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İsmet İnönü İttifakla Cumhurreisliğine Seçildi 
, 

Kabineyi tekrar Dr. Refik Saydam teşkil etti.! 

Yeniden iki vekalet ihdas edildi. 
Yeniden kurulacak iki vekaletten biri Muhabere ve 

Münakalat diğeri de Ticaret Vekaletidir. Diğer 
vekaletlerde bir değişiklik yoktur. 

Doktor Reftk Saydamın ı ruzname mucibince Cum 
baıkanlıiıoda teıkıl olun· burrelıl ıeçlml yapılace lını 
liujuau bildiren teskeresi j blldlrdl. Bunun •berine ıe 
okundu . · çime baılandı . 

Ankara, 3 (Huıud} - Her vtllyetin mebuılan 1 

Tekrar Büyük ltlfllet Mullsi Rtisliğinc stçiltn 
B. Abdülhalik Renda 

Aakara, 3 (AA) - 80· 
Jlk Millet MecUıl buıln 

hıtthap de•realnln tik top 
laat11101 yapmııtar. 

Celıe en 1aıh aza olan 
Profeı6r Beılm Ômerla baı· 
kanlatında toplanmııtır . 
Reııt• kıaa bir natkunu m6· 

teaklp azanın tahlıfı yapıl · 

B. Refik Saytlam 
11111, bunu Rlyaıet Dl•anı 
••çt•I takip etmlı ve Mec
ltı Relıl yine Çankm me
buıu Abdülhalik Renda ve 
••lı •ektlltklerlne Aydın 
lllebuıu Doktor Mazhar Ger. 
inen, Bur.. -. .. aa11 Ref el 

B. Ttvfil< Fl/tret Sılay 
Canıtez ve Sıvu mebuıu 
ş• .. 1ettın Glnaltay ıeçll· 
tlaftlerdır . 

Riyaset Divanı teıkıltal 
'-lteaklp Cumhurrelıl ıntt· 
il, .. , Japılarak mevcut 413 
'••ıun tttlf aklle Ankara 
"'•buıu lımet la6a0 Cum· 
~......... ........ •• it• 

intihabın netlcul kendileri 
ne teblti edılmek Qzue 
celıe taUI edtlmfıtlr. 

Saat tam l 8.30 da Relıl 
cumhur lımet ln6nQ 8Gylk 
llıllet Mecllılne teırtf bu 
yurarak ı6reldı alluılar ara-
11nda içtima ıalonuna ılr· 

mtıler •• rlyuet kilır1ü16ne 

B. Ali Çetlnkayt1 
çıkarak yemin etmııterdlr. 

Relılcumhurun Jemlnl al· 
h:ıılarla karıılınmıı •e 
bu alluılar fçttma 1alonuou 
terk edinceye kadar ıür

müıtür. 

Tekrar riyaset me•kllnl 

B. l•uat Ağralı 

alan Relı A'bdGlhallk Reoda 
bir çeyrek ıaat celıeyl tatil 

etmlt ve celH aç~dıfı za 
man Doktor Refik .... aydamın 
Baıvekllettın lıtıf • ettljlnl 
ve lıtlfanıD kabul olaaduiu· 
nu btldlren IUyaıettcumhur 

k il 
'
in• Rl1a1etl · 

tez eret e 
L Lal.iadlD tekrar c:um11uru• • 

80y6k Mtllet Mecllıioln al- Jıımlerl okundukça rey pu · 
hncı lçtlmaıDın ılk de.re ıulalaranı rlJatet kOrıOıü 
ılnde; Mecllı Rı,a1eUne Ab· 6nlndekı ıepete reylerlot 
dülballk Renda•ın lnUlaabı- atıyorlardı. 
Dl mOteaklp Rı, ... t oı.anı BtUün mebuılar HJ 

ile f dare Amlrllklerl •e kl· lerlnl kullaDdıktan ıoara 
t1phklere a1rılan mebuı· re1 ta1nlf ı içi• ıu dokuz me. 
far ıunlardır: Mı •1raldı: 

Riyaset Divanı reislik. Fatma Memlk [Edtrne), 
lerlnı: Ali Rıza Erclem [SUrd]; Na. 

Doktor Ma11bar Ger•en flz Aktın [Amasya). lbrablm 

8 . HulUıi Alataı 
(Aydın), Refet Canıtez (Bur 
ıa). Şe1111ettln G6aaltay 
[ Slvaı] 

idare Amlrllkltrine: 
Doktor Saım Uzel (Ma 

ntu), fiallt Bayrak (Alr1), 
irfan Ferit Alpıya (Mardin), 

Riyaıei Divanı kdllp 
llklerlne: 
ZtJa GeYberEtılt(Çanakkale), 

B. muhlis Erknun 
Doktor Sad• ~onuk (Bursa), 
Bekı Kalell (Gaziantep). 
vedıt U:110ren (KGtahya) , 
Ca•lt Ural (Nıfde). Kemal 
Ooal (loparta) ıetllmtıler· 

B. Ali Rana Tarhan 

dır. 

cum•arrııs ıntihıbı 
Relı Abtllllaahk ll•cla 

R Şııkrü Saraçoğlu 

Al&attln G6na (lıtanbul], Ge
neral Nıcl Eldeniz (Seyhan]; 

Hü1eyJn Cıhlt Yal~ın (Çaa
lrm), faik Seylu (Nljde); 

Klnl Karaoıman (ManlH); 
Lütfi Ôren (Bolu]. 

Bu dokuz mebuı tarafın 

dan reylerin yapılan tuntfı 

ıonunda 413 reyle yani m~v · 

cudua utıf akile Cumhurrelı· 
llilae Ankara mebuıu lımet 
ln6oln6n 1eçtld•il teıbtt edıL 
dl ve sürekli alluılarla lıar
ııla•dı. 

Milli Şef •Jnı ıfirekll al· 
kıılar ara11nda karıılaadı. 

Aokara, 3 (Huıuıi) -
Cumhurrelıl ismet ln6nüntln 
ant içme meraılmlnl mOte· 
akıp Büyük MJllet Mecltıt 

toplanhıına 15 dakika ara 

B. Hasan Ali Yücel 
•ertlallıtlr 

Bu e1nada Doktor Refik 
Saydam Bat••lrlletten lıtl
f a11nı •erlDlf •• lımet in&. 
nO kabtaeJt teılrıle telrrar 
keadlıl•l mem•r etmlttlr. 
Bunun Qserlne Refik Say. 
dam kabl••JI tekrar lrur. 
••ıt•r· Kurwlan Velrıller 

l t "tcllıl kürıüıünd• 
I - 8 ~yük Mil t ı-. 

Milli Ştf /ımtl nônU u 
• • 

İnönünün yemını: 
C hurrelsllllne intihabın• mite· 

lımet ln6nAa0n dGnl u:. lılnd• •ebuılana ılreklt 
aklp BüyOlı Millet Mıc isi rs d • 

tlfl 1e•ln ıu ur. 
allnıtarı arHınd• et 

.1. tile Cunılıuriyetln kanunlarına "' h~-
«Reisic11mhur 11J a ~ 

1 
.. 1 ve bunları mıida/aa, 

as/arılla r ay~ l 
klmlgeti milliye ts d kant ııe biiiün kuvvetim ' 
Türk millttinln saadetinı ~a 

1
' üh edtcık htr lıhll 

~ le deulettnt evecc 
ıarfı mııal, Tur en Türklgtnln ıan ve ııreflnl 111· 
ktgl kemali ıiddeLle m ' · if enln tcabatına hattı 
kayı u~ deruhdı ~ttl#lm ğu;: namusum üıırlnı •n 
ntf ı etmektın ayrılmıv1ıca ı 
ıderlm.» --------

Mebusların yemini: 
klraÜJ• eelerek fÖJle&e Jelllln 

Mebuslar da ayrı aJrl 

etmlılerdlr: 
d t ve sıldmetlnt oı mtlldtn 

«Vatan ve mlllttln ıa~n: muğayir bir gayt takip drnl 
blld kaydı şart hdkl~ly~ eıaslarına ıadakattC1n aprılrnı· 
yueğime ut Cumhur ?t rint ıöı veririm » 
JJacağıma namusum uzı 

Heyeti eılrhlnlo taraamlle 

l Mu haber• aynıdır. Yanı• 
ve MOnakallt Veklletl ıle 
Ttcaret V eklletl adları 
altanda iki Jenl .ekilel ku. 

1 t Bu ıuretle Rofık ru muı ur 

Saydam kablne1tnd• nki 
let1er adedi 13 çe çıkarılmıı 
tar. 

Kabl•• 1a1Je kurulmuı 
tur: 

1 _ Başvekil Ooktor 

Hefik Saydam, 
2 _ Adliye Vekili 

Tevfik Fikret Sllay, 

3 _ ~filli Miidafaa 
Vekili Geneı•aJ Naci Tı
naz, 

4 _ ()abiliye Vekili 

Faik Üztırak, 
5 _ Hariciye Vekili 

Hasan Ali Yücel, 
7 _ Nafıa VekiH .~li 

Fuat Cehcsoy, 
s - iktisat Vekili 

Hiisnü Cakır, 
9 -

0 

Sıhhat ve içti
mai Mua"Venet Vekili 
Doktor Huh)si Alataş, 

ıo - Giimrük ve 
inhisarlar \'ekili Ali Ra
na Tarhan, 

ı ı - Ziraat Vekili 
Muhlis Krkmerı, 

12 -- Muhabere ve 
MiinlalAt Vekili Ali (:e
tinkava, .. 

13 - Ticaret Veki-
li Cezmi Ercin. • 

Mecllı pazartHI ılal 
~ükrü Saraçoğlu, 

6 - Maarif Vekili 
I ıaat 1 O da toplanmak lzere 
celı•J• Ha Yermlttlr. 
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Son hadiseler karşısmda: Halkevinde Mi
İtalyan bısmı ne tlkiıdedil? mar Sinan için 

Deyll Telıraf, Morntnı Poıt 
ıazetHI, Ort A.vrupa hadt 
eelerı hakkıoda ltalyan ba · 
ıınınıo o~ler düıGnlip neler 
yazdılclarını tcmal ederek 
d ıyor kt: 

ihtifal. SEHiRHAB RLE 

«Hepıt de hakametten dl· 
rektıf lmıt olan ltalyan 
ba11nı ıon kırk Hklz eaat· 
tan beri Merkezi A napa hl 
dlıelerlnt demokrftltl~rlo 
matla blyett ve ltoma - Ber· 
ltn mthverl•tn bir zaf~rl ol 
malr Gzere taevlr edı1orlar » 

il Popolo dl Roma bu mü
naıebetle yazdıiı bir yazıda 
tunları ı01lG1or: «Son d6rt 
fıl l~lad• mihver devletleri 
lakltaıız btr ıurette hem aı
ker1, hem de ılyae1 bir çok 
:saferler kazandılar: Habe
tlıtaD, Rea, Avuıturya, Sa· 
tletler memleketi ve Çekoı
lovakJa. 

Bu zafer eayeılnde mıh· 
ver, ha7atl ehemml7ett batz 
bir takım eıaı vaziyetlerin
den kuvvetli bir ıurette 

emin bul•amaktadır. Bu za
ferlerde• ber blrlıl mihver 
de•letlerlal daha k•vvetlt, 
demokraıllerl IH daha zayıf 
bir bale ıetlrmlıtlr » 

Gazete buadaD ıoara Bıı 
markın tu methur ı6zQoG 

tekrarh1or: «8obem1aya aa· 
bip olan dGnf&J& la6kme· 

der.• 
Gaıeteler böyle yazmakla 

beraber ılyaal mehaf illerde 
daha az ntkbloltk bakam 
ıllrmektedlr . Çtınkü bu me. 
baflller ıtıadea ıüoe b6yü· 
yen ve luıvvellnl arttıraa A.l· 
manyaaıa bu ııdııle f lklr 
ve kararlarında tamamiyl• 
•Cbtakll kHlllp klmıeye fi· 
kir danıımıyacalıodan en M 

dit• ediyorlar. Bundan ıoo 
ra ince IUiteaya perdeıl, ne 
UkraDJ&Ja, ae de Roman
yaya kartı 7apılacak A.1 -
maa ıenltl•m• hareketine 
bir eaıel olamıyacaktar . 

- SONU VAR -

Halkevl Dıl 1i r ıh - Edebi· 
yat tubeel idare ~'BJri\ dfln 
toplonmıı ve 9ube. tlgl 
lendlreo bo ~ ı kararlar ' "ffr· 

mtıt ır . 

idare heyeti bu arada e 
olıand bGy6k Türk sanat· 
kirı MI ar Sınan için bir 
ıece tertlp etmeğl kararlaı 
tarmııtar . 

Rezal t Çlkarmış. 
Dumlupınar mahalteaın

den Nurl ojlu Nurettin eer· 
laot olarak 5 eayıh ıeael 
eve taarruz ve rtzalet çı 
karmak ıuretıle tıtlrabatı 
Hlb ettlitndeD ıuçlu yaka. 
lanarak adliyeye t•ıllm edil · 

mittir. 

) R..A:OYO ' 

--==-ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 ın. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7.ıtm. 15195Kca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70aı. 9465Kct. 20 Kvv. 

4 . 4 - 1939 Salı 
12 30 Prolram, 12 35 TOrk 

müzlll - Pl, 13.00 Meml•· 
ket ıaat a7arı, ajanı ve 
meteorolojt haberleri, 13.15 
MOızlk [ operet ve oeıell 
uHrtGrler- Pl ), 13.45-14 
Konuıma {Kadın Halt - ev 
hayatın• . alt), 18.30 Proi· 
ram, 18.35 MOzlk [oda m6· 
zlil - Pl.}, 19.00; Konuıma 
( t arktye poıtaıı}, 19 15 Tark 
mCizlil (fa11l he1et1J Tahıla 
Karakuı ve arkadatlar1, 
20.00 AjaDı, meteoroloji 
haberleri, ziraat boraaaı 

[ f tat }, 20 15 Tcırk müzlil, 
çalanlar: ROıen Kam, Cev· 
det Kozaa, Zlbdl Bardak
otlu. Okuya11lar: Mahmut 
Karıodatı Safiye Tokay 1 
Koçak Oıman beyin-Neva 
P•trevl. 2 - Rahmi beyln
BeyaU tarkm - Gcil: bazln 

Bulgaıistındı nı ka~ar dev· 
lıt memuru vırdu? 

ıQnbGI peri tan, 3 - Rakımın -
U11ak ıarkı - Hana biç ya
kıımıyor. 4 - Lemi beyi• 
Isfahan tarkı-Narı ııkıala 
kOI eldum. 5-Rahmı be· 
yla ~ laf ahan ıarlu - Etme 
beybudu feıan . 6-Cemll 
beyin-Muhayyer ıaz ıema· 

Bir mecmuanın 11eırettlil 

bir ıtatlıtll• ıöre, 1 may11 
1937 tarihinde Bulıarlıtanda 
1J8 bin 129 memur •ardır . 
Bunlana 117 btn 585 t er 
kek, 20 btn 541 1 kadındır. 

DeYlet memurlarının ek 
eerlyetlnl mektep muallim · 
lerl teıkıl etmektedir. Bun· 
lar1n yekQou 23 blo 380 
dır. Oodao ıonr• ıun He 
D o Yotları, kaı ba Ye ve· 
htr beledı1elerl . Harbiye ne
zareti ve dahiliye ncznrctl 
ıelmektedlr. 

l unlardan ayda 7001 le· 
Y8 ve daha ziyade maaı 

ıd ol r 1880, 700 · ~/001 
k dar leva m aı alanlar 
327ı;, 4001 5000 kftdar 
leva muı lanlar 4705, 

lıl . 7-Zohdü Bardak-
oilu - Santur takılml. 

8-Aıım .,eyin - Hıcaz ıar 

kı-Her zahmı eller ıuze. 

9 - Leyla hanım- Hicaz t•r · 

lu - Zevki ıe•da duymadım. 
10-..... - H lk türk6ıü -

Kuanfıl olacakıın. 21 .00 
Memleket ıaat ayarı; 2 l 00 
Koouıma (Hukuk ılmi 1a1 
ma kurumu} 21 15 Eıham, 

t hvll6.t, kambiyo - nukut 
bor a11 [ fta l) 21 25 Neıelt 

pllklar - R. 21 30 Müzik 
(Radyo Ork ıtrall Ş ef: 
H ıao Ferit Alnar} 

Sıhhat proğra· 
mımızın ta
hakkuku ha
zırlıkları. 

Sıbh t ve jçtlmal mua
venet vekllett, bazarlanmıt 
bulu D .-olramıaın tatbi
kine deyam etmektedir. Bu 
cflmleden olarak bu 1az 
Ellzıgda tnıaatı biten tOO 
yataklı ctiuam but hane· 
ılnl açac ... ktar. A1r1ca lıta•· 
bul çocuk haıtahanetlne 20, 
Dı1arıbakır nümuae huta
baaealn• 40, Erzurum ~baa · 
talaaaealDe 60, lzmlr emra
zı aarlye baıtahaDHlae 25, 
Zonıuldak hutabaneılae 40 
olmak 6zer• 145 yatak ıll
•• edecek, Trabzoada 
ı0.0000 liraya bir a(lmun• 
baıtabaneel inıa ~tttre · 

cek, Stvaa nümune Ellsıa 

... lıtaDbul akliye, S.lakeılr 
doium baıtabaaelerı1le, iz · 
mir ıatır, dllılz ve k6rler 
m6e11eaeılDI tamir •• teni 
etUdlecekUr. 

Ha iy 
.ye 

üdürlerine hayvan 
bedeli varilıcek 

DabtrtJ'' Veklletl, kaaun 
la nahiye mGdQrlerlae her 
ay hayvan yem bedeli ve. 
rllmeıl llzım ıellrken tabıt· 
aal nokta11nda• kanunun bu 
laükmOoQ yerine aı•tlremt 

yordu. Vekllet, nahl7e mü . 
dürl•rlnl• nahiyelerindeki 
koylert ıık 11k dolaıabtl
melert ve k6ylülerlo ihtiyaç
larını anlıyabllmelerl için 
hayvanı olan aabtye mldür· 
lerlne bu kanu•a dayanarak 
her ay alt11ar lira yem bedelt 
verllmeılal kararlattarmıttlr. 

V eklletln bu ıı için 1939 
b8dceılne koyduiu tahıleat 
kabul edlldlil takdirde 1 
hazirandan itibaren nahiye 
mtidiirlerlne a1da altı lira 
yem bedeli •erllebtlecekttr. 

Daimi Encümen ~ün ~e 
toplan~1. 

Y ent Vtllyet Daimi 
EncOmenl dQn lklnct toplan· 

tı11nı yaparak bazı evrakları 

tedklk ettikten ıoora d iıl · 
mıthr. 

Polise hakaret. 
Evvelki ıün Ayıören ma. 

halleaınden Stıleyman kızı 

Kadlrlye kendlılnt karakola 
davet eden poltı memuru 

lımatle vazlf e halinde hıa · 

3001 - 4000 k dar leva ma · 
at ala al ar 1O14, 2501 ka 
dar leva maat alanlar 15559 
2001 · 2500 kador leva ma
aı laal r 32235, 1501 • 
2000 kadar leya maaı altın 
lar .j2422, 1001 - ] 500 ka 
dar leva maaı a lanl r 28847 
tOOO le\ y kadar maeı 

•lanlar l0063, kltldlr. 
E\ulıar devlet memurları 

ınn b0y6k bir ekıerlyetfnl 

teıktl rden 93· bin 567 kt
ıtıl yd.a vuati olarak 2500 
er leva maaı almı ktadır. 

1 - L. Cherublnl· "Lea 
deL x jouroeeı» operasından 
uvertür, 2 - Van Beetbo 
ven -- 7 acı Senfoni, L ma· 
jör, op 92 Poco ıoıtenuto
V tYace Alleıretto, Preıto -
A11al meao pruto, Alleıro 
con brlo, 3 - L . Van Beet. 
hovea - « Corlolan » Uver. 
Ulrtl, 22.30 Mazak ( Solııt · 
ler - Pl), 23 00 Mnzık [Caz· 
baod - Pil, 23.45-24 Son 
ajanı haberleri ve yarınki 
proir m. 

nen ha aret 
yakalanarak 
ltm edllmlt. 

• 

ettlilnden 
adllfeye let · 

Genel evde yaralama. 
Ev•elkl ıüo Dinkçiler 

m halleıınde 5 - 7 aayı lı ge. 
nel evlerdeki kadınlardan 
Emin \cızı Kerim ı le Ah. 
met kızı Şerife Necla ıua · 
11nda çıkan bir kavıada, 
Kerime eline ı•çlrdlil jilet 
bıçaitle Necllyl yaraladıiın
dan ıuçlu hakkında tahklka· 
ta ltaılanmııtar. 

ekspor ş m
piyonoldu 

Çağışın Okuf 
köyü mektebi 

o~ern bir bina haline 
getirildi. 

Şehrimiz takimı Eğe gÜmesi 
birincisi Bandırma İdman-

Çaiıı,3 (Huıuıl muhabiri· 
mtzden)- Nahtyemlze balla 
Okuf köyünde iki ıene ev
vel köylünün emeille mey
dana ıetlrdlil tlk mektebin 
bGtüa nokeanları ikmal edi
lerek modern bir mektep laa. 
llne ıfrai edllmtıttr. 

yurd unu 0-3 yendi. 
Pazar ıtınü Alt Hlkmel 

Pat• ıtadında 938.939 yılı 

ıamplyonluk maçlarının ft 
nail Baadırma ldmaayurdu 
ile Tekıpor kuluplerl araııa · 
da ve Baad1r•aaıa 0·1 mal· 
lablyetl ıle ıona erdi. 

Ha'fa çok ıüzeldı .. Daha 
erkende• ttlb6nler 4iolmai• 
baıladı ve Halke•I ba11do· 
ıuaun ara 11ra çaldıiı ıCizel 
parçalar ortalılı neıeye sark 
edl1ordu .. 

Seylrcllr r araaıada Vah 
ve Bölıe Baıkanı B. Etem 
A1kulL ile belediye relıl ve 
B6lıe Aıbatkanı Nael Koda · 
naz da bulunuyordu. Saat 
tam OD bette, Hikmet Ç•· 
tinin ldarealnde evvell Ban· 
dırma ldmanyurdu takımı 
sarı lacl•ert formalarıle al· 
kıtlanarak ıahaya çıktı . Bet 
dakika ıoara bizim çocuk -
lar, düz vltne çürOğü ve ya
kaları beyaz formaları ile 
trlb6alerln 6o0ne ıelerek 

balkı eellmladılar .. 
Uıaoılarıa tedklkladeo 

ıonra, takımlar yerlerini al -
dı. • 

Tekıpor: Rafet, Şevket, 

Necati, Ntyazl, Müolr, Hulki , 
V. Hliıeyln, K. Hüıeyln, 
Hüıeytn, Muzaffer, A.fa .. 

Bandırma: Kafadar, Sa· 
labattlo, H6ıe1ln, Ahmet 
Tahıln, Sallhattln, Mehmet 
Emin, Htkmet, lımall, Hay
rt ŞOluQ 

Yirmi ıiln evvel, ıözlerl

al hayata hapıyea çok 
kıymetli ve ıporcu General 
Alt Hikmet Ayerdemla aziz 
ruhunu taziz için bir dakl · 
ka ihtiram 10kutu11dan ıon
ra oyuna baılandı •. 

lllı akını Bandırmalılar 
yaptı ve bunu bizim mn. 
dafder tade etti .. s~, da 
kika top, ortada dolaıh· 
Her ıkt talumda bir bu· 
ca1ama ı&ze çarpıyordu .• 

Bandırma forvetind üç 
müdafi oynuyordu . 

Talum tertibi h ttlzatln· 
da bozuktu . İlerldenberl 

uzun vurmağa alııaD müc\a
fıler forvette de JDI teylerl 

J•ptıkl rındaa birçok f1reat . 
ları 61dGrüyorlardı T kıpor, 

forvet hattını Muzaffer ve 
KGçük Hüıeylale tak•lye et· 
mlftl. 

HQaeylo ve Muzaffer yer
lerinde 1adırııyorla rdı . 

T kıpor, Bandırmaya na · 
zar an daha hakim .. Neden · 
ıe, tlerldekl çocuklarda gol 
çıkarmak kabılıyetl yok .. 

ale önGnde öyle avantaj · 
lar kaçmyorlar ki, biraz ıo 
iuk kanh hareket ebeler 
yQ:ade y(iz ıol olaeak .. 

Bandırma, yan h flarının 

genç ve atılg o oyuncular1 
ea111lnlle, tJ ıml rıada ı,ı 

bir mGdafaa ılıteml lealı edl· 
yelardı. Y alaız forveti takip 
etmedikleri sıbı, selııı ı•
zel 01nuyorlardı.. Ara ıua 

Yıne köylüaOa ıayretlle 
mektep ıocuklaraaa ıpor el· 
bleelerl 1aptırılanı •e bu ıu
retle beden lerbtyeıl hare
ketlerin• hız verllmlttlr. Ci-

Gç korvetin Tekıpor kale 
ılae tehlikeli h6cumlar yap 
tıiını ıörlyouakda, t6t çeke 
memeleri yilzündcn b~ aaJ 
retler baba oluyordu 

Birinci devrenin bttmealne 
on dakika var. Teluporlu· 
lar, eaidaa bir akın yaptı· 

lar .. K . Hlıeyln ile 11j iç 
HiiHyla araaında ~tr iki 
paılaıma oldu .. Hüıeyta ıol 
bir pllı"! Yuruıu ile ilk 
ıolG atmaia muvaffak oldu 
Bu ıol 8antbrmalalar1 ıa1· 

rete ıetlrtll. Sai iç Sala
hatttne, kaptılı topu ta ka 
leye kadar 16tGrdü. Ve bl 
zlm kalecinin çok yerinde 
hlr miidahaleetle bu akıp 
bertaraf edildi.. Ve iki 
dakika ıonra oyun 0-1 bl
zl mkılerto lehine bitti 

var kö1lerclen de tale~e kabolu 
yapılmakta ve ılttlkf• artaa 
talebe tebacGmlnO 6nUyecelr 
bir pav1on tllveıl dOtlaCU
mektedlr. 

* * • 
lklac:l devreye bizimkiler 

Hrl bir akınla baıladı .. For 
vettn becerllutzlığı ytizüodeo 
ıol fıuatları kaçırılıyordu .. 
Bu devre hemen hemen 
Tekıporun hlktmlyett alhn 
da ıeçtl . Knk bet dakika 
lık bir zaman lçentnde Ban-
d1rmalıl"' ancak ferdi bir 
kaç akın yapabildiler .. 

Oyun, birinci devreye na 
zaran daha ıert devam edl 
yor ve bundan mütevellltde 
zevki kaçıyo .. du 

'f ekıporlular, bu devrede deı 

bf rint otuz bet inci, dlierlntde 1 
kırk 6çünc6 dakikada olmak 
üaere tkl ıol daba yaparak 
0·3 ·ıallblyetl ıarantl etti · 
ler .. 

Top ortada oynanırken 

bakemla uzun bir düdOiO 
oyubun btttlilal llln ediyor
du. 

Sert olma11na raimea, sa· 
mimi btr ha va lçeulode ıe · 
çen maç ta her iki taraf 
en rjl bir oyun çıkarmıtlar · 
dır. 

Bu ıuretle T ekıpor 0-3 
ıallblJct l 938 939 yıh Ba

lıkeılr tamplyonlulunu kazan· 
mıı oldu 

Gençleri tebrik ederiz 

Teksporun ziyaf ati 
81 hkeılr ıamplyonluiunu 

kazandıkları tçlo Tekıpor 

idare heyeti.oyuncular ıereflne 
pazar gecul ıehlr kulQbGnde 
bir yem k zly fctl vermlttlr 

Be1edlye Relıl ve Bölıe 
Aıbaılıtaoı NACI Kodaoazında 
bulunduiu bu ziyafet. çok 
o ı it ıeçtl •e ıporcular 
ıeç •akitlere kadar e ilen· 
diler . 

Yurüyüs. 
20 Kılomctrelık yGrüyüı 

1ar11larıada btrtnel Hebr61, 

Mektebin Uııtlyaca cevap 
verir vasiyete ıokulmHıada 
k6y muhtarı le meldep mu · 
alllmlnln bilylk ıayretlerl 
ıöriilmektedlr . 

Sap hııtahğı kalmadı. 
Nahiye ve nahlyemlze bal· 

lı k6ylerde tap ve uyuz 
baıtahiı kalmamıthr. Vete· 
rlner 11abtyeye hayvan st· 
rlp çıkma11aa mGıaade et

mlttlr. 
---••liı __ _ 
Bıçakla yarılamış. 

Sakarya mahallesinden 
arabacı Ahmet oilu 12 yaı· 
larında Fo.lk, Dumlupıaar ma· 
balleıtaden Muetaf a otlu 15 
1aılarındakl Mehmet Aliyi 
kunduracı bıçaille ıol kolun
dan bıt ıün ıonra tekrar 
muayeneatnl icap ettirecek 
derecede yaraladıtından, 
ıuçlu haklnada tahkl· 
kata batlanmıttır. 

·•• a U• 

Kaşm~an yaralamış. 
Oruçıazl mahallesinden 

Aziz oilu tabak S61eyman 
aerhotluk aatkaılle Maraılı 
Ali oilu arabacı Mehmedl 
bıçakla ıol katından yarala· 
dıiından ıüçlu yakalaDarak 
tahkikata batlanmııtır __ ..... 
tklnct Htcabl, OçGncQ Rahat· 
tin, dördOıncfl Mehmet ol
mutlardır Derec 2 28 ıa . 
attır. 

Bisikl t koıulan ~u haf ta 
100 ilometrelik bir me· 

saf eda yapıl~1. 
Pazar ıflnO b ! ılklet koıu

larınıo bııtncl haftau ıOO 
k tlometrehk meeef ede ye 

Halkevl önünden 811.ndırın• 

101aımda onuncu kilometre· 
ye ıtdlp ıelmek ıuretılo 1•· 
pıldı. 

Ta ilk haf tadan beri heP 
birinci ıelerek güz l rekor · 
lar teılı edeo Sabri UtrJ~ 
bu h fta dd l 00 ldlometreltlı 
meufeyl 3 20 uatte 
k t ederek birinci gel · 
mlt \ lr. M hm<:t utlu b'' 
kotuda bfııkl etlntn bozuloı · 
11odaa ilçlloc(i olmuttllr 
lkınclllil Mehmet Oakef• 
dirdOncGllllü M«bmet, ıl" 
tıncılt 1 da Alt kaz •mıtl•' ' 
dır. 



4 Nls.\N ı.M TORl.DILI 

Meyvacıhk ve bağcıhk kından llıllendlren mevzu· 
lar etrafında çalıtmak Yul· 
feıt hu lıtaıl1onlara veril · 

Baf ve bab~e zlroatı Jıle· klftdtr. •ittir. 
rinde: Mevcut imarı ve ba Amerika asma fldınlıktuının Arazi, teıkllitı ltUtartle 
lumnılaktan huep bir hale d 5 te$blz edilen fıtHlyon H ft-
ıelmlt olan bat ve bahçele· a,ıtrıktarı köklü H aşılı kök· danllldarımız bu ıaye elra-

Ziraat: 

Sovyetler Birliği 
• 

zır a sergisi 
rln yerine yenilerinin kurul· lü asma fidanı miktannı se- fında devamlı tekilde çalıı· 
mıuı, yurt için lfaıı lazım neler ÜZ8fİRd80 gÖSf8f8n makta ve yurt bafcıhfının Sovıetler Btrlıfı zıraat Sergi, 1940 .eoeıtode de 
bır vazife olduju tOphealı· lnkftafında belit batlı imli ıerglıt, 1 afuatoı 1939 tarl devam ettlrllecek ve bu ıu· cetveldir k dı dir Ziraat ıubcılnln daha yıl: olmak vasiyetine ıeçmek- binde açılauktır. Bu ıerıı retle 19JV ıeoe1ıode en -
fayda verici bir hale getl -

192
_. A

6 
d7;~: tedtr. kolkhoz rejiminin baıarıla· ıtnl ı~hteren btrllklerln de 

rilmeıl ve ıenlt blr ticarete 
1925 53

.
633 

MIYYaClllk: rınıa tam bir tabloıunu ıaı· ııttrakl mlmkün kılınacak. 
meydan vermeel, rerek 1926 163941 Cıban plyualarının lıte · terecek ve aynı zamanda tır, Serılye ıtmdtde• 40.000 
(büm ve ıerekıe meyYala· iloe uyarun ıektlde meyva kolektlvlıt ziraatın ilk bil· fttlrak talebi Hrllıın.ltll~· 

b ıh ı 927 223. 172 ··- J 1 1 •- l 1 s 1 ,, 1 rlımdızın j ana dıı plyHa 1928 254 541 fıt1h1allnı çofaltmak, muhl Yu• .. ,. 1 D teıaı e1ıteuk · oıyıl aruı pa IDIJ. 
ar a iyice yer tutabtlmele tindeki me'fva m(btahılllerl· Ur. 
f b 1 l h ı ._ 1929 359.511 lkı be IJ le l ~ d Bu ıeoe, tik Ruı patloaj 

r • uı ı ıU 1a in hd!ıad1 ne fJ«IAa yetlıtırmek, mey•• t J'I 1 P a• ene 
mlnaya haiz bir tekilde ve 1930 483. 721 bahçelerinde fenni bakım ıl eına11nda, filhakika, So•· t•mplyooaaını• yapıldıfınlıD 

k d 1931 536.198 t t t •- ld A.ıar ık ma ıa a uyıun, mGıtalaıde uıullerlnl öfretmek, bG1Gk ye zaraa ı, anıamıyaca. ellinci yı önümu• . 
1 d •·a 1932 541 414 deree ..J d tı f •- Pt rabarılu z ya e • r ettirecek tarzda ı~bterlıh, ırı vHıflı ıtan· •a• e ım f Ye ln.ı Ruı ıamplyonu e 

1 ı 933 825.676 ki f t 1 ti M l L d ·-yapı maıı ve arttırılma11 dart tipte nakliyata ıa e m t r. em ••ette PantlD, Avvrupad• • ••n 
eıaılara lzel'lade JlhQnmeıl 1934 1.345.755 dayanır meyYa çeıltlert ara· kolkhozlar için çal.ıan 6.344 dtılnl ıöıtermtıtl · A•uıtur-
muktezl tedbirlerdendir. 1935 2.396.953 yıp bulmak ve elde etmek; zaraat makineleri lıtaıyoau yada iki defa ıafer kaz••· 

Yurt bajcılıiıaı IJlce ted- 1936 2 . .t79.555 lktlıadl meyva mıntakaları vardır ve tarlalarda 47.t,500 mıt •e 1889 18aııla~e Amı-
kık etmek Ye ıatıı nokta 1937 2.574.250 yaratmak, bahıe aabıplerl- traktör ve 150.0UO kombi· terdamcla J lnııllz aaıllal 

d f 1 d 1 fJ ! 938 3 02:4 965 no harman m ki 1 1 48 6 ıın an ae 1 • e JI Ya11 ara nln Jıtlfade derecel•ri•I art- a neı ça ıı · ( ı 609 mıtre) 2, dakik• ' 
toplıJ•• Qzilm çeııtlerlnl Yekun: 15.167.013 tarmak, lıtlbaal mHraflarını maktadır. Modern aırotek- ıanlJede katederek dtlaJ• 
ayırmak fdokıara tahribatı ı!ukarıdakl cetvelde 16 azaltmak •• defeulz mer nlk ile randıman da yQk rekoru k~rmuıt• 1906 ıe-
aa ulramıı yerlerde Amert- rl GICl ııbı, cuaaburı1et va l'etltlerlnt lı'-arta etmek ıelmlttlr Hububat lıttbıah, 1 

d k "' • k neılade d4 n•• t•mPIJOD u-1-a l o ı d J evrlne ıtrer en ıad•c• 6. 1 inci beı yıllık I& d u ı • Hma an zer n • ça •t- "' ~ yabani afaçları aıılamak, P n •v· g10 d da 
m k 1 1 L 725 rakkamı Gzerlnele ' dola reılnde '!Azde 63 artmııtır. funu Ruı SedoY, 1 a 

• • en Y ucuz •• ı.uıa • dekara leabet eden ıehr de· " 
dl b 1 1 1 t kılı ıan yekun 1938 yılı ıonua· Bundan baıka, Ltıe•ko Ruı StruaDlkov kas•• 

a f • ıııne t• erini recealnt faalalaıhrmak, mey· rene arayıp b•lmak, GzOm ku . da 3 02l.96'i ıay111•a erit va fıtandarfza11oau Gzerln- ve Tıtalnln timi çalıtmalara, mııtı. U~I 3 ıenıılade ;•• 

il mittir. S t 1 b Ruı Vaılll lppolltov, Y rutma uıu eri etrafında mil· de ~·lıımak, ea 111 aml>a· OYye z raatına Gtün dGn· 
tem dt t ab l L lııa dikkate deler tarafı yada b"'v""k bir 1ıı.hret •·a· rupa tampl•oau olaa•ıtu • ecru e er ya para. laj uıullerlnl mGıtı hı!le 61 uı" u • 

1 

clalaa iyi ve daha mGtekl- ıad•r kı: Balcılık ve mey- rehnek, her mıntakaya UJ zaadırmııtar . Melaekov, uzua ıeneler 
l ._ il Yacılak ıahHında hem ilmi Zt t l B itil amplJODU mı ıe•I er bulmak tbere ıan ••JYa fetltlerlnl bul• raa aerrlıl, mem eket- Sovyetler 1r t 

(t ) d b b ıt Ye hem emelt ve lktlıadl t ı t b ı f b L bl ı ardın• on :ırmlr • lr ••cıhk lıta· mak Ye tanlJ• 0 t m e k, e z raa ın mu te ı aa a· olmuı ye 1111lr r 
t f 1 ı. d ıekllde çalıtmıı Ye uluaal 1 d LI b bl b ı ı onayı ka· ı yonu, ve 1 O•Hra an ha· k u r u meyvacılık etra . ar a. u ıt aıarı arını bir kere ıamp 1 

rap olmuı balların yenlleı· ıellrln artırılmuı eaa11 dal fında uiraımak, meyya ku g6ıterecek Ye en iyi kolk· zanmııtar So•yetler Bırllll· 
tlrllmeaı maluadlle balkın ma ıaa öaGnde tutulmuı rutma •• aaklama teknlil· bozların baıarılı tecrObıle- nıo en ıbtt1ar patlo6rlerlD· 
muhtaç bulunduiu Hma ft- tur. at halka 61retmek, makıa- rlnl, umumun lıttfaduln• den biri olan 43 ,.,ı. Mel; 
danlannı 1et1ıt1rmek için de Baicılafın, memleket lçla da en uyıun ıektlde naldı- arzedecektır. nekov, daha bu ı•D• 
(Amerika Hma fidanlıkları) baı:.ı oldufu bOyOk 6oem yatın naasl •• ne ıtbl t•F.· 8Gt6n ıovkbozlar, kolk· mart 1939 da, Kir•• mO~~ 
kurulmuıtu . dereceat ıöz 6n0ade bulun itle yapılacalını teıblt et· bozlar, makine lıtuyonları, bakalaranda &00 metreyi 

Eıkl deYlrden kalma 18 durularak teılı edilen ve lı melr, hasılı: MeyYacılık Ye ilmJ araıtırma eoıtıtülerl, H•lyed• kat etallıtfr. 
dece 80 dekar blyOklOIOn· taılyoo fldanhklanmıza: fldanbiı llıılendlren Ye bu· ha1van yetlttlrme çiftlikleri Sov1etler Btrlıllnd• ••ti 
deki Erenlı6r Amerika H (Topraja ıöre anaç aeçl- na benzer mevzular Gzerln· ıerıl1e lttlrak etmektedir. aaj m01&bakaları, kiti:•' 
ma fldanlıfı ile it• ıtrtıtl- mi 1enl Ye lktlıadl bal dik- de devamlı ıekllde çalıımak Bunlar, baıarıları ile, ıerıı- karakteri ile kendlılol 1 

1 

me uıullerl, ııletme ve ba- Zıraat Vekiletı ntn me}'Ya· 1938 de 3 pa lDlf oldulu halde, cumhurl nln altın kitabında 1er ala· termektedlr. 500· kım huıuıunda denemeler cıhk Ye bafeılık ıubelerl caklardır . ı. a Yet devrinde bu mQe11eıe. tlnaj mlıalta•aıın 
yapılmaaı, bıf bozumunun nln nzıfelerl cGmleılnden - k ıı ho· 

SAYFA : 3 
sa 

Bulgaristanda 
doğum aza

lıyor. 
Sofra, Mart - «Bul· 

ıar 
ıtatlıtlk yıllıiı» 

um 30 uncu H y111nda do· 
fum ıılerfne alt eaıılerHın 

rakamlar varrlır.Bu rakamlara 
nazaran Bulıartetanda do· 

tum, endtıeyl mucip oluak 
bir ıurett• aralma&ıtadar . 

Bu mıcmuanıo bıtmuhar 
rlrl p,0feı6r Dr Zaıorof uo 

yazdıjı bir mekale1• aua
raD j 904 ı 907 tenelerl 

zarfında yaıları 44 O ıeç· 
mtyed anaelertn ltl• taDHID· 

den dolan meıru ~oculua ıa
y111 3007 ıkeo bu yek6a 

mütemadi bir tarzda azal· 
mıı ye meaeli: 1909 · 1912 

eenelcrt zarfında 275,3; 1g19 

1922 ıea•l,.rl sarfında 

21 7,l; 1933 - 1936 1tnelerl 
sarfında da 166,0 lnaılıttr. 

Muharrire ıör• bu ten•· 
kuı yalnıs kaıaba ve ıehtr-
lerd• defi(, k&ylerdede ayna 
nlıbette mGıabede olunmak-

tadar. 
Yine bu mecmuanıa bir 

bıtk• yaııııaa 16re Bulıa
rlıtanda veftyatı mucip baı· 
tahkların batında aatGrrı• 

ıelmektedlr. 
Btr milyon 566 bta 145 

allfuı Gıertnde 1apıla11 bir 

incelemeye onaran bu al
f UIUD 1937 11h zarfı•d• ea 

bin ktılıl 6lmOtUlr. 
Bunlardan 23,8 zatürrt• · 

den; 12,3 kalp ha1talalıadan, 
9,5 teoeflı cihazı tlberkGl
ozuadan; 3,2 cıfer verem 
hutahklar1adan, 4,8 kaaMr · 

d 7 4 dı1arlde• v ·•· cılea en, , 

ölmGıtOr. 
lerln ıayııı (Ankara, Bile· b d Ziraat aerılıloe ıetırlle · ıporcu, !ovyet udpa 2.000 

lr zamanının tea Jtl, devılrme ır . '--------el , Halkalı, Kırklareli, Te cek e11a ve malları ve el· key maçlarıaa • 
kırdıf ve Manin) da vaat uıulü ve ıeklllert, muhtelif Meyvacılık; milli ıellrtn 1 ti Mil ~"' kurutma uıullerloln tecru· . il t il 1 d bı de edilen baıaraları mükl ıpot&u lttlralı. etm t r. . yoau Gnyanı, Gorklll ıe•ç 
den kurulan ftdanlıklarla •e en H am eme er n en . ıabakaların y"zd• 50 ıl ka. ~ belerl, Odim ~eıttlerlatn va· rldlr . Bu temeli aailamlaıtır fetlandarmak için, lOOO ta· u üalverılte talebeıl Evıenl 
diye Ye Hhaları 1.307 de· 11f ye deler ltlbarll• ince· k h ı ı ı ne birinci ve 4000 mOklfat dındır. Gorklden ıı•Ç ıpor 
icara rıkarılmııtır . "' ma lbere H a arı O a i 1 k Leçfo. d ( 100 metre 44 ıa· 

"' lenmeal, ticari ve ıkttaadf 20 hlktar araaıada tehalOıf ıbd.. edalmtttfr. Birinci ıı- cu bay•• Marla •• ova, 
Pıdaalıldarımız her yıl lı delerlerlnln araıtırılmuı, 1aı etmek Qzere cumhuriyet nıf mülslfat alanlara, ayrı. ı•çen ıene, 1500 metreyi 

2 
olyede ) ve SHrdloYıkh 

Uheal miktarlarını arttırmak •e kuru GzQm ticaretine ald devrinde (Elma, incir, zey ca 10 000 ruble, ikinci ıınıf dakika 37.3 eant1edı kat bayın Tatlraaa Kareli•• 
•• yurdun ihtiyacını tama ' tedbirlerin tayini, en ıon Jk· Un, nerencl1e, f11tık, kay11) miik&fat alanlara da 5000 ederek bir dOnJ• rekoru te ( 500 metre 49.6 ıanlyetle ) 
Olen karııhyacak bir duru tlaadl kurutma Ye nakll ı•· meyncılık lıtHyonları ku . ruble nakdi mOk&fat ta ve · ılı e1lemlıtır. 1 

tarafından kasanılmıttır. 
illa JOlueltmektedlr. klllerlnfn teıbltl, haflarda rulmuı ve arnı zamaDda rlleeektlr. Bundan baıka ıe Bu ıenekl ıamptyooa ar, Soyyetler 8ır1Jfl, pattaaj 

Bu huıueta vazıh bir fi · kullanılacak iletlerln ıaz Oretme ve bakım iılerlle ne nakdi mlilılfa"f.., bera Ktrevda olmuıtur. MGıaba· reliorları halnmıadan, Nor-
lrtr Yermek maluadlle 1924 den ıeçlrtlmeıt, aeçtlmeıl ve ufratmak, muhite örnek ol ber, IOOO büyGk, 2000 kQ kalar, ıeoç paUn6rlarlD yet- uçteıi ıonra, d6•yada liri•· 
Yılında 6 725 Ye 1938 yı tavılyeal, tecrGbe ve aınek mak maluadlle de bunlar çük altın mada .ya n 3000 nl teralıkllertol tebarlı e c:I mevkii tııal e,lemekte· 
lııada 3 022.965 fidan dalı kollekılyoo ballarının teal mıntaka ve mahıullerln ne- biyQk 15000 ıGmGt madal tlrmlıtlr. 
~t.ıl•m•ıt .... o.id•u•i•u•n•u ... 16•y•l•.m ... e•k ... •'.)•e•ı•b•l•y•u•rt .. b•a•l•cı•lı•i•ın•ı--y•a----(•S•on .. u•d•8'r .. d .• n.n.eü .. ••a•y•fa•d-a.~)~.':•:..:d~a:ı:ıt:ıl:a:ca:k:t:ar~ ........ !....:S:o:•Y~e:t:le:r...:B:ı:rl:•i~t_:.t•~m~pl··~·dı•r~·~:-::~::::::-:::::::-

ODDT l it . peelnl terk etmık lıtemedt. A• ~~~n~n Tefrıkuı: aaaaaaaaaaa11aaaao.. hanın g6zde1I olmuıtu. Ce· zamana kadar hı,. ı6rmedt· fyl bıl•yordu. AıataJ m · k 
..:' '""• T h Ogat•1 alçln ha,tıtın çı -..., c • nuba dofru yapılan uzun jl bu hayvan n ld i bit bJr ayJaftl, hanın 11 ; IS N -~1

1,.. ı• Z H A N :a yGtüyOıler ara11nda, Mofol Belb6 koa11n~a:
9

10:d:. 0°:: hatlı olmaııada bG1lk bir ~:,!:!:n~~:~~;d~tmek laer• 
.... 11 lar zenııa ıanlmetler top- ıayet ciddiyetle: menfaati ola• Çinli onu bu 
Q a larkeo, y • Ltu Kutlay ki Bu ıartp ha1vana Kit-te ldetıoden YH ı•çlrmek l~I• Hatayhoıo yerdllt cenp 
~ .. Yazan: 11 l...AMP l'tuiren: H.\ VER ATAr RAT : B ıu oldu: Sen bana eYHli •+ Y 0 taplar, timi nilcum lletlerl nan derler. O dflnyadakt bG· çok ufraııyorclu . BtGD 1•1· 

OaaaaDaDaaaD Terrıka Ni 36 aaaaaaaaaaa•• ve lliç topluyordu. Aynı za· tün ltıanlara itina olup in- retlerl•ln hanın nezdinde bir yezlrlık payul verdin, •oara 

M l h 
maada geçtlen -rol ve mem. aanlara ,ok ıever, yalnız &l teılr Japmadta•aı ıöran Ye hapıe attırdın, ıu hıalde bea 

01° anının bu hare· Ceaıtz hanın naaarı dıkka- ..., müerlmdlm. D.ba ıonra hOr· 
ketinde oe ıebep olduiu bı- leketlHto barltılarını da J'&· dArmefe karıı bilyOk bir Llu Kutıay, bir ıGn hanı• h ı.ı 

tini celp eden bu ıenç Ka- B aefret duyar. Bu•uo bura- 1 b el rlyetlmt iade ettıo, ıu a •• 
llnmez. ŞOphealz ki 01 orta 1 pıyordu . lr defaıında or 6nüne içi tarap do u lr •· ben btıGaalatı•·· tay 1 kadar m0t1-"'I bir va•I • larda ıtnQm•:ıre rılrmaıı laDa 
.a. d ti rp h d t •u • duyu tehdtd eden ıarl hH· u " ... mir fıçı ıetlrdl, ltlr kaç ıtln- lr 
ftlJaya av e • ıa u u · fe ıabıbı olmuıtur. O Ceo· bir tlıtardsr. . Benimi• 01u• oyaam• 
l t l k talık dolaylılle, kendtnl ten · 1 denberl orada dur•• ıarabıa b arını tehh •mntye • • ma tizin orduıuna takip eden Ey han . n .. aları llcllr· ••alo için ebemml1etefz lr 

d Ç 
• kıt edeo zabitlerden lllmaae lıplrtoıu, o fı~ıaın kenarları· lıUyordu. Belki o lnlnJa. ille balalçU. Moto\lar bu fel mektea aalun. Diye cevap ,.,dır, Fakat bu nzlyett• 

bir intikam almıı ve ordu1u ı nı kemlrmtıU· · lı ı 
-amile elde edtlmeıl itinin ıefe, llmt nilcum ve tıb mtl· vermlı lr. b bea auıl olur da te rar m-"" h bu beli) yedea kurtarmııh. Cenalzln 61ümGoden ıoara «Bak, dedi han&, u ı•· 1 19 
Yollara muhtaç oldufunu te a11111n1111 ha1atanı Itır hay Ceaala han onu, karakte. yerine seçen otlu Asata71 rap demiri bile b6yle kemi· paratorluluo ff erini 16re ı. 
'- b 1 l idi Fa il mGtkGlfettlrlyorlardı . Ok rlnlo ıaflamhjından ve her aaltanatı asraıında bGtOn rlrıe, artıL ıenla midene •e lirim.» 
il& ul etmft o oıa 1 • Ye Lıu Kuıtıy mllyoDlar· 
L t hakkaktır kı ; Ye J•Y J•pmalcla meıhur rıe yararlıinufan dolayı pelı idare Belbükonaanaa eltne teılr yapaca~ını ıeo taıavvur 
"• ıura11 mu bl M 1 ı • ea ınıanıo meDfaatJne olarak l k r 0 0 zabiti bir sin takdir ederdi Ye Lfu Kutaay, reçmftU O, ceza Yermek edebtllula.» 
Cengiz han, bir meme et · «Bu kitap kurdunun muharip hana ola• bu nOfu&uou her hakkını Mofol zabitlerinin Bu delll karıı11ada ha• tekrar eıkl mevkllne ıetlrtl -
telııt aıkeri hareklt biter ler ara11nda iti ne.» Diye fırHtta lıtlmal ederek mClm· elladen almıı ve bu 111 hu mai14p olmuıtu f~klyl bfr dl Oıat•J' 610oce onu da 
bttnıez ortıJa kartı derhal oouola alay etmlıtı. Ye Ltu lıOn old•lu kadar katliam. ıutf memurlara vermlttl laa1li azalttı fakat ıonuada vaıtfeıladea uzaklaıbrdılar. 
bır lllkaeızhk duyardı .. lıte K.utHY buna «IJ'I ok Vt' 1a1 ların önftne gf!çmeye çah A1oı zunanda vergi tahıtl yine oaun yOzGnden aldı . Ve yarine AbdOrrahman 
it l ld k t 1 iyi bir maraa ısrdı . ..Jarlıkları ıhdu ederek mua . Gen~ Oıat•J bir 1Gn, Ye lımtade bir mOılümaa ı•tlr 

ataya da böJ • o u. yapma ç o Rivayete nazaran bir aQn tua.,am, mall idare kurmuıtu. Llu KutHJ'• fena halde lrıs· diler. Yeni vezirin aldıiı ıert 

N t 2 
'

oz IAzımdır takat bOyük • .. .ı 
O : 1 1 ıd t Aıala Hımal61aların dar btr S"ral karan ve 111maz ce . mıt ve onu laapıettlrmfttl · ve haıfa teabtrlerden dojaa 

Ve Liu Kutsay 
Çf l\1 Lİ .\Ll~J 

Daoyada pek az klmll. 

bl; imparator u u are e . " ., 
d t 

'

eçldlnde ı•Jlfe bonztyen aaretf bu putpere1t mOıte•- fakat ıonra fikrini clellttl teenflr, ırı.uhayın 6ltlrn0n6 
m•k için &Um bir e tım •· L ı ı tek boynuılu renıarenk bir lllerlo bOfUD• 1ıdı1or, o da rerek Hrbeıt baraaı •aıını tacl etti . 
ter .» Oıy• uvaP ••rmftllr. f ı La1.1 K t L •oNU V haw•a•a te111ilf etmtıU. O oalara nl us etm11 at 1t•k emr•ttl· • .,, 11 u ••1 •••· - "' All 

O, t•k ı•tllltdt• ıhtıyar ı 



IAYPA ı 4 TORIWILI 

Meyvacılık 
bağcılık 

ve 1 - Yeni çıktı -
Meşhur çocuk romanları: 1 

Balıkesir vilayet dainıi 
encüuıeninden: 

(Baıtarafı OçGncO ıa1fada) 
•ine a6re (Arlflye, Aydın, 
Gıreıon,lzmlr ,Antalya, Gazl 
Antep •• Malatya) da te
••• olunm111lar.i1r (Elma, ar 
mut, ~a111, vlıne, badem, 
narenciye •e dtfer mey•ah 
•e ıQı fidanlara yetlttlrmek 
için de (KHtomonu, Nlide, 
Ankara - Irmak, Erzincan 
KGtahya, Çaakkale, Alanya, 
Tanuı, lzmlr - Menlnll) • 
de birer fidanlık kurulmut 
tur. c.mburfyet devrinde 
kurul mut olan bu mfteı .. · 
Hlerla adedi 17 ye Ye •• · 
baları da 3589 dekara" ba-
111 olmaktadır. ÔoOmGzde· 
ki yıllar içinde mevcut mO· 
e1111elere lll 'Htea Dlhtyol, 
LOleburıa•, Tokat, AmHya 
ve Burtada birer mey•acı • 
lak mOeııeHıl kurulmak ıure·. 
Ule lıtHlJOD Te fldaalıkla 
rımın HJlll 22 ye çıkarıla· 
cıaktır. Mey•aların muhafa· 
sa, ambalaj ve kurytma it 
lerlne 6nem vermek makıa 
dile yurdun muhtelif malaal 
lerlnde ambalaj, muhafaza 
ve kurutma evleri tealı edl 
lecekUr. 

Her iki ıahada alınan 
botun tedbirler Cumhuriyet 

devrinin bu baptaki teıeb. 

bQıatını ıaıtermektedır . 

1924 Yılandan itibaren muh· 
telif meyva lıtuyon ve fı. 

danhklarından ataiıda ya · 
sıla dalıtılan fidan miktarı 

da buaa lalr delil ad edile · 
bilir . 

Yıllar: 

1924 
U~l5 
1926 
1927 
1Y28 
19lQ 
1930 
1931 
1932 
1933 
Hll4 
1935 
J936 
1937 
1938 

Çay: 

Adet: 
23 J4g 
~73.697 
206.045 
230.340 
139 g63 
2go.11J 
253.834 
JJ2 411 
293.182 
203.357 
219.713 
279 217 
334.926 
365:124 
368 478 

3.914 349 (x) 

TGrkl1enla 1ıllık çay ıh 

t11acıaı karıalamak •e Rize 
Çoruh vlllyet ve kaza 
halkına fe1ızll bir ıellr lray. 

nalı yaratmak emelde çaJ. 
•lraatl meYzua ele alıamıt 

ve çay yettıtlrmelr, ça1 lı 

tlbaallnl 61retmek, çay fi 

danı elde etmek Clzere RI· 
aede 220 dekar ıenltllilnde 

bir çay f ldanhlı meydana 
ıettrllmltllr Çay zlraatlnın 

bu dar mıntakada kıta bir 
zamanda tamtml için bir 

kaç yıl evvel ı•tırllen tkl 
ton ça1 tohumuna lll•eten 
bu ıene de otuz ton müba · 
1aa edllmlıtlr. 

Evvelce ıetfrllen tohum 
lar lnımen ftdaa yetlttlrmek 
Ü•ere ftdanlıia ekllmlt k11· 
men de tohum olarak halkı 
mıza daihlmıthr. 

Zeytin: 
Bir çok meyva alaçları 

için (Ana yurt) olmak ııfat 

ve tereflnl t•ııyen Anadolu-

(x) Bu yekunda hususi 
idare, belediye ve orman 
(ldanlıklaaındt1n ttvıi edi. 
len fidan miktarı dahil dt. 
Dildir. 

Vatın Sürgünü 
Fı ıo Kr. 

R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1 - Pude, 2 - tablo 

23 Nisan için yazılmış okul 
piyesi 

fl. 10 Kr. 

Her yerdt kitapçılardan 
"' gazete bayilulndtn 
arayınız. 

BALIKESIR 

AKIN KITAPEVI 

Bürhaniye ticaret va 
sın yi o~asm~an: 

Barhantye Pelit köyOnde 
mukim T. C. tebaa11nclan 
olup mezkQr köyde kurulu 
aeytlnyafı fabrlkHıoı ıka 
metalhı ticari ittihaz ede
rek 1926 .. nHlnden beri 
zeytlnyaf ı tlcaretlle lttlaal 
ettlilnl teıçll talepnameatn· 
de tehrlr ye be1an eden •• 
B6rbanl1e ticaret •e HDayt 
oda11nda 19 ılcll numara11n· 
da mukay1ed buluaaa Ah
met oflu Şe•ketln, unvaaı 
t6ccarlıl (Fabrikatör Şe•ket 
Sözer) olarak 6 6- 1931 ta· 
rlhlade teıçll edtldtll ılbl 
bu unYanın imza ıeldı de 
TOrkçe matbaa harflerlle 

1 - Balıkeılrde Anafartalar caddeıtnde ldarel huıuıl
yeye aıd ılaema blnuı 1 haziran 93g tarihinden itibaren 
ma1ıı 944 aenHI ıonuna kadar beı Hnellll ıeneltk mu
hammen bedeh olan 2000 lira Gzerhıden tartnameıl mu
clblace icara verilmek 6zere 1 alıan 939 tarihinden itiba
ren 20 nl1an 939 tarihine raathyan pertembe ıGnO 16.30 
da tbaleat yapılmak üsere 20 ıOn mnddetle açık artırma
ya koaulmuıtur. 

2 - Mu•akkat teminatı bet ıenelık muhammen bede· 
linin yektlau olaa 1 O.tJOO Jtra Ozerladea yOzde 7 .1 l:aHaltde 
750 ltrad1r. 

3 - ihale muayyen vakitte bOk6met dalrHlade •Gte. 
ıekktl Vlllyet Daimi Encilmenl tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi 16rmek ve bu buıuaa dair malamat 
almak lıt11enler her afta eocOmen kalemine müracaatla 
mukavelena eyi a~hebılırler. 

5 lıteldtlerln muayyen ıOo •e ıaatte m•vakkat te 
mtnahnı mal aandılına yatırdıtına dair makbua ••yahut 
banka mektubıle Vdlyet Daimi EncDmeatne mDraoaatları 
tlln olunur. 

4 - 1-71 

Bürhaniyı ticaraı va sanayi adasından: 
Bftrhanlyenln kocacamt ma· 

balleal Alt ÇeUnkaya cadde-
ılodc oturan •e TOr 
kiye cumhuriyeti teba11odan 
olup Bftrhanlye lıkelealnde 

(3) o u m a , r a 1 ı ma • 
halli ıkametılhı ticari il 
tıhaz ederek (TOccar memu 
ru) ııfattle Denlzbank ı• 

mllerl aceotaltfı ile tıttıal 
elttflnl teıcll talepnameılnde 

tahrir ve beyan eden Ye 
8Grhanly• ticaret ve Hna1I 
oda11nda (98) ılcll numara· 
ıında mukayyed bulunan 
Ha1an oflu Mu at af anın an 
Yam tlcarlıl Denlzbank 
acenta11 Muıtaf a komlıyon 

eu olarak 28 . 11 • 1~38 ta 

vereblltrler. 
C) Aceotalar herbanıl bir 

JOk için koouımento barl 
cinde navul kontratoıu tao· 
zlm •e imza edemezler. An. 
eak banka tarafıaden nrf· 
lecek tahriri mezuniyet hali 
mQıteanadır. 

D) Acentalar JOk ıabtple· 
rlle veya yalcularla bClkmü 
bir Hferden fazlaya ıamll 
hiç bir muka •ele akd ve lm· 
za edemezler. Yolculara ••
rllmeıl mutad ıtdlt, ıeltı 
halk biletleri ıtbl muayyen 
mllddetlt olan biletler llu 
bnkümden mGlteınadır. 

mGhür kullandıiı •e mnhth rlhlnde teıcll edıldıtı ıtbt 
ıekli de (Şevket Sözer) ol bu tla•anın imza tekli de 

_d_u_l_u_ıı ... B:,_n_oı_ .. _n_u_r ·--·---ı T6rkçe el 1az111 tle ( M Ko-

E) Acentalafln mu•anaf 
bulundukları maamellh ted
•lr fçla olH dahi latç bir 
Hbep •• •eıile ile ne tıtlk
raz akdine ne de batta mu· 
taıav•er tlerkl Hferler na· 
vullarana mahıuben P•tlD 
para ahsıoa veya ayanı ka 

muzun en büyGk Ye mühim mlıyoncu) olduiu, Deni• 
ıehr kayaaklarından biri bank acıentalarının 11fat ve 
olan ze1t1nctlljla lnklıafı •e 1allhlyetlerlle temıll balda 
ze1tln mabıulGnla keyfiyet rını mObeyyln Denlzbank 
ve kemt1et itibarile mükem · mOdürlüiOnce muıaddak 
mel bir bale ıeUrllmeal Ye 
arttmlmaaı, hektara habet 
eden HJUD ve zeytlnyafı 

randımanın 10lueltllmeıl fe 
na bakım uıullerlntn orta
dan kaldırılma11, yeni zey· 

ttncılık ve ••1ttn yalçıhk 
tek11lllnln bil amel Glretlle. 
rek 1a11lma11, 1abanl zey. 
tta afaçlarınıa aıılanmHı 
ve f a1da11s alaçların verim
li bir hale ıetlrilmeal mak
ıadlle ilk it olarak (İzmir, 
Muila, Bahke1lr, Ça111akka · 
le) vlll1etlerlode birer ıey · 
yar zeytin bakım teıkılltı 

vücude aetlrllmlıtlr . 

Bu tetktlihn da, lıletme 
lıtlbıal, çalıtma, bakımın· 

dan f a1dah olduiu •e iyi 
netice •erdlll görGIOnce; 

Bw tıler daha •erimli •e 
ıumtill6 bir bale getirmek 
yabani zeytinleri aıılamak 
ze1t1ollklerde m•cburt ba
kım uıullerJnf tatbik eyle
mek (lzere 80y6k Millet 
Mecllılne bir kanua Ji1ıha · 
ıl •erllmıt ve B.M.M. tara
fından kabul edllmlf olmak 
la 7 2 939 tarihinden fUba. 
ren tatbik mevkflne getiril
mittir. 

Gerek f ldan yetlttlr me ve 
ıerekae muhtelif tecrübeler 
de bulunarak zeytf11clltftn 
lnktıafına his met etmek ı• · 
J•ıtle lzmlrde kurulmuı 
olan zeytincilik lıtaılyonuna 
lllveten Gemlik, Edremit 
ve Mtllıta birer fidanlık 

kurulacak ve zeytin bakım 

teıkllltı da takviye edile· 
cektlr. 

beyanname muclblaee mu· 
malleyh acentanın haiz ol· 
dufu 1allhlyet ıunlardm 

1 - Denlzbaak ıemlle · 

rlnlo ufradıkları lıkelelerde 
mftıtahdem muvazzaf vıya 
atdatl• acentalar, bankan1n 
bllbaua vapur ııletmealne 

ald muamelltanda (TOccar 
memuru) 11fat1aı haizdirler. 

2 - Acentaların (Tüccar 
memuru) ııfatlle haiz oldu
iu ıallhlyet tonlardır: 

A) Her acenta yalnız ta 
yl• edılmlt oldufu lıkeleler 
dekl Y&pur tıletmealne mO 
teallık muamelAt için ancak 
taarlh edilen tallhlyetl haiz 
•e temıll hakkı tamamen 
mahduttur. 

8) Acentalar memur ol· 
duklara lıkeılelerden bilet 
alacak 1olculara bedelini 
peıtn olarak bilet Yerlrler. 
Gemilere t hmll olunacak 
yClk •• bayYanlar için umu 
mi ve matbu tartları havi 
konutm•ntoları imzaya ve 
lüzumu halinde malin mu•· 
yeneat •e kendi lıkelelertae 
ihraç ~luaan e11aaıo ıabtp 
lerlne teıltmı huıuıuada De -
nlz Ticaret kanunu mucibin
ce kaptana teveccüh eden 
muamelitl ifaya 1allht1et
tardılar . Yolcu ve yQk için 
b6ktlmetçe muaaddak torl -
feler blllfında na•ul talep 
ve tayin edemezler. 

Acentalar meıullyetlırl al· 
tında çalııaa memurlara yal · 
aız konutmento •e yolcu bl 
letlertnl imza l~la Yekllea 

bulDne aalablyetlerl yoktur 
F) Acentalar memur bu· 

lunduklar1 lıkelelere ı•lea 
YeJa oralardan vapurlara 
tahmtl edilen yOklH için 
ıOmrük •• pollı kanun ve 
nizamları dalrealnde llzım 

ıelea enak ve ••ıalld tan· 
zlm •e lmsaJa ve bu bapta 
gereken idari ve adli teıep · 
bilılerl tfaya mezundurlar. 

J) Acentalar, bakanın ıu· 
beıl bulunmıyan yerlerde 
1alahlyet ve mezuniyetleri 
datreılnde ifa ettikleri mu· 
amellttan dolan bak ve 
Yeclbelerden dolayı banka 
namına •e keza 1al&hl1etlnl 
haiz dli•r makamlar nez· 
dinde ikamet davaya ve it 
bu muamellt dolaytılle 
Oçilncü ıah11laran banka 
aleyhine açacakları davalar· 
da bankayı temılle ve bu 
huıuı için aharı te•kll ve 
az1e mezundurlar. 

K) Acenteler bankadan 
vekaleti mahıuH almadıkça 
kaU1•n ıulh veya tbra ta · 
ıarrufunda bulunamazlar. 

L) Acentalar baoka fU· 

beıl bulunmayan yerlerde 
mahallindeki bankaya mn 
dev•er lıkelelerle deniz fe· 
nerlerlnla idare Ye ııletme 
ılne m6tealltk cari muame
llt için de yukar1da J'azıh 

kayd ve tartlar altında 
bankayı temıll ederler. 

3 - Elyem muıtahd•m 
bulunan acentalara ileride 
lıUhllf eyltyecek olanların 
11fat ve ıaliblyetlerl de yu
karıda yazıh hOklimlerle ta 
ayy6n eder. 

4 - lıbu beyaaname lıG· 
kGmlerl ileride yine uıulen 
teacll ve lllm ıartlle her 
zamaa baakaca tatili edile· 
bilir bulundal• illa oluo•r. 

4 NiSAN lHI 

··~····~··············~~-· l ~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
1

1'J. Kapital: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ = Yurd içinde 261 Şube Ve ltjans ~ = Dünyanın Her Tar•lındo Muhabirler : 
""' Her tirli mral lkraslar-cllier bllc6mle banka mu· .,. 
,,ı amel eri b6ytk ıubelerlncle kiralık k&1alar. '* 
11/. lbbanı• taıarruf Te kumbara beıaplarında lkra· '* = ml1eler. = = I Jcramtıı: Miktarlı lkraa1'jenfo tutarı: : 
• ADEDi LlRA LlRA .. 
• 1 1008 1008 • 
il' 500 508 .,. 
"" 1 210 150 .,. 
• 11 ıoo ıQOo '* 
• Z5 50 1250 'fllt 
: JO 40 1200 : 

• ~ ~ ~o • 
41 ıö8 sOOô • 
1'l B• ikramiyeler htr ıl~ afdll bir •lınak üzıre ıt· : 
; nılle d6rt defa bu mtlct11r uıırlnd111 kura llt tle6ıtı- '* 
"' l11c11ktır. * 
························-• 
Balıkesir inhisarlar 

Baş1Düdürlüğünden: 
Kabili hz,ıt ve tenktı kaydlyle Gönen lnblıarlar •n· 

barlarından Bandırma lıhlHrları anbar1Da otomobil •eya 
kamyoalarla taıınacak J 50 000 kilo idare mali yaprak tO
UinlerlD nakil iti ekılltmeye koaulmuttur. 

l.teklllerl• ıartnameJI ı6rmek ve bedeli muhammen 
olan 1350 llranm yOzde 7 !§ nu teminat akçuı elarak 
yatırmak Qzere 8 4 l 939 tarlblne mlıadıf camarteıl ıOnl
oe kadar C6nen, Bandırma ve HalıkHlr tnbl1arlarına mGra• 
caatları. 4-1-57 

Balıkesir askeri satın 
alma konıisyonundan: 

7000 Çıft 7Gn eldfY•• ile 19027 çift yln çorap kapalı 
zarfla ekılltmeye konmuttur. ihalesi 17 .4 939 pa•artHl 
ıftn6 ıaat 16 da Bahkeıtr Hkerl ıahn alma komlıyonun -
da yapılacakhr . Çorap •• eldtvenlerln um•m tutarı .lo. 
kuz bin Ura olup çorapların tik te.ul•ah 528 Ye eldlvıa
lerlnkl 147 liradır. Çorap ve eldivenden yalnız blrlılne ya
pılacak teklıfler kabul edilemez. !naf ve buıuıl tartlar 
komlıyonda herıün g6rllebtlır. 

lıtekltlerla lbaledea bir ıaat ev•ehne kadar teklif 
mektuplarını komlıyoaa vermeleri. 4-1 - 88 

Balıkesir Vilayet Dainıi 
Encümeninden: 

Rahkealr Memleket baıtabanealnde ketlfnameal ve ıart· 
aameal muetblnce yapılaeak tamlratnı kettf bedeli 70 l il 
ra 48 kuruı olup 15 nl11n 939 tarihine rHthran cumar· 
teıl IÜDO ıaat 10 da tbaleıl pazarlıkla yapılacaktır. 

Pazarhkla ihale bükdmet konafıada teteklrOl edecek 
vlliyet daimi enc\lmenl tarafından yapılacakhr. 

Bu babdakl tartname •e evrakı ıalreyl 16rmek lıte1en
lerla muay1ea vakttte ıelmelerl llln ol•nur. 

4-1-66 

Balıkesir Vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Erdek liman dalrealnln temeline kazık tedarik 
etmek ve çakmak amellyeıl açık ekılltmeye konulmuttur. 

2 - lıtn ketlf bedeli ve tahılıah 1830 liradır. 
3 - Bu ite ald evrak: 
A Projeler 
B Fıat bordroıu, meıaha cehell, keııf hullla cet· 

•eh 
C - F eanl •• huıuıi ıartname 
D - Nafıa yapı ıılerl ıenel ıartnameal 

Olup lıUyeoler bu enakı her ıGa BalıkHlr Nafıa MO .. 

dGrlüiOnde 16reblllrler. 
4 - Eluıltme 14 4 939 cu~a ailnü 11at 14 de Erdek 

bilkQmet kooafında kaymakamlık odaaında kurulu Nafı• 
komlıyonu huzurunda yapılacaktır . 

5 - lıtekltlerln bu ite ald 137 lira 25 kuruıluk uıu 
vakkat teminatı Erdek mal 1aatlıfına yatmlıklarına datt 
makbuz •eya tayanı kabul banka mektubu ile ıbaled•• 
aıgarl 8 ıOn H'Tel •lllyet makamına m6racaatla Nıfı• 
Mftdilrlilğiioden alaeakları ehliyet VHlka11nı •• ttcar•t 
odHı veılkalaranı hamil olarak ekılltme komlıyonuaa 1110' 

racaatlan illa olunur. 
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