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Bulgaristan 913 yılı~da· 
ki hududlarını istiyor. 

Nefriyat kon
gresine gidecek 
öğretmenler 

---------------------··········---------------------
·Ankara, 21 (Huıuıl) 

Maarif Vektlltfl orta tedrJ· 
1at •e ılk te.drlaat öfret 

Köse İ vanof; Bulgaristanın, arazi talebi 
isaf edilmedikçe Balkan Antantına gi

remiyeceğini bildirdi. 

menlerini temıllen Defrly"t 
kongrutnde l»ulunecak 6f· 
retmeolerl ayırmııtır 

Bu &fretmenler ıunlardar: 
lzmlr kız llıeıl m6d6rl Nec 

Soha, 21 (A.A.) - Bul
ıer Baı•elıtlt ICöıeıva•of 
Rulıertıtanın katı bitaraflık 
polıt1lca11na de••• edecef 1 

" Bulıartıtanın muıllhaae 
••laıma Jolu ile 1913 hu 
d•dlarını tekrar teılıe çalı 
fHafıaı ve Balkan Aatan 

tına da ancak bu ıartlar için 
de ı ırebılecellol ıö1leml1· 
tir 

Sofya , 21 - Royterlo lı 
t ı hbarıD• ıare, Bulıarlıtao 
Baı·ukalı Köaelvaaof, buıOn 
parlamentonun dıt ııler e• 
cOmeal karıı11nda befaDat 

Şehinşah dün heyeti
mizi sarayda kabul etti 

~~~~~~~---~ 

Şah Hazretleri heyetimi~e ay 
rı ayrı iltifatta bulundular. 

Ankara, 21 ( Huıuıl ) -

Talaraaa ıhien TGrk heyett 

dGa Glllıtaa Hr&Jı•li• Şe

hl•t•h Hasretleri tarafıada• 
kalt•l b•yur•lmuıtur. 

Heyet ıar•J• ılrerkea lttr 
kıta aıker Hll• reımtat lf • 

etmlıtır. ilk tiefa heyetl•I• 
retıl Ali Ra•a Tar~aa Ha••rta 

ta bulunmuıtar. Mahrem 
mahiyette olan bu beyaoat 
baklılında alınan mal6mata 
16re, Baınlrll, Bulıarlıtanın 
beklemek ve 16zetlemek ıl 

'\ 

J•Htl takip etttflnl, her 
banıt bir tarafa tlubak fçln 
(~onu d6rdünc6 aa1f•d•) 

raetttn. Malatya ltHıl m6· 
düril Valfı Mahir, lzmtr tik 
öfretlm mlfettıı1erlnden 
Aıım KGlt6r, Kara Fevzi 
Paıa ılk okulu bat 
6fretmeat Keıat Dofu. ~arı 
ölretmeDlertadea Fıkret, 
Maraı baı6fretmenler1Ddea 
Nuri Şener. 

HITLERIN ELLIN· 
CI YIL DONUMU 

Berlinde 4 saat aaren muaz
zam bir geçit reami yapıldı. 

Hltl111 bu mlnıııhıtlı lınziı fa~'I Yıtard39fığı ıerildi 

Şamdan bir görü~ 
ah· LObnaoda alınmakta olan 

...:8 m 21 - Avrupa kert tedbirleri ıtllcrednım . 
v ' 1 1110bl1D .. b 

valıode vukua he eD Mk Geçendet\"de bıldtrdlf lm ıı 1, 
tebeddüller, horada bQyu fraoıı.zlar, hanthıcette, bO 

B aklılerln d x ı bıl ak tıler veptı u d mn· uın Surıve vt jf•ı ae e, 
SurlJe hayatı ızerlD e 1 Lübnanı eh un mGdafaa için 

bılecellD 1. d 1 htm te11rler yap• de 11 . tahkimat yapma.ta ., ar. 
tahmin etmek yanlıt 1 Bundan beıka, Fraol6dan 
dtr. ._ Afrlkadaa getirdikleri ye · 

l fran f d ) Her ıeydea ev•• (Sonu dördüncO ta Y a a 
d Suriye •e 

11zlar tarafın aD 

Şala•••Je, ılrmlt btllhere 
Şala filli• lae,.tt kat.•I 
et •fıter.ıır. 

Vil~yeİi~izde ~363 
mütekait ve yetım var. 
O · rlıtin hiiinaTan ııt iif ı yeı.m m2Eşr ol rı~ ıylık 

1 ıl~o 68 515 t·ş·ya rerdığı par•, •• ~~;~~~.~.~.7, 6!~~!~: 
1 Mslfye Veklletl, l bezl~an :; dul •• ycUnıler ıaysaı da 

Şehlrııtıh Hazrttlıri 

Şehlatah Hasretleri laeJet 
aaaıı•a afra .,,. Uttfatlarda 
(Soa• dlrdGacG ıayfada) 

Yarın Milli Hakimi
Y e t Bayramıdır. 
--------~-----

miinasebetle Cumhuri-
10 

Hitler bir gtçll rtsmlndt!n ~vvel aık~ri teflfı ediyor 
lerlia, 21 (A.A) - Hlt· Saat 8 de ıara1 pence -

lerln eUl••I yıl dlalml dün releri ininde mızıka çalma· 
Al•••Jada ltl1llr .. raaJmle I• baılamıf, 9 da Pahrerl• 
k•tla•••thr. öoGode muhıfasa ala1ı•ı• 

Berlt•, 20 - f 6hrerfn 10 lllr reımlıeçıdı 1•1tllmıthr. 
•el Jıldl•OmG ltltlD Alman- Muhafaza alaJını m•hafıs 
yada parlak bir ıurette te· polı.ı ıeçldl takip etmlttlr. 
ıld edll•ektedtr. Berlta ıo- Bunu mltealdp tebrik mera
kakları ıamah bayraklarla ılml beılamıthr. 
ve HltlerJ al.teren muhtelif Yabancı mtıaflrler, bu H· 

ıeldl ve renkli reılmlerle do · babkl aılserl ıeçldl iki a•· 
ludur. (Sonu d6rd0oc0 ıayfada) 

Büyük ·şair H~mid 
için yapılan ihtifal. 

Büyük Hamidin hatırası ak
şam halkevinde saygile anıldı 

Alııam Halkewtade be,Gk 
Tlrk tllr . • Al»dllbak Hl 

Şehrimizdeki milli ba11ramlardan bir intiba mrtlta 61GmGaG• (•,eac6 yıl 
fi .ıaeamG dola,aıtle Itır tep· 

Yaran Milli llrlmlyetl• cuk mihabaka11da yaptla· 
laah 1apıl•ttbr. 

ilin edlldlll, 1anl BG1lk ~c=a=k-=t=ı'=·==-=-·=-----====-=I - Ew•elce baaırlaaao pr•l-
Mıllet Mecllılnln kurulclufu Bü ıı{Jk Mi//et ,.;... 16re •••ıkaaıa c:al 

1 cllo6ın0 aynı za- J dılı &.ttklll marıı .. ,.. •1• rGn4o yı A6 / 
maada Çocuk Haftuının ıneC İsi m{J.za- danleamııt•r. Brl&her• Neca 

d Bu tarihi ıün l tlb•J Ôfretmea okulu ede ·L 
baılaaııcl ır l d kere eri. bı,at 6fretm••• MeHrret 
'.rlD Cu111hurl1et a anm a 

kt Ankara, 21 (A.A.)- 80· Eaııo. Hla>ld hakkında bir 
.er •• lmıe kutlaoac• lf· M il M lı t ı b ıGn 1ük ı et ec • D n u ke•feranı vermlftfr. 

Merutane ıaat 10 ela batd k6 toplaat111nda lılıln ka Me1erret E•ıla, plrOaela ve 
laaacaktır Gece dıHalkevlo e auououn tedklld içi• mu çok allkah lttr lfatle tle ver· 

1 ektir vakkat bir enclmea teıkıll 
çocuk baloıu veri •C · dlil bu kenfera•ıda ltl1Glr 

ra taı•lp edtlmfıttr. 
Yine farta 6lledea •

00 
b G D ıltrl• ba1ahnı, nerlerlaf, 

HalkevJade .roc•k ko11ıreıl Mecllı 9ar1am a r n ( Senu lldnel ıa,fatla ) Bıi.ıük Şdir Abdülhak Hdm!dl 
-r toplaaacaktır. 

topl••••la stltt slritl• ço· 

1 
bazlneaıeD h 1 

J 938 lı.tr ıhıacie ilki J 829 olmak üı re epı 
ı k rl •• m 

ı 
arhk ılan •• e 

1 1 
3465 kıııdır. 

tekaüt ciul •• yeti• er e OHlet baılae1lade• teka· 
J!lJ7 ;ılı l~lnde batlaaaD Gt ye retlm mHfl alanla· 
a,lıklarda• toptan yerilen rın uyıH ite 68515 ldııdır . 

llL -• ıkra•l1• • 1•• Hazine l:atr a1da aıker( J• OD ıeae • " 
farla bu afhlclarıD •• tkr•,~ tim ve teka(b ma•ı• ola-
mlyelerl• miktarları•• teıb rak 976 075 86 lira, •lllıl 
etmııtır. · Jetim ve telrald maaıı ola 

1938 Haslranı•tl• laasl•• · rak da 451.663 ltr• &demek· 

d ala• aıkerl Y• · tedlr Devleti• teka6t n en m••t · 
timler 2 l .037' aılıı:erl mite . Jetim maaıı olarak verdtll 

kaltler 23322, • 11111- yeti~~ para 17 132177 1tradır. 
ler '4.096, mllkl ..,atek 37 MOlhak biidce ile 1dar11 edl· 
itler de 10.0'6 tlır. 19 lea devlet dafrelerlyle ıer· 

d 193 8 bulr•- bı 
Haziranın an mayetlnln tamamı veya r 
DJDa kftd&r aluamlfelerl v,e '-ıımt devlete nfd bu\unaD 

d veri · • ~ 
on uneltklerl bir en li dairelerde muhtellf ıekıller-

1 b zlae de • . f d ) mek ıuretl e • dul (Sonu dördüncO eay a • 
kalan keıılen ukerl 

23 /'lisan Çocuk Bayramı 
M 

' 
mlal ya •ru~arın ıöiıüaüze tr.ka· 

ıa. B d . 
cakları roHtlerl kabul ediniz u J•r •,• 

L f • a• larıaızla ,okeul Ja•ruları ••ttarau 

caluı•ız! d ıbı.llr 
Ç k ••rlD •• aaztk bJr f 1 •• • ol-

ocu Ç fu ... S•••nk Jrlmıeel 
Bakılana ılrblzl•ılr.h oc,• y iti~ bir lira •er Çoc•k 

a yr11ları da atlr •· 1 
1111yan 1 Jf 
Eıırıe•• Kurumuna •1• • . 

23 Nisan Çocuk 811yromı 
aa,ramda tebr•lderl• :ıd Çocuk Eılr 

ı••• Kurumunun aarıf kartlartle J'• 
JUDtZ. Toplanacak paralarla klmteılıı: 

ravrulara bakılacaktır. 
Çocuk zevk •• •eıe ~a,nalıdar. 

Çocufu .ev. Yolııul ,anaları ela hatırla Jılda bir lira 
yer Çoouk Eıırıeme Kurumuna ÜJ'• ol! 

Çocuk Esirgeıne Kurumu Genel Merkeıi 
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G lip ispanya ve 
t lya~Fr nsa 

----------
Q 

~'Pi Yi , t• 1.,.7
,, ıı a lı•t k-

. "iuıii ıe li lıa ııı ııı1i 
ede ıiyecektir. 

Y nZAN: Piyer Dom inik 
«Neden ıızlemellyla? Bir ıOcenmtılerdlr 1918 19 ı 9 

yandan, Fran11z - lıpan- da, ltalya bizim tarafımız . 
yol ml•aıebetlerl mükem- dan ll1tk olduiu mertebe. 

mel deitldlr, öte yandan ye çıkarılmadı. Daha ıonra
İtalyaaiar lıpanyadan ayrıl · ları, halyanın 1rururu aaıı 
•alarını pasulıia koymak zıo faıtmle lakltaf edince 
'fe pahalı 6detmek lıtlyor· biz, ıerçekten me't'CUt olan 

lar. ttyatrovui ciheti lıaret et· 
Birinci aokta: lıpanya ile mekle iktifa ederek bunun 

Pranıaaıa mlnaaebetlerl. 
Partıte bulunan mareıal Pe · 
tala, orada anlaımanın tkt 
aıt tehiri •• bunları uzak 
laıtır•ak lmkl11ahiı kar-
1111acla kal••ı· 

altında me•cut olan reel 
ıaflam Ye hakikaten lrucl-

retli tarafı ıörmeelnl bilme · 
dik . Hatamızı anlamıya baı 
layoruz. lıpanya lauıuıunda 
aynı bGyOklOlıte bir hataya 
dGımemeltytz . lıp•DJ• diln 

lkl11ct d.,recede bir milletti. 
Aıafı yukarı FranH büyGk · 
lGiOade olan 1an•ın lıpan-

TORKDlLl Z2 NiSAN 19 9 

SEHİR HAB R LE RI 
-

Lise muallim- Ankara: lzmir 
leri de profesör t eni dün şehTi-
ve doçent mizden geçti. 
olabilecekler. 

Maarif V ekllı Haeaa - Alı 
Yncei, OntYerelte •e yük.ek 

mektep profeeörlük Ye do 

ıentltklerlnln münhuıran bu 
mekteplerden yetııeceklere 

•ertle~ek bir paye ıayılma 
mHı ve ltıe muallimlerinin 

E•velkı ınn Ankarad n 
lzmlre ııtmek Gzere hareket 
eden Ankara - İzmir treni, 
Afyon 't'e Alayoad ar&11nda 
Yaku bulan lrıza dolaylılle 
ıeluımıze ulramak mecbu 
rlyettade kalmıt •e dlin ıa 
at ti de lıtaı1ona ıelmlt· 
tir. 

Yolcular ıelafrlmlzde üç 
ıaat kaldıktan ıoora taat 16 
da Bandırmadan ıelen ekı
preae takılmak ıurettle laml· 

Bel~diye Mec
lisi toplantısı 

Dün Belediye Mecl lıl üç
üac6 devre nlıan toplaat11ı
DI 8. Naci Kod D zın baı· 

kanhiında akdederek mu 
raf büdceıl Ozerlnde ıörOı 
melerdea ıonra b6dceyl 
167.900 Ura olarak kabul et· 
mittir. 

Bundan ıonra enc6mealer 
den ıelen evrak 6zertnde 
de tedktkler yapılmıt ve bu 
ıuretle alean toplant111na ıon 
Terllmtıttr. 

Pehlivan 

kanua •e nlaam yollarından 

finlveralte Ye yQluek mektep 

,rofeıir •e doçeatltil lmtl

laanıaa 1rlrebtleeelderl bak· 

kında mektep idarelerine lttr 
tamim 16n.ierml1tır. MOblm 

re ııtmtılerdtr. 

D _.., • b- d giireşleri 
ursun ey e yaTın yapılacak 

ıördüiüm6s bu ta
mimi yazıyoruz: 

«Memlekette en 1iiluek 
tllm payesi olan Onl•enlte 
•e yGluek mektepler profe. 
ı6rlGklerl müab&11ran bunla-

A~alı pamuk to~umu çok 
raöbaı gör~u. 

Duraunbey (Huıuıt) 

Evlenmeyi ko
laylaştıracak 

tedbirler. 

• 

Dahiliye Vekaletinin bir tamimi 
Dahiliye Vekil ti. dOfOn· 

lerde yapılacak fuzuli mH· 
raflaran öa~ne 1reçtlme1I ve 
bu ıuretle e•lenme çıfına 

aırmlt bulunan ıençlerlml
zln fuzuli maaraflar yapa
rak borçlanmadan e•lenme · 
)erini temin için vtllyetlere 
miiblm bir tamim yap
mııtır. Bu tamimi aynen ya
zıyoru~: 

Bir mlıal alalım. fıpaaya
nı• blzdea lıtedlll materl
yellerla bir luımı bedeli 
ldenmemtı maUardar. Fran
ıız topraklarına ıtren bu 
malları Htıcıları ıerl lıte 

mektecllrler. Biz bu itle aa
tlece traıHltlcl Idık. Mallar 
blatm delllcllr, bu itibarla 
batkalarına teıllm edemeyiz 
Fakat lıpanyanın nu:arında, 
ltunlar m6nhezlm Kataloaya 
ercluların lıpaayadaa götür 
dikleri •e belki naıyonaltıt 
orduların kartı kullanmıı ol
dukları makineli Ulf ekler •• 

yHı, mQkemmel ananeleri rıa içinden ıeleaek olan do· 
•e Lltta Amerlkaıındakt mu· 

Nazilli pamuk üretme çlftlı
ilnden kazamız• g6aderllen 
2000 kilo Akala pamuk to 

Yarın Ali Hikmet Pata 
ıtadında T elupor kulabn ya
rarına bGyük yaflı pehh . 
•an ıOreılerJ yapılaeafı· 

aı ••••iki ıayımızllla yaz· 
mııtık . 

Güreılere tıtlrak etmek 
tbere Manlıa , Soma, Sıodır-
111 Bantlırma •e lıtanbuldan 
bir ~ok pehlt•anlar 1relmt1tlr. 

«DGfOalerde, lerafın me· 
ot hakkındaki kaaunun hüı 
06 tatbik ve takip edilmeme · 
ıind•a 1rerek ıebtr •e kaıa

balarda •• ıerek köylerde 
evlenme çajıaa ıtren ı•açle
rta, aaklm bir itiyat eHrl 
olarak verllmeıf icap e .. en 
hediyelerle. dGIGnlerde J&· 
pılan fuzuli maaraflara kar· 
tılık olmak Gzere ,.,adaa 
buradan borç para tedarik 
etmek zaruretin• dGıtüklerl 
•• bunu yapmıyanlarıa da 
para11zlılıı yüzunden akltlerl
al icra ettlremedıklerl ılbl 

bir çok gençlerin de bu ıe · 

beplerdeo evlenmekten ka
çındıkları anlatılmaktadır. 

toplardır. 

Bunu plıkolojlk bir ka · 
yıtla tebartla ettirmelidir. 
I•, mlaa'laa eınaeında ehem· 
aılyetıtzdlr. Fakat biz yep 
yeni •• bir hamlede Hkl 
zamanları• lıpanyaeı ıe•lye 
ıtae fırlamıı bir tıpaaya kar · 
111ında bulunmaktayız. Son 
iç aarıa •Gtereddl •~ dal
ma mallOp lıpaayHı ıankı 
tlddetlı bir rQzıarın te1lrly 
le ortadan yokoluvermlıtlr. 

Son Hkla yıl bu lıpaayayı 
taıftye etmeye klfl ıelmrt· 
tir. Bu ılvll ~arp eenaaıada 

meydaaa ıelen lıpanya 
mafrur ve kuvntll •• eeld 
kahramanlık: de•rlata ha•a 
ııaı yaıatan btr millettir. 

B•nda ifrat olmadıiını 

ı~ylemlyorum 1939 lıpan 
yaaı n6fuıça zayıf, old•kça 
fakir. damarları bil& açık, 
kaaa bulaamıı harap ve ne· 
Uce IUbarl1le 16rüomek lı· 

tedlilnden •ıoiı btr •e•lye 
cletlır. 111 bir mOıahtt na
Hrında bu ıla dolan lıpan-

7• ku••et ltlb rlyl •e Cbar
leı - Qutatln, ne de lklacl 
Phlllkppenln lıpanyaııdır.Fa
kat ku't'ıreUo huıulüne tntl
aaren, ıurur ıerJ ıelmtıttr . 

•• ılmdtden tczahflr etmek· 
tedır. Bu u hesaba katma- . 
mız llzımd1r. 

Biz 1870 den bert balyayı 
aalamaeını bilmedik. ltalya 
~lr tereddl deneıl geçlrmlt· 
tir .· Btr zamanlar halya ao 
cak bir harp ı baıı h lloe 
lf raf edJlmtıU. J 870 den 
itibaren ltalyanın müatakbel 
kuvvetinin ne olablleceilnl 
ölçmcılnt bllm dik. Ve ce -
nubu tarld komıular1mız, 

Avrupa heoQz bu kuvveti 
tanımakta tereddat ederken 
Franıanın, •atanlarıaı bü
yilk btr de•let olarak mQ. 
talea •••mit olma11na ,ok 

azzam f aallyet ıahHIJle pek 
çabuk birinci ıınıf bJ! 11111-
let hahne ıelecekttr. Babu . 
ıuı ki bir adam onu ıeTk et-
nıeJe hazırlaDıyor 1rörünaıek

tedtr. Yakında bııvekıl ta
Jln edıleceil ıöylenen Fran 
konun kayıa biraderi olan 
ts. Serrano Suanerden bala-
ıedlyorum . 

Şimdi ltal1anların lıpan· 
yandan ayralmaları nı11ele 

ılne ıeltyorum. B. Mu11oll · 
nlnln bunu pazarlık etmek 
için elinden ıelenl Japaca 
tını ı~Jledlm. Fakat ~ır 

1611 oradan ayral111ak lcap 
edHektlr. lıpanyollar bun · 
dan h6yle 1alaız Franııala 
ra karı• def il, kendilerine 
tehakkOm etmek lıteyea 
ltalyanlara karıı da 111afrur 
olaHklardır . 

Balear adalarının ltalya 
ya terki ıtbı m~ol11z dü
ıGnceden bahıetmtyorum; 
Balear adalarlyle dlfer lı · 
paaya topraklarıada ltalyan· 
ların mevcudiyetlerini idame 

etmeleri bile taaa ••ur olu
aama z. lıpaayollar, Alman· 

larla ltalyanlara karıı duy 

duklan mtonettarlık ne 

o~uraa olaun lıpaa1anın on

ların lehine olarak yara ıö 

mürgeleımetlne tahammül 
edem zler. 

Londra ıle Partıln ıuaa 

dikkat ed~ceklerlnt umalım: 

ltalyenların lıpanyadan uzak-

laım ları mukadderdir; biz· 
zat lıpaayollar bunu lıte 
mcktedır. lıpanya yarın ne 
bJr Almaa ye ne de btr 
ltlyan ıömürgeıl olacaktır . 

loaılta - Fr uıız - Anıerl 
ka k pıtalızmlaln bir ıi5 -
müraeıl de olacak dejlldır. 
icabında kedini dünyanın 
en anttkapltallat kanunlarly 
le müdafaa edecektir. Yarı
nın lıp nyaaı moclero bir 
devlet, yani parlamentoıaz, 
fakat eakl kralhk devrinde 
kendıclal idare eden artıtok 
ratlk ku•vetlerden kurulmuı 
bir rejim olacaktır . » 

La Republt .. ue 

çent Ye aılıtanlaramıaıa va· 

racaldarı bir paye eaaılma

•alıdır . Onlardan baıka ve 

yine mealek fçl•de bulunup 

10kaek ılım kabiliyeti ı&ı · 

tarenlerln, bllba11a llıe mu 

alllmlerlmlzln muayJeD ka
nun ve nizam yollarından 

ünl•eniteoln Ye dlier y6k-

ıek mekteplerin do~entlılı 

l•tlhanlarıaa her •akit ıl· 
reblleceklerlnl hatırlatmayı 

llzumla görmekteyim. 

Bıllauıa ıenç arkadaıları 
mın bu hedef 1 dalma göz 

öaünde tutarali bulundukları 

yerde ve •azlf ede buna ha· 

zırlanmalaranı beklerim Genç 

TOrk neılllerlat yetııtlrmek 

&de't'lal QıtOne almıı itim 
••nıaplar1aın talebelerinden 

6ace keadllerlnl daimi ıuret · 

le yetııttrmelerlnl ve mO

kemmelleıtfrmelerlal pek ta · 

bll, batta zaruri bulurum. 
Ehliyetin •e çahımaaın bir 

tıbat yeri olan do~entltk im

tihanları, memleketin en 

kıymetlt ılım namzetlerini 

11çecek eeaıh bir mlyardar. 

Akademik kariyere ıtrmek 

lıtlren arkadaılarımdan bu 

yolda a-ıaml gayret bekler; . 

ıh111 ıdealtoe yaklaımakta 

anlerlnln her ıuretle açık 

olduiunu bildirmeyi bir •a
zlfe bıltram. • 

Çocuk Esırge-
me urumu 

teftişleri, 
un 

Bir middetten beri vJliyet 
dahllladekl Çoculi Eılrgeme 
Kurumlarını teftıı eden Ge· 
nel Merkez ,baımüfett11le 
r lodea Neıe Bora, ıehrlmlz 
deki Çocuk Eılrgeme Kuru· 
mu ıubeelnl de teftrı ettik · 
ten ıonra dQa Buruya ııt · 

mittir. MGfettlt ıehrlmtz Ku
rumuaun f alt yet ve •eaa · 
lılnl takdirle karıılamıı ve 
idare heyettae teıekkGr et
mlıttr. 

bumu e••elce ihtiyaç ced
••llerlne adlarını yazdıran 
çiftçilere dalıtalmıthr. 

l'..azamızın btlba11a Kireç 
nohlyeal mıntaka11ada Aka. 
laaıa çok iyi netice verece· 
ğt umulmaktadır. 

Bu yüaden toh•mların 
ekıerlıl bu havalt1e tahılı 

eptlmlıtlr. 

Yeni gDçmen geldi: 
Kaza11u:ıa yealden 18 

hane 1röçmen daha ıelmıı 
tir. Ev.elce ıelenlerln ev, 
tarla •• çift ihtiyaçları te 
mln edılmlt •e mChtabııl blr 
•azlyete ıolrulmuıtu. 

Bunların da dlierlerl ıtbt 
yerleıttrllmeıtne baılanmıı-
tır . 

---••11ıı---

Bayak şair Ha
mid için ihtifal 

yapıldı. 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

bunların l'ürk edebiyatında 
ki yüluek mevkllnl canlan 
dırmııtır 

Konferaoı, hazır bulu· 
nanlaran laararetlı alkıtları 

aruıada ıona er mittir. 

Bu koof eranıdao dole yı 

Mer.er ret Enıin• biz de tebrik 
ederiz. 

Btllher H&mldln«Her yer 
karanlık» adı altındaki par. 
9ad n milzlklı hır tablo ya · 
pılmııtır. 

Daha ıoara Makberden bir 
p rça, Btr HQınüa HüznO 
adlı titr, Makber mukedde 
meıı. Namık Kemale nazt· 
re (titr) , Tarıkt•n, Flotenden 
birer parça okunmuı. ea 111 

h yet Halkevl 161tertt ko!u 
bi r p erdelik komediyi mu
•affaluyetle temıtl etmlıtlr. 

Gece aalen hıncahınç dol
muıtu. Valimiz 8 [tem Ay
kut, mebuılerımızdan Fabrl 
Tlrltojlu, V alt Muavini, 
P rU vıllyet idare heyeti 
azaları toplantıda bulunu· 
yorlardı. 

Büyük ıltre llyık olduiu 
ıecoyl tertıp eden Halke•I· 
mlzl bu bıııarmndan dolayı 
te .. rtk ederiz. 

D~rt gGadea beri ıehrlmfz· 
d~ bulunan TGrklJ• Bat
pebltvanı Teklrdaih Hüıe · 

yla htlha11a ıOretlerln ebem· 
mtyetlnl arttırmaktadır. 

Teklrdailnun lıtaobulsla 
Manlealı Halllle berabere kal· 
dıfı ıddla edilen bu maçın 
baktl&I rennıı yarın belli 
olacaktır. 

Bu güı vı yann atletizm 
müsab~ kalan yapılı cık 

Beden Terb6yeel Genel Dt· 
rektörlüiü 22-23 Nlaanda 
baılamak ve 29 Blrlncltetrlade 

bitmek Osere yedi aylık bir 
atletizm proiramı hnırla · 
mııtı1' 

Proframa göre koıular 

bOyQk •e küçük olmak üze 
re iki tertibe ayrılmııtır. 

Bu lfÜD ve yarın yapıla
cak olao koıularıD progra 
mını aıalıya koyuyoruz: 

Büyükler arısında: 
ıoo. 400, 1500 ve 3000 

metre koıular 1 1 O metre 
91 4 lrtlf a1ada engell 1 koıu 

Yüluek ve uzun atlama, 
eülle ve d ıek atma 100 + 
200 4üü+sso bayrı k ya

rııları . 

Küçükler arasında: 
60 Metre, 1000 metre .. 

Yükıek atlama, 4X50 metre 
bayrak yarııı. 

Bu koıular için ltütün ter· 
Ubat alınmııtır . B• gün ea· 
at 15 te Ali Hikmet Paıa 

ıtadınd Hölge Aja ı Şewkt 

inancın ıdareılode baılıya· 
caktır. .. --
Smdtrg ıda müsamere. 
Sındırıı, (Huıuıl) - Hal 

kevl temıU kolumuz, üç 
ıünden beri halka ve talebe 
Je Vedat Ôıf inin 2 perde
lik «Kanun adamı» ,ıyeılnl 
oynamaktadır. 

Temıllde rol alan gençler 
çok mu•aff ak olmuılu ve ıık 
11k alkıılaomıılard1r. 

23 Nıean Çocuk Bayramı 
m6naeebettle de « Kartal » 
plyeıl temıtl edıluektlr. 

Daha tik tee11Qıüade fe
na ıartlar altında kurulan 
aile yu•aları, •iır borçları 
6demek tçln mOtemadlyen 
çırpınmakta •• nihayet bu 
hail; ailenin huzur ve aaa· 
detlol kaçırmakta ve bu 
yftzden bir çok ayrılmalara 

ıebep olmak.tad1r. 

De•letın nüfuı ılyıuetl 

üzerinde menfi aklıler 1• 

pan bu •azlyetlerln &nOae 
ıeçılmeıl için ıtmdlye kadar 
umumi mecltılerce bazırlan
mıt ve zaman zaman tatbl · 
katına geçllmlt olan talimat · 
na1Deler bükümlerlntn tama-
men •e ha11aalyetle tatbiki 
ile kanun hükQuılerlaln ye · 
rlne geUrllmeıl ehemmiyetle 
tebl ıf oluaur » 

Taşlı yaralama. 
Ayı6rea mahallesinden Ab 

dullab otlu Şaban, O ınkçl

ler ml'lballeıtndeo Huen ot· 
lu Nocıbl teıla batında o ya · 
raladığıodan ıuç lu yakala 
oarak hakkında hh~tkata 

baılan mıttır. 

Bir kız k ç1rma. 
Akıncılar mahalleıtndea 

Emin oflu İbrahim aynı ma
halleden Halil lbrablm kızı 
Veıileyl arabeya bindirmek 
ıuretıle haçırdıjı tddta •• 
ı ılıiyet olundujundan ••çlu 
yakalanarak adliyeye veril· 
mittir. 

Bir k dm küçük bir çocu
ğu taş1a y raladı. 

Evvelki glin Sakarya ma
b lleelndeo f ebml kızı ye 
Haaao karm Kadriye ayoı 

m halled~n Mehmet oilu 3 
yaıandakl Hamdiyi taı at· 
mak ıuretlle baııodan yar•' 
ladığı tlkayet olunduAund•P 
ıuçlu yekalaoaralı 
adliyeye ••rllmııttr. 
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Askeri mükellefiyet kanun pro
jesinin esasları nelerdir. 

ıln için harp mükellefiyeti 
yoltle ahnabtlecektlr 

ı -- Yedinci meddede ıe · 

rek harp mGkelldiyetl vaz · 
olunan m_ÜHıeae dahtlfnde 

ve ıerek ılbücüıü olduiu 
nakil vaaıtuı baıında çalıı
tırlırılmak ü:ıere hakkında 

ıahaao harp m6kelleflyetl 
tatbik olunan kJmıelerden 

aıkerlık mOkelleflyeU dabt· 
lınd~ olanlar, lıtenıldttı bal· 
de aakeri hızmetlerlnl bu· 
rada ıöreb •lecelderdtr 

RADYO 1 = Gıı•az çocut misababsı 
-:.---~ · Çocuk Eılrg~me Kuru· 

- ANKARA RADYOSU - mu Baıkanlığından: 
23 Nııan pazar 1606 ıa 

Da/gtJ Uzunluğu: 
1639 m. 183 Ket. 120 l(n. 

at 15 de yedi yaıına kadar 
olan çocuklar araııuda ılr · 

btlz çocuk müaabakaaı - ya
pılacaktır Çocuklarını bu 
roüıa balı aya lttlrak ettir 
mek tıtlJenlertn Gızl oku· 
tuna m6racaatlar1 rica olu-

Projede, umumi ve kısmi seferber/ık ilanı ha
linde ordu ihtiyaçlarının ne suretle temin 
edileceği hakkında mühim maddeleri 

ihtiva eden hiJkümler 1.1ar. 

T.A.Q.t9.7-4m. 15195Ket. 20 Kn. 
T.A.P.31,70m. 9465Ket. 20 KVY. 

21 _ 4 . 939 Cumarteıl 
13.30 Proir•m 13.JS Ma

zlk [ıBr konıerto-PI J 14.00 
Memleket .. at a1arı, •J•1~' 

l •t baberlerı . · 
ve ıneteoro ~J Halk tür· 
, U Turk ruuzıil l ) Beol b ılaeml ıaad ın, 9 -

Şe•kl beyla - Uu•k ıarkı 
_ Bu debrtaıermG serdi• · 

Umami v luıml aefer· 
berltk tllnı baltade ordu ıb 
yaçlarımn ne ıuretle temin 
eddeceil hallkıada Mılli Mo 
dafaa V eklletl tarafından 

btr kanun J61thuı basırlaa· 

mıı •e Mecltıe ıe•k edılmtı 
Ur. Li1ıhanın hazarJanııı ıı 
raaında, uzun aeuelerde el 
de edilen tecr6belerden ve 
yabancı memleketlerdeki bu 
Da m6maall kaaunlar üze· 
rlade J• pılan tetlkıklerden 
lıtlfade edtlmtıtlr. 14 faaıl 

•e 71 maddeden milreklıep 
elaa llylban1D en mühım lu· 
11mlarını yazıyoruz: 

1 - Genel veya k11ml 
HferberUk halinde •e fe•
lrallde llallerde, 1ıp1Jacak 

ıeferberlik hazarhklarıle kıta· 

ların teeemmllerl eana11n 
• da alellde YHıtalarla elde 

edllemlyen bGtGa aıkerl ıh 
u,.,ıara veya blametlerl .. u 
kanunun hlkOmlerl daire· 
tinde vermele •• yapmala 
her ıab11 borçludur. Bu mü 

· kelleflyetlerln Türk toprak· 
laranın hep•I •eya btr luımı 
Oserlacle yapılma11na baı 

laama zamanı icra Veklllerl 
He1etl tayla eder 

2 - Bu kanunu• 20 ncl 
maddeıl!ld• yazılı lıtlınalar · 

dan baılıa verilen her fey 
ve yapılan her hizmet lçto 
ıahlblne kıymeti tutar ıoca 
tazm•at •erllır . 

3 - Bu kanunun koyduiu 
mClkelleflyettn tatbıkını ııte . 
mek aallhlyetl ancak aakeri 
otoriteye aittir. Harp mOkel 
leflyetl, yazıla ve imzalı ki· 
tatlarla yapılar. Bu klfıtlar· 

da mGkellefJyeUa mahiyeti, 
miktarı •e mGmlc6n oldukça 
de•ım milcldetl ılbterılır. 
Yapılan mGkelleftyete karta 
bir makbuz •erilir. 

4 - Harp mükellefiyeti · 
•la, halkın kabtlıyetl ve 
'Devcut meabaıle mltenutp 
•larak tatb lu ıarttır. 

5 - Sına i m6eaaeaelerın 

Haı ıılerl haricindeki ima. 
lltta çalııtıralmak üzere ko
nulacak harp mlikelldlyett 
muameleaJ, ancak Mı lli Mü 
dafaa Ve1'llett tarafından 

vertleeek emir &zerine yapı
lır. 

6 - fe•ka ide •eya ac~ 
le hallerde 'Mıll l Müdafaa 
Veklllata veyahut bir mev
kUa mld•faa11aa memur 
lutalarıa en büyik komala 
nının emrlle müıtahkem 

me•ktlerde bulunan ahalinin 
ıaıe ve ıhUyaçları d•hl harp 
mOkelleflyetl yohle tedarık 

olunabtlfr. 
Llyıhanın 2 net f .. lı harp 

m6kellefly•tl yohle tedariki 
cala olan aıkeri ıhtlyaçlarıa 

baılıea11nı 1 ncl madde de 
f6yle teıblt ediyor: 

a - Erlert, kıtaları •e bil. 
tü11 aaker hayvanl arını ba
rıadırmak için Hbtplertne 
kati lQzumu olmıyan •e or
dunun vazife ve bızmetlerl

ne mOtealllk lev•zım •e teç
hizatın kooalma1tna, Hk
lanma11•• ve aıkerl memur 
•e müıtabdemlerlo v~ztfele 
rlnl ifa etmHtDe yarayan bt· 
nalar . 

b - Orduya llzım olan 
Jlyecelr, içecek ve giyecek 
maddeleri . hayvanlara lazım 
olan hububat, ot ve ıaman, 

Binalara yerleıtırllen Te 
orduılbta bulunan kıtalara 

Uizumlu yatak, ot ve ıa

man, 
c - Btnek ve nalctl hlz · 

meli ıçlo orduya yarayan 
mol6rlü ve mot6nü:ı:: her 
nevi kara aaldl va11taları 

yGlr ve koıum haynnları 

(ıemer, ytılar, hamut, her 
ne•I koıum leyazımtle, bt
nek hayvanları varall efer 
takımtle •e motörlO vuıta 
lar yedek lllt, edevat ve 

parçalarllt' H icabında ıQ · 

rOcQ, arabftcı ve t6ferlerıle 

beraber), 
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Ba ıuretle ınalGk topçu 
muh.uebeal yenldea baıla 

dı; fakat her ıeye rajmen 
taı ıet ıiinden ıOae artı · 
JOr, tebdıtklrane bir ıurette 
adaya doiru ılerleyordu; Te. 
mftr Malik dalla fazla tut•
naauyacafıaı anladı . Bunun 
üzerine ıne•kil mGetahkemı 

hl' e karar verdi •e 
ta yeJ 

d 1 Dl büyOk n ı blr ge· a am arı 

1 
Ltodlrert'k bir kO 

mi erine • 
iik fılo belıode ıeceleyln 

ç ld Bu eınada 
adadan ayrı 1' 

Moiollarıo Seyhuo üzeri~~ 
ıerdlklarl aiır htr zf~~ r 
de karma1a muvaffak o u 

Fakat Mofol ıüvartlerl 
k .,0 rlar, 

onların peılnf bıra mı, 

adım adım takip edıyorlar-
dı. Da.hı 1111t tıreftı alla 

Yubı buadan •akli zama · 
ntle haberdar oldu ve nehtre 
btr tel lnta ederek etraf ana 
ınanc1nıklar" dizmek auretlle 
ıelenlerl lcarıılama ya ha
zırlandı. Fakat kurnaz Ttlrk 
bu hazırlıkları ınmakte se · 
clkmedt, aahıltn m•haf aza 
~d lmtyen btr yerini bula
rak adamlarıle beraber ora 
ya çıktı . Nehir Qzerıode ft -
loyu ı6remeyeo Mofollar 
onu takibe koyuldular. Te
miir Malik adamlaraoıo na-
11l teker teker dOıtüklerfol 

1&r0yor fak at ceaareUnl 

ka ybetm l yordu 
O blızat kurtulmaya mu· 

vaffak oldu ve çok mü 
kemmel "lr ı6vari oldulu 

cl.UÜ• IJlıtJ•t arku&W 

d - Bütün müetahdemln 
•e mürettebatUe beraber 
deniz, ıöl, •ehtr Ye kanal 
larda bulunan ıemıler ve 
her t6rlü cer ve naktl vatı 
taları. 

e - MClrettebat •e müı 
tahdemlaile •• b6tlo mal 
zemeılle beraber ha va na
kil •aaataluı, 

f - Deilrmenler, fmnlar, 
fabrıkalar, 11aal mieHell
ler, 

1 - Her •e•I lnıaata, ta· 
mirlere Ye aalr aıkerl ııler• 
l6zumlu olan her neYI mal · 
zeme •e vaaatalar, Aletler, 
makineler •• cthe zlar, 

b - Kıla•uzlar, ılt ler, 

her t6rl6 Hkerl h•zmett• 
lüzumlu 11çı, 

t - Cephede uker veya 
ıtvil 11hbat teıkı lata olmıyan 

aalr yerlerde yarab ve baa· 
ta aakerlere lı bu teıktllta 
ıırebılecek Yeya te'lk~oluea · 

bilecek bir bale gelinceye 
kadar mahalll idare •eJ• 
k6y bızmetlerlnce m6naalp 
binalar •eya evlerde yatı 

rılıp bakmak btzmetf, 

J - Aıkeri tethbata, l•ç 
hızata, melbuHta, l'lçlara 
•e panııman malzeoıelerlne 
mütealhk her türlü eı va ve 
tabbt ve cerrahi ilet •e et· 
hazlar •e yatak takımı •e 
her türlO haıtabane ~11aaı · 
na Ye konaklamaya atd her 
türlü etya Ye maddeler, 

k - Aıkere yarar aalr her 
t6r16 maddeler, 

Seferberlikten ıayrt bal 
lerde, bu maddenin yalnız 

ılk bet fılıraaında ya:ıı:ıh 

olanlara harp mQkelleflyetı 
koaulablltr. 

C, O, E fıkralarında olaa 
ba1•anlar, koıum llayvaaı 

ve koıum maddelerıle, oakıl 

•uıtaları, ıu •e ha•• naktl 
ve cer va11taları, aeferber 
ltkten baıka haJlerde her 
dt>f uında yalnız en ~ok on 

Qç muakıpten baıka ldmıe 

ka lmadı. Kendtıl•• en faz
la ıokulao Moiolu btr ok 
la r6ı.6oden yaralayıp öl 
dürdü dtfer .ı,ı.ıne de: 
~ - Bende hedefini oıç bir 

zaman ı•tmıyan daha blrçek 
oklar var ıeltn. » Otye ba
lırayordu . 

Fakat onun ıon oklarını 

atmaya l6zum kalmadı 
GeceleyJo mukfplerfnden 
kurlu larak Celllettloln or· 
dualhına erltmlye mu•af. 
fak oldu TeroOr Malıkıa hu 
kabramaalık aeraliz•ıtlerl 
blla bu.an blle TOrlıderde 
olduiu •lbl Mofollarda da 
tanlı bir laahra halinde ya 
ıomaktadır 

Aıkerllk mükelleflyetl ha· 
rlclnde bulunanlara iıtıh -
damları devam ettikçe üc· 
ret vera yevmiye veya taz
minat •erilir. 

Llytbının üç6ac6 faılı 
harp m6kellef lyetlnln tatbik 
ıekJfof aöatermektedtr. 

Dokuzuncu madde 161le. 
dtr: 

Her •lllyet ve kaza mer· 
kezinde ıa büyGk mOlklye 
memurunun reııltiı altında 

en blyük 1116lktye memuru 
ye te•ktl edeceil zat de aı. 
kerlık ıuhHt retıt, aıkerltk 

ıubeıl bulunmıyaa yerlerde 
jandarma komutanından ve 
Jdare heyeU .e belediye mec · 
lııınden ıeçllecek birer aza
dan m6rekkep harp mOkel
lef lyetl komlıyonları bulu 
nur. lca bında bu komııyoo 
lara izafeten muamele yap
mak üzere nahiye merkez
lerinde nabfye mQdGrüotln 
relılıil altında l&omlıyonlar 

teıkıl olunur. Köylerde bu 
vazifeler komlıyonlara iza
feten ihtiyar heyetlerl tara
fından göı6ltlr. Bu komtı 

yonlar hazer vaktinde Mllll 
Müdafaa ıw eklletınden ve
rılecek talimat dalreılade 

ıhaai ve ıhzarl tedkıkler ya· 
parlar. Birinci maddede taı· 
rıh edılen halterde icra Ve· 
ktllerl heyetinin kararına 

da 1anarak Mılll M6dafaa 
Vekili tarafaadan •erilecek 
emir Gzerlne bu kaaunun 
bOkOmlerl•I tatbılıa baılar

ler. 
!O - Harp mOkelleftyet . 

lerı, harp mGkellefıyetlert 

komlıyonları •aaıtaaıle tat
bik olunur. Her tlrl6 tH
llmler aakerl makamlarca 
tayin olunacak teaellüm lae· 
yetlerlne makbuz mukabl · 
ltde yapılır. Bu makbuzları• 
zirai ayrıca harp m6kellefl 
yeti komi•yonları tarafındaa 

tudtk o lunarak alikalıya 

Onbeşinci kısım 

Buhran 
Dallardan rıcat ettikten 

ıoora, ıımale dönerek Sey· 
hunu• arkaaında, ıayet Mo
ğollar aehrt ıeçmek tiler · 
lerae hOcum etmek Gzere 

beklemeye karar verdi. Fa · 
kat o beyhude yere bekli· 
yordu 

Orada cereyan eden hi
dlıatı izah etmek içi•, ora · 
lar hakkında lttras cofrafl 
mahimat vermek icap eder. 
Mehmet ıah1n de•l•tlaln 
ılmal yar111 lu•men milnltft 
Yadtl•rdea, luımeD de lnııtıl 

topraklı ve çorak kum çil
lerinden mDrekkepll. Şebtr · 

ler yalaız nehir kıyılarında 
bulunurdu. lkt bOyGk nehir, 

- o UD haYal•rl 
kuterı Ye J İbra · 
Sı•aılı Aıık Veyıel ye S dl 

T kdl eden: • 
bıru a 111 4 40.15 30 
Ya ver Atacnaa 1 · Pi ) 
Muz ık ( ı eıelı aıtlıık - k 
17 30 Pıoir•• 17.35 MOzl 

Pi J 17 55 Ko 
( Dao• ıaatt- · v u· 

Ç k E•ırgeme "" D U t fOil OCU 

Çocuk Hafta11nın 
ruı.ou - n. it 

8 15 'fürk •uz• 
açalııı ) 1 

ti) Celil Tolutt, 
(Fuıl heye 19 00 Ko•ut· 
Saflve Tokar· d l ı) 

k hl ııe er 
ma [Dıt polıtl • l lar· 
19. 15 'l 6rk mlıtff Ça •• e~ 
Vecıhe, Reıat Erer, Ruı 

d KoıaD, Su 
Kam, Ce• et f Çıilar 
eaalerl •• Muıta • Şe· 
J TanburJ Ce111il -T 

• 2 - an taraban peırev ' 
burf Ceaıal - ferahi•~• r..:~ 

• . 3 _ Vecih• 
aemaııl, T burl 
nun taluımı, 4 - aD 
C ıl - Suılda lar• ... ıe 

emf 5 - Haydar bey -
matı, p 
P•obe kıı, 6 SaıAhattla ı 

8 t i erlıı- Ar· 
nar10 - ay• 1 

7 Udi Ah111• 
tık yeUtlr, - Ti 

v ti t•rkı-dın - n.uc ar Udi Ah· 
r ı çetaıaoırıla, 8 
r.ot!dfu - Karcıjır l'rlu -

verıhr. lıl 
H mOkellefıyetl yo e 

arp dair 
tıkan ve konaklam•Y• 

1 
l .J bloa arıa 

olan 4 acil f aıı "8
' b 

la kluod• 6· 
boıaltılm .. ı • 8 1 
k6mler mevcuttur· eflDC 

ferde kara 
fa11I, bazer •e .. bH 11tO 
nakil vaaıtaların• p kit 1 kellefıyettnln tatbıkt fıe ldD 

d Bu a11 • 
achtermekte lr·.. .ıkal· 
23 ael madde, arp k ka. 
leflyetl tatbik oluaaca IJl• 
ra nakil •••atalarını 1 

teablt edı1or: L fl• ye· 
ı - Bınmek için, 1 k 

L Dl olar• 
ya koıum a•J•a 

k k katır, 
«•JIU • tdlç». ı•r• d 6k01 
merkep. deve, ••• • la 

2 - 811alarıa ~ektlfl er 

11e•i araba, kısalı· k oto-
3 - Bıııklet, bıae ık 

mobili her blyOklOkte 1 
' ki t cer 

t btll 111otoıı e ' o omo , 
1 

itin trakt6r •• emı• ~~r Mtl· 
En •• ·~ 1eoed• 

)j MGdaf aa V eklllDID teıbll 

b blrtblrlerla• ker 
oyunca, bl 0 

van yollartle merbut r 
1b 

rn tehirler buluaur 9
• u 

ıuretle bu nehir yadlıl et 
rafta bulunan çöllerlD orta 
aıntla taıaat bayatın ıenlt 

t kil ederdi. 
bir ,ızalılGI et O 
lu •elltrleriD dıterl ile m
m4 derya Ceyhua idi ki' 
eıklden (Oxuı) 11mtat taıır· 
dı. Jıt• bu aeblrt• .. 11ıllerl• · 
de tıllml1etta tkl mthrak 
•oktaırB•hara •e Sem•l'· 
kant lıll• tcU. 

Seyhu• nelalrf ara•ı•d• 
bulunan ıah, evHll dlım•· 
Dıa hareketi laalslnntla te · 
reddlttde kal.la. 0, ce•up 

O. Mofol orduıunu iki 
alo yını, bir kaç yüz kiti ile 
aylarca ujuıhrmııtı Hoıcnt 
mubaura11, Mojollara çok 
bGyük z.ahmetler ,ekttrmft 
ıdı , fakat bu 1000 millik 
bir cephe Qzerlode kayna · 
yan mulıarebe•ID baılt bir 
aldlıeud•• ibaretti. 

60.000 ferHblıkblr araziyi tıka 
ederek ıularını tuzlu Aral 
g610ne dökGJorlardı, Bun· 
lardan biri Seyri derya ••
ya Seyhun nehri idi kı, e•· 
ktd•• (Jakerteı) teımı,e 
eluurdaa· Bu eebrta ••llW 

clhettDcleD la•• tak•IJ• kı . 
taatı •• yeaı bir yer•I bek· 
l'yord• Fakat ltlll• bu 
basırhklarıa t ortaaıada bir· 
denbtre fena haberler •el 
m•J• baıladı. Mofollar, 
200 mtl katlar .. ıda 1lk 
ıek ıe~ltlerıa blrlacleD t•er · 
keo a6r01miltlerdt bu yer 
atalı yukarı oaun battJ rl· 
.. ...- INlua..-llu. 

den. ıO - Şevki beyin -
TlrkO - Ekin ektim ç&lle· 

re, ıO OO AJaaı ••teorolojl 
haberleri, alraat bor .. 11 (fı 
yat) 20.15 Tem•tl (H&mıd 
eceıl] Rady• temıll kolu 

~araf ındaa 2 ı .15 Memleket 
••at ayarı, 21 . ıs Eaba1n, 
tabYlllt, kambiyo - aukut 
boraaıı (fiyat] 21 .25 Neıell 
plaklar _ R ;d 30 Mozık 
("GçDk orkeıtra - Şef: Ne· 
cip A1kı11 J 1 - W acek -
marı, 2 - BruaaelmaDD -
K6yde kar, 3 - . SUip -
martı 4 - Koaaaak - Ge
celeylD Vtyaaa, 6- Gruaov 
_ BerJın-Vtyana Yalıt, 6-
Hartmaaa- GGneı ıııiında 
daaı, 7-Hıppmann-Faate· 
r.I 22.00 Haftalık poıta ku 
tuıu, 22.30 Müzık (Bale 1110· 

sıtt _ Pi l 23.00 M6zlk 
[ cnbant - Pi ) 23.45· 
ı4 Son ajanı baberlert ve 

yarınki profram. 

edecei• zamanlarda harp 
mtlkellefıyett komfıyoatarı 
tarafında o naktl vaaataları . 
nın tahriri yaptınlmaaı da 
ba l&ylbanı• 24 ncil mad· 

de1I ıkUzaaandındır. 
KanuD tekltal alır al••• 

derh•l tatbik edılecelr olan 
bu mühfaı llylhanın altıncu 
faılı deuıh701larıadı,ha ya •• 

deaızde çalıı•n ••••itler Gze· 
rinde tatbik edilecek harp 
.akeUeftyeUnl tayla etmek
tedir. 9 ncu faaılda ıom· 
rOk anharlar10da, ıllo.tarda 
uaauml m•iaaalarda H ltu 
ıtb8 yerlerde bulanan tlc
car mallarınıD mtıkelleflye 
tı tublt edılmııttr. Bldee 
lf lerl•e atd hGkOmler J O 
ncu fa11ldadır . 13 ocD faaıl 
cezfll hlkOmlert ba•t b .. Ju• 
maktadır. Liytba pek ya 
kında Mecllı umu•I lae1e · 
Uo• ıe•k edtlecektlr. 

Bunlar (Noyon) un ala1la 
,. ıdt . O, (Yuhı)den r ayr1l· 

dıktan ıonra cenuba doiru 
ılerllyerek ıon dalları da 
aımıt •• Harzeme ıtrecek 
yolla rı tutao TGrk balnkle· 

rint 2enlt bir mOahıal çlH" 

rek ı•rlde bıraktıktr.n ıo• · 
ra Ceyhun nehtrinl ıala1aa 
ıla1lyeler boyunca ıOratle 
tlerlsmei• baılamııtı, yolu . 
nua lzerlade 200 mıt uzak . 
ta Semerkant bulunuyordu. 

ÇepeNoyoaua Tilmeal 200.000 
kltldeo a1lreklseptf, fakat 
t•h t.uau btlemezdt. 

Bu akıa, Melamet ıalaın 
ıktacl •e en •lhlm llattı 

mldaf aa11nda• ya at Buhara 
tle Semerkeat ıehırlertle be· 
rab5r Ce1hun •elarlnde.1111lr · 
tıbabnın kHllmeıt telalıke•l

ne dltlrilyordu. Bu yeni 
tebllkeyt karıılımak l~tn ı•h 
10aralara lıllm müHrlblerl 
tarafıaclan çok tenkit edilen 
bir laarelıete karar •erdl. 
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IAYPA ı • 

Polonya-Almanya münasebatı 1 

ve Arnavutluk meselesi har-
f ısında Alman matbuatı. 

s.ı. ı•l•• Alman ıaaete · 
lerlatie hlklm •lan meYzu, 
laıılla- Lela 16rlfmelericlir. 

Loadrada PolonJa Hari
clJ• Nazırı Al .. ay Beck tle 
laıllia deYlet ricali ara11nda 
nlıra lt•laD •laalıereler, Al. 
maa mat-..Uaıa .. ıtcltletll 
tealırhllerl•• •aruz kalmak· 
ta•r. Gaaetelerta ltu kaı•ı· 
ta ••ttelaltl• Mrclettılderl 
•ltalealara ilylece hallı• 

.-.ııtrtz. 

Alımaayayı , ......... ,ı 
lltllulaf edn lnsılla ,1&111n111 
.. ... pi&.. Pol••1anın ••• 
Mrak eyleme .. ata, Al•aaya 
tarafıaiıiaa lal16k t.ır tttmad

aaWr •• hıftalle kartılaa•a · 
•, pek tat.ll•tr. EYftll her 
..,.. •• .,.,.ı ı• aoktayı te
laarta .ttwmek · ıa.ımchr •ı. 
Po~anıa tıtllırltallnt Al

•••Y• tle tam hır tloıtlakta 
16r• iti~ Leh de'll.t a4a • 
mı PlhadılıfBla çt:ı•tft itti· 
llamettn aynlmak ıantlyle 
~- telah•eh Itır JOla ıap · 
••t •• ~daa dolraya 
htlett. ...... eltn.. Itır ilet 
...... olar. 

Ztra Polo•J•. Al•anya 
taraflriaa telullt alttncla ba · 
luntluralan latr de•let deltl
clır. Almanya Poloay•••• 
lıtlkllllal par~alamalır Yeya 
t•praldarıaı aaptetmek al
yetlatle thftl4tr. ftl•akl Al
.. ,. ile Pel••J• ara11n· 
11a llaHe mulataı ... , talum .. .-ı. •ardır. ••olen• 
••H•4ltylllt, lalt lttr aamaa 

l•klr ••••-• Netekna 
............... a. ra•I 
1134 ....... 41 ........ . 
Almaa Lela aal•ı••11 da, ita 
llatlllflarıa tsaleılal ııuh .. af 

e411r•rda. Şt•dl Pol••Y•••• 
ita aalaı•• eıaaluıaa •qa
ylr laareket et• .. t iM, Al· 

•a•r•r• •••• fartla11shlıaı 

lıltat et•ekte .,.. ula11MD1• 
lealaa laakla. laahıeyle•ek
tMlr. 

1 T...W. ııe. .. ,lr .. te-wel
tW..t 41,., •ı: 

«Httler, Wtllııelmılaa•••tl• 
•acl .ttllt ••t•lırta, liman 
,... lawlaaaıt Mr t••lMr. 
&... 11111--. tahammll 
.-..,.. .... ı " fl1 • clekı 
laata,. dt,.rek, ltu ı•mlter· 
leme )tl&a .. ıa tahakkak•n• 

beklı1eceflnl açık~a illa et

•lıttr. Fakat leck ltu aok· 
taya elaemmlyet ••r•emlt 
•e ita 11uetle Polonra11 çok 
tekllkell ~tr •e•lıle ıok~•ı· 
tar.• 

Gazete bun.lan Mnra A.l
•••J• ile anlaımara taraf
tar olaa Pılıuıbld ılyaaetl · 
nla e .. ılarıaı lsab ile 1934 
Al••• - Lala aalaıma11•• te 

••• e1lemelıte •• ••kale· 
ılal ı• clmlelerle bltlrmek
t9atr: 

«laıtltere, eon samaalar· 
dallı •u••••m •••aff alu · 
yehlaltklertlen ıeara Peloa. 
rayı a•lamalı nrett1le bir 
•••affakıret .We etmtıtlr. 

Aacak it• ••.affak1ret, ••
laırttlır. Zara hl~ flpke rn· 
tar kt, lnıtlte,..ta .._ adımı 
Al•anrarı 4alaa lntt bir 
..... ,.. .., ...... e ......... . 
oeldır.• 

Al••• , ....... ,. 6 •e 7 
tartlalere..A., ltalyanıa Araa· 
ntlwla bYp ..... , Itır plb 

laaaırladıtı lııakkıntlakl rl•a· 
retleri ıtddetle tekzip etmtı. 
ler •e her tkt de•let araıın . 

da tam bir doıtlujun mew· 
cudtyetlne •ı•ret eylemlıler. 
dl 8 Tarihli ıa:ıeteler 
lıe, hal yan aıkerlerlnla 

Arna•utlufa çıktıklarını bil-

tllrlrken, ayDı zamanda yaz
tl11iları baımakalelerle, ltal · 
yaaın Araa •utluk Ozerlnde 
lalılr etltlemez tarllat. lktl · 
1atll hakları buluadwiunu, 
bl•aenaleyh bu ıon hareke~ 
ttade tamame• haldı bahan· 
d•funu beyan etmektedir· 

ler. 

Şehinşah heye
timizi kabul etti 

(Baıtarafı blrlDcl ıayfada) 
buluamuılardır. Kaltul reıml 
40 dakika aOrmGıUh. 

Bıl&laer• beyetlmfz aıkerl
mlaln mlıaflr olduiu Harlaı 
re MekteWnl ziyaret et•lı · 
tir. Mektep kumandaaı be · 
yeti karıılamııtır. 

Heyetimiz mektebi• ya
takba•e, yemekhane ıtbl 
muhtelif yerlerlal, bu arada 
a.lıerl•l•I• mlıaflr e.iıt.iıtı 
odaları ı•••lttlr. 

Saliclaltad pakbaıa ayın 
28 acl ıl•G rapılacalı an: 
laplmaktafhr. 

Nuri Said Paıanıa rlyaH
Undekl heyet Irak Kralı Ga
zini• lllmiı tlelaylıtle ma
te•tl• ltuluncl•iuatlan tlG. 
il•••• ... ra lra•a ı•leeek
ttr. -
Bulgariatan913 
deki hadud-
/arını istiyor. 
(Baıtarafı lalrlacl 1ayfada) 

lalt ltlr teklif aı..t11fıD1 .,9 
lııCf Itır tarafla ııall latr mu 
alaede fapmatlıfıat parll· 
... t.-.laa karar almadıkça 

lalç Itır laarbe ıtrltmlyeceil· 

nt 1611•••1, tlalaa •ora h6 · 
k6meU• ancak Remaayaya 
cea•bl Debrlca bakluadakl 
•• Yuna•l•taD• ite de11tzl 
6:ıerlade btr malar~ ıalıalhl 
elmak bakkıadakl fildrlerlnl 

ltll•trmlt eld•lu•• anlatauı · 
tır. 

Klıel•aaof, bu arada Al
manya de ekonomik mllna · 
ıelMtlerlaln ebem•lyetJnl, 
dlfer me•lelıetlerln lulıar 
plya1a11Da karıı allk• 161· 
terme•elerl ile ıaab etmlf, 
B.lsar lalkOmetaale tnuılt 
haae aalaı•• yollle 113 bu -
.. utlarını tekrar te•lae çalı · 
tacal••• Ye Balkan ADtaoh· 
aa .la aacalı b• ,.rtlar içi•· 
de ıtrebll•cellnl blldlrmıı
tlr. 

Bıkreı. 21 (Radyo) 
Bulıarlıtanıa Rem&DJadan 
toprak lıtedtil reamen tek
.. P edll•ektecllr. 

Yugoalavya ve 
Macari•tan 
hangi tarafta? 

P .. te, 20 (Radyo) - Ga· 
•eteler Macarlıtanla Yuıoı
la •Y•••• ml .. ılr bir ıurette 
ltoma-Berll• mlh•erl ılya

Htl ~rçe•Hılne ıırdlilnl 

1a••akta•brlar. 

---- -----

TOllDILl 

Fransa Su iy ·eki 
siyaseti' i değiştirdi. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
nl kuYvetlerle leYante ordu· 
ıu dedikleri t111ıııl ordularını 

talnlye edı,orlar. 

Akdenlzde zuhur edecek 
bir laarbln Franıa ile Ltlb· 
nan •e Suriye arHıadalı:t 
mu•aaalayı uzun m6ddet 
keHcell 1Gphe1lz olduiun
daa Franıız kumaadanlıiı 

buralarda uzun mGddeıt ar 
kerl tak•lye kıtaatı almak· 
11zıa yaıarnak mecburiye· 
tinde kalacaiını beıap et 
tlil rıbı yiyecek teda
rikinde de bOyGlc mOıkGll. 

ta uirıyaeafını bıllyor Ba-

Hitlerin ellinci 
'Yıl dönümü. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
Dlf trıbGaden aeJretmlıler
dtr. 

Geçldle birlikte. bir çok 
a1kerl ta yareler ıehlr ftze -
rinde uçmaia baılamıılar 

dır . 

Tam 4 ıaat ıGren bu ıe · 

çld rHmlne motfül6 kıta· 
lardan maada, Alman ordu· 
ıunun bltQn teıekküllerlnl 

temıtl edea 55 bin aıker, 

alay ıaacaklarlle lttlrak et· 
mittir. 

Httler, y6kHk bir tribün· 
de, ayakta olduiu halde 
ıeçmekte olaa bit On kıta 
lara aelamla1nııtır. 

Dotum yıldanümi 1116· 
nHebetlle Hltlere binlerce 
laedlye 16nclerll•lıtır. Naat 
partlıl 4e, 8Gyük Frederlkl• 
elife yazı l mıı .. azı tarıbi 
mektuplana bir kolekılyo 
auau Hıtlere takdi• etmlı 
tir . 

Bertin, 20 (l.A) - Hıt 

Jer bu ııa ıeçld yerl•e aılt· 
medea ~D .. Danzııdekı mil · 
11 ıoıyallat ıefl Foraterl •e 
Danztı bOk6metl asa11aı ka· 
ltul etmtıtlr. Porater, P'Ohre
H Hrbeıt ıelarla fahri •• • 
tan.iaılık dlplomunu takdim 
Herek, bunua Danzlı ıeh 
rlnln bOJük mtnnettarlıfını 
•r• için olduiunu, ge -
çen 20 yıl •arfında Vııtfll 

maaeabının 6n karakolu Ya · 
zlfeal 16rea ye Alman ma · 
blyetlerlal mubaf aza etmlı 

bulunan Daaztıltlerln Falı 
rerlo bu yatandaıhk ııf atını 

kabul etmellle balatlyar ol· 
duklarını .. tldlrmiıtlr. 

Berlln, 20 (A.A.) - Hıt
lerın dofumunuD 50 net 
yaldönOm6 münuebetıle 

Berllne ıelmlı olan •e en 
azı 23 memleketi temııl 

eden reeml mhaflrler ara· 
ıında bılba11a lıpan > a na· 
mına Alcazer kahramanı 

General Moıcardo, Vtıamt· 

ral Eıtrada, ltal1aD orduıu 
erkl•1barblye relıt General 
Parla•I, f •ılıt mlllılerl er 
klnılaarblyeıl relıl General 
Ru110, 1&bık Macar ••zırla . 
rından, Oaraayl •e lmredl, 
a.ı,., milli mndafaa rüe 
ıaeı YuroılaY ha•a orduıu 
baıkumandanı, T6rklye, Yu· 
nantatan, ineç Ye Llt•anya 
mlme111Jlerl bulunmaktadır 
lnıtltere ile Pranıa henüz 
reıml heyetler ı6nderme 

mıılardlr. Maamafıh Lord 
Brocket ile lngllla generali 
FOller, f Ghrerla mlıaflrlerl 

elacaklardır. 

nun için ıerek ordunua, ıe 

.rek halkın faıe,ıne yardım 

etmek Gzere Hhlre ve kon
ıerve ıtok ları vtıcude aı-etJr · 
mek maluadıle mühim ted
b irler ahamııhr. 

Fakat, a11l mühtm olan 
bereket, ılyad faaliyet ıa
humdadır Anupa tılerlnla 
çok kar11m&11 ve 
All:dentzde bir harp çık 

muı ıhttmallnla çok ku•
vetle ıöz6n6ne ahnmuı key· 
flyetl, Fran11zların Suriye 
meı~leılnde ılyaaetlerlnl de· 
ltıUrmelerlnl mucip oldu. 
Y ak1n zamana lradar Surl
yenln lateklerlndea herhan· 
ıı birini kabul etmek töyle 
dun•n, t.ılakfa onu lratl. ıu· 
rette parçalamaktan •• Şam 
la61rdmetıht hiçe indirmek-
ten bıılıa lttr t•Y dOıftnml
yen manda tdareıl, ıon tGn-
lerde birden btre ha••Yı ·de
ilıtırdl •e mahut muahede
nto taadık edtlmeıt rectlrml· 
yeceflnden bahıetmef• baı · 
ladı Bu arada, S•mda, bl · 
taraf Eyub Buharının riya· 
ıettnde bir de ke hine teıkt -
llat Frao11•ler kolaylaıhrdı · 
lar Yeni teıeklıOI eden bu 
it.at.ine, timdi. mOzalıere yo · 
ille Franıa ıte an1aımaya 
mu•affak olacalını ıö1leme · 
i• baılad1 . 

Dli,.r taraftan Parlıte de 
deflıen btr haYa Yar. Halk 
cepheıl hiılnlmetlerlnde h" 
rlclye nntrhiı yapm11 elaa 
D•lboı, Suriye fıtlklilı mu -
abedealnln tlmdlye kadH 
taa~ık etiilmemlt elmaaıoa 

karıı tlddetll btr 
mGc dnleye glrlı ittir Bu 
mua heden in biran evvel 
tHdtic edilmeal lehinde açı

lan bu mücadelenin pek 
çok taraftar kazanacajı •• 
ntbayet Surlyealn latedılr 

lerlnln kabul edlleceil hak · 
kında timdi Şamtia t>tı,ük 

Omldler pe1da elmuıtur. Her 
ne kadar Akdeniz Cemi-
yeti lımtat taııyan •e 
Fraoıa•ın en m 1 f r l t 
mlatemlekectlerlntn fıktrlert -
111 temıtl eyhyen cemiyet, 
ıerek bu muahedenlo taıdl
kl ve ıerek Hatay hakkın· 
da Tthldye ile Franıa ara-
11nda bir anlaıma hazırlan 
makta oldufuna dair ıayta· 
lar aleyhinde ıtddetll bir 
muhrı.lefet yapıyon• da, OeI
boı taraf ıadan temıll edılen 
hareketin daha ku•veth ol 
duiunda biç tGpbe yoktur. 
Şam o ılyad mehafılı, bu 

ahvale bakarak, Akdentzde 
' bir harp patlama11 lhtlma 

linin Francada ehemmiyetle 
d ikkate ahnmal:tta oldufuna 
k naat getirmektedir. 

Bu kııaaat, Sur•yelıl.rl ay. 
nca bir derde ıe•k edlJor ki 
o da ıudur : Mer ae kadar 
Fraoıa, ısyet müıkill bir 
YazlJette bulunduiu için 
Surtyenln lıllkl&l muahede 
ılnl taıdlke meyledl1oraa da 
Akdealzde çıkacak bir mu -
harebe nellce1ınde Surlyenla 
ne olacafı malam deilldlr. 
Böyle bir harblD, SarlJeyl 
yeniden meçhul m•kaddera
ta doiru ı6r6kllyeceflal dO· 
ıüoenler, lıUklal muahede· 
ılnln tHdlkt ihtimali ile 
memnun olurlarken bir meç · 
bul mukadderat karımnda 

da derin derin endtıele.re da -
hJ•rlar. 

-~~··~··········~········· ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank•sı ~ = K pitcı_l: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
"' Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ = DünyBnın Her Tar11/Jnda Muh•birler = 
"' Her tlrll zirai lkrazlar-dtfer btlcimle banim mr .. 
fll amelerl bilyGk ıubelerlnde ktralıl& kanlar. "'1 
1'I lhbaraıs taıarruf ve lnımİ>ara beıaplarıncla tlua· Jlt 
• mlyeler. ,. • • = lkramtgı: Miktar!: ikramiyenin tut•rı: = 
._ ADEDi LiRA LiRA -,. 

"' 1 1000 109I "' 
... 1 500 50e "" 
"" 1 250 J50 .. 
• ıo 100 1900 • 
111. 25 50 1250 • 

: 30 40 1200 : 

111. ~ ~ ~o • 
.. ıö8 iOOi • = B• lkr~migtlır lıer ıı, ayda bir elınalc dure _. : 
" nıde dlJrt dtf a bu miktar uzırlndı1t kura ile tlafdı- '* 
~ lacaktır * 
··~······················· 
Balıkesir belediye 

riyasetindeıı: 

Atatürk parkı gazlnoıu ıartnamealne s6re iki Hne mld· 
detle ve pazarl.kla icara verilecektir. 

Tahmin bedeli 600 llrader. Pazarlık 26 4 939 tarihinde 
çarıamba günü ıaat 16 da Belediyede yapılacalıtar. Ta)lp. 

1 

lerln Belediyeye müracaatları ılln olunur 

r-----------, 
1 23 Nisan pazar ı1 ı günü saat 20 de: ı 

f çocuk balosu! 
1 1 1 Halkevinde verile- 1 
ı cektir. Davetiye al- ı 

1 mak için Hilmi Yır- 1 
1 calı ticarethanesine ı 
1 müracaat edilmeli- 1 
ı dir. 1 1.a-_________ _.. 

Vilayetimizde 
1363 mii.tekaid 
ve yetim var. 
( Baıtarefı btrtnct ıayfada) 

le ••relen paralar ile vtla · 
yet huıuıi muhasebe •• be 
led tye bOtçelerloden muhte 
lif lılmler le tekaQt ve Y" • 

Um maaıı alanlara vertlf'n 
paralar bu rakama dahıl 
buluamaktadır . 

Mütekait ve y&11mler H çok 
11ralerda oturuyorlar: 

Mütekait ve yetimlerin 
oturmayı tercih ettıklerl 

yerledn bıtıoda lıtanbul 
vlllyetl gelmektedir. latan· 
bulda 18.370 ıı aıkui, 10. 
038 zt mül"t olmak 6zere 
28,682 kiti oturmaktadn 
latanbuldan ıonra 11ra1tyle 
3836 tekalt •• yetimle An. 
kara lklnct.3 l 95 dul •• ye 
timle lamlr 6ç0nc0, 2835 
dul •e yetimle Bur1a d6r
dGndtı, 1445 dul •• yetim· 
le Konya beılncl, 1363 dul 
ve yetimle Bahketlr altıncı 

13i4 dul ve yetim Kocaeli 
yedinci, J l39 dal Ye yetimle 
Kaıtamonu Hklzlncl gelmek 
tedlr. 

Yapılan bir tıtatlıtlie 

nazaran vlliyetimlz dah llla
de 920 aıketl, 443 mllki, 
olmak iilere 1363 m6teka
lt yetim vardır. 
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Bıllkesir ııliyı hıkık 
~lkiıliğindın: 

lııklar lıöyGndea Y akup 
luzı Meryem tarafıadaa ko
caaı aynı k6yden .lrtf oflu 
Alt aley~ne a~dan ihtar da· 
•a11oın yapıl•alcta olan du· 
ruımıuında mltldeaaleybla 
ika m e l 1ılbı belli olmadılı•· 
dan davetiyenin ılaoea teb· 
lı§fu~ ve duruı111anıo 

15-5 ·939 uat 10 Da taliki. 
ne karar verilmtıUr. Alt mu· 
a yy~n gOade duruı••Y• ıel· 
medlit veya bir •e~lll de 160-
dermedJfl takdirde ııyaltıa · 
da duruı••Y• tleva• oluaa· 
caiı da•etlye tebltil maka
mına kaim ehaak Azer• alln 
oluour. 

Kırıp tııdıkıııı 
j4 J Seneılnde BahlreılrTatltlkat 
mektebl•den almıı oldafam 
t&1dtknameml lıa ybettlm. Ye
nlılnl alacalımtlan eıkt ... 1• 
hftkme Joktur. 

Ba hk~ılr Hactlıbak 
maballeılntlen Aaka
rah Oğullarıadan Ala
met oilu lımet No: SJ 

Kıyıp ş ıhadlloııı. 
331 SeDulnde Balya rüı· 

tlyeıtod~ n ahnıı oldaium 
mezuniyet ıabadetna•eml 

kaybettim. Y t'nlıinl alaca· 
fımtlao e1ktıloln hfkn.6 
olmadılı illa ohı•ur. 

Balya Kocacaml ma· 
halleal•den Alı efl• 

lluıtafa 

Kıyıp tıı~iknııı 
Kepılt aahlyeıl tik ••k · 

teblnln beılacl 11aıf ından al· 
dıiım taıdlknamemt karbet· 
tim. Y enlılnl alacafımdaD 

eaklıtnla laükmO olmadıl• 

ılln olunur. 
Bal1a P . T. T. mO 

• •ezzll Ra1ım CI••• 

Ba11ldıiı ye.r: Vtllyet Matbaa11-S.lak•tr 
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