 
alo btr ucu zehirli Itır ok 

ıtitl laGae ıelea manJa1ı 

delip iter• ı•~•rkea 4ill•r 

Uf da harekete ıelerek Bal
kanlara ıaplanmatla tered
dGt •e teaı.la11r 16ıter•edL. 

ltalya; zatea keadl ılyHl, 
llı:ttıadl. &1kerl alfus Ye 
tahalı:kamı altıatla lrurulaa 
•• 6Jlece Y•ıamakta elaa 
faktr, t•ı •• 4al J•lınıa . 
daa ibaret, klçGk Araa•ut· 
luiu Itır hamlede latlll •e 
ltalraa GlkHIDe ili.ak ettt ... 

Y •karı4aa ltert yasdıfı· 
•ıs Ye btç btr saman Tlrk 
mılletıaın 41klıat ılsGaden 
lratmaclılıaı btldıtımıa ne 
o bir ıar• latllta •e 

( imtiyaz Stthibi: Bahkesir 
Mebusu Hayrettin Kartın 
umu,;-i/eşnyat Müdürü 

Fuat Bifa/ 
Pl\zarh:ıt Günıerınden 6aıl<a 

Yı UıDı : 800 ~ 
Allı Aylığı: .W0 
Sayzsı: S Kurııflur 
Adres: Türkdill 

Balıktslr 

Her Gün Çıkar. -=-----
G'ô"NDELİX. SİY .AS.AL GAZETE 

ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: 4112 

lngiltere Akdenizde her hareke· 
ti hasmane olarak karşılıyacak. 

lngiliz BaşvekiıiÇ~;;,berlayn bu. gün 
mühim bir nutuk irad edecek. 

ITALYANIN YUNi.iISTANA TEMINA~!· 
· , ·ı· hükumetının 
ltalyan maslahatgüzarı Yunan Başvekı ıne t b 1 me 
Yunanistana ve adalarına karşı hiç bir harek~ ;s e di .. 
diğini ve şayiaların asılsız olduğuna dair temına ver · 
Londra, 12 (A.A) -- la ı •nkftaf ettirmek arıuıunda 

ıılıs Baıvektlt Çemberllyn ya olduluau da t6y&d ıtaılttlr 
rıa Anm KamarHıada beJa Lontira, 12 (Rad10) -
natta bulunacaktır. Son ılolerJn ıerıtnltlt zati 

lnııltz ıazeteler•nın ya&· oldufunden Malta •• Ce · 
aıklarına ılr•. Baınlrıltn ltellttHık aah ıllerla41e ha•• 
yapacaia beyaaat umumi ~atar1alar1111• harp tedlttrlerl 
bir tarzda teılllt edllmlt bir kalclmlmııtır . 
ihtardan ibaret a lacak •• Gelen sırlahlar yerlerlal 
laaılterenın dofu Akdeat· muhafaza etmekteaır 
sla41e her Uhlü yeni aıkert ÇımbulaJftlft ~UfÜftkl ftUfkU: 
icraata hHmıoe bir hare. 
ket olarak tellklrl •tlecell· 
al ~llcltrecektlr . 

Loadra, 12 (A.A.) - la 
ıılta sasetelerl ltalyaaıa 

Jealden lıp••1•J• aıker 
çıkarmıı oldutuaa lararla 
J••maktatlsrl•r. 

Roma, 12(1laıbo)-ltalraaı• 
Ati•• •aılalaatılaara Y•••• 
Baı•eldll MetakıHı al1aret 
..&erek hlk6metlala Itır 

tebltlf•I ltı14tr•lıttr. 

811 telallftie ltal7aDaD Yu 
aa•lıtaaa •e atlalarıaa kar· 

ıı lıılç bir laareket bt11t beı · 
ı ••• c1111, ltu•• acd dolaıaa 

•e clelaıaaak ıa1lalarıa ta 
••••• ralaa el dulu, ltua · 
larıa aaeak tabrllrtf eJaalar 
tarafıacla• yapıl4ılı ltlltllrll· 

••ktetllr 

Leadra, 12 (Radyo) -
lat••kll Çe•~erllJD 1arıa 
(bu ıla) YerH•li ••hıkta 
Aktlealstlekl her tlrlG hare· 
keti laıtlterealn laaı•••• 
olarak karıılı1a••l••ı, Akde· 
ala ıtatllreı•adaa loıtltere
•I• ••JI ••lııHd ettlfl•I bil· 
dlrecektlr . 

l•ıtltere te•l•ah Re••• 
1•1.• ıia t•ı•ll •l•ek kara

r1aclaıiır . Çemberl&JD ••t 
k••d• Ar•• •utlulr lıtat çok 
ııtlıietlt tealdt etiecektlr. 

Çem~erllynı• bu lter•••tı 
4ie•l•Jonlara, Fraaııa Ye 
So•1et hlkQaİetlerl•• itil 
dırtl•tıur. 

lnglllz gazıtııarlıln fikri: 
Hem•• bltlla ıaHteler 

Almaara •• ltalyaya karıı 
•lıterek ~tr cep•• teılıl•· 
cle• babı et•ekt• v• b&1l• 
bir ceplaenla ıtmdlJe kadar 
kurıdmama11atlaa laoınutıuı· 

MaılallatıG•ar 1tal1aaı• 
Yuaaalıtanla deıtl•I••• e• 
kati ıekll.le rta1et etl•c•lt 
al Ye ıa•l•I tloıtl•fu daha 1 lulllarıaı rıslem•••ktetltrler. 

Alman Propağanda 
Nazırı lstanbulda. 

------------------------------~ 

Göbels diin tayare ile Istan-
bula geldi. 

lıtaa., .. ı; IJ (Huıuıl) -
Al••• PropafaDda Nasırı 
Glbelı .,u ılo 6fleden aon· 

ra taJaH tle Ye1ılkl1 •aH 
fltHJOaa•a ıeJclf . 

Gabelı V alt Mua •tnı Hl 

dayet Kuataltaa, baYa ••D· 

tllsa lrumaadaaı Al••• 
kolontıl tarafın .. ao kuıı · 

laamııtır. 

G61telı otomobille l1taa 

bula hareket etmlı Ye dol . 

Parti Gurubunda Hari
ciye Vekilinin izahatı. 
Romen Hıri~iyı Nızırı i~~nhnan lıtanbul ziy~11ti 

itılyının Arnlfutluğu '"~!~!~ .. H~.~~! .. ~es!~~~~,. 

B. Şılkrü SaraçoUlu 
Aalrara, 12 (AA,) - C. 

lr Mtllet 
H. Partlıl 8G1• 

Harlclye Nazarı GafeokonuD 
lıtanbulu ziyareti •e Ha
riciye Veklltmızle mlllkatı· 
aa ald be1aaatı allk• ıle ............ ,. 

~ı toplaa••lı 
MeallılGurultu • • 
ılyHI hldlıeler bakkı;tl• 

Son ıloler sarfıada ltal· 
J• tarafındın Ar•a•uthıl•• 
aıkerl lt1•l altı•• ala•••"• 
HataJ meıeleıl .,. ~•n· 
lardan te•allDt etlebtlecek 
bitin ılJaıl mHelelere dair 
••UD uıadı1a tsabat Yer· 
dıkt•• ıo•r• keatllıloe •J•• 
•enular DHrlatle •uhteltf 
hatipler tarafıada• tenlb 
cdıleo ıuallere .... , Yerdi
ler. 

HertelJ• Vekıll şaluO •· 
buluemuf· raçoflu ııalaatt• 

tur. f 
$Gkrl Saraçoflu ••• ha . 

1 1 aıl yak•· 
ta•ı• belli bat ı • '/ 

L- natt• ltu· ları baklıuncla _,. __ 

Bir çek .. atlpler .le ılı al-
dılar •e Hariciye Vektll•I· 
si• ıultatı11a •u•••f •lt•
lealar be1an ettiler. 

Harlclfe V eklll•tıl• IHlaatı 
ıarup beJ•tl•H tantpedllmlttlr 

ltalya, lspanya~a as-
k er ihraç edıyor. 

lıılyı, lspınyıdıki astıiiiilni nıri çıkmam . lnglltıre 
ilı o1ın ınlışm111 ~ozulıcık. 

Londra, t2 (Rad10) - Ga 
Htıler ltalyaoıD lıpaDJ•J• 
aıker çıkarmakta deYam 
ettlffnt yasıyorlar Deyll He 

ralci ıaseteıl ltal1••1• ••ç•• 
•afta lçl•d• Kadlkı• aılrer 
çılsarmıı oldujunu rası1or. 

c.1..ıı ı tarılı:ta11 KadlkH 
çıkaa ltal1a11 aıkerlerfal• 
ltalya• 111a ltahrltlae dofr• 
Herledlfl de ti&•• edılmek -
te.lır. 

Parlı, 12 (Rad10) - hal-

dır . 

L<'nclra' 12 ( Radyo ) -
l11•lltere bGlrOmetl. l•p••· 
,adakl ltalyan aıkerlerlal 

ae Hm•• ••'' ~·keceltal 
bir .laba Mu11oli•ldea ıor· 
mal• •e bu huıuıta kati 
malOmat fıtemefe, Ro•a· 

dalsı Hffrl Lortl Pertl •e · 
mur otantıtlr 

Loadra, 12 (Ratlr•) -r.,.,. santeıl, ••••• , •. 

dakl ltal1a• aıllerlertala, 

Mu11ollnl tarafnula• ••velce 
ı6z •erllcltll Oaere bu llDler-

de s•r• ~ektlmedıtt tık•ır•• 
lnııltere • itaba aalaıma11· 

Sı 1 tbeız ılyul faaliyetleri• 
1•Jrlnl ve lıUhdaf ettikleri 
••tıllk&r ıayelerl tahmin •• 
t,lcdtrde beıer1 kıfayetıızllk· 
1•t olabtlecell taeaY•Ur ve 

~-~.ı etlılıe laale, ertada •P 

rlcl •akıalar •• ne de Po
lon1anıo baııaa ç6kmek de
recetlode tlerllyen blrük fe 
laket; dGnyanın v• bllba11a 
Avrupa demokrat da•l•t 
lerfoln ıtlktafp u1anma11aa 

Süreyya Örge Evren 
( Sea• tldDCI •,la.ta ) 

ruca Parapalaı otella• 

•ittir. 

in· 
B. G6Hlı 

r•••• lıpaa1adakl ordu••· 
General f rankonun Madrlde 
rırıııacle yapılacak bOyGk 
ıealıklerden e•vel ıerl alın· 
mıyacaktar. Maamaffh, Fraa · 
lroauD Madrlde na ıln fi · 
, ... ,. lleala malt• tleltl-

aın mefıah ld edıl ... llal 
1a•ı1er. 



SAYFA r 2 

·Cumhuriyet 
O dusunda .. 

Bir cümayf~ zan ettim: 
Geotıçe bir m yden, or ta 
ımda Alalür 'ün büstü ve 
h er t rnfuı~ h 1 ! lçtt!ıln 
dec b r J n~uııo d cıil i d nı 

lar ycptığı görülüyor 
Foto raf bana Çoruhtan 

ôod rllmfttlr. Bu ne bay 
r m, de btr düğün ke 
labahiıdır. S dece 11r 1 rr 
ıelıpte ker a•dec k olan 
g nçlerln ıevk ve 9ct hın

dan ibarettir 
Resmi •e mektubu yolla 

yan ark daıımız, deltkanlı 

lardan herhan~J biri ile y • 

pılan koouımayı da na
1

k 
diyor: 

« Ofilunı sizi kim ça 
ğırdı? 

Duydukta gddik.' 
- Kimden duydunuı? 
- Dün akşam nahiyeden 

Hü3tyln oğlu Memfş geldi, 
bizim doğumlularm sırası 
gelmiş, nahiyeye dP bura
dan haber gitmfş. 

- Sizin muhtar kim? 
- Ali Dayı. /iri yapıLL 

yaşlı dinç bir köylü ileriye 
doğru geldi} 

- Muhtar benim tf erı
dlm. 

- Daha size haber sal 
madık, bu delikanlıları kim 
lop/adı? 

-Kendllırl toplandılar, 
efendim. Dun wemlş nah/ 
yeden gelmişti. Yaşıtları 

aıkere gldl11orm11ş, bu gece 
köyde sabaha kadar bay 
ram yaptılar. Sabahleyin 
dı yola çıktılar. Ben de 
nüfus def/erini uldım, peş· 

ferine kalildım gayrı. !Jlz
den ba~ka yol üslu iki köy 
delikanlıları dulıa var. On· 
larrn muhtarları da bura 
da. 

Arluln ıube reiıl tecrübe 
görmüş emekli bir binbaşı 
dır. /ju anda belki de as
kerlik hayalının en büyük 
zevkini tatmış olacak ki 
yözltri yaşardı . Yaşıtlarının 
aıkere alındığını duyupta 
fldnsız, tebliğsiz, jandar
masız şubeye koşan bu asil 
Türk çocuklarına doya do 
ya baklt. Gôzleı indeki se· 

• 
vinç ya~larım siluken: 

- Size hıikiımtt rıamwa 
çok lt.şekkür ederim, dedi 

Bu nnda gök gıirlemesl 
nl andırır bir ses duyul 
du: 

Sajjolım 

Bu ses lwlkw lnikıimrlc 
olcı11 bafjlL/ı[jwrn lf adfsi idi 
Şanlı Türk l>ayr ığı yibi 
dalga dalgcı yukst.ldl. rur 
dıın saf · lwlıb sine yayıldı 
ve biz onu ciğerlerimize 

doldıırd11k 

O gu11 bu delikanltlarrn 
ayabeylerl le:kerelt:rlnl al · 
mışlar, askerlikten lerltls 
olunmuş/ardı ve ylnt o gıin 
bu delikanlılar kasabalt ar. 
ka.daşlurlylc asker oca{ju a, 
ordu kuca{iwa atılıyorlar· 

dı l) 

Delikanlıl rdao bir ı~ısmı 

kadro darlığı v y diğer ae 
b plerden do yı k5ylerloe 
iade edılmtıttr . Bıze meklu 
bu gönderen genç, bunl nn 
duydukları le uOrü, e11kl 
deo rııkerlı ynpmamah için 
her ıeyf göze lan zavalh 
TQrk k9y1Qı0nüo h r eti 
ıle mu ay ıe ediyor. 

fak t Cumhurly tin aı 

' 'RADYO 

K R RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. JS195Kcıı. 20 Kvv. 
T.A.P.Sl,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

1.1 4 !J.19 Perşembe 

12 30 Program 12 35 Türk 
müztğt Pi 13.00 Mc le ·et 
at yarı, ejaoı ve meteoro· 
lojı h bcrlcrl. 13.15 14 
Müzı {S~nfoolk plaklar, 
op rn ryaları ve ıalr -Pi.] 
18.30 Pro rem 18 35 Müzık 
{Neıelt plfı lar 1 19 00 Ko 
nuıma [Ztraat saati) 19.15 
Türle müz ğl l Faul heyeti} 
Çalanlar: Hal<k• Oermao, Eı· 
ref K drl, 1-icean Gür, Ha. 
luk Rec ı, H ırt Üfler, Ham 
dl Tokey Okuy : Tahıln 
Karakut 20 00 Ajanı me · 
teorolojl h berlerl, ziraat 
borsası ( flat ] 20. 15 Türk 
mOzljf Ç leni r: Vecıbe, 
Ce•det Çaila, Refık Fenan 
Kemal Ntyazt Seyhun . Oku 
yanlar: Mahmut karındaı, 
Melek Tokgöz. 1 - Mah 
mut Kerındae - Kucı§ar 
peıre•I, 2 - Selahllttln Pı· 
nar-Karcıi r ıarlu - S na 
ı6n0l verdim, 3 - Udi Ab
met-Kercıfar ıarln Elim. 
de iken ıenlo, 4 - Şllkrn 
nOn K rcığar arkı -
Ha1ta btr (imatle bekledim, 
5 - ŞOkrün6a Halk t6r 

(Sonu dördündi ıa fada) 

k rJık ocl'lfl bir ıevıı, ıeref 
ve hizmet oc ğıdsr Halkın 
ukerlfk atkı, baılcuman 
dandan e küçQk riitbelı 
ıubaya k d r, Cumhuriyet 
orduıu OıtOne Ulrl7enlerln 
halk v esk r muhabbetinin 

tabii bir e.crldh. ismet lnö 
un 1922 de diyordu ki: 
« .. Bizim ordularımızı, dıjer 
ordulardan temylı: eden ev
Hf ı es ılye, baıhco, ordul 
rımızın blızet mtlletln ken· 
dlıl olması ıuretlnde lf a e 
olunabilir.» « .. Oımanh or
duları devrinde, d ha on 
dan ev•elkl devirlerde d 
TQrk orduları abllk ttlb • 

rl1le dalma t•Y Dı ihtiram 
ve itibar kalmıılardır. Fa
kat BüyQk Mili t ecllel 
orduları bütün cıl fınn t -

k ddüm etmlıtır.» 

Cumhuriyet, kendi ordu
ıunu alnı3. e•llt lbt ıev-

emlf, onun yalnız b kımı 
D itina iÖllerm mittir : 
Cumhurly t, Türk milletini 
en ü ıek b y ti z ruretler 
olmadıkç , bir d mi v 
tc.ndeı anını bfr 1 ae p r 
ç ıod o çok d ha kıık n · 
dı ma fnandırnnohr. inan 
m ·: 1 te ıl t el! Sevil· 
dl§lnt ve celrge dl ini bil· 
mek ve ndlndeo hizmet 
fıtendlil zam o, bu hizmetin 
yapılma11 muti ka kendi 
b yrıoa ve b hemehal za 

rurl o lduiu a inan k: lo 
te 11l ltuvv t! Bunun fçlo 
d~All midir ki Milli Şef tik 
cumhurrelel oldufu gün, en 
büyük emnl etle memleke 
te ve clhırna ti o cdfyor· 
du « .. Sulh ve terakki yo· 
lun bütün fi yıetlerlol etil 
bir ıurette vakf tmfı olen 
mllletlmlz, mecbur olursa, 
k ndlıl ve ısnh ordusu, geç 
mi kahr m nlano hayr n 

hAım celb cd cek yeni luıh· 
rameol rl dolu ol o feda· 
lr gôiliinü eo parter z . 

f r erle ıüılemeie h ıırdn 1.:o 

F. R. f/tay 
•Ulu ,. 

TORK.DILI 

ğ-

1 
afi içind çoc kl r ı ~ vbı lıf vsıbr-

kalar apılac k. 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 

tehrfmfz ıubeal 23 Nlean 
b yro ı ve Çocuk H ft ıı 

1 

epılaca hr. 

Hafta fçlnde Jfne çocuklar 
r 11nda tehrlr, reılm mü · 

proğrısmını hazır amııtır. aab kalan lttrllp edilecek, 
Pro rama nrız ran 23 NI· muht lıf gOolcrde çocuklera 

un puar gllnü Cumhuriyet 
al nında ı at IO da mera 
ılmc lıukl l marıı ıle ba_ 
!anacak, Haftaya ve 23 
Nıaana ıd ı6yl vler Yertle
cektlr. 

O g6n ıaat 13 de Halk 
evinde bir çocuk konferan 
11 toplanacalır,m6teak&ben de 
yine Halke•lnde 16rbü:ı ÇO· 

cuk müı k 11 yapılacak· 

tar. Müeabakaya ıQt, m ma 
ve oyun çoculsl rı lttlrak 
edecek, doktorlard n mü· 
rekkep bir hey Un ayıraca · 

lı çocuklardan birinci, 1 in 
el, OçüııcQ ıel~nlere Kurum 
tarafından mOoulp h dly • 
ler verilecektir. 

Aynı alııam Halkevlnde 
Kurum tarcfından çocuk 
baloıu tertip oluoec ktır. 

B loya ı t 8 de beılaoa 

caktır. 

Baloda çocuklar eruında 
btr de g6zel ıeı m(h&bakaaı 

(Baıtarafı bhlncl ıayfada) 
kafi eelmemlıtı. dentlebtllr • 

Ancak; mOtearnz lıtll 

enerjlıl Balk nlann garp 
Hhlllerfnde kendini gaıte-

rloce, bütOa Avrup da. ıo· 

iuk bir Orperlt içinde, cld· 
dl ve d rln btr teyakkuz 

•e lntlba huıule seldi. .. 
Son mevıuk haberler, ln-

ıılter ve F~enı nın a~nı 
kaoaeıt ve fed klrlı a mü 
eavl derecede kuvv tlı, kati 
mnıtere bir bn hlıkl ; Po· 

loaya •e Yunaolıtana b i· 
laadıklarıaı ve Romanya, 
TOrklye, Yu oılavya ve h t 

tA Bul arlıtaoln da OJDı bir· 
hk ve bağlılık için gir e 
ğ ar r v rdtklerlnl cih · 
o bildi oıektedır .. 

Bu haberi rl, btlhcı es, 
Avrupanın tkl büyük ev
i ti için en bQyuk feliketl r 

doğurm y mfiıt ıd ot n teh· 
ilk ntn önüne oeeıl gt:çlle 
btlec ğl hakkındokt 11on k ti 

imanın • rth bir lf ıadeıl ad 

Eı ıen mesele y&loız bun 
dan ibaret de değtldlr Ak 

sayı Şorktakl Japon &kcr! 
her katile, lıp nyol ve fr~ · 

o lep n a11 vaztyetlerJnl de 
eöz6 ... D Dlıp, bu beı ba 

tmak kep edene [Berlfn 
Ro J mlhverıntrı, bir b -

kı dsn, dört uçlu bir haç-. 

l ı n ınlhv rl balfod 016 
tal v Ooahed e ilmesı 
erekleılr .. B z, bu en eonld 

miil h z nın ne kader ye· 
rlnd olup olm dı ıoı bu gün 

boylu tedktk ve 
olyetlnd de~t· 

llz . 
Y loıı; ıun , utl k ı6y· 

ıtnema göetullec ktlr. 

H 1 I vı temıll ıubeel ny 

oı h fta içinde bır mOıa · 
mere verecektir. 

'Dliı 

Valimizin ted
kik ve teftişleri. 

Valimiz Etem Aykut bir 
ıün 6oce beraberinde KOL 

tar Dırektörli Nazım Ôren
ıun, Nafı MGdürü S mi Ba· 

tur olduiu b ide P mukçuy , 
Taokaye • Kon lıpınara 
ııderek avdet etmlttlr. 

Etem Aykut; buralarda 
okul •e yol itlerini tedkık 

ten aeçtrmıı. bu arada Ko 
nakpınarl Savaıtepe ar · 

eıoda 1alunlard 1apılau 25 
ktlometrelık yolu da aördük-

• 
t n ıonra köylülerle muhte. 
lıf f ler üzerinde görüıtükten 
aonra avdet etmtıtır. 

ehli 
lem ltylz ki; kendi huzur v 

mntyetl kadar, beıeriyet 

fçla de, devamla, mesut bir 
ı•lhuo ıamlmi taraft rı olan 
k hram n, vatansever 
Tnrk milleti; dünya yerin· 
d n oynua kendtıl için dal
ma c zlp kalac k olan kcn 
dl ıulhunu yalnız kendi tü 
keamez ve ıarsılmaz kucire· 
ttodc rayıp bulm yı e1&1 
tutmakla b r ber, çok ve 
az nüfuılu h r devletin ka 
puıu cıtinle kadar ıelml§ te· 
llkkl ddılmete layık ol n bir 
cıhon harbi felaketine kar
fli çok ban ı, çok dikkatli 
ve çok heu plı bulunmakt · 
dır ... 

Tilrk Cu buriy ti; TGrkt· 
yenin her türlü menf atlerl· 
ne ve h y tane. dokunulma-
Cl arttlc, daim , m ıum 
eı rlyetl madd ten v 

mftnen hayı hehı ve yar 
dımcm olm kt& i or de
cektlr .. 

Alul thtcmnlt ise; düıün
m k bll istem ylz. Şayet; 

hu ni 1 olmaktan 11 p -
rak ıenerl ve harı lr ma· 
hl t l lf ol D ıtl hlı 1 l 

lô.bsız teaırler v' etyneetlcr 
Tür iye e mütevecc•h tbl 
fi zllfr vey görCalürıe bl:ıirn 

yap cai mı tek ıef; Türk 
olor k k lmak ve Türk gibi 
d vr om ktır .. Türk btıkl" I 
ve hakimiyeti y loı eu wa 
oad anlaıılır: 

V rhk ve h y t .. Bunu 
eöyle ifade etmek de aynı 

ıey olur: 
Varlık v 

Tarlıler fçln 
hAklmlyettea b 
de lldtrl • 

h at biz 

lıttkl l ve 
fka bir ıey 

Süreyya Örge Evren 
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• 
1 

e 

Büyü , h 1 şairinin hay ı ve seri ri ~ krnd 
bir onf erans veıildi. 

Akıam Halkevlnde bOyük 

halk ıltrl Yunuı Emr için 

bir top1cntı yapılmıı tlt

rin hayatı ve cıerlcrl finiahl 

mııhr. 

Sa t yirmi buçuktn top· 
lanh lıulclftl merıı ile çıl

mıı, müteakiben Halkevl Bıo
kanı Naci Kodanaz bu ge· 

ce7I tertrp etm kten mak· 

.adı anlatmııtır. 

Daha ıonra Ltae edebiyat 

öiretmeolertnden Recep bü· 

ytik halk ıalrl Yunuı Emre

lo hay tım, edebi m vldlnl, 

felıefetlnl ve ha:ratına dair 
muhtelif menkabelerl canlı 

ve allka ile dinlenen bir 

llHola anlatmıı, konf erenıın 
ıonunda l..tae t lebelerlnden 

Melabnt TokHn, Hl!.16el Al· 
tmer, Aydın Aykut, Cehit 

lçören, Nt>dfm Gölınıf, M h-

Takdirname 
alan 
öğretmenler. 

Ulu& okullarındn paruız 

çalı§rııu~k gösterd klerf mu-

vftffal!ıyetten dolayı vlliy 

timiz öfı tmenlerlnden 26 

kltl B kauhkc t kdlrn m 

ile t luf edıhntollr Bu 6ğ 

retmeolerln adlarını yezı· 

yorus: 

GülıGm Vardnr Balıkeatr 

G,.z! okulu öiret~enl, 1rfet 

K.aremnn Mtthatpaıc. at 
retaıent, Beyza Ôzer N mık 

Kemal okulu öiretm nl, Z4-

kire Şabtn Gazt okulu öA· 
retmenl, Niyazi Sökmen 
Alııufirl baeöğretmeol, Fe· 

rlt Ünlüer Mıthatpa a okulu 

öArctmenl, Htkmct Güven 

K y bey okulu ~ğrctmenl, 

Reıat Euoylu Mıth tpaıa 

okulu ö retm nl, Şahin Ôz 

gür Alıouurl okulu öğretme 

ot, Ömer Lütfi Ş hın 1vrln· 

dl Oım al r kôyQ öğretme· 

nl 

Sel mi Ôzblllr Manyas 

Darıca ltö ·ü ö~relmeol, Nı 

yezl Ergln Cumhuriyet oku 

lu ajretmeuı, B eri Ergin 

Ç vu k6y öğretmen vekili, 

K mıl 'ök Göne BJrincı 

okul booô~retmenf, Nurt 

Enöz lk ocl okul öjrctmeuf, 

Envcı Börtüçeoe lkınci okul 
öğretmeni. 

H ltt Ak Edremlt lemet 
paıa baıöğrclmenl, Abidin 

P k Gıull okulu baoöğret· 

eni, Kem l Gölcsel ~ ıtzl 

o ulu ba18lr tmcnf, Tahir 
T kin Cumhuriyet okulu 
baıöiretmeol, Emin Akın 

EmtoönO okulu bag öğret
meni, Sezat A:vb it Kadı· 

öy okulu baı öğı~tm nl, 
Sez 1 Ayb A cal r okulu 

Halkevl 
met Ôzatef, terafındao~ Yu

nuı Em renin muhteltf tllrJerl 

okuomuıtur. 

Bu ıuretl bOyilk halk 
ıalrt Yunuı Emrenln aziz 

hlhr ıı eaygı ve muhabbet 

le nılmııtır. 

Bu pro§ramı mGteaklp ha· 

zır bulunan ve nlonu dol· 

duran bet yilzdeo fazla din 
leylclye ıfnema aöıtertlmlt 

Ur. 

Toplantı da Vali ve Parti 
Baıkımı Etem A1kut da bu

lunuyordu 

Yen· ·şletme 

ildü ü geld . 
Şehrimiz Üçündl loletme 

Müdürü T balo Sezerln Uev· 

let Demfryolları Umum Mü-

dürlüğün tayini dolayl-

ıtle çı bulun n yerine, 

Af onkarahle r Yedinci it· 

letme Mildürü Soleym n 

Savcı tayin edllmtı •e ıele· 

rek v~zıfeeln b ıl mııtır. 

- -

Sureyy Oı ge [vren 
Bıtlıı mebuıu Süreyya Ör

ge Evr n dünkü Kütahy tre 
nll Anha1 dan § hrlmfze 
ıelmlt .ve alcıam ~ıodırgıya 
gltmlıtır. 

Gürbüz çocu musa~ak sı 
Çocuk Esirgeme Kuru

mu Başkanlt{jmdun: 
23 Nıı n p zar günü ı 

al l 5 de y dl yoıına kadar 
ol n çocukl 1" raraaında gfir· 
büz çocuk mü nb kuı ya· 
pılacnktır. Çocu larını bu 
müoabakaya iftira ettir· 
me lıtlyenlerln G zl • oku · 
tuna mürec atlorı rica olu
nur 

İstikbalin şafakları
nı nurlu görmek isti
yo!· anız Çocuk Haf
tasında Çocnk E irge
me Kurumuna azami 
yardımda bulununuz! 

Çocuk EBirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

baıöğr tmeot, A. H k 1 

Ko lu GOr okulu batöl' 
retm of, SGllm Tuoç S ro•f 
okulu ba96ğretoıent. 
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Kitabiy.!_t: (1) 

E r f Edib Kardaşıma 
İmar İşlerimiz 

Türkiye Cumhurlyell v dern binalarla beı.enmlt bir 
Oet dı hud6 - olbadım • f mümkün deftldır. Bu tanının evvel ve ih!r bir mamure hallol alacr.gı fÜp 

Akıf merhumun h yatı ve ıtıb ıl d "' ar e yaz ıgıaız eıılz eau ve mlrutai ua16ba U'/ healzdtr. 
eıerlcrJ hakkında yazdıAımz ser yazacaklar içla de çok ı k ı ı 1 
(700) bu kadar aahlfc!lk çok guo o mıyar.a ıe ftl güze Aurl rın ihm il, bu güze 

güzel b tr rehber olwuıtur. l t bl l 1 - ki" d b b h l d kıymetli lcltahınızı m6ker· yapı e. aeıen na n ur u yur u lr ar Le a ın c 
BilirJm, E ref, met r ut ı 11e- ü tıı· ı.r. • C b T •- d reren olrndum ' D m ı ua u :>uon uygun u.ıı:ı urlyct üudyeıicc vr 

Un ilanı günlerinde merhum l 1- t i b ı x. Esereler vardır, mütaleaeı 0 ar "' m m&ı lr 'IS oln l&ı.n etmlıUr. Bu bu bedeD yol· 
arUo ruhunda bir nl abı t Mehmet Ak ı f gibi, r hmetla zlm ve teılıllc· memleket 11 ları, köprüleri, d mlryolları-

lezzüz v fıtıfade vermeden Ahm t Nat&n ıtbı, muhte· mubteltf iklim ve mrntaka m, lrman1 ra, &söv, kaanba 
Ebır olukta bıUverfr: Maflt rem üıtad Ferid ııbı, h t• ların göre IDf at lı ide \e ve ıehtrlerll mur bir 
tatlm gtbi! l:.ıerler rdır, tl o zam nın mütefelıkırı eıaalar tertip etmek ve her yurd y ratmak çok mühim 
kelleıl, kıyaf ti y rlndedfr, v bu gfinün yük ek lllm nevi in utta takip edllecak bir emek, masraf ve z ma 
ıöstertıltdır, z hlren büyük· adamı Akıekill Ahmet ııklet ve mukaYemet katda na ihtiyaç aöıterecefl ıtıp 
tür; okur okur, bltlremezsl Hamdi ııbl. . Z?oıln hazl ve unıurlaııoı dOıtur olacak heılzdtr. 
ntz, feket bltfrlnce de o lıa neleri ıömüden çıkaran, mahı1ette tutlp etmek ye Köı, kasaba ve ıeh ırlerl 
dar emeklerinizin, Gmldl - onlara yazdıran, kendtlerlnl ıeh rclllk noktaaıodan yurdun mlzl bu ıuretle bir birine 
rlnlzfo, 0 bJr ıQrü laf Y•i•- evYela kendılerlne, ıonra da Jmar itlerini temin etmek baflıyan ve yalıınlaıtıreD 
nı içinde, heba olup ııuııı im meye taoıttııan ıen ldfn m !lkaadi Y le J 4 6 935 tarih vuataluı ııüo geçtıkç~ artı 
nl görOrıünOz: Foa adamlar EJC. k 2799 ı ı . 1 gibi!.. .er ıenfo o lrtYA ve ttf ve sayı ı "acuna ~ ran ve çoialtan cumhuriyet 

cılerln, o kadir~lcu ve nü fıa Vekil etinde bir yapı it· b-k"' ti bt k b 
Dünyada en çok cıdığım u uıııe ıe r ve Ha •-

bir mevcud kütGbh nelerdır: vaz ıkiı.r lkd11ml rın o'm . lcrltubesi •ücudc getlrllnı •ıtlr J rımızın fmara iç n d mn 
d b ıkl b O k Nafıa Veliiletln n D<.ııt ııtıbarınd bot ka"ıd ta)' 1 e u 1 D - va • hlm tedbirler almaktadır. 

b • tıl h d x. b x. '/Urdun hemen her k6tealnde alyalarfle nadide ve .,ıra · e er ycz 1• 101 egenme· Oımanh aaltaDatınıu lclz· 
• lb •- b l üç ıeoe zarfında fnıa ve 

beha cevherler Jan yaoa Y 'l•aan meç u ve ve ıhmal ile Jıkıldıfı gOne 
b "'d k meDıl bir Mehmet Akıf eaaıh tamir ıuretlyle mey-
•• aı urup oturmuılardar dana aetırdı§t bınalarıo mec kadar modern ıehtrcillk 

Kemmlyetla keyfty•te ı karı111oda hepimiz ıl1-ıt 
" 

0 an • muu 1491 adedine b•lri ol mef bumu Türk topraklarında 
Lu ıalebel teba&ikQmG çe Idık. 

dutunu görCbüz. yer almııtır. 
kılır belalardan deflldlr. Fazlaı tenzG bir hHtahk- lınpar torluk devrinin klS· 
Acırım o zavallılara ki ıa tır kl doktoru da, 1 faq dı Cumhurl1etle beraber do-

tü zıhnıyetl eıerl olarak kob 
bıbl lılr olmak heaai>ına a n k ta r e d e t. 1 t 1 r a f lan Ye onun yaratıcı ve 
beıerlyyeU keçlbuynuzları. etm~llylz ki 

0 
b 

8 1 
t a • oe ahfap evlerde kira ıle tn"ıllpçı kaynaklarından bız 

le ziyafete ,.a"mrlar.. dolaıan veya medreae ve lao modern TOrkıye ıebır. 
Y • hldara ilk teıh!ıl koyan, tik cami hötclertode kalan hü-

Azfztm Eıref, imdadı fl(a ıle kotan ıen cılt§ının yurdun ber kötHI· 
( A lıOınet dalreleri ve mektep 
Mehmet klf, hayatı Ye idin. Seoln çektiklerini ben ler yerloe, Cumhuriyet rt•JI· ne kadar yapılan ve teknik 

eHrlert} Onv nlle yazdılı b 1 S eıulerıoı yaıJmek •e ıehlr· 
1 irim. en o 6atadlara yıl· mi ıayeslnde bu ıOn y~p 

nız kıymetli eser · btlhusa 1 1 leı in lcl.imülüou" temin et. arca blkt pay oldun; '/ıl yeni modern binalara yer tf 
ıu &011 aenelerln neırlyatı 

madın, usanmadıo, yorul mlı ve kapılara balkın her mek aayulyle 1935 yılanda 
yananda · en deferlt ve 
aıibteıoa bir ıeYherdır O, maduı! . det dini dınlem~ie hazır mtl· 1"4af ıa VekileU J•pı ıılerl 
okuyanı kemali zeyk ıle do Ve nihayet, itte görüyo il idareler •e çocuklarını çerçev ıt içine alınan yapı· 
yııruyor, rnevzuunu lnuoın ruz lıl, hu aOn d~, meaela okutmeia hiklm modern cılık ve ıehlrctltk büroları 
ıözll 6n0ode büUln hiiYiJ· Akıfı öldükten ıonra, tam mektepler l ııloı olmakta bu • h r gQn daha müteldımtl 
yet Ye ıehslyettle canlandı- minutle tekrar tanıtao yl- lunmuıtur. bir ıekUde tlerltyerek teıek-

-
Hava taarruzları a 
a şı pa if korunma _,_...__- . 

llıı lııısııstııki ııı~<ı~ıııı
ıcriyete gıı·dı. 

ııe · kaalığt altında aıkerl gar· 
taarıuıl rına d t H va n lzon o'ao yerler a ıun 

karıı p.u!f koıuoma oızaaı komutam yeya vekllf 
gir zo 

oameıt meriyetcı d 
81 

erli ıubeıl relıl, cum· 
mfı bulunmakta ır huriyet müddJumumlel, def· 

Nızıı.moameye gore pa t rd r, onfı mOd6r • 11h • 
sıf korunma! hat ve içtimai mu••enel 

A) Paalf koruoaaa teıkl · mOdOrO. nterloer müdOrO, 

llh, :ılreat ufcrberlik, posla Ye 
u) y 1 k haıırl&k ted k 1 hl o apı ac 1 ·lgıef, ıümril •e n ıar· 

birleri, 1 '"'' eaantyd mQdOrlerlle • 
C) Talim ve terbiye 0 

• 
1
• ıodarm omutaoı beledf· 

•- a ayrı\ d m k üzere Oç u 19m reisi, t icaret ve eanal o ası 

maktadır relıl , Kızılası re'81, el mlryo 
Paııf korunma teıktllerl lu tttulyonu buluoao 

Vekiletleruı paılf korunma yerlerde fstuyon mfi 
bOroları ye vJIAyetlerlDI pi~· dürü uhıl vtllyetlerde lt· 
11f korunma koaılıyoo ar e mıo reislerinden mOrekkep · 
maballl korunma teıktllertn· 

t r. 
den mOrekkeptır. Valiler IOıum gördOklerl 

bOroları h t Pulf koruaaı• takdirde lıt ıısrl ma IJet e 
her Vekllette Vekllete b:!· olmak üzere dıjer mOeuese 
Jı teıktflerlD ıhtlJAÇ ye arnli"ferinl de topl Dwalara 

.e. seferber- 1 
ıuılyctlerlne ıure l davet edebılfr er. 
lak müdOrlOklerıne batlı 0 a- Paaıf korunma komlıyon· 

IDurlardan d bl d rak mehıuı 11>• b lık lannda en az ay a r e . 
teıekkOl eder. Sefer lr fa toplanacaklardır. 

Ve1'ilete 
teıkıli.tı olmıyao 

1 bafh daire ye mOe11eıe er 
ha Ya mubaf ua ıenel komu· 
tanlıAı tle anlaıarak lc•P 
eden tedblrferl alacaklar 

dır.. a 
V dl yet p ılf koruDlll 

komlayonlan valılerJo bat 

Han pasif teşkilleri: 
Paılf korunma komlıyon

larının koruDma p\lolarını 

rıyor ve tam kanaati dt· ne ıon oluyorsun! Haldun· Yurdun imarı noktuından külün aıanaeıaıı temloetmek 
yoraunuz ki: dır YO o ırılih l yet herkee çok mühtm olan devlet bl. tedlr. Ebedi Şef (Şehtrctltk mbaren 937 tariblpe hdlar 

1 M b A 1 1. f At ballll a• - ıte e met klf bu ten ziyade ıecafodır! Bu hu o arının, ÇOK ıı lfm Ye eo· CtltrJode d tebnlk ve plln· belcdlyelerlD ınu r 
1 

fi.r 

ll\tblh etmek (izere ber 
merkezde emnt1et mOilOr 

veya lwlrlerloln baıkaohfı 
altında paalf kurunma t•ı· 

ktllerl Kuıupları vOcude ıe· 
Ur!lecektlr. f:vvelce telefon 
haberleri olarak ve kııaca 
bahıelllğim bu teıkıller •• 
ıurube ayrılacaktır. 

idi! ıuda bir ferd • na ıertk ve nl kaideler vtı uıuller altın· lı e1ular d&hilinde ç lıımak ra yaptırdılı 20 adetd koı t · 
Şu muv ffeluyeUnlzden, ıeblh o amez. da yapılmuı ve muul el- lazımchr.) D~ml u. Bu ıu· plinıoı tadkt ve tae 

1 
J e 

fU büyük hizmetinizden do· Senin gibi candno doıtu !erle DJOre.kabe edılmesl ne· retle belediyeleri türeli bir mit •e 21 aded ıoıar p loı 
layı . bir kari ııfattle · ılze olanlara ne mutlu. O kıy- tıc~ıı, Türk yurdunun çok surette aydınlatmak ve kı- oı da bizzat taoıla> etmft·I 
teıeklcilr ederim!. metlt e&ert yazdıran 1enln yakın btr lttde gQzel, Hi· lavuzletmek için direktifler Ur. Ceman oıeıabal ıatbly~ı 

«Son ı nelerin neır&y tı» yiUnek irfan ve tmanıola lam binalar, mektepler, hu- vcrmııtt. Devlet profr mıo 18684 hektar• balli olmo -

dedim. Bu n ırlyat erum· beraber 0 kudsl ve tlAhi tnhane ve dığer re1nıi mo· da yer alan bu emir Nafıa tadar. bO 
d1t, ıüpheılz kf, çok kıy doltluiundur; tebcil ederim. aalibtyyetlı, en mükemmel camtuıoın bu yolda ki gay Hullıa denılebllir ki 
nıeth olanları var Fekat - A"tfl yalınız ıltr veya bfr eıerdır. Ôyle bir eser retlni t:litr kal daha artlar· tün Türld'/e bir ıoıaat d •e 
nkt tuanı tezkereletfof, niaım ıendılar, 0 aıfalları kt Akıfle beraber Akıfın yıı mııtır Bu gaye için çahıan fmarat faaliyeti tçıode lr. 
teraclml ahval kltablarını hakkında yazdılar, yazdılar! ıadıiı '/tmm aera m(itecavlz yapı !ılerl ıehlıcılık büroıu Bu loıaat faalıyeUPin n;tl 
ıaylece bir tarafa bırakır. Bılmedller ki Akıf lif'malitı uzun yıllarrn en mühim hl· da 935 ten 1937 mali yılı celert de her ıeoe yur un 

1 _ Me•klfo korunma 
lmtrltil •ııöıetme hedefi. 
liraı ve ırtıbat hizmetleri, 
2 _ Poltı ye pollı yar-

dımcıları, 
3 _ ltf at ye ve yardımcı 

ıtf alye. 
4 - Sıhhi Ye içtimai 

~grdım ve vet rlner hlımet· 

lerJ, 
eak · 0 vadide ıon yılların fnaanıyyenln d en yOksek d'ıelerfnl de tarih 11ra1arıle na kadar beledl1eler tara· muhtelif kl>ıelerınde a:ıoderD 
verdljJ eHrler tçfnde de e bir Oouıuzf'cl ıdt ve o, ya yazmıttır . fından tanzim edılmıı 03 binalar yOkıefaıek H feri «elektrik, bava ııazı 
nln bu C'&ertndeld 0 yük lınız ıa rlığlle, nizımlığı ile Bu eıerlo. bu vadide, mua· ıeblr ve lıa1Abanm 48320 ıehlrcıhk noktaaından ıe~~~: tel fon ve telaraf, bal, &ca. 

5 - Teknik onarma lı· 

ıek kıymeti bulmak meale- veya- bir hıçın ıabır nc<- dilini ıarkta ıörmedım. hektarlık halıbazır planlara- ler ye kuabalar taozlın e n l ız ııyon ye benzerleri» 

11 1 Bil t d ? kt buluomuf J Mthnı~l nkll ha· «hıç» llğlle değil. o kema mem garp 8 var mı ır na tudlk etmlf buluDmakta- mtı ve cdllıne e 6 - Gaz arama Y• te· 
" E f Ed bl d a:ıaırıur, yatı ve esult:rl - 70 muhnr· latıle birhktc tedkık ve tcteb· J aıa ıre ' · dır. olarak ıonuu a bl miıleme, 

rlrin yazısı • dsdn ilmiyyt bu edtln> le « rektt lıte Hürmetlerimi, tebrlklerlml Her sene daha Yerlmh müreffeh ve modern r Enkaz kaldırma, can lcur-
kiiltibhant$İ ntşriyyatwdan kıymetli ve thrıtalı H rlnlz suoenm kardaıım . olarak çahıan bu büro dt· Tilrklye dolmakta oldufuau (Sonu dördüocll ıayfada) 

c;:ı~9~3•9-=-ıaııı::ıımm-.:--.ıı:ıııı:wı.-........ onmtEe•tcubmb~uadmaan ... d~o•~ammuEı-=:e~na:c~mm!:mlf-/m:m • ..,Basri ÇanfatJY:.!:~ğ~e:r~tn:r:n~ft:a:n~9=3~6:_~1~ıl:ın:d:8:n~~te:b:a~r=ü:z~e~t~tl:rm::.ek:t:e:d:lr~ ... ---.;.:;:~:;~~:::-:::<;::; 
• t ıur· olablllrdl. Meıbur ıi.tr Ômer 

~oDDTur&dillntn 

" 
Tefrilcuı: a11aa aaaaaaaaaaao~ 

~ 

(~ • '.lr. ll11t 111 ! 
ıeri poıtal r yollandı. Aynı 

zamıında ıaha da kıaa ve 
oetıceal müıktl bir nota ıöo
d~rlldı: 

müteaddit mioalarea b6 · 
kümler nrJrdl. f uk ray 
aad kalar vcrtrler, urand 

'/ zıli olen temizliğe keti 
ıurette itaat ederler Ye gün· 
lerlnl camilerin ıüoeılt av· 
lularanda geçirerek bOyükle
rJn ıervetl hakkında dedt
kodu ederlerdi. Senede H· 

ta lıp~D'/ada, Gıra• • Hayyam, Kuranı bntün dün· 
muıtu ye 

larıa• kadar coı SJ· yad kl ıltm ve fenolo eaaıı 
bütün ılınali Afrlknyı, ol ralc tanıyan lnıaolarao, Q 

a 
a 
Q • a a 
O Yuz:un: 
~ 
~cıoaa 

H. LAMP Çtuirtn: J:.,' ı\VER ATAfRAT ~: 
aaoaaaD Tefrika N~ 42 aaaaa aaı:1aat)~ 

Fakat bu tik Moğol Uca.
ret tecrübul anf ol rak ga· 
rlbl bir nclfcey rdt Yüz. 
lerce tOccard n CllOr kkep 
bir kervan, ıahlD bır hudut 
vlliı.JeU ol 0 (Otr r) valtaı 
tar f ıodan t vkıf edddJ. cı. 
aalcuk lımlnde olon bu va. 
it, feodtılne bu tactrler ara· 
unda bir çok d Moğol ca~ 
ıuıu bulunduğunu hah r ve· 

rJ7ordu • ki bu d pek müm· 

kündn. k d 0 
Ş h m ıeleyl ya ıo 

il ' d bü 
tedklka lüzum görme eo 
tGo t clrlerlo katllnl emret . 

ti. Hadlıe bltt bl hanın ku· 
d d•r· lllğına ıcldt ve bu a 

hal tarzl1e v rme için f • 
ba bir ıef aret hey ti 1olla· 
dı. Mehmet ıa.h lle buO•• 

aef aret heyeti reılnlu luıfa · 
sın? dlğerlcr!nlu de ıak lla · 
rını kesmek guretl il muka· 
bele ettt. 

Heyetin bakiyesi Cengll: 
hanın huzuruna ıellnce hısn 
rJvayet naz rao, meseleyi 
eaklnane dOtünmck üzere 
bir dağa çıktı . Btr Moğol 
elçisinin kaUI edllmeal c za· 
an: bar kılmazdı; anaoe'er, 
bu hak retfn temlzleomesfnl 
amirdi. 

O zaman h o: 
- Bir ıemada ıkt güaeı 

olamrız, dedi, ve lkt hakan 
da yer yQzliade ya111amaz. 

Ve ıımdt dağlara hakiki 
caausl r ve boıkarlarıo her 

t rafıoa orduyu .. caiıo 
ılUJı• davıt etmek 4nr• 

«- Sen harbi tercih et· 
tin . Ne olacalun olacak, e. 
ticenin nuıl o\acaiını blle
mcytz, bunu yalnız Rllah 
bilir.» 

V bu aurett llsi c ı:ıgi gari btr defa hacerl eıvedl 

Yer Türk araaında, er geç ziyarete giderlerdi. Bu haç 
ıelecek olan bıırp, baılamıı ıeyabatlarındn dOoyanıo her 
o!du. huafıodan taııp gelen müı-

Hndfsata glrrımeden ev· IGmaular bir ar ya toplamı· 
vel, değlarm beri tarafında· lar ve bu lullobahk c:ıouıu· 
lcl ıahın ve lı1 imların mem- da dini taaoaup yeniden 
leketfne lıua bir nazar atıf alevfenlr ve fnaan m mle-
etmt>k faldeden balı de§tl ketloe, fılamlD azamet ve 
dır. kudretlodea mejrur bir ıe · 

Orıuı, ıllAhlarıo ıakarda- ktlde avdet ederdf. 
dı~ı, parlalc, musiki aevcr Asırlarca evvel, Muhaaı
blr Alem idi İçlol, d hllf met pe11amber, bfr ateı 

11 z:ılar keplanııı. zengloltk yakmıı ve Areplıır onu dün 
peıınde daimi bir av me1· yanın uzak k6ıeler1De kadar 
danı, entrika •e fenah§ın 1 g6tOrmüılerdı. Bu zaman-

·kayoadı~ı bir dünya idi bu dan beri ııJAml kavimi r yal-
raaı. DJZ bir fikirle Y•tıyorlardı: 

Orada bir çok idetler hü· ı f Otuhat 
ktmftP.111• olur ve Kuı•D· Micabltltrtg tik daf ıa11, 

cılyayı ye Mııırı lhDta et· Kur odan daha çok, kadeh . 
b 1 du Sonraları 

mft u uyor · ı rlnln dlblod ki .,asıları 
lıllmlyetfn mOcadele kuY· t llm cttlkl rlDI lıar•t edt· 

A 1 rda11 TOrlılere 
Yeti rap a 

JDllkal tmlıtt; fakat KOdtl • yor. 
1 Cemıttlnrln ı?OraJ annı, 

16 ellertoden almak için ı•· Mahmudu Geznevdertn taht· 
len zırhlı Salip alaylarına 1 rıoı dütilnerok hillyavl ru• 
k·rıı arılan cihadı mukad· d l ômer Har· 

.. Y bat!erlne • an 
deate .ı ele çalıımıılardı. yam ( 1) bu aleml tedklka 

Şimdi on üçOocü Hrın ip· ko ulmuı ve t•J•Dı hayret 
tldalarıoda fıllmlyet ar.kerl rll:alarında, ııllmıa bu luıl
kuvYetloln derecel bllihın• kan tutanlerrn• cennette da
vaaıl olınuıtu. Son Ehli sa- ban 1ıbt ezvaluo meYCUt ol. 
lıp fÖV lyelerJ de Arzı Mu· duiunu dOıOaOyordu. 
kaddea uhıllertndeo def -SONU VAR-

edllmJılerdf •• ılk Türk dal· (1) Ömu Hayyam, Actm 
guı, Anadolada, ko:ımopo· ıairlerfo/11 eıı t1ıt6lıurlarw. 
Ut Btzaoıın hlkfmlyel kaJ•· darı olup f eukaldd~ mtl 
Iarıoa parçalıvordu 

kernrnel rutailtrllı JamnŞam ve B fdatta yaııyan 
halifeler, Haruourreııt zama · mı~ltr. JJiuam hemen he 

121010 bOtün ı•ıaa1101 yeni· men dıinyanm btlcılmlt 
leıtlrtyorlardı. Muılkl ve ot· medent llaanlarına lercane 
ır çok makbul bir vaziyette edllml~ bulunmakla olup 
tdtler; mloa ye 2arafet do- bir nüshası da Türkçe.ye 
Ju bJr kıllmı lntaaıD talil tır11me cfiilmiı iCl. 



SAYFA: 4 

H at a uzl 
ka ş pasif ko 

1 a 
a 

(Baıtarafı ftçlncG tayfada) 
tarma •e patla1ıcı bomba · 
ları kaldırma . 

Bu ıuruplara ayralaoak 
ku•vetlerJn nlıbeti, me•ldln 
huıuılyetlne •• korunma 
pllnlarıa aar bas r zamcı· 
nından komlıyonlarca teabtt 
olunac ktır. Bu ıuruplarıa 
ha•• ve ından korunma 
•• ıtaları Ye bunların depo
lara •• te•al lltaayonları yl 
ne korunma komlıyonlar1n · 

ca teblt o'unacaktır. 

Resmi daire, fabrika H mOas· 
saseler: 

Paıtf koruoma mecburi· 
yetine tlbl tutulan reaml ve 
huıual daire, fabrıka •e mO 

e11eıeler kendi huıuılyetle· 

rlne •e teıkdlerlae ıöre fl. 
ili Veklletler •e Yahler ta· 

rafından verllecek eaular 
dalreatnde Ye bav paılf ko · 
ruma komlıyoaları •• tef · 
killeri yapacaklardır. 

Paalf korunma mecburi 
J•Une tlbl olmıyao ıeblr 
Ye kHabalarda yangın • c 
ilk ııbhl 1ardım teıkıllerl 
Japılacaktır. 

K6ylerde yeogıadan •e 
btlba11a mezuratıa korun 
maaına ald mahalli tedbirler 
al1nacakhr. 

Yapılacak hazırllk tıdblleri: 
Hava paaif korumaaında 

en ehemmiyetli aızleme, ıe · 

celeyln ıtıklann ıöodürülme· 
ıl •e karartalma11dır. Bu ted · 
birlerin ba•a paalf korunma 
mecburiyetine dahil olıun 
olmaı n bQtüo me•kller Ye 
mGnferJt çıftllk •e e•ler de 
.tabii olmak (bere bCUGa 
yurdda ıumatı olacaktır. 

Bu huıuıtakl nizamname! 
mahıuıa bGkChalerl lıtlına 
lar elarak her 1erde •• ke · 
mah emntyetle tatbik 
olu•acaktar. 

Tayara hOcumlartnlD nanı: 
Ta1are hücumlaranın lll 

Radyo 
( Baıtarafı tklncl ıayfada ) 
klıCl - Urfalırım ezelden. 
6 - Ce•clet Çaila - Kemaa 
talulml, 7 - Raif beyi• -
Karcılar ıarkı - GGIQyor 
aevdlllm, 8 - Bedrlyenfa -
Hıcec ıarkı MGmtezlç •ıkın· 
la, 9 - Saadettin Kaynafıa 
ıarkı-lıte aeol aeven benim, 
1 O - Saadettin - Hlaeynl ıaz 
ıemalıl 21 .00 Memleket aa 
at ayarı 21.00 Konuıma 
(Mizah aaaU) 21.15 Eıbam, 
tah•lllt, kambiyo - nukut 
boraa11 [ flat ] 21 25 Neıell 
pllld r - R . 21 30 Maztk 
(KGç6k orkeıtra- Şef: Necip 
Atkın ] 1 - DobnaDJI -
R pıodl, 2 - Gle11mer -
Kırlanııçlar1n •edaı, 3 -
Borchert - Bır ıecenta ro 
maaı - V alı, 4 - Leopold 
- Karlıbad - hltıraaı, 5 -
KGaoeke- Mat elblaell bem
tlreler operetinden m rt -
Fta l. 6 - Hannı Löhr -
Tempo! Tempo! Galop, 7-
Pacherneıı - Viyana ıGIU, 
1 ) Koçak ıeçlt reımt, 2 ) 
Operada balet mOzlil, 3 ) 
Grabonde ıezlntt, 4 ) Prater · 
de atlı karınca. 22 30 MOzlk 
(Solııtler - Pi ] 23.00 MOzlk 
[Cazltand - Pl 1 23 45 - 24 
Son •Janı haberler! •• 1a · 
r .. kı profram. 

oı anc k alınacak haberlere 
aOre haTa mQd faa mınta· 
ka kotnutanları ••Jahut •ar
.. o mevkilerdeki bava mQ 

d f aa komutanı tarafla dan 
yapılacaktar 

Bunun fçln h ıaer zama 
nınd pl&nl r yapıl calr 
tatbılcler için llzım ıel n 

tedbirler alınacaktır Alarm 
Clç aafh J• ayrılacaktır. 

BtrfDcl tlln: f ayar• bOc;u· 
mu tehllkeal (ıkaa) 

lktnct lflnı Tayare b6cu , 
mu (alarm) 

ÜçOodi lllo: Tayare hO· 
cuma (bitti) 

Bırtncl ll&n Ha•• p11lf 

korunma t ıklllerl ıruplerlle 

her tOrlO tedbirleri alablltne 
lerl için uzunca ıı:amana ih· 
tlyacı olan mQe11-:ıeler lçla 
dır. VaElyetln zaruret a6ı 
terdtil ah•alde birinci •• 
lktnol tllolar blrlettlrd•btle · 
cektlr. 

Bu ıll•, ha•• paılf alarm 
aantrallerlnde telef onla •e. 
ya elektrik ı,aretl•rlle uya 
kararlaıhrılmıı diler vasıta. 
larla •••elden tertip edil 
mit bir cet vele ı&re yapıla· 
caktır . 

hıtncl illa: Ta1are bQcu. 
muna ta1ar hncumu bütün 
tehir •e kaeaba h•lkı ile 
fabrika •e mCieueaeler me 
mur ve tıçtlerl içindir. 
Puıf korunma mecburiye

tine dahil olan 1erlerde yal
nız ha•a hücumlar1nda kul· 
lanılmak Cbere huıull da 
dcık tıarotlerl kullanılacak 

ttr. 
Huıu•I dOd6klerle verjf e

cek ııaret, ku••etleılp sa · 
yıflaıao ve b6ylece Oç da· 
klka de•am eden faııfah 
ıealer olacaktır. 

Bundan baıka cltfer Ta · 
ııtalarla Oç dakika d .. am 
etmek 6zere her iç saniye · 
de verılecek kıH ıetler d• 
ta1are blcumlarını btldırea 
lllalarlar meht7etlade ola· 
c ktır . 

Tayare bQcumlarıaın tekerrür 
etmlyeceflne kanaat ıeldık · 

t•• ıonra, tayare hcıcuaıla
rıoın bıttıflae ltaret olmalı 

tbere, f a11la1ız fiç dakika 
de•am edeHk ıealer verile · 
cektlr. 

Gaz askelerı: 
ICorunma tetkllleri mta

ıupları menıup olduklar1 
tdarel rce ordu tfpl ıaıı: 

maak~slle ve icap edenler 
ıaz elbtıe .,. leva~ımfle teç · 
biz olunac klardır. 

Paaıf keruoma mHburl . 
1etlne dahil me•kllerde bu
lun n m murlar •e mOıtah· 
demler blzz t bir halis tipi 

· maake tedarik ve bunları 

mubaf az tlea mGkellef ola· 
caklardır . 

Kiralık ev 
Gazi caddeıl karfıainda 

K rakaı ıokafı d 1 oda 2 

ıalon ayrıca mutfak ve bir 

miktar bahçe ile tatlı ıu tu· 
luobuı Ye ahırı bulunan 16 
numarah hane kiralık veya 

aahlıktJr. 

Ta11p olanların Abahane 

hanı karıııında Uncu Nazif 
Ertonıuça mGracaatları. 

TO DiLi 13 NiSAN lUI 

a ı esir vilayet lnıi 
de 

. ~·~~··~~~~-·~~-~~·~~~-· 
• ,_ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ •• e ıcunıe • Kapital: JOOIJ0(),000 Türk Lir11sı ~ 

t - Balıke•frde Aoafartalar caddeılnde ıdcreı huıuıl - ~ Yurd İçinde 261 Şube Ve /1jans ~ 
1.,1 a•d ııa m blnHı ı hazır n 939 tarıhıoden itibaren I' Dünyanın Her Tarafında Muhabirler J* 
mayıs 944 ıco el eonuoa kadar b ı ıen 1111 ıeneltk mu· 1'J. ,a 
hammen bedeli olan 2000 Ura Ozertaden ıartbıum ıl mu· llJ Her tGrll •lral lkraalar-dlier btlc0111ıle banka mu· ,. 
clbl ce icara Hrl1mek (lzere 1 oltan 939 tarthloden ltlba- amelerl b671k ıabelerlnde ktralılı ka1alar . ,. 
ren 20 nlean 939 tarihine ra1tlıyan perıembe ınaa 16.30 fbba11ız taıarruf •• kumbara heaapl rıoda tine· ,, 
dil lh1tleıl yeıpılm k ilsere 20 ıGn mftddetle açık artırma· mtyeler. .,,, 

1a konulmuıtur. = 
2 ~ Muvakkat teminatı bet ıenelık muh mmen bede· lftktnrl: ikramiyenin tulcın: tir 

llnln ycLaau olan 10.000 lira Dserlnd n 7Qz:de 7 6 hetabıle LIRi LiRA ,. 
750 lır d ır. 1000 1000 1* 

3 - fh le muayyen •akltto baltamet delreelnde mtlte. 500 500 • 
ıekkıl Vtllyet Daimi Encfimenf t r fınd n y pılacaktır. 1 250 150 "1 

4 - Şartnameyi alrmek •• bu huıuıa dair malCmat J11. 10 l JQOO ~ 
almak lıt11eoler her ıOa oncOmen kalemin mOracaatla lt/J. Z6 50 J 250 • 
mukavelena eyi ı6rebıllrler. ~ JO 40 1 ~ 

5 lıteklıler•n mua11en ıGn •e • tte muvakkat te .,. •G 20 800 ,.. 
mtnatını mal undılıoa 1atırdılına dair makbus veyahut fl. ıö8 i'OöO '1lk 
banka mektubıle Vtllyet Daimi EncGmenlne mOracaatları • Bıı lkramlytlır he ÜF a11da bir elStal< dt1rt ,,. : 
ıl&n olunur. ; nıde d61l dtfa bu miktar uurlntlcn kura Ilı 4aDıfı- tılr 

4 - 1- 71 ._ laealctır. lll' 

Balıkesir P. T. T. ••-..••••••••••••• ••••••••" 
Müdürlüğünden: ıı•• •• •• • •••• .. •••• .. ı 

1 J • .C.939 ·s.ı. aGnO Hat 15 de ihaleleri mukarrer Ba- • D o K T o R 
lıkeılre atd t 70 telıraf dlreflne teklif edilen bedel haddı = • i 
llyık 18rQlmedliladeu 21.4 · 939 cuma gGnQ • at ıs de 1 Fahrıye Altaylı 
Jb leaı yapılmak 6aere on ılln aıOddetle uaatıldılı ıl&n , 

olunur. KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM BIRl~-

Balıkesir Ticaret v 
Sanayi Odasından: 

lialık ılr Yillyetl merke· 
zlnln Aıartçl m halleatain 
t:umburlyd caddeaınde l 
numaralı hanede olur n Tih· 
kJye cumhuriyeti t beaıun . 
dan olup KOçQk Şadırvan 
caddeı i nd kt 16 numaralı 

dOkkanı ıkametıahı ticari 
ittihaz ederek 938 yılındaa
berl Manifaturacılık tlcare 
ule lıtıaal ettl§lnl beyan 
eden Abdurrablm oflu Ah · 
met Karabekln uo•anı tlca · 
retl bu ker (Manifaturacı 

Ahmet Ka1abek ) olarak 
te1Çıl edlldıtı glbt.,bu unvanın 
imza ıeklt de Tırkçe el ya· 
zııtle (A. Ka1abek) olarak 
Ucaret kanu•uauo 42 ncl 
maddealne ıöre 12 4 - 939 
tarıhıade 106J ı lc ı l aa1ıııoa 
kayıt edaldlfl Olca olunur 

Bıhkııir Ticaret ıı 
Sanayi Odasmdın: 

BahkHlr •lllyell merke 
zlalo Oımaatye mahallealoln 
Karalraı ıokaiıoda 15 nu 
maralı e•de oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tebaaıındaa 
olup Paıeeaml eaddeılade 
40 aumarah dGlrlıAnı ilca· 
metılhı ticari ittihaz ederek 
938 yılıodanb rl · ıebzeclhk 
tle retile fıtııal ettiklerini 
beyan ed n Kadir Ketebtr 
•e Mehmet Ôzfidanın uava· 
nı Ucaretl bu kere (Sebze· 
cıt Kadir Keıebtr Ye Meh 
met Ôzf Jdan) olarak teıçll 
edıldfil gibi bu anv nın fm · 
za ıeklllerl de Türkçe el 
yazıtlle (K. Keıeblr, M Ôz· 
f ldan) olarak Ucaret kanu · 
nunun 42 net maddeıtne 
ı<Sre Bahkeılr ticaret ve ıa · 
DaJI od ımca J 2 4 939 ta · 
rıhıode 1064 ılcll aaymna 
k ••t edıldıklerl tl'n olunur . 

• 

Bahkeıir Tıcareı va 
Sın ri O~asından: 

BalakHlr vlll1etl merke. 
zlnln Mırz6bey m halleıfnde 
1 1 numaralı hanede oturan 
TGrklye cumhurtrett taba · 
aııadan olup Paıacamt cad 
deılnde (22) numaralı dGk 
kloı ıkametrlbı ticari itti 
haa ederek 937 1dıadaaberl 
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lealnden S<ıle1man kızı •• TEDA VI EDER. 
Adem karı11 Fatma Tanpı 1 
n r tarafından mahallede• • • • ...... - ....... . 
Snleym n kızı Hatice •e ar · • " • " 
"•daı'•" aıe,bıoo açılan Balıkesir V ılayet Daınıı 
fUJUUD lzaleıl davatının 16 .. • 
rnımekte olan muhakem•- Eneuınenınden: 
ılnde mOddel aleyblerden 
Hattceye ıanderllen da •eti · 
yentn lkametılh mahalli 
meçhul oldufundan mahkeme 
tebltfnhnın Hlo 1olu ile Y•· 
pılmaaı ararıfr olmuı bu · 
luadufundan muhakeme gtıo6 
olan 28 · Nıaan . 939 aaat 
J 6 da Mezbure Hatıcenlo 
mahkememizde hasır buluu
ma11 akıl halde kendlılne 

ııyap kararı teblli olaoaca 
fı teblll makamına kaim 
olma le Ozere tlln olunur. 

Bıhk sir Ticaret ta 
Sanayi O~astn~ın: 

Balıkeılr yJflyeU merke· 
zlnln K reoflan mahallHln 
de 14 numarala hanede 
oturan TGrklye eumburlyetl 
tabaaıından olup Anafarta· 
lar caddeılode 24 numaralı 
dilkLinı lkametılhı ticari 
ltUbaa ederek 936 rılından· 
beri tGtCla Ye mOıldrat ba -
ylhille tıUıal ctuifnl beyan 
eden Alı oflu Fabri M•n· 
ıOçGD U8VADI ticareti bu 
kere ( tGtün •• mGıklrat 
bayii Fahri Meogü9 ) olaralc 
teıçll /edlldlil rıbı bu un•• 
nın lmıa ıekll de Tlrkç• 
el 1az11lle (F abrl Menıtıç) 
ol rak ticaret kanununu• 
42 ncl meddHlne göre Ba· 
lıkeılr Ticaret •e Sanayi 
Oda.,oca 12 - 4 · 939 tarı · 
btnde 1066 ılcll ıa1uına 
kayıt edıldlil '1An olunur 

yemlfçllık tıcareUle ııuıal 

etttflnl beyan eden Emin 
ojlu Mehmet Ded oflunun 
unvanı ticareti bu kere (Ye. 
mtıçl Mehmet DedeoAlu) 
olarak teıç!l edddlil ıtbl bu 
un•anıo imza ıeklf de TOrk· 
çe mGhfir yarıııl (M. De· 
deoflu) olarak ticaret kanu 
nunun 42 ncl maddesine 
aöre Bahkeaır Tıcaret ve ta · 

n yl oda1ınca 12·4 939 ta· 
rlhlodc 1065 ılell aa7moa 
lra1ıt edlldlll illa oluaur. 

Bahkeılr Memleket baatabanealnde keılfnamHl •• ıart
namett mucibince yapılacak tamiratın keııf beclell 701 it• 
ra 48 kuruı olup 15 nlıa• 939 tarihine ra1tlı1aD ~umar · 
t11l a<lnG Hat 10 da thaleıl pazarlıkla Japılaeaktır. 

Pazarlıkla ihale h<ık6met konaiıada teıekkOI edeeek 
•lllyet daimi encflmenl tarafından yapılacaktır. 

Bu babdakl ıartname •e evrakı ıalre1ı ı6rmek lıteye•
lerln muayy•• Yakttte ıelmelerl llln ol•uur 
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Balıkesir Vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Erdek ltman dalreıtat• te ellae kaıuk teclarlk 
etmek •e çakmak ameh1eal açık elulltaıeye keaulmuıtur. 

2 - lıın keıtf bedeli ve talaılıatı 1830 liradır. 
3 - Bu it• ald evrak: 
A Projeler 

B Fıat ltordroıu, meıaba ceh'~ll. keıtf bullıa cet· 
veli 

C f'eDol •• buıuıi ıartname 

D - Nafıa J•pı itleri ıenel ıartnamt"ıl 
Olup ••U1eoler bu e•ralu ntr ıan Balıkeılr Nafıa Mı

dürlüfftnde ı&rebtllrler. 

4 - Ekııltme 14 4 939 cuma rlinü aaat 14' de Erdek 
lııGkamet lıonafıada kaymakamhk edaaında kuru!u Nafıa 
komlıyonu huzurunda J•pılacalctır . 

5 - lıteklllertn bu tıe atd 137 Ura 25 kuruıluk mu· 
vakkat temin tı Erdek mal HDtlılına yatırdıklarına clalr 
makbuz Yeya ıayaoı kabul baaka mektabu ile llaald • 
aııarl 8 rGn ev•el vll&,et makamına müracaatla Nafıa 
MDdGrllliünden alaeakları ehlt1et ••ılkaaıaı ve tlear t 

odaaı ••ılkalarını bamll olarak elntltme lromlıJonuaa mG· 
racaatları llln olunur. 
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Balıkesir belediye 
riyasetindeıı: 

AtatOrk parkı ıazlooıu ıartoameılae ı&re iki HDe mld· 
detle ve pazarlıkla icara verilecektir. 

Tahmin bedeli 600 liradır. Pazarlık 26 4 939 tarlhtDd• 
çarı mba 1606 aaat J 6 da Beledt7ede 7apılacaktır. Talip 
lerln Beledlyere mClracaatları ılln oluDur 
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Baııldıiı yerı Vallyet Matbaaıı-Babkeılr 


