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-· ( imtiyaz Sehibi: Ba/Jkesir 
Mebusu Hayrettin KarEJn 

u mum Neşrıyat Müdürü 
Fuat Bi/'al 

Yıllı~ı : 800 
Altı Aylıbı: 400 
Sayısı: 3 Kuruıtur 
Adrts: Turkdill 

Balıkesir 

Her Gün Çıkar . ....-:..----
21 ŞUBAT SALI 1939 G UNDELİX. SİY AS ZETE 

ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: 4108 

Nalıkin Hükiimeti Hariciye Nazırı Öldürüldü. 
Başvekilin Nutku: 

''Gerekirse aşka lnkilipla.r Yap· 
makta da Tereddüt Etmiyeceğiz.,, 

Londra, 20 ( A.A· ) :- Japonyanın 
h" esi altında teessu9 eden Nan
k~m~~kOmetinin Hariciye Nazırı Sen· 
ın ternasyonal imtiyazll mıntaka· 

loh~n, ~"de o·· ıdürüldüğü Şanghaydan 
dakı evın 
bildirilmektedir· 

-------------------··········~---------~~--
,.. 

Balkan Antan· I Mı ır Fra~~o 
~58 Halkavi Daha ':?~?~~~=-~~ Halka Kapılarını Açtı. tı İLk Toplan· HiJkdmetını 

«Atatü:rk Dev:rinin Binbi:r Ese:ri A:rasında, Her Biri Bir Dev- tısını Yaptı. Tanıdı. 
riK e· D .A B k ı· k.l" 1 v d (AA] - Bal· Kahlre, 20lA.A .J-Mı· a payı p ır evrı çan irço n 1 a p arı ar ır.» k :ü~~~~n?.0 kooı ·,. bugOn 11r hGkQmetl General Fran 

W Şubat pazar günu yur- da büyilk bir medeniyet ıe· terdıtıoı ıfade eden bir ha· Bülnette toplanmaktadır. ko hfilnlmetlDI tanımal• karar 

dun lıtr yanrnda yerı/de11 vlyeılne yilluıeltmlf, Tilrk mil kt"attır Hariciye Vekilimiz Şük~fili .crmlıtlr . 
. J.')B Halk~tJ[ dnba Tıırk letlne en kıH yoldan temiz Bunaa lçtn tokıllp eHrle. :;araçojlu il Yunan Byı•e 1 -~-
gtnçli[jiııe vr halka kapıla cemiyet hayatının feyizli t• rtmlz nfına yeniden katılan G oerai Metek ıu vMa::::~ç PolOn'"a ff ari• 
rım <lÇmLşltr. ra k'-ı yollar•nı eçm·ı olen 1 b lavya Hariciye Nazarı 1 t J r I ili. • • ve •d ara ellerinizdeki ro· d Bükr §C muuıl\. 

ur' inkllô.bım11 , sPrl lnluliplar k lb ve vicdanı· a ı d ı b l ı ün gece • Al ın 
nla11 halk t bl tur er e yazı 1 u unan yen etmıılerdlr- cıye ı~azırın 
li J 1' er ytslrıde c)fl<'m mızın en ı: l z •arlaklaradır • Hallcevlerlmlz d ukıler! ile ___,..-

dn:ı ı~:;~;~~ıllıtrkkes larafrn Arkadaılar; .beraber h iç ealc:lmlyen ve lspanyaya Dö- Se"ahatı. 
b ~ u arşıla11 011 Halkevlcrlnto ıon yedi ıe· J 

U gu .. el 11 - eluılmtyen aalmlerl ve mu l il 1 R . ... messeselerin hep nelik ınklıafını ıözden ıeçl· nen Mı:.r. teC er• Loadra, 20 (A.A - oy. 
si aym ,11 d B R k •affaklJetlerl ile millet için U 
H lk 1 u ve AnkC1 ra · tfl Saydam rlraek, karı111nda bulundulu F ter Janll Polonya HarlclJ• 

R~ . eulndt Başoek/I Doktor memleket için kutlu olıuolar, Parla, 20 [A.A J - "t 
cfık Saydarnııı bir nut'·f/• ıevıyeye erdirmek f{ln ıe· muz m nzara ıudur: 1ararlı olıunlar, verimli ol · ıaya lllfc• ctmft olao ı· Nasırı Bekin ,al11ada Loa-

açılmışltr. 11 , . reldrae baıka lnklliipl rı Mılletlmlzla ileri hamle ıunlar. panyol mGltecılerlnden tak· draJ• ıeleceilnl lttldlrmek · 

I" yapmakt da ter ddüt etml· lerlndekl hız,bu Halke•lerlml l b tlaı tekrar 

-

1aşı.ıekll b" nutkunda Ellerinizdeki broıOrler, rtben e 11 10 m tedlr 
.,. ı . yecei•z. Bu lnkılAplar bizim zt de relecek ıeaeye kadar ~·~!!:~~:~:=rn~O~~tO~r~. =.....,,~;:,.:~===~=-:::=:::= 1 Ur/\ tflkildbıtıw yıicelig-/n/ aJnı r;amanda ıtzlere halk· ıpanyaya 11 

1'l lk için o kadar h yatldlrkf, bun ne v\ilatçe nede sayıca lhtl 
u eulerlnin büyük baş(Jrı · 1 rın önemini Rü yük Milli klf l 1 •- h l 

lan fll anlatmışt1r IJu d• ., 1aca ı ıe m yecc" e 
ğ ll .. Şef imiz lımet lnönüaün fU cettrecehtlr. Bu lçtımai ha 

u nutkun bir ııarçası m .. ı d d l 1 d Su:ıt erin en daha kuvvetle 1atımızın alma 1 eri e lftne, oync11 alıyoru:: f 
1 ı_ a ade edecek ı&z ö1lemek· •ıentıled ı ~ınl, ilme, fenne, 

eYlerlnln maksat •• manl
aını, ıeçen yatlar içindeki 

blzmetlerJal ıöıterlr ye lı 

bat eder mahiyettedir. Bıl 
• n .. ıraz uçurumunun lıten . • • 

1 te gOçlük çekerim: sanata karıı Türk •ataad · 
rana 1 mltken Türk milleti T 
bQ 1 d ,_ « ürk mlllcUnl az z maa · ıının ne kadar raibet 161-

oyeı o h;I Y•t•ma v yQk_ 

ıılı, inanlı çalıımalarlle bızt' 
memnun ed n Ankara Haf 

Siİahlanma yarışını Kim 
Kazanacak? 

•elme kudr ti btlh • au em 
ıalıız it hraın nlıAı ile ıllkı. 
Dip kurtuldu Bu kurtuluıun 
~OyGk dehan, Ebedi ~eflmlz 

t Uhklin adnu lıunada H Y· 
1 U anararn 

Atatürk denlnln bto b ir 
•• rl ara11nda her biri 
bir devri kapayıp bir devri 

~cao birçok inkı lap-
.., •ardır kı , bunların hepsi

ne birden biz «Türk inkıla
bı» dını •eriyoruz 

llatarJan:ıamıs llzımdır ki, 
bu lnkıllptan öne , 150-200 
•enedenberl16ze çarpan te· 
ıebbüı •e gayretlere ra . 
men llerlemeılne engel b ir 
çok manialarla bir ortaç ğ 
ce ly U manzarası vere 
ve bOtüa cthanc bu g&zl 
lfÖrlll o Tarkı, • ancak bu 
lnkı l P ha lel r1 deo ıonra 

illi '1lodern bir d vl t v 
cemiyet olma yoluna alrmı1. 
tir . 

flerllyeo m deDIJet lemi 
içinde TOrklye, ancak yurd· 
daılarao kef a11na, yfcdanıl\a 
nerjlılne hOrrlyet • lnld 

ıaf lmlıtlnlarını veren bu 
lnklllp zihniyet •e netice 
lerl ı Y ılnde hakiki yfik 
ı k mevkllnl bulacaktır. 

Aıırlarc:. çckthntı fellket 
ve ıdbar devirlerini bu mıl. 

let, yurdd ıl rın ölçuye 11i 
auyacak kao ıellerlle silip 

ı&tOrmOıtür. 
lnktl pçı vufımızı ma· 

lıı da ıudur: H m yaptı · 
l 1rtaı1 ıuktlipları z bebe 
ltaıb aıbt daim koruya· 

c'l•ıt, hem de TOrlı: mlJe 

hu ••tl••IJ•tl• e• 1 ıtlu k 

Halkevinde 7 ci Yll 
Dönümü Merasimi .. 

k vtnlo lçtndHlnlz· Bu me· 
raılmdeo •oara v içinde 

1apııcaiıoız bir dolaıma 

ılzl lialkevl fıkrln ve mak-

ıadına derhal 111odırmaja, 

alacajınız izahat ılzl aönOI · 

Gündüz va oecı Halkevindı roplantı yapıldı. Yll dl· 
nümü canh bir ıekil~a kutlulaod1. 

lü •e heyecanlı bir Ualkevl 

Japmaia kafi ıelecekttr. 

Buradan, bir daha bütan 

Paaar ılnü yurdun her 
tarafında olduiu gibi, ıehrl · 
mis H lke vlnde de Halkev · 
lerlnlo kuruluıuoun yedinci 
yıldöaOmii kutlandı . 

Meraılm rad10 •••ıtaatle 
dıoleoen Ankara Halkcvfnde 
çalınan lıttklil martı lle baı· 
l ndı Müteakiben lhıvektl 
Refik Sayd mm verdiği rad· 
J•d n ıredılen nutku alaka 
ile dıol ndl. 

Daha ıonra Valimiz ve Par· 
ti Baekam Etem Aykut; 
H lk vlerıoın eayeılnl ala 
t n bir ıö1lev ver.ti 

Etem Aykut bu eöylcvlo 
de Cumhuriyetin halka ver · 
dlll bOyQk deferln cıHalke.. 
lerl• ile de eo ıOzel bir ıe
kllde tezahilr etmekte oldu 
funu ıôyledt Hallccvlerlnln 
memlek ttelıtl yarattı§ı ma 
arif hayatını tebarüz ettir· 
dikten ıonra tehrlmlr. Halke· 
•inin her cthetce dlier Hal 
keYlerln tefevvuk ettlilnl, 
bunu merkez umuminin d 
mnt addlt defalar h~h r 

ettlllnl açıkla ı . Ya lnll': bu 
arad b zı ıube l crlo li1llr 
oldu u ıelcılde f rtlıy l ı&1 . 
t r medlk l rint, 6nQ Chı:d ka 

yıld onların da d ha verfmlı 
lr hale ı•lm .. ıul huıe1.len 

ev•el bir •atandaı, bir Türk 
çocufu ııf atlle temcanl ettl
ilnl ilin etti . Valinin de 
ferll 161levl alkıtlar ara11n· 
da ıoaa erdi . 

Maarif MGdürl Nazım 

Ôrenıun, V allyt takiben bir 
ıöylev verda. Maarif M6dü. 
r\l bu 161levlode H lke•le 
rlnln memleketteki roUınn •e 
içtimai b kamından tahlıl ı nı 

yaph, alaka tle takip edilen 
nutuk alkııl rl ıooa erdi . 

memleket mü e••erlerlne 

aeıleDlJorum: 

ÜlkCUü, u1aaık , aydın, 

arkadaılar, 

Memleket •e millet his· 

metlae ne kadar haaar, hat · 

tl ıuıamıı oldufunuzu bili

yoruz.Bel ki ılk dG9üaüıte en 

ıOnl lmkio aklınıza gel-

mez. Size eo d•fru •• yQce 

f abrl h izmet parol 1101 veri. 

yorum. Halke•lerl Je tlglle 

alnlz . Btrblrlolzln bılgılerln . 

den, tecrlbelerlnden lıUf ade 

ederek aOratle kalkınmanın 

en feyizli lcayaağı olao 

Halke•leramız hem yeUıme· 
nlze, hem de yetlıtlrmenlze 

lmklnlar hazarl•m•lı için 

Halkcvf 8 ık nı f eyzl 
S&zener, Halk vlerlnfn 1932 
den buglne k•dar rhıım, 
muhtelif f aallyetlerfnl bula
•• etU. Btllh~re ıebrlmJs 
Halkevlnln ıubelertnln her 
faall1etlnl ayrı ayrt rakam · 
larla tzah etll, yapılan ve 

kur11lmuılard1r . 
yapılmH• dGıQnGlen itleri 

Dalma muyaffakı1et dt 
ıaJdı ve alkıılandı. COndGz· 

lerlm.» 
kü törene de b6ylece ıoo ,,.. l=::;;::ım::::m-==--====---==:==-ı-=al 
rtldt. 

Gece de t msll kolu tara· 
faodan lıtıklll plyeıl ıle Ka· 
nun Adamı adında iki plyeı 

teauıl olund• Bunları mO • 
teaklp iki de filim ıfhterll
dl 

Mlham red Vali Et m 
Aykutla, Korıeaeral Kemli 
Dolan v k labalık halle 
ba:aır b11lund•. 

Tekirdağında 
Ordu Evi. 

Ankua, 20 ( Huıuıi ) -
Tekırdafıoda orduevinin 
temel atma erulnıf buıon 
va pılmııtır 

Meraılmde General Ke
mli Balıkeıtr, bir ı&yle• •er
lllftUr. 

slllhl nm• ı1 ı bir yarıı h llal aldı. 

Milletler ra11od f ıııal etmek için btltO• mevcu· 
Herk•• eD 6n ıa 1 

_ 

etin duıtft 
d lyettle bu ıayc~ID; bir neı eye döoen Milletler Cenıl · 

f ıml var. cllm yl ı Me ılllhları azaltma konferans-
lı l ki çın aııo .. · k 

yetinin u arı bbü ler temenaller, dOn1ayı ııtme 
l rı, ne buna ıd teıe ~ , 8 lly llm: Bakahm; de•let· 
lstodlil yoldan ıı.lıkoyam• ı . ki B zı diplomatların deri 

Ye •arac ar .. 
ler bu yoldan nere 

1 
y k bu fikrin ak•lnl mOdafaa 

b Iha Ol' 0 18 
ıOrdüklerl ıt 1 ıu ·h b 1, ŞOpheılz, &ki tarafın da a 1 dlfl ıtbl ar m • 
dealerln ı Y e k d4 Qncelerl nr. Yalnı• banılıt 

kendilerin• 16re mantı 1 Uf 

t1abeth?. . 1 lı ıoal r h l ed cek . Ye -
Bu lraraıık muadeleyl ıe ece- l 1 

l i ahahya ma o asın 
ter ki bu, laıan ' a P h rdl Neteldrn Pran-

d ılllh yaraıına ız • . l 

E"et, l!ınJ" l 1 1 iki 1Dlılin• ~ıkarm•I• karar aı· 
ıa ha•• ku••et eı n 

k ti Amerlk ya mGblm mtktud ta1are ıl· 
tardı. Bu ma ıa • 

parııt 1 ptı . ' n ıtlihl nma mHrafına 340 milyon 

lnrı~~r•:1t;:11; a;.~;,,t:. Halbu t gelecek ıeoe lngtllz moda 

faa bütceılnln 850 milyon çıkarıl caiı btldtrllmektedlr. Bu 
mGthtı rakam; larılterenln ııl&hlanma itine yerdlfl ebem· 

mi '~'~::ı~":;m;~l~n~:.f •:·~~, Rumilin teki:~::;. b::-::::.~ 
Odofaa1a ald 1'9ımını dikkat• d~fer bir f J J 

d alan ltalra. A maaJa, •· 

Bu ıurubua karflllD " yer k Ule dtfer· 
pooya ~ırblrlerlle ltblrllil J'•pm• ıur• llhl 

lerındea daho. evvel davranarak 1933 daaberl ıt •n-
maktadırlar. 1 l&LI 

lı:' • bu bG Ok de• f'tler si a aama 

B u da g6.terlyor ' d d . 
d k l lı: lı ıu iki cephe Gzerln c ır . •tin e arıı ı 

f J ılt re . Amerika . FraDıa... Diler tarafta Bir tara ta oı 

ı 1 1 J Pooy• Yarııı bg iki ~ruptan hanıtıl 
A m aya · ta ya· a · · 
k z nacak? .. 

H r eGo deflf D yeni 1enl • zt1etlerln dofurdufu hl· 
d ıseler aoOnde kati bir hOkOm • rll mez. Yalnız; loııltere, 
Fr ••• ve Am rlkada her tOrlO iptidai madde •e para 

dıt rlerloe nazaran boldur 
Oaun ıçto ıtllblanma yaraııuın daha zl1ade b Dç de•· 

let ı rafından kazanılmak lbtimallaln ku•••tll oldulu ileri 

ıOrDlablllr. 

T'1vlik (.Jnutulmaz 



A 
1 

Modellerin resmini ayını. · 

dan, ba n bak yapmakla 
tamnmıı A•uıturyah bir re&
ıem vardır. 

A len lrland 1ı ol n Ko 
lın K.al han lımlndekı bu 
reaaam, reaml t yapacağı 

klmaeolo karımna ıeçm k 
tense ODU bir yDaDID ÖDÜ 

ne oturtmyak -.e ıeami, ay 
nadaki hayale bakar k yap 
mayı tercih ediyor: Şöyle 
a•latayor: 

- Reamlnt Y• ptaiınız 

ktmae lçta ıaatlerce put ıı

bt durmak çok caa ıılncı
dır. Bunun zararı yalnız 

kendlılne deill, aynı zaman
da re11amadır. ÇGnkl, canı 
ıılnlaa •e patlıyacak ııbı 

ola bir adamın ylztındeki 

lf ade kadar re11amı mltkGI 
•azlyete ıokan blr ıey yok· 
tar. 

0Dun için ne yapmalı? 
Re11amın karı11ında duran 
adamı oyalamalı, ona ıtne 
ma 16aterlp kukla oynata
mayız ya! .. 

Fakat, reaıamıa, tablo 
l zerlnde yaptıkları merakla 
Myredllecek ıeylerdtr. Llkln 
ne yazık kt, re11am tabloıu· 
nu 6nüDe ahp modeline 
kartı dCSoOnce zavallı adam 
ıadece tablonun arkaıındakl 
tahtalara bakmak m cburi
yettndedır. 

• lıte benim ayna uıuUim 
bu•• bir çare buluyor. Mo 
dellml aynaanı karıııın 
oturtuyorum •• reımlnl ay 
nadan akıeden h•yallne ba
karak yapıyorum. Bu ıuret 
le o aynada hem kenalıtnl 

hem de beni tabloy• ya -
pııımı ıöreblhyor. 

Bu da ILendlıl için heye
Hnla takip olunacak bir 
ıerdlr. Eler fen bir •azlyet 
aldıyıa , aynada bunu da 16 
rerek dlzelteblllr. Canı ıı

kılap ıurat Hac•~ olıa, bu 
nuo da farkına vararak, 
suratının ne hal aldıiını g6· 
rüp deilıtlrlr. 

Ha11h, ayna uıulü hem 
benim için, hem de reımlnl 
yaphiun klmıeler için çok 
iyi bir uıuldQr. 

Fakat bu yilzden re11a-
11nn ba11na bir hadise ıel · 
mittir kl ber halde ne kf.n 
dlıl memnun olmuıtur. ne de 
reımlnl yapbiı d m. 

Aynadan reılm alm nıo 
mahzurlarından biri fOphe 
ılz, bir loıanın 1111fının, ııol ; 

solunun sağ olmasıdır Ce 
ketinin öoG, ıol sağın üeUi 
ne illldendıil halde ynada 
t rslae ı6r0lür. Mendil ce · 
bl ıoldan Hi• ıeçer. Belki 
bunlar küçük btrer d § ı ıı -
ilktir. Fakat rc11aw bunla
ra da dikkat ediyor •c ce · 
ketlerin önlerini, ceplerini 
aıhndakl gibi düzeltlyör. 

Ressam blr ııeneralln por 
treıl yapark n de ceketinin 
tlüimelerlnl f laD doğru reı 
medıyor. Fa kot bir nokte) ı 
unutuyor. 

Re im yephrken gener 1 
da bunun farkında olmuyor 
fl\kat, tabloıunu alıp git 
ttkton ıonra ertesi ıuo geh 
yor. Portreyi i.det reasR 
mın baıana atar k: 

Y ptığm ıc) e bak! dl · 
ye balrıyor. Beni r zil ettin 
Herk b nimle «kılıca y tı· 

• 
1 a-

ılı ? 
lı tar fa tahmıı!» dıye 

a lay ettı. 

• 1 

irS · bay Ve 
şçavuşla ı 

Mılli M defaa Vekilett 

u Seneki TiJ..
tün ihracatımı~ General ıı a)etind e hak 

l ıdır. Rt: u m, öz.ür dt ıtvor 

e aynad n reııım )&pmM ıo 

cez sım çekerek, ıeoneraltn 
portreılnl tekr r yıı pı) or 

Si. 1 1 
emlrbt>rler • e ıeyls erleri 

Tütün mahıulümözüo eO 

büyük müıterl l Amertkedıt· 
Büvük rağbet gö&terıleO ... , 
Türk tütün\erlnden Arnerı" Buoun\a beraber Ko\ln 

Kalabırn aynad o reıılm yap 
maktan v z ıeçmlt değıldir. 
Halli aynaya baka balca 
rHlm yapmaya o kadar alıı· 
mııtar ki canıız bir ıeyln ret
mini, manzara reıml bile 1a
parken ayaa kullanıyormuı 

ve halk ara11nda «aynalı 
re11am» diye t nanmııtı . 

Mecli.s dünkü toplantısında muh
telif evrakın müzakeresini yaptı. 

K.olto re11amlar arHında 

pek beienllen blr 1&natkar 
dır. Gerek eıkl kllılk resim 
taraftarları, ıereken yeni 
reılm cereyanıoı ıOdenler 
onun eaerlerlol beienlyorlar 
•• takdir ediyorlar. 

Kolin, ite bir doktorun 
yanında aılıtan olarak beı 
lamıı; fakat ıonra A-.uıtu 
ralyada bir ııhhl heyetle 
beraber bir yere ııderken 

kaçmıı ve re11am olmuıtur 

1 

t 1 ı ... 1 ............ ,... --

RADYO 

~ 'NllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

21 . 2 - 939 · Salı" 

12 30 Proiram, 12.35 
TGrk müzlii (Oıman Pehli· 
••n) halk türküleri, l 3.00 
M mleket saat ayarı, ajanı 

ve meteoroloji haberleri, 
ı3.10,l4 Müzık (Küçük or · 

keıtra - Şef: Necip Atkın), 
] - .Stede - Siiara içen tuz, 

2 - Gle11mer · Sabah ıeli.· 
mı (f antezt), 3 __ı Rra;.ıoı 

Entermezzo, 4 - Hruby -
Vtyana operetinden {Potpur•), 

5 - Gaoglberıer - Benim 
kAçilk teddl a1ım {ıakaafon 

parçaıı), 6 Hıoz Ltok -
ldtermezzo, 7 Vmorio 

Yalnız ıana ( Seren d ), 
8 - Hayda Yaradı hı 

oratoryoıuod n parça. 
18.30 Proğram J8.35 Müzt 
(Bele müziği - Pi ) 19 00 
Konutma {Türkiye po&l 11) 
19 15 Türk ıı Qzlg l (lnce en 

faalı - s~g&.h faılı). 20 00 Aj· 
ane, meteor olojı h b~rlerl, 

z r at boru l (flat) 20 15 
Itırk müziği. Çalaol r: Re· 
oat Erer, Refık Fen n. Ru-
9t-o Kam. Cevdet Koum. 
Okuyanlnr: Necmi Kıza, Sa
fJye Tokay. 1 o~man be 
yln Babnh peıre\• I 2 Mah 

mut Cel lettln patanın f l\r 
kıaa (Fire kın }. 3 Haf ıı ı n 
e.eır ı ı (Dıl mc&t olur) 4 
Ztya paıaoıo t orkm (Semti 
dıldere bu demler) 

5 - Yeurı Aıımın şar 

km (bu y z geçen ) 6 
Türhü (Yürü dilber yüru) 

7 Alı efend ın ı o N ıhav nt 
tarkm (Severlnı yine) 8 -
Kcftk Fenanın Hicaz ıarl ıı 

(Geçti rüz ar) Y Şevkt 

beyin hicaz. tarkm (btlmf 
yorum brıneı. (ooldu ) 1 O -
. .. . .. - S z ııemt.I f. 21 00 

Memleket Hat ayara 21 UO 

Düo, Umumi Vilayet Mec 
liıl v ali 8. Etem Aykutun 
be§kanlıiında ıaat J .45 
de toplandı. 

Meclıı zaları•dan bazıla · 
rının izin tçtn verdikleri tak
rlrlu okunarak kabul edt\. 
dı. 

Ruzo meye söre e••ela 
zabıt bullıaıı okunarak lttl
f akla kabul edıldt. 

Bundan sonra enakı •a · 
rldenln aıaiıdakı maddeleri 
okundu: 

1 - Parti dilekleri, 

12 - Mulaaıebel Huıuıl-

yenin Suııjarhk kazası ta . 
bakkukundan 7 lira 43 ku 
ruıun terkini, 

13 - Muhuebeı Huıuıl· 

yenin Bandarma kazası ta· 
hakkukundaa 1 lira 65 ku· 
ruıun terkini, 

14 - Muhaıehel Huıuıl· 

yenin Su11ğırlık kaza11 ta -
hakkukuodan 2 llra 70 ku· 
ruıun terkini, 

15 - Mub ıebi Huıuıl 

yenin Suııfırhk keza11 ta
haklnıkuodan 4 lıra 12 ku · 

ruıun terkini, 
Daimi Encümene b Ya1elt 

en ak, 
16 - Muhaaebet Huıuıl · 

ı - Durauobey kayma
kamlıiıoın Dureunbey Ha· 
•a K.urumı,; ıuberlnde Umu· 
mi Mechıı temsil etmek 
üzere bir aza lntıhabına da 
lr yaz111, 

3 - Mubaaebel Huıuıl
yenln eababı kanuniye do
laylılle Su11iırlık lrazaıı ta· 
bakkukundan 7 lira 12 ku 
ruıun terkini, 

yenin H uıu~l idareye ald 
Bıiadıcın Hisar köyündeki 

keplacaoın tamir veya yeniden 

4 - Muba1ebet / Huıuıl· 
yenin eab bı kanuniye do
lay lılle Su11ğırhk kaza11 ta· 
hakkukundan 18 lira 90 ku· 
ruıuo terkini, 
· 5 _ Mubucbeı Huıuıl· 
yenin eıbabı kanuniye do

layaalle Bandırma kazuı 

tahakkukundan 105 lira 60 
kuruıun ter ini, 

6 - Muhuebeı Huıuıl· 

yenin Umumi Medlıe nlya 
ben Daımi Encümence yepı
lan lkirıcl terklD muamele
ılnln takdimtne dair yazm, 

7 - Muhaaebel Huıuıl· 

yenin kanuoi ıebepler do· 
laylılle Banduma kazuı 
tahakkukundan 595 Ura 92 

kuruıun terkini, 

8 - Mubaaebel Huıuıl-

yenin Suııfırhk ko70H ta· 
hakkukuodöD 1106 lira 60 
kuruıun terkini hakkındaki 

yazıeı. 

9 - Mubaaebel Huıuıt . 

yenın UursunbeJ kaEaaı ta
hakkukundan 43 lıra 95 
kuruıun terkınt ha kıoda l 

yazısı 

J O - Muhasebel Huıuıl

yenln Suıığırhk kazası ta
bakkukund n 462 lira 96 ku 
ruıuo terkini, . 

11 - Mubaaebel Huıuıl 
y nıo Bandırma k z 11 ta 
hakkukund o 8 lira 75 kuru· 
ıuo terk•nl, 

Koouım (Hukuk 1lmt yay
ma kurumu) 21 15 Eıham, 

tahvıllt, kambiyo nukut bor · 
ıası {ftal} 21 30 Milzık (r· d 
yo Oıkeıtr aı - Şef: Praet
orluı Eugen dalbert: Yo1 
çıkmıı (Dıe Abrelıe) uver 
tilrü. Hermaoın Goetz: =sen· 
fool fa msj6r . op.I. Allegro 
mocf.erato intermezzo, Alleg 
retto Adaılo, ma non trop· 
po lento final, Allegro con 
fuoce 22 15 MGzlk (Caz 
bant Çfgan) Lantoş Orkeıt· 
r ıı 33 00 MGzık (Sinema 
ıeaı) 23 45.24 Son ajanı h -
berlerl ve yarınkt pro§ram. 

tnıaaeına dair yaz111 , 
17 -- Mubaaebel Huıuıl· 

yenin Bandtrma kaymakam 
eYlnde yapılacak . tamirin 
karara bailanması hakkın-

dakt yaz111, 
18 - Mubaaebel Huıuıl· 

yenin Balyanın Semiz, 
Yığitler, Doianlar, Avıar 

köylerinde ÖJ ıabııyett 

mane•lyeal namına açatacek 
ocaklarda hasıl olac k tıU· 

fadenln köy mekteplerine 
-.e heyet odalarına tahııa 

edıleceilne dair yezıaı, 

19 - Sıhhat Müdürlüjü 
nGo Memleket bastahancıl 
ıçtn 25 lir 60 kuruıluk 

elektrık malzemeıl müba · 
yaaaıaa dair yazı11. 

20 - Maedf Müdürlüiü 
nün Kayabey mektebine 
yaptmlan dere zılı bedeli 
J 4 lıranın ver.flmeıine daır 

yazıaı, 

21 - Maarif MüdQrlüiü · 
nün Aywahk merkez Cum 
hurlyet mekt bının 59 lıra 
60 ku1uıl tamiri h kkın 

dakı JaZlll, 

Bunlardeın Huıusi muha 
eebenla Laiadıçtakl 

Hıı r kaplıcaıııom 

temırl ve ycotdeo toıa11, 

öy ve n htyelerde yapıl

ıa:ı kta olan mekt..plerın ıh 

U açlarını öal mek üzere 
ilzam ll'len tahılıatm ve 
rllmeıl huıuıu dakl y zılara 

okundu . 
B ık n; Evvela bu y pı· 

Jarın ne dereceye kadar ıler· 
ledlğlnt ve he nın do 11eneltk 
ıeliri nedir. T mir ml,yokaa 
yıkılıp yentdco mi yapılmasa 
huıuıu sorulmak üzere tek . 
r r Huıuei Muh ıebe Müdür 

lüğilne tode edtlmeılntn doi 
ru olacağını izah etti. 
Bunun üzerine enak Hu
ıuei Muha1ebe Müdürlüiüne 

ha•ale olundu. 
Bu ıene Sı ırcıkt kurula· 

cak ol n pmoaymn her ıeae 
Man aıta urulan panayıra 

ilhakı tçln Hilmi Şeremetll· 

ntn dıleğl heyeti urnumlyece 
kabul edtlmtyerek Sıiarcık · 
t d 20 e,luldeo 25 cylıllc 
k ar ç ili lok btr pa 

ha kındakt le nuno ek ol · 
rak yeni bir proje hazırla 

mııtar. Buıün yürürlükte 
olan 1600 ıayıla kanuna 
ıöre cumhuriyet ordusunda 
emir eri yalnız teğmenden 

mar ıa la keclar verllmeltte· 
dır . 

Ordumuzd yükıek m -
ka •• htıı:metlerde bulunan 
maraıal ve generallere teka · 
üt olduktan ıonra hiçbir hiz 
met eri verilmemekte t• bu 
yGzden ordunun çok emekli 
-.e ıereflt birer uzuvlara olan 
bu z t1Br tekaütlüklerlnde 
ııkıoh ve zorluğa düomek 
tedlrler. Bütln ömrftrı ü ve 
tükenm z meHlılnl ordu •e 
memlekete -.akfetmlı ve bu 
ıayede btlyük makamlar al 
mıı olen m r ıal •e gene· 
rallerfmizlo bu lhtlyaçlerı 

kanuna konacak yen' bir 
bOkOmle karıılaoecBktır. 

ı· 111 ar fabr!katörlerfnlo 1 

iara harmaol rını karattı' 
dıkları mlkt r bu um• bir 
mtıll artm11tır. Bu huıuıtı 

~ Cl' alakadarlara ıeleo malolll 
ta ıöre nefaaet ttlh rlle ço~ .... 
ıerl ol n Amerikan ınto 

leılnden yapılan ılfaral•'' 
kanıtırılao (ürk tütünlerıle 

t· onların bir derece ncf aee 
lerl temtn ol~nmaktedıt· 

- o· Hatta bu aeoe Türk tul 
• e oündeD Smyrna adlı bir O 

x. e· 
vJ ılf ara çıkarıl cağı Ö5r 

nılmlıtlr. Eğe mıntak•••"'" 
tyl clnı tütllnl rl, bu ıeoe 
tamamen ıahlmııtar . S•t•I; 
mıyar k e lan müıtab•1 

•• elinde bulunan tOtünler • f 
~ı ve orta kalltedendtr. 

1 
Orta kalite t ütüolert11'1j 

Almonya ç kmektedır. Şll''11 
diye kadar Almanyaya 6 ı1l 
yon mark kıJmetlnde ıati1° 
aevk ve ihraç edılmtıllr · 

ı ,e 
Bu tütQnler stonbul l~I 

iz mirden alaomıthr 
m emleket 11raaındakl ti'' 

l - bd ceret an aım 11aa gore 
miktarın 18 milyon rnarlı' 
16kıelmesl lazımdır 

~ 

Hftkftmetln yaptığı tedkak· 
ler neticesinde, yabnocı or· 
dularm ço~unda mütekait 
mareıallara birer emir auha· 
yı ve bın larmda da korge· 
neraUere birer emir eri ve 

ri lm kte olduğu aolaıılmak 
tadtr Bu ıııebeple yeniden 
h zırl nan projede hüküm~t 

bu noktnya lpret etmekte Lik Maclarıtı~ 
•e ıunları aöyl~rTıektedlr: , ı 
~-.. Ordumuzda yükıek m . M rt lptidasıtı 

hamlar almıı olan 7. tlaran ~ 
içtimai seviyelerini ve ordu da BaşlanacO 
da adl rı ve hizmetleri bü · 938 939 Yıla ilk maçl•': 
yük ıeıygı ve tiikrıın tle em oan fık 11türü ü teozlrn eı 
lao bu zevatın mümtaz ~ah- rnek üı.ere, bölg mlze b• ( 
ılyctlerlnl korumak, ord u ve lı kulup murahhaılar111ıı> 1 

b ıe' memleket için bir orç ve Urakile 25 ıubat cumar , 
kadtrtlo!lılık icabı oldufuo· . eünü Halkevınde bir lDP 

d n . sin haddi ve nuılfıliyet h:ınta yapılacaktır. bo 
dol yhU..~ cumhuriyet orduıu Ôjrendlilmlze ııöre. , 
maraı llıiı, büyük amir 1- yıl ilk meçlım t.ie ve ~:~ 
lıktan mütekait ol nlara bl mara ıuruplarandan ımOttfe ~ 
rer ~m r ıubayı ile birer o lacaktır Eğe gurubuna f: 

._ lı' 
erbaı beoça vuıu ve t10r rlmtz Tekıporu tle Ay•D b 
g~oeıallerle oramtralhktao takı Ad rıpor kuluplert d• 
mütekait olanlara da birer edil cektfr. 
emir eri verilmesi için bir 
proje hazırlaomııtır » 

Madde ıudur: «Sın haddt 
•e maluliyet dolayllıle cum 
hurlyet ordusu mara§alhiı 

ve büyük mlrallıktan mO 

tekalt ohınl ra b rer emir 
ıub vı ile bir emir baıça 

vuıu ve e m suretle orge· 
ner ilerle oramtralhktan ınüte 
kalt ol ~l ra birer emir subayı 
b §Ç8VUfU ve korgcnerrılhklc 
iı oramlr Hıktan mütekait 
olanlara da birer emir b ı-

ç vuıu vcrtllr » 

yırm açı\muıoa karar verildi. 
Sıhhat Müdürlüğünün 

Mem leket hraatabaoeBı 

için 25 lira 60 kuruı 

h:k ele trl ' malzemeıl mil
baya tına dair yazıelle me -
arif müdürlü ünün K yahey 
mektebine yaptırılan dere 
zıli bedeli ol n 10 lira he
yeti umumfyece ka bul edil
di 
Makamı 11~ aıet, görulen 

lüzum üzerin ecli ıo 25 
fUbat perıcmbe a bahı sa l 

1 O d toplenac ını bildir· 
dl. Bö.rlece örO melere ıoo 
v rildı. 

.................. -~ 
Gömeçte 

1 

İ~manyoıdu namında '}~1 

b r spor kulô~u 'çı'u 1,, 
kött.,ııı ,, 

.~ 
günden gQne hız ld' ~1ıJ 

Yurdun her 

olan apor hareketleri, ııı1' 

yetimiz çevr ılndekl et'' 
ve oahtyelerde de o 0 1511 

ti rleme tedır . ıl 1 
.Memnuotyetle öjreod ıs''' 

ze göre, Göm çte ld tı'
yurdu adı nltında J 

tt 
por kulübü açılnnf • 111 ,,t ' 

içi bölge kanalı ~,, ,,c' 
Genel DJrektörlille °"° 
edtlmltUr. ı~ 

V nl kurubn yurd&J~el 
re bey tine e geOç 

ınuvaffakıyetler dtlerf:t• 

G n 
., 

ıdı bir ıe~!~ı' 
Evvelki gece, Bür~; 1ı, 

Hulusi adand btd, b ~' 4 

e•e g. ' r~k 30 şl~'1~1 ıı 
df Nt-cla admd ld ~ t ,ı1 

kançh aebebıl l bdl ı' 
idd• ve ştk ~et ofuod&ı 

y k l nmııtır. 
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J Tarihteki En 
J Büyük Spor 

I' 

edi, arga , Memleketimiz
Yiyen çocuklar' de Bir ilim Aka 
~nnelerı bakmadığı ıçın demisi Kuru· 

kümetl rde yatan, karınları· avgası. 

P zde ıpor maçlcnodııki nı kedi ve karııı yiyerek facak. 
ka vıalar her e1ln bildi il dovuran bu ıkı çocuk han k l 

;r Bizde bır akademi uru u• 

St d 
bir ıeydlr. Fak t mazide de tanın bir lcöyQrıdedtr. :ıuubahıo 

oya inoviçin istif asından •por v• oyun y6z6nden ç•k- Çocukı .. ın b.b.ı ... yok ~··uloı•m:~~ı:·:ı •• ı..de 
S H 

mıı birçok krıvgalar vard1r ki tur. An•eleri onları ıhm l uyor ve lablle· 

onra as l Olan Vazı·yet Ve 1 buoıar bnzan dabm harp d ı mıye kıaııerıo n:ıa o e erek dostu ı e yaııyor c•klerl götterthyor. Bu ara · Ye • K b • manzaraeı btll! göaterml tır. Çoculclııırd n biri kı:ı:, biri .. -nev 

nı a ıne Hakkında Rum-, Tarihteki en büyük ıpor er ektir ve •ktıl de ıeklz·on ~:~.!:ı':.:~:n~:d~:Dl:~ gaıt 
en Ga t ı . . M t ı ı kavguı Mtllittan c•vel 532 ynılarındadır. d 1 ku ze e erJlllll Ü 8 ea 8Pl.

1 

seoestode Bıı.anı (buıünkü Anneleri onları eve alma- terılecek ve Aka em l ruluua oolardan da aza o a 
Romen b y lstanbul) da olmaıtur. O dıiı t~in zavallı çocuklar 

aeını, ugoıl Y cak. 
~"~~ vakı k bine buhranı ' znman Bızanıhler büy6k clvardakı bir ümeıte yatı- Btzdekl aluıde'1lt A•rupa· 

1

a ınd bernçht 8.tt neı· araba yarıılar1 VAparlardı· yorlar ve ç6plOklerdekl bul· dakl beozerlerıoden belki bu 
r Y

8
•t

2
ta bulunmaktadır ı Bunlardan btrlnd~ mağl6p dukları ıeylerl ylyorlarmıı. ı. Çilokü clhetteD ayrılacaKtır ' 

1939 Tarıhıt U oianlar, hflk1tıı:lığa uöradık · N.bayet bu bal çocukların h akadenıl•l 
aul D&"et•aı y nCver 1 • franıanıo meı ur 

!'!. • .... .. ı ı ıddt dl ı t cani rına t k demlt ve bet ,.mı•an 
atyaai .. 1 .. goı avyııdakı 1 arını a e yor ar ve a kadınlara kapıaaoı ay :r 

... az yet « S f 
1 1 

b h d kalannıD dellletl tle pollle d " h lındedfr. vıç k b ' Yeni vetko 1 rı. ter arı t e f.'re er fğer bir Ayoaroz a5 ı 
a lneıh> b 

1 
f mQracaat ederek, ıünlerce k k dcı:nlıl •eırtyattıır. ı 1~1 l\ltanda ı tara ıt karı1 kavıa ediyor Yalnız, Belçl o • a 

5
1 bl ı ç kaldıklarını , hattl kftfıa b l 4er •e 

ezcG-le ~ r rnakalede ar . k dıo aza da ka u e .... ıoyle d l vurup yfme~e mecbur of- k •·adın mu· dır.· eni mekte Dahıl1 harp h lıol alan g fraotanın blrço • I duklarıoı, karg bulrımayıo 1eçl lr· 
• 0::.

0 

Bel dd bu çerpııma günlt>rce devem laarrlrlerl oraya asa .. gr ca kedi ylrecek kadar göz· 
b ı a n gelen ha ed yor, tehirin Lüyuk bir ler b er er, Svetko 

1 1 
lerlnlo döodülünü ıöylemlı · da da ıkt aıırdao e · 

altınd 17 ç n rlysaett kısmı harap olu or ve 30 lerdlr. Kuıya 
Jenl kablrıenln te rl ilk defa olarak kadın aka· 

1

1
11 ettı&tnı btldırmektedtr· bin kııı ölüyor. Kadıo çocuklarını ıhmal l ı bu deaalıl aza11 yeni ıeçt 111 1 . 
er. ıuçu ile mahkemeye ••rtl -

1 
iki a1trhk tarihi 

S•bık St d mittir. unuJor. d ı ıat 
oya lnovıç ahi· R. Stoyadlnovfç olan RuıJ• thnı aka ea> 

1
d neılnln lıUfaıı Yu 1 A •k p ıl n bu ka ın 

DID dahili l ' goı Yya· iı ~ müntehıpfer, muhelcfet merı an os- feÇeDlerde ıeÇ e .ıt. ı Jaı ti d M •- •-ımJ• enıtltu· 
ille ı e ntn atma namzetlerine rey vermııler. aza oıaova • L 

p Anında bul H taları Mı iyon- il müdürü profuör in• 
lar rneaelceıyle :;:: d ırv ~ dırD. M I ir,g; ııere harbiuı 08ZaJ8Iİ ~termdır. Kendtıı afnıtıtu~ıa~ 
ınak Ü••r bı • ar o · r. açeklo baıkao ıiı l A k ~ 1 t b en• u ... zz t k b arca çı e- h mand tktncl 1 
azal • a •ne atlında bulunan Hırvat ' l b İ b . . • •rı araaında - IS l 818 ŞU ESi IJiU .. VJOI ruhı1at profeıörodür. 17.,4 
ınObayeneu fkl d aö ı ulen partlıt ' H 1 r v 8 t 1 • - • R alım akadenıtıl A 
lOt t c ' an tevel- TIYOT• l L ı · uıya f da• 

e Q'lfttır. Bu tıtıf h· di tırn ve Dalmoçyada kati ek 0ı8n JI ue IYOJ • d Hü Ok Petro tara ın 
•est Stoyadlno 

1 8 
a • ıerlyetl ~ide etmtıUr. Propaeaada buıun yalnız 1 kuerul1P'uıtur.Akııde•loln ua lığı alhnd b v çln nıknn- ı t • D b u l ' lıO radık I a. ulunan Onyön Bu lntthabatta elde edl· 11ln idareli memleketlerde lnıtltere harbiye nazaretl adedi 0 zaman buılo •• 

le p rttılnc kahtr bfr len neticelerden bülnlmet dağll, ml'nılelı:ette devlete tıtıhbarat bOroıu ıef muavt - uazaran çok ••hduttu 
9

• 

IATPA : 1 
1 

Almanyanın 

iktisadi' 
Vaziyeti. 
Alroany.-ıııu mtl etlcraraaı 

scı oıaye pıuorlıuındakl •azl· 
yeti, Alm&

0

0 altın Ye aban · 
cı döv ~ı durumu ve Alman 
lar elmde bu unan ecnebi 
ıcrmnJCll vaziyeti fU ıuretJe 
hula cdllebılır: 

Alm nyrı, büyük harpte 

önce bü ük bir kredi me • 
lekctl ıdl Yaboncı mcmloa-
L<etlere yotarılmıı Alm n ıer· 
roayeılaln miktarı 25.000.000 
UOO mıukı buluyordu. Bu ta· 

vede harp yıllarınd tthalltı 
;hr catını 4.000.0o0.000 mark 

"''yordu. 1914 · 1918 senele-
r ınde 11e ıdhalitı, lbr catın· 
den 16 milyar mark faııla 
ıdl Alman fmpın torluju 
kuvvet•ı kredtve malık oldu· 
ğu için bu f arkt n muz.tarlp 

oloııyordu 
Alman devlet bank ıı, 

harbin aon z manlarında 
bıle elinde 2.500.000 000 
altın m rk bulunduruyordu. 

ÜçGncü Rayh lıe alacakla 

bir memleketten çıkıp borç· 
lu bir memleket olmuıtur. 
Onun kısa y azun vadeli 
borçlarıoıo yeL6nu 10.000. 
OOO OOOı:n rk balıi olmak
tadır . ş ımdl Avuıturr• dev· 
ı t benka11nm altın tbt11at · 

lar1oı ele ıeçtrmHlne •e 
dııerada bir t kım ıtr.lı al · 
tıolııra ve 1abaocı kambt · 
yoıuoa malik olm11ına rai· 
roen vaziyette ıör.e ıir6· 
o6r bir ıalah yoktur.· 

ıerlyet ternı d 0 ıenele· 
h 

D e en ı li bloku umumi yekiıoun tak. büyük maaraflara mal ol nt tuiıeneral P. B. Eaum· Çarhk .le•rlnlo ıo 
abattan pek az bır n d td 45 asa bu 

•on•a ol zaman rlben yOzde 70 ini kazan maktadır. ond Neıbıt 23 ıubot gQnü rinde aka ero e hilkôm•tl lsmı·nı· hayatın· 
m uıtur. Muhllfill t k ı b ı trenle ıchrt1111J:e ıelecektlr. ·tunurdu Sov1et 

ve bllha11a Dr M ere mıı ır - ve arıı aşau ııı ıca Yapılan btr heaaba ıörc, tarafından oeçen ıene yapa 
. eç kı k Generali karıılama proiramı • J J ııvan baıkanlıiı "hında b 1 e n 1 1 slyall projremdan. mem· ıon dört ıene zarfında me- vJlayete teblti edılmtıtir. lan bir .eçıuıle aka.lemlJe aa uym .., 

Ha U•\ınan lekcttn, umumıyetle B Sto ı ı bu 1eae 
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fbV•t Pattl•••e icarı• ubık 'tadı i f aela Amer ı kan Btrleılk Dev General ıeldı;ı ıDn Sır- 136 aza ıeÇI m '3' k a Jam· 

a ınenın •a~ıyetlol ve oov çı,1 a yaı\!Une tara lae aza adedi 33 çe çı a· c;ıı malık ld-'I. onun tar olduır.u netlceıint ,.ıkara· lctlerl poıta ıdareel 88 mil· kecl ııtaıyonuods merkea d iı 
o ulu ekseriyeti n• " T 1 k d bl d 1 lı l t BuarOn herkeıle taDl ı ' 
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hl S Bunun ıebcbt propaianda kara ııtatJOD cl'f•rl

0 
• d f d ..1 ne ser Jet bunu t ı. oı lovlıt bir ru a to emniyet miidOrü tarafından biri yarH 

0 
• •• ır •e 

lcb elıı;lke d 1 1 t 1 k hafı• alaJı tarafından yapı · 
ar etmtıtır J ınovıç, gerek dahi i ve neır ya ıoan parasız 0 ara karıılanacak Perapalaı ole· .. k bilir. 
1935 aıa gerekıe h rlci ılyuette, ıon g6nderılmeııdır Hakikaten llne misafir edilecektir. lacak tatbikata ıeyredec• Hırletlyan peyıa•IMriela 

len ı Jıı •Jındıı ıeçl zamanlarda birçok deg~ı,ık S bi d l alay ıarnlzonuau, poUı •e aııl Y•hudl lıml Yoıua idi mec lı azalarını Amerikan hükfımetlnln poı aat on r e ıenera •1 1 et .. aıek Ü Jt:nlıe lı"lere maruz kalan beynel Jiyet• oelerek •altyl, ıoara jandarma okulların• z yar ve ı·ih"'ında herkeı ona llu 
zere yapılan 11 ı_ taya para •ermeden a6nder· • M ili Müda· .. • 

nunev ı 19JS 11:i milel vaziyet ile harici ve lıtanbul komuta•ını ziyaret edecek, 6ll•Y
10 1 ıeımle htt•• etmlttir. 

•e tntıh b dıjJ propıianda neırlyah - bb at fY ünyo\ dik 
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a atı, dahılı durumu ıöz önünde edecek. .alı •• komutan fa• Vekiletl tıti ar . Çarmıha gerıldlkt•• ıonra 
• ra a partlılne eakı kitap, aazete, proıü. r, btU beti ıefl a.tbay BaJıaeddlo farkı ve cenubt Sırbtıt nd• tutarak müıbed metodlar tadeyl zt1arette bulunacak ft yine etrafındakiler .,. kea-

.. tatbik t 1 ti ten Y t. nın ıay111 orta. ' d M f L tar"'fından Anadolu kullbl•· 1 M ve tarlbi eyaletlerde: e m 1 r ıar ır . lıa lr o a•ı•m An .. f ti dıılne ılk'loanan ar onu •· 
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Sloventa, Vıovadlna ve Stoyadtoovlçln baıkanhiı lama olarak gBnde 2 mliyo karaJ• ıtdecelı. 24 ıubatta de ıereflo• bir 6fl• zlJ• • , ,h Yoıua diye tanımıılar· 
arp M k d altında bulunon kahine, Yu· nu bulmaktadır. Ankarada Maraf&l Fevzi verilecektir. 'dır . Buıüo Avrupa dıllerlae 

4 e onyaaınd k hı 26 ılaii ı•· 
bir ekıerlyet te1aln etrnı,"u r aoılavyamo, Romanya ve Bu aeı•lyaho, kiif•I para Çakaıak ile Maili Midaf.. Şubatın :cı hareket ıeçmlı ola• Jeauı lımlnl 

Dtfer tarihi e•aletle d. Halken Antantına menıup 11 •• matbaa Clcretl olarak Veletli General Naci Tınazı ve neral Ankara an 7 ona Yunanlılar .. ra>lı •e 
' r e dtier d l ti l l b edip lıtanb·•la ıelecek, 2 

b A lıe • Hınatııtan D 
1 

' eve ere o an •I· hüln\mete açtıfı masraf ka· Ankara Vallıl Nenat Ta• .. Hırlıtlyaalıkla bera er y-
Boana . Hersek ~e ~::::~• lanl•l .. ıuı takviyeye; Alman. P••ı da bu huaptan hariç- dofanı zlya .. ı edecektir. ncl ııno de lılanbuldan ay- rup•Y• bu lılm yayıl•ııtır. 
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iKiNCi KISIM 
Yaşamak savaşı 

Ten ı uçırıln büyük bebuı 
Kabı) •e babası Yczuka) 

zamanlarında Yaka, Moğo\ 
ları but<in f mali Gobl üze 
rlnd~ hUcımıyeU temin et 

ınııtt n::lı. Dolaylıtle en fyl 

oll•kları z ptetmıılerc't Bıq; 
k 1 gölünden buaün l! u Çın 
an dağlarının eteklt-r ne- l<a 

dar uza nn aylalar onl rın 

tuftrrufu tında bulunuyor 

du. 
Her ıeyi mahveden kum 

çöllerinden ıbnret o 8 Go 
btnın ıhnal l rafıode vr Ke· 

'Ulu" ve Ooon nehirlerinin 

1
10nb1t vadılerl auuanda bu· 

1191. b k ı. n u çayırlar h faateo 

• aa aaaaaa OP bulunan darbeyi hiçbir suret- on meoıup olan Tarıutay cutlar çocufun peıınl ıra - lcuran Taycut lcordo1JUDU 
le menedem"zdl. Tebaa11 ıımali Gobl Ozerınde hiklm mıyorlar, her yerde l:ılol bu· lr 

ıe.yanı rzu yerlerdi. T«"pe· 
ler ç m ve aakız ağaçlnrile 
dolu ldı, her tarafta kiifı 
derecede 8 ve karlar n geç 
erim esi dole.ylalle lü:ıumun 
dan f azl su vordı Mcvktıo 
bu gü:tfdehil, §imdiye kadu 
Mo~oll rın haklmhetı alı 10 
da buluDI! o dlier kabileler 
lçtnde meıhurdu 'e onlar 
on üç yaoındııkt T emuçlnln 
raylnl mu e ınd n almak 
içi ı f ıraattuı ıtıf de Pcferek 
ayaklanacak rdı 

Bedeviler için münbıt ve 
1 ııı hafif olan otleldu "" 
H)'lllZ ıürulcr, kıyınett biçl· 

le ez hazh eler ı t ıl·il eder· 

1 
lerdı. 1 unl rdao Y k OflJ rnft 

l 
lçıo l&zım R"len 1 ün, yu• t. 

· ları tanzim için kıl lreçel r 

l k Y
armak teıebb6ıüne 11• et· 

karauızlık ı81terltorlar Ye oldu"'unu ilin dtt Tnrgutay luyorlardı Avcı ar pe d ıs ti. Ve bu teıebb(il eıua110 • 
eıkıden hanlarana verdıklerf aynı zamande Moğol111rın okadar acele etmeJe lüzum 1 d 

k keııf edilerek r•k• a• 1
' 

vergiyi bir çocuja •ermek can dDımana olan Taycutla · ıörmOyorlardı, izler pe ta· L 1 
d T•r•utayın huzuru•• çı•arl . 

tıtemlyorlardı. Bundan bnt· rın relıt idi. ze Ye kablll rQyet tdf, be e· .. b d dı. Targutay onun oyun u· 
ka hemen h!!pıl , ıiirülerfnln Taycutlar herhanıJ bir Ytler ise ıilnlerce at Gzer•n- uı 

1 de durabllfrı-rdl. Temuçln ruia vurulmuını emre ; 
kurtlıırdao muhafaza ve baı· habere )üı:um 1r6r6 melutzln, "' d Jk t boyunciurulı arkadan iki 
lıran llkbahu dolaylılle huıu· Temuçlnl avlamaya çıktılar . kendine taze at te ar e • • 

B medlil ta
'-dlrde on• yetlı · ucuna mahkaınun eller! bal 

lü muhtemel olan yağma lrg6n anıı:ıın yOzlerce ıü. " b ,., t • ibaretti 
mek muhakkaktı. lnnan fr a••Ç a .. 

hareketlerine meni olmak vari Mojollarıo orduıuaa 1 b ~ı ld ıu Çocuı.lar aeYkllablf ile Bu ıurel e ·~ anmıı o u 
lçtn dailara çıkmıtlardı. hOcum ettıler. Bunlarm bir " i d '-1 d b l datma aızleyfcj ıoler arıyor halde Tr.muçtn ya ma • 1 

Fakat Temuçln firar et kııanı. UU• er a u unan .. l len eürülcrlc beraber otlak 
medl. Rıvorete nazaran, ça ıür61erl yalına etmek uzere lar ve ataçlanmıt kamıı ar dırındc uzun müddr.t yalnız cenahlara dofru açıldılar• ara11nda gizlentyorlardı . Ara· yerlerine dönen mubarlpler 

d b 
' l taraFıodao ıötürQldl Tay 

ba tın• ajladı Şımdl o, ht TarıutaJ a iz.zat kuman da 11rad• attan lat1or ar, 
ınay~•I altuıdıt bul•nan in da t.ayralı elinde oldufu dar rollaran üzerine. mua- cutlar, o akı m konak JC . 

ıanlar için çalıımaya mcc halde çadıra dofru atına kiplerin yolunu keımek ilH· rinde bü Ok bir ejlence ter-
burdu, ·onların içinde kOçGk ıGrdl. re kOtGkler 1uvarlırorlardı . tip ettiler ve bu ıırada eıt-
blraderler, bcm§lrelrr, ken Temuç ı n ve biraderleri, Akıam knranhfı baııoca bir rl de b ir bekçinin nezareti 
dlıloe Jıl;ı ö ~ öıüne itaat eden c.eıur K•uarın dOınıana ıa btrlerlnd n ayrıldılar. KG· ahında bir k~ıede bıraktı 
Ov ey kMdetlt r ve herkeıd o yurduiu okların blma7eıln· ~Ok birader ve hemılreler lar 
e•nl,oflunun batın• ıel•celı de kaçmaya muvaffak ql•nıı· Itır iade ırıleD.ilier . KaaHr -~NUVAI 
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21 ŞUBAT uı»ii , 

Vugoslavyad Kabi
e Bu h ranı .. 

(Baıtarafı GçüocQ aayfada) 
J• •• itaba de .mQaueba
baı lnklıafa ıayret ettlfl 
ııbı dahili ıt1aaette de itti
hadı, nizamı Ye tktlıadl ea· 
adeti temtn edecek bal& a
met proıramının çerçi •eıl 
dahlinde thUllfları J•hıtır

m•I• çalııaralc deylettn ku. 
Yfllenmeılae aayret etmıı
tlr. 

Fakat, Hıryat mtt1eleıl11· 

den dolayı ctddl ıllçlOklerle 
karııl ımııtır. Yukarıda da 
ı&y ıeodtllmls •eçbıle bu me· 
tele, bu de•lelln teılılndea . 

beri Yuıoıla•yanın birinci 
plloıada bulunmaktadır. Dr 
Maçekln Hınat partlıl, proı· 
ramında felieraltzmln me•· 
cudıyeU dolay11tyle yazlyetl 
nl Hnılmadan muhafaza et· 
mtıttr 

Stoyadtnoyfçln kabine ar 
lsadaılarından b~ıt •• ekıe 
rlyet partııtnden bir kıımı, 
Hbık baı•ekılın ıon zaman· 
lard H1rvat meHleılne ta
allQk eden ıl1aeetlnl, Ya·· 
ıotla •Ja deYlellnla mıllt 
menf aatlerlae pratik bir ça 
rel bal bulamıdılı için ten· 
kit etmlılerdlr. 

Bay Stoyadıao•lç, bu ka· 
btl ıeratt tahh•da kabinenin 
lıtlfaaıaı takdime mecbur 
llalmııtır. 

Yuıoıla•yanın menfaatle· 
rlne ve ıulbçu emellerine 
tetabuk edea kabinenin ha
rici ılyaıet proframı m • 
suubahı edılmemlttlr. 

Bıs, 8. S•etlco•lçln riya· 
Hll altında bulunan 1ent ka· 
binenin Yuıoıla•Janın men · 
faatlerlne •• beynelmlfel ••· 
zlyete uyıun t.ır çarel hal 
bularak bılumum dahıll mOı · 
kolltı bertaraf etmeılnl te· 
menol ederiz.• 

8 2 1939 tarıblt cTımpub 
ıaz teal «yeat YuıoılaY ka
blnHI» baı!ıklı makalede 
er.cOmle 16yle denilmekte· 
dır: 

«Yuıoıla•yada lal olarak 
ba116atere'D kabine buhranı, 
aynı ıQratle halle411mııttr. 

B. Stoyadlno için lıt f a110 
dan btrıila ıonra mumal 
leyhln ıabık mesai arlı&adaıı 
B. SYetko•lç kabineyi teııı 
etmfttlr Kabinenin alelace 
le tee11fb etmesi, ıerek ıl
yaai meselenin •e ıerekıe 
ıurett halita çoktanberl kati 
ıuretto malOm oldulunu I•· 
bat etmektedir. 

Yeni baı•ekllln •erd•fl 
izahat ıöre, kabinenin de· 
1 ımeıl, dahtlf ılyuetle all 
kadar olup takip edilen 
makHd da, Yuroıla• dev· 
leUal daha slyade ku••et 
lendlrmek için H1r•atalrla 
ııln bir anlaıma11 tahakkuk 
ettlrmektedtr. 

Yeni kabine proıramında 
ba lfl, baılıca bir nokta ola 
r k ı&ıtermtıtlr . S1rplar ile . 
Hervatlar ara11ada kati bir 
aall!lımaya lüzum vardır.ÇOa
kO balıhazırdakt umumi va
zıyet lrarı111oda milli Yah 
detin, karı t•hia mucip ola · 
cak ıbUllfl.rın yerlal tut 
lllHt l&zımdır. 

Belgraddakl kabine buh -
rauı ın manau bundan iba
rettir. Doıt d •lelin dahtl1 
bayata l~lo bunun ebemml 
J•U P•k biriktir. Lllst• 

Yuıoıla•Janıa harici ıl1aıe· 
tinde biç bir ıuretle tadlllt 
menuubabı deilldlr. 
btr ıuredde lıbat etmtıttr. 

Uzun mOddet de•am eden 
hOk&ımet tcraahaın en ıoo 
ıGoOae kadar realitelere de· 
rln bir du1ru ıle batlı ela. 
rak Romen Yuıoılaı doll· 
lufuua bakllıl kı1meU ••r· 
mek ye her iki memleket 
beynindeki tamimi bajlantr 
ları ela derlale9Urmek ıure
tl1le bGJGlı bir de•let ada
mı oldufunu lıbat eden 8. 

::ito1adıno•lç takip ettlll ha· 
rıcl ıt1a1etln eıaa noktalarına 

biç bir ktmıe tarafından ltl· 
ras eclllmemtıttr. Son aene

ler tHdtk ye lıabul ecl ıle• 
bu ılyaset. pek yGkHk bir 

ruha malik olup be7nelml· 
lel hayatın ıtd•t•hnı bı,ak 

bir dikkatle takip eden •e 
harici meıade derin btr ya · 

lıufu olan ıaltanat natbt 
Prenı Paulan dlra1etll lda· 

reıt altında mttemacilyen 
taklfaf tmekte hit. 

Bu ıl1aıete de•am edtl · 

mHI temin edtlmlttlr. Ve 

bunu ıe ,temele hacet var 
mıdır? - .Son ıOalerdeld te

aahGratlarla talıYIJe edtlen 

Romanya tle Yuıoıla•1a 

beJ•lndekl teHnld eltedl 

olmak ib•r• katatleımtıtlr. 

Her lkf memleket beynin: 

dekt doıtluk. mOıterek aıe•· 

f aatlerl alurunda kati bir 

anleım•J•, ıulbu teıklllt

laadırmak buıuıundakı yast 

f elulnden m6lhem tep:l · 

meHlye, ealrl •e mtltealidtt 

defalar teer6be ecltlea teıa

aOde lıUaat etmekte4tr. Bel. 

ıradda ıeçenlerde yapılaa 

mOzakeret bu kanaati derin 

bir ıurette lıbat etmlttlr 

Halihazırdaki bOtQn de• 

letler dalııtlt intizamı •• tef. 

rlkayı mucip &milleri berta · 

raf etmek ıuretlle batan 

milletin bırleımeıl buıuaua 

da eıklılndeo daha fasla 

ıayret etmekted•rler. Majet· 

te kralın ıarıılmas ldareal 

•• lrtadları tabdında bizde 

yapıldılı ıektlde yeul Yu· 

roıla• kabıneıtne Preaı Po 

Q Qa parlak idareleri altında 

tavıtye edılen hedef budur. 

Yugoıla •yadald bu faali · 

yeti, doıtluk duyıuları ile 

takip ettllimlz ıtbl doıt •e 

mOttefık memlekettn daha 

ku••etlt bir temele istinat 

etmeat için yeni bQI& O metin 
icraata mOtealllk ıırııtıfl 

zorlamala11ada muyaffak 
olma11nı candaa dileriz. 

M. v~Ol 
23 2 939 Perıembe aiinl 

alııamı yatıı namasındaa 

ıonra Y eııllı camltnde, &•• 
eem Makbule YamanHI ru· 
buna okunacak meYl6de ar 
sa bu1aranlar1n teırıf etme· 
lerl rica olunur. 

BeledlJ• •abıta m ,. 
kes memuru 

Mutp •••l!•l 

Vilayet Makamınd n: ı~~~~~~~ı 
At iıda 1 eelYelde tılmlerl 7a:11lı cüzOtamların arast Osma lı Ba ası 1 

tahririn• ald ltlra:a ••rakı Jdare heyeUoce kimtlen tedkık '-
•• karara ballandıiıadao 939 teneıl " rıılerlnln yeni 1 
matrahlar Gzerındea tahakkuk etttrlleceft bildirilir. 
No: K.ly lıml 39- Kocaaren 

1 - A.labarda 40- Karapınar " 
2 - Akpıaar 41 - Ktraz il. 

Memlekette tatarruf hareketinin lnktıaf ına hizmet 
arzuıuoda olan Oı nh BankHı, Aile Sandalı (Ta· 
urruf COzdana) beaabına teYdtat 1apaalara kura k•· 
tldeal ıurettle •taiulakı ikramiyeleri te••I• karar ver· 
mittir 3 - Beyk6y '42 - ICGçOkfıadlk 

4- Alacaba1ır 43- Kamcıll. 
5- 8eyk6y - KepıGt - 44 - K aıal 
6 - » Sa•aıt•p• 45- KutludGfün 
7- &1,akfmdık -46 - Kabakdere 
8 - Bosea 47 - Kanlaka•ak 
9- Bektaılar 48 - K6teler 

J O - Çelf mler 49 - K.Qraft 

11- Çakmak 50 - Ktrazpıaar 
12 - ÇalkaDdll 11- Bekirler 
13- Çoraklık 52 - G6menlç 
14- Şaylu 53 - G6zllça1ır 

15- Ça1pınar 54- Mutan 
16- Çukur çaJır 55- MecldlJ• 
17- Çukur oba 56- Meyremdereıl 

18- Ctnıe 57 - Sofular 

19- Dikmeler 58 - SllOt'016zle 
20- Dııbudak 59- Seçk6y 

Keıldeler ı5 mart Ye 25 eyltl tarihlerinde fer• 
olunacak •e her keıtdede •talıd ki tkramlyeler da· 

talacaktır: 

T6rk liralık 

v; 1 aded TL. 1000 -
11. 4 • • 250 1 s ... 100-

1 
25 )) • so . 

. 50 )) )) 25 -

Yani c~m n 8j aded TL 5 000 
T rk ltr lık tkrnml1e. lf 1 Atle ı ndı ı be bındakt me•duah kuranm keııde ~ 

~ edtldlll tarJbc tekadd m eden altı ay zarfınd•: j 
it. T · L. 50 · TGrk lira ıındaa •t•I• dOt••mtı olao '
!j ~ adi bu keıtdel r lıttrek edecektir. 1 
...... ~»4~~~~~~~»lil~~.,pJ,1' 

21 Dalhmandıra 60 - Serçe6ren 
22- Demirciler 61- Olıçular •

1
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23 - Dereli 62- o .. cıl (Şamh) )l 
24 - Da•utça 63- Oncıl Kepı6t On Senedenberi y apılmıvan 1 
l5 - Durak nahl1eaı merkea 64 - Okçularyerl ..,, 
26 - Denııler 65 _ P•Jade 

27 - Soiucalr 66 - Topalak Deve Gu·· reşler·ı . ~ 
le- Efercl 67 -- Toybelea 
29- Erde) 68- Tozaaaa 

30- Ertufral 69- Yaren 1 5 M p G 
31- llıc:alıpıaar 70- TGr•klt art 8Z8r ÜDÜ Şehri-
32- H•ydar 71- Yeı.ller 1 • d T k K } " b 
33- H ÔmerderHl 71 - Yatcılar (Şamh) ~ mız e e spor u u Ü Ta-
34- Halalca 73- Yonıadere it. f d Y t l kt 
35- Hııaralaa 74_ Yeaıce 1 ra lll an ap Jrl aC8 Jr. 
36 - Kfiçakbeıtaaeı 75 - Yukarı Denelc J 
37- Keıınea 76- Topuzlar 1 GürPşlere, Çanakkaleden, Bigadan, Riirha- '-
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Soıyatler Bırliği Milletleıi (il " atıs diyarı 1 li \'~ili lltWf'ler işı i rab. Eui rilecektiı· 
Tarihi /ıpanyada iş- 1 Hır Çok Pehlivan ve Nami! Develerin İş· 

Maddt kGltor Tarıh Eaı · hence Odaları. \";. f!rak Edeceği Bu CiüreşinBirincisiqe JOO, ~ 
tltQıü, Lealnıradda neırlae N, /k · · · 50 (}; ~ bazırlaadıiı •So•Jetler Bir fıpanyanın 6tedenberl ta- ıncıs11,e , çüncüsüne 2? ve Dördüf1'j 
lifi M•lletlerlnln TarJlaı• b· · rlbte •aıl•l•JOD memleketi " "s .. ede ]/;,. L . ,.k . v ·ı kf' ,. 

u oldaiunu berke• bıltr. Fa· llt cu un J lf8 ramıye enıece Jf • ı 
yOk •Hrtnln ilk cıldınt taba kat buıDokQ Jlrmlncl atarda 
••rmtıtlr. Bu clld lnHala - hu memlekette hlll bir ta- ~1 
r1n 1er JlaOnde tOremeıln· kama enııstıyoa lıkenca uıul· ~~ ~~~~ ~~ ..... 
dea 1 O Deu ana kadar olan lerlaln ceza e•lerlnde tat bık 
de•reJ't ıhtı•a etmekte •• edtldtflnl yeni lfltlyoruz 
en ıon keıtflert •• kazıla Fr•n11z ıazetelerınden bı 
rı da nazarı dıkkate almak rf bu yolda mal6mat Yertr-

Alibey Nahiyesi Belediye 
Riyaseti ndeJ1: tadır. 

Soıreı reni nesli 
Lenlnıradda 5000 ~ucuk 

Ye l"•Ç laerlnde ya pala• 
tedktkler, boy Ye ılklet ba· 
kamından bQytlk bir ilerleme 
kaydetmlttlr. Çocuk•• ıenç
lerla ııhbatlar1nın korunma11 
ıılerlyle metıul eaıtllOafin 
•erdıtı rakamlara 16re, 8 
J•tında bır çocufun ••••ti 
boJu, 1918 seneıınde 116 
Hatim lk•n, 1938,de 124,e 
çıkmııtır 8 Y aııadakl erkek 
çocufun k•leıu da, ••••ti ola 
rak bu mlddet · aerfında, 

21 .5 kilodan 24.5 kiloya 
ytkıelmtıtır. l 928 Seneıınde 
18 yaıında bir ıenç erkelin 
••••ti boyu, J 66 ıaotlm~tre 
ıdı; 1938 ••nesinde ite 174 
ıantl•etre4tr Sıklet de 66 5 
lrılodan 6.2 ,. çıkau1ta;. 

Çocuk •• ıençlerln •aMll 
hoy •• ı kletlerlnln artmıı 
olduiu balrlnnda 4tler ıe· 
birlerden de mal6mat ıel
mektedlr 

lıhkaıir Ad'iyı 
EncOmınindın: 

K1rk lira Ocretlt ıG•arl mG· 
ltaıtrllit tahılıatlle Dara•n · 
bey m• lakemeal zabıt k&tıp 
llllne mlnaılbt tayin edtl· 
mels esere memar olm.alr 
ra11f •• tartlaraDı laal• ta· 
ltplu aran•tla tali tea 

kea Baraeloa baplıbaaeılnde 
bulunan buıuli btr ltkeace 
odaıındaa babıedlJor: Hu 
oda içinde o ıekılde ef
rl ıatıhlı bir yatak •armıı ki 
me•kuf olan adam lçta bu
rada J•r• JUYarlaamaclan 
J•tmanın tmkloı yokmuı . 
Me•kuf yere ıoıp uzanmak, 
yahut oturmak illerse buna 
da mu•aff ak olamazmıı. Zı. 
ra çimento ile 1erlere tuttu 
rulmuı olan ılvrl tuilalar 
••rmıf. 

lı bununla da kalmıyor· 
muı. Du•arlarda kClblk ıe· 
kilde sirenlere debıet •e· 
ren bir takım reıtwnler var 
mıı Bu reılmlerlo renkleri
ni ı~hOp te loıanıo ılnlrlea 
memeıl kabil olmazmıt. Nt· 
bayet me•kuf UJkuıuz ıe· 
çen bu tıkenee hıyab tçıa
de birkaç ıOn ıoara tlellrl 
1ormuı! 

Muhammen bedeli: 
Ctnaı: 

Oç taıla •• iki bHkılı bir adet 
zeytin 11kmai• mah••• Y•i men · 

Lira 

ı•neıt llit Ye edevatlle. 200 
Menıeae blnHıaıa enkazı . . 150 

Yukar1da clnılerl yazılı meaıene lllt ve edeY•tıl' 
meoıene blna1ta•n enkazı açık arthrm ıurettle ıauııl' 
çıkarılmııtar. 

1 - Gerek meoıene illt •e ede•atı ıerekıe bto•",.ı 
bGtGn enkazı 4 · 2 · 939 tarıhtnden itibaren yirmi btr ,o~ 
mlddetle açık arttırma1a koaulmuıtur 

2 - lhaleıl 25 · 2 · 939 cumarteel 160 ta at ( 1 O) '' 
icra ' kılınacaktır . 

3 - lıtekltler kanuni teminat akçeıtnl Jahrmak t&IJ 
UJe mlzaJldeye lttlrak etmek Ye ihale 1İlB6 olan 25·2-9 ti 
cumarteıl ıOoünde •• aynt ıaatta beledt7ede miiteıelı~ 
••lıt komılyoouna m6racaatları ili• olunur. 

3 - 1 38 

~-----------------____/ Anlaııhyor kt bota ıll
reılerlle lnıaa lraaı akıtmak · 

!:~ b:::~ .:~:de!~:,~';~~r Edreoıit ·Ticaret \ T e , 
ıı harp ıahneterıle da ıbtt · San ayı· ()dasın.dB JJ' 
raılar1aı tatmin edemiyor· P 
lar. Haplıhanelerde ceaa f 

l ~ 
uıu lerlnl bu thllratlarına Dealzbaalnn; •apur acentelerinin ıalihtyet •• tı ttl 
•a11ta yapıyorlar! 1 y ----.. ı bak arına tlalr b yanaameılnde vazıh ı rtlar dabıUod• r 
dalreıınde mOıabaka yapıl- alzbank Edremtt-Akç•y memur acenteltflol' yapo>•lı ~f 
mak Clzere taliplerin . eYrakı 11· mQıbltelerlle birlikte 4 - mart re Klmtl Urılrln kanunu ti•aretla 89 ncu maddeıl "Jll 
· 939 cumarteel ılnO ıaat laince ılıtllt tlcar tin 119 numaruma kayıt •• t ıçtl Q 
9 ela Balakeıtr adllJ• eaeG- dııı illa elaa11r. 4 ı - 3 / 
menine mGraeaat etmeleri ~ 
tla .ı ... ,. 


