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Arıtakyadan 
A Ant kya, 23 (A.A) _ 

• dolu janıı H tay hu· 
ıuıHI muhabiri blldlrl)Or· 

at y l · 
T 

ma ı ndı dan d 
Ork n 

p raeınıo kabulü k • 
rar laıtırılmı • 
t dı ıtır. Maliyece d 

)' tın Türk e 
rloden öd paraıı üze. 

enrueıtn k 
rıldlil h b e arar v -

er alınmııtır. 
« Antakya, 22 (AA.) -
Cecıkmtıtlr.» 

Anadot u •jan11oın h 
rnuhablr ı btld uıuai iri yor· 

HaUı:evlerl•ln .ld H Y• önGmQ 
tayın her taraf d 

ıa COf• 

lcun tezahür tla luatt 1 
B u ··-mııtır. u CınaHbetle An-

tak Halkevlnde yapıl 0 

törende r kolu aanatlr&r
ı,,ı t r fıodıın çalınan lı
tlklal m rıı dini nmlf, bu . 
dan ıonra Halk yfnl ıaye 
1 ~rı v bir s•D içinde bn 

'''•••lı 111 r halrkı•cla tkl 

ühi 
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umu;;N°işrıyat Müdürü 
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Bir Nutku: 

Leon Berar 

f ranko hllômıti 81111-
kililı mozak1rılarine 

daıım edecek. 
Pulı , 23 (ltad10) - Le

on Berarıa katibi (Şarl.ea), 
buıilo Seojaotiolosa yarmıı 
vıe Leoo Berara mBl&kl ola-
rak , Hariciye Nazırı Jorj 
BonnıenlD talimatını ha•I 
mektubu •• ,.ı,tır . 

LeoD Berar, bu ı••• Bar· 
ıeloodan Burıoıa 4i&oecek 
olan f ranko hlk•••tl a.,. 
•ekılt Yur4iaaa llf! •l•a· 
kerelerin• de••• •t•ek 
lzer• 1arı• Burı••• ıtde. 
c.kUr. 

1 - Ooıveralte •e Jilk · 
ıek okullarla, ltıelerln 1klD· 
el denelerlnde, öfretmeD 
okullarında, tecim llıelerln· 
de .,.., erkek ıa•at okulla · 
r lle eoıtttülerlode birer ıpor 
yurdu kurulur 

2 - Ortaokul talebeleri 
Din Y•ı •e kablll1et ıe•lye 
lerlDe uyıun sportif oyun · 
lar •• müaabakalarla meı· 
ıu1 olmalarını Ye 111or yurd · 

larına hazırlaomalaranı te 
mtn mekıadtle her ortaokul· 
da bir ıOyuo Y.u•ası» lnı
rulur. 

Oyun yu•alarıaıa ıpor ye 

01un nevileri Maarif Vekil· 

lifinden •erilecek hu1U1i 
bir proframla teabtt oluaur. 

Bu ı:yu•aların kuruluıu •• 
tıleme tarzı, bu taltmatna · 
mentn ıpor yurtları haklına 
dald b6k6mlere ıare tanzim 

edtllr. 
Llıelerln birinci denele · 

rinde kurulacak oyu• yu••· 
ları lldacl devrelerin ıpor 
yurtlarını• bir kolu olarak 
çalıııhr. 

3 ~ Bir ekuluo ıpor 

hıpeks şirketi işi 

İddia Olunan 
Suçlar Sabit 

Olmadı. 
lataobul, 23 - lmpelu 

limited ılrkett baldnoda tah· 
ktkat y•pan lkuıad Vekile 
ti ile cumhuriyet mGadelu 
mumlıl, bu huıuıtakl te<lklk 
lerlnl ıona erlllrmtıler •e ıd· 
dta otunan ıuçlar sabit ol. 
madılındaa, hukuku lmme 
cla•aıı açılmamasına karar 
"rermfılerdlr. 

•• 
Adana Valisi 
Vekalet Emri

ne Alındı. 
Ankara, 22-Aclana Va· 

lfıl 8 . Hadi, V8"ilet emri 

ne alıamıı •• yerine, Gaal· 
•ntep V ellıl 8. Alt Rtaa 
tayin olunmuıtur. 

1 •••••••• 1 •• 

Irak Parldmen
toau Feshedildi 

Ankara, 23 ( Haıuıl ) -
lafdattan ıelen haberlere 
16re çıka• tlatlllf tl&erlne 
parll•eato feıhedtlmııur. 

Yeal lntıhabıa tarihi he 
al• teıblt edllmemtıur. 

Loadra, 23 (A.A .) - Ha
••• ajaa11nıo Balciaddan btl· 
cUrdlll•• ılr• lalkAmetle 
teırlkl 1De .. ı meıeleılnde •• . 
har e.l•D ıhtll&f hetlae par
la•-•• feı1' .. ll•ltttr. 

' 
" 

Okulların spor bayramından bir görılnilı 
• ) dl) aDl" 8 - ltr tpOr bllıeıl•fn 
, urdu o oku ue • • 1 1 t bl ı: it k Lfıeıl ltııka•H •l lyet .,. lı ' r 
hr. «Ankara ~ • ıeblrln ıpor kl•e1erlalD bat· 
Spor Yurd11» ııdt . for kanı Ylll,,J•t K6ltlr Direk· 

4 s or yar unu• P d r tlrO, 1.tr okulua ıpor yar· 
maıı oli.uluo form•ll 1 · L OL ı Dl L -

' L ld lttrdıa duau• baı .. aaı .. u H• 
5 - Bir oau • d kurul•as tlrltlOr. 

fazla ıpor yur u 9 _ Aokaradalll Tarlla, 
6 iki ••Y• daha ıly•· - d bulu••• Dil. Colr•b• f aklllteıl •• 

de ıpor ' yur ~l dan 1111· Sl1aıal Btlıtler Olnıl• de 
yerlerde buky6ur ~:ıkll edl- Gazi Terbiye !aıtltlılaCI• 
rekkep btr m• L l L-aJrı a1n vlrer ta evw ıper 

Ur:, _ Bir •tl&yet mınta- yurda kurulur. B•a1ar A•-

d b l 
lan bOtla karaia Clll•r okullara• teıkll 

kaaaD& a 1 O L ~ı 
k l 

rtları bir bö'ı• edec•fl •G••Y• tl11I •u~• -
o u ıpor yu (Sona tktecl .. ;fala) 

teıkıl ederler. 

Suriye Kabinesi Ni
hayet Teşekı<ü1 Etti. 

Yeni Kabine LU.tfi Gaffarın 
BaşkaniıfJında Kuruldu. 
am 

23 
( fA A. ) - • .ı.te•el elaıak M t4,laa· 

Ş ' P•t• taların aeu.-.&al bekta,.-k· 
Surıyetl• Ma1ba

1
r teıktl• tir Maaa:aaf ıh, ıımdJJe k•· 

dan ıonra kablll•J · ı 
1 

teaaylı dar lıtlıareler• tle••• ett · 
meaaur edtlm~ ot:fa Bara· it bası oaı1ooallıt blek il· 
mabkeme•l m•• l k L ı L ktaa d d mılllyetpernr• d•r eri, a.ıaeJ aur .. 

1
••

1
n • la dıtıad•• ıı· lıtlnklf •t•lıtlr. 

er e an aıam• f c. b 
1 

..1 • ..çmıı 'le oııer tar• ta• ..,. -
tııer• er•eo .,. ..1 d h lk ıük6aa 
yeni kabin• Lltfl Gaffarın banwar a a ı baıkaolıiıDda teıekk6l •t daHt ede• be1aonameler 

mittir . 
Şam, 22 (A A.l - 1:1•· 

vaa: Mardam kabloeılat• l• 

tlfall. Şabbaudar taraftera 
mGfrltçllerl tl• 11aa1ooaltıt 
blokun teaa~ürlerlDt teb•· 
bt1et nrmtıttr. 2500 Tesa· 
hürcüdea mnrekkep ayrı 
•Yrl alaylar, bu partilerin 
ıeflerlnt• e•lert &ola• •'el•· 
rek bu ıeflerl alkıılamııtır 
Şabbaadar il• aaıyoaaUıt 
blok tarafları ara11ada ••· 
itim olmıya• bldfıeler çık. 
mııtar. 

Çarıılar •• ••fasalar • 
na11oealıat blok ajaalar1aın 
talebi eseri•• k•p•••ııtır. 

Dan alııam. eHyoaallıt 
bloka bDJllıı konıeyl, Su
rlyeafD bGtO• uuntakaları 
mebuılaraaın lttlraklyle top· 
lan•lftır. B. Mardam, l.u 
topl .. tıd• •a•l1etl ısala et· 
mittir- Blyllr koa•Y bu 
•0• •• 1ara• tia toplaaa -

eaktır . 
C11mb•rrelıl, lıttıaralerlal . ......... ,.... .. .. , , ... 

defıtılmııtır. OatnnU• ta
lebeleri, buDUD QzerlDe, deH-
lerlDi terk etmlyeceklerdtr. 

Bu ıabab, çarıılar hlll 
kapalıdır. Birçok tnalalr
bOler, ılk6aetl• tokalılar•• 
dolaımalrtadır. 

Filiıtin ~onfe
ran•ı YineÇılı
masa Girdi. 
Leadra, 23 (Raclr•) -

flltıtln keaferaa11. Arap •• 
Y alaudllerln ftkırlerta.&e lı· 
rar et1De!t1rl dolaylıtlo l:tlr 
çık•asa ı•r•lttlr. 

Cuma ıla6 laıtltere de 
Araplar araııaclakl ı,u .. .ıa 
•lalaataraa tekallr •• ..ı.. 
ler aaenuabahı olacaklar. 
St1aıl •ebaftlo ılre f tlt.U• 
koafuaaııacla elcle •.ad• ... 
tice, flllıtla me..ı..ıaı Jaal 
•t••DID lmlr&•11•hlı•ı lal.at 
.. ..... r. 



SATİ'A s J 

Okullann Spor Y rd 
• 

namesı Ta dikte 
(Baıtarafı btrlnct Hyfada) 

mıyarak Maarif Vektlltilne 
bailıf müstökll birer yurt 
haltnde tdare olunurlar. 

JO - latanbul Ootnnı· 
teılne bailı her falı•lte tle 
okulda birer ıpor yurdu ku 
rulur. Her fakülte ıpor yur· 
dunun batkanı Fakllte De· 
kanı ve Ontvenlteye bat · 
lı her okulun ıpor yurdunun 
baılııanı da Okal DırektarO· 
d6r. Onıventtedekl faktılte· 
lerle okulları• teıkll ettlff 
1urtlar bir kGme vGcuda 
ıettrırler. Ool'teralte Rekt6 
rl bu kiimenla batkaaı 

olup doirudan doir•ya Ma
arıf Vekllllflae baibdır. 

OntvenlteJe bailı falaGlte 
ve olıallarda balunan a1lserl 
talebe, Aekert TıbblJ• Ok•· 
l•nda ve bu okulu11 Dırek

t6rGatla ltaıkanhiı altıacla 

aıkerl ıpor t•tkllltı nizam• 
aamHIDe 16re aJrı bir yurt 
kararlar. Bu yartda Oatver· 
ıtte klmeılae !bailadır. 

11 - lıtaa\nılcla Maarif 
V ekllllilne bafh olaa ve 
•• Ontvenlte barlctade~lca· 
laa ylkMk okullarda lıııer 

lttrlade lilrektlrlerlnlD baı· 

lcaabkları altında karulacak 
ıpor rurtlar1 da OalHralte 
nln teıktl ettlll knmeye '8af · 
luılar. 

12 - Okul DlrekUbln6n 
lnhHı 6zerlne beden terbl
J••l 61retmealerluden biri 
Maarif V ekılltil tarafındaa 

••or J•rdu baı kaptaahlına 
tayla olaaur. 

Her ıpor f aallJ•t tubeıl 

nla kaptanı ile muavinleri 
ve J•rclua Hkretert bat kap 
tanın teklifi ile Okul Otrek· 
t8rG tarafıa4aa taJI• el•· 
n•r· 

13 - Baı kaptan, oka· 
lua bitin ıpor faaltretl ıu · 
belertaln nlsımıdır Saiaeler 
faaltretln baı kaptanın mu
rakabeıl altında yaparlar. 
Sekreter yurdun yazı ve l&a
Jıt tılerlnl 16r&r. 

Bat ka,taa, rurdun lttr 
yıU.k ıpor faallyetlaln prol 
ramlarıaı taazlm ederek 
baıkanıa tHvlbtne araeder 
ve mavafakatanı alarak tat· 
bık eyler. 

1 "4 - Bir okulun bütln 
talebHl okullarıaıo ıpor 
yurduna ıı .. meie ve 11bhi 
durumlarının 1116ıalt oldutu 
blt6n ••or faaliyetlerine it· 
ttrak etm•ie mecburdurlar. 
Sıhhi manılerl duiayıılle 

ıpor faallyetlae lttlrak et· 
mi yen talebeler, tercihan 
1urdua idare •ılerlnde çaltı 
tmlır. 

15 -· Talebenin 11bbetle· 
rlnln ıporla afraımaya mü-
Hll olup dlmadılı Yeya han· 
ıt ıpor ıubelerlnde meııul 
olmalara lizım ıeldtil Okul 
Doktoru tarafından, Okul 
Doktoru buluna:nıyan yerler· 
de HOk6met Tabipleri tara-
fından muayeneleri yapıl · 

mak ıuretile teıblt olunur. 
Sıhhi durumları bakımından 
11bhf beyetlercede mu
ayenesine lüzum 16rül•11 
talebeler menut lae haıta-
banelere ıandertlerek ciddi 
bir muayeneden geçirilir. 
C&rllen ıahh1 lflzalar b~r 
talebenin ııbhat clbdanlerı· 
aı yazıhr 

16 - T t.--h1J ••«ak k 

di mile11u~lerl içinde kuru
lan •por vurdu•• sırebıltr. 
Tatili rde baıka bir yere 
1ıiden talebe, glttlit yerler 
deki Okul ıpor yurduna 
muvakkat olerak girebilir
ler. Ancak bu ıtbt taıet.e · 
ler muvakkat olarak kayde
dılmlt oldukları 1urdan reı· 
•I mOeabakalarına itttrak 
edemesler. 

ı 7 - Muhtelif okullarda 
kız talebe de ıpor JUrduna 
Ope olurl r. Kız talebeler 
kızlara mabıuı ıpor fubele· 
rlaln takımlarını tetktl eder· 
ler. 

Muhtelif okullarda kız· 
ların, yapacakları mulatellf 
ıpor f allyetlertntn ıabe kap 
tanlar1, bat kaptan-tarafın
daa, kaslar ara11ndao Mçl
ltr. 

18 - Kaz talebelerle er
k•k talebeler ara11nda her 
hanıt bir t•kllde ferdi veya 
cemi ıpor mnıabakalara ya . 
palama&. 

19 - Bır talebe okul· 
dan mezun oltlalu veya 
berbanıl bir ıuretle okul
dan a1raldılı zaman ok•
luo ıpor yurdu ile tlıtıl ke· 
aıltr. 

20 - Ayaı ıehlr lçlade 
bir okuldan dllertne nakle
den talebe o den ıeneıl 

zarfıada ok•llar araıı Hl

ml mGıabakaların• Jttlralı 

edemez. 
21 - t:rkek ıpor 1urt

larıaın faaliyetleri ıunlar. 

dar: 
A) Mecburi 
1 - Atletizm (koıular, 

atmalar, atlamalar) 
2 - Handbol, vele1bel, 

baıketbol 
3 - Yl11me, 
4 - Y6rlyGı, 
5 - lactlık, 
6 - llCllalt ıkltmde dal· 

cılık Ye ka1akçılak (• el· 
vardaki aıkerl idman yurt· 
tarının mebıeme Ye ljret
mealerlnden lıUf ade etmek 
ıureUle), 

7 - JJ•na1tflı, 
B) lhu1arl: 
1 - Futbol, 
2 - Goreı, bokı, 
3 - Bııtklet , motoıtklet, 
4 Tenlı, 

5 lıkrlm, 
6 Y elkeo ve lıctırek, 
7 Ajır aletli jlmnaıtık, 

(para lel, barftlu •· ı.) Kız 
talebe f ıztyolojlk lauıuılyet· 

lerl n z rı dıkkate alınarak 

(A) kıımıodakl ıabelerln fa. 
alt1etınl kendi aralarında 
yaparlar. (8) k11mıadakl 
ıporJ rdao tentı, tıkrlm, ktl · 
rek Y ka1ak ıporlarıle thU . 
y rl olarak meııul olurlar. 

22 - Spor yurtlarıaıa fa 
ahyetlerl huıuıl ve reami ol 
mak üzere iki ıektlde yapı 
lar. UunlardDn: 

A) Huıuıt mlıabakalar 
KClltGr dırekt6rlerloln uy

ıun ı6receklerl zamanlarda 
ıpor yurtlarının f aallyet ve 
teklm6lleriot temin makıa· 
dtle, lıafta ve b yram taUl· 
lerSndo tal benin spor zeY · 
kini ıokltaf ettirecek mahl 
yette mGı bakar yepılır. 

B) Reıml mlaabakalar: 
Her ıene okullar btrıocl 

ltfl mOubaka11 yepıhr. Bu 
un f~la g r k ! ı pl'otramlar 

TORUILI 

alimat
ç 1 k t ı. 

elen yılı batında Maarif Ve -
ktllıfl tarafından okullara 
teblıj edtltr . Bu mGıabaka· 
lar ıu ıuretle cereyan eder: 

a) O ıenenla menlmlne 
a1gun Ye muhtelif ıpor tu 
beterine atd m6ıabakalar 

okulların ıpor rurtları ara· 
11nda yapılarak kime birin· 
elleri 1eçlhr. 

b) Maarif Vekllltilnln 
te1blt edece fi civar mınta · 
katardaki dıfer ILlmeler bt· 
rJncllerl ara11nda mOıabaka· 
lar Japalarak banlar araıın· 
dan mıntaka blrlnetlert teı

btt edilir. 
c) Mıntaka '81rlactlert An· 

karada toplanarak bunlar 
ara11nda okullar btrlacllerl 
te1blt edılır. 

el) Ortaokullar ~e kız ta 
lebeler bu mOnbakalara tı 
Ur ak etmezler. 

23 -- Dıfer vekilliklere 
menıup okullar, kendi vekil· 
lllllerlntn muvafakatlle okul· 
lar blrlaclllil mOıabaka1taa 
lttlrak edebilirler. 

24 - Reıml, huıull bl· 
tGn okullarla 1ük1ek tahııl 
m6e11eıelerlnde ka1ıth bu 
hıaan talebenin okul harı· 
cindeki ıpor kulOplerlne kay· 
dolanmaları JAlaktır. 

25 - Okul ıpor yurtları 
le beden terbl1eıl ıenel cll
rekt6rl6i0 teılullta dahılla· 
deki kul6pler vtllyet kOltilr 
dtrekt6rlertle b6lıe . beden 
terbtyeıt dırekt6rlerl araıın· 

dakl anlatma aetlcHtade ve 
Y'alllerln muYafakatlertle be· 
den terblyul ıenel direktör 
lOl6nQa m61abaka tallmall 
na 16re aatreneman temaı 
ları ve teıvık mtbabakaları 

1apabıltrler. 
Reeml birincilik m6ıaba. 

kalarıaa tıttrak ı~ın beden 
terbı1eıl ıenel dırekt6rl0ll 

nla tekllfale maarif vektllt· 
tının muvaf akı tart tar. 

Oatveulte ve 1ükıek okul 
••or yurtları bu temaıları 
deirudaa dotru1a J•pablltr· 
ler. 

26 - Okul ıpor yurtlara 
itinde yQkıek kabiliyet 161-
teren ve uyıua ya11fları ta 
111an bazı talebelerın temıl 
it maçlara tıtıraklertne ve bu 
ılbllertn huıuıi proiramlar. 
la 1etııttrılmelerlne küme 
baıkaalarlle b6lıe beden 
terbiyesi dırekt6rlerlntn mOı 
terek tekllflerlle, böı ıe b ı · 
kaaı valtler taraf ındaD mi
ıaade edtllr. liu buıuıta Gnl 
veuıte ve ylluek okul ıpor 
yurtlan için maarif vekilli 
tınla m6nadeıl alınır. 

27 - Oaıvereıte ve yük· 
ıek okullarda çabuk tee11Qı 
edemtJecek olan ıu ve atlı 
ıpor ıubelerlnden ltıanı al 
mak lıttyen talebelerin bu 
nevi ıpor teelılerl bulunan 
bedea teıblJHI ıeael direk 
t6rt4jGne balla teıkıllttan 
lt1aaı almalarına ancak ma · 
arıf vekllltil mOıaade ede 
bılır. 

28 - Resmi okul ıpor 

yurtlannın mHraffarı ma 
arif v•k•lllil tarafından okul 
lara verilecek spor tahılH · 
tlndan, reıml. okullarda bit · 
ıeıl mQ1ald olan okul koo. 
peratıflerlnln a1arablleceil 
paradan, maıabaka hatıla

hM•• •e :rurt meiııupl•rr 

@l======ı::::=:================================~~~ 

$EH i R HABERLERi 
~'================================A 

Vil~yet Um mi Mec
lisinde Görüşmeler .. 

Umumi ·Mıcl s dün muhtelıf ıvuk üzerind 
görüştO ıe b1r ihale yı pl1. 

Umumi Vıllyet Mecllıl, 1enelere naHran daha aok· 
Vah B. Etem Aykutun bat· tandır . Bunun tçtn bu dile· 
kaalıfında dOn ıaat onda fln yerine ıetlrdtp ı•ttrllemt· 
beılncl toplant111nı yaph. yecelını bılml1orum. Maama· 

Eıkt zabıta h11ll1A11 okuna- fıb buaua •ncelenmHl tçln da
rak kabul edildi. Devatr, htUye encOmeolne bavale1t
kaza ve naht1elerden gelen nl Jıtlyorum dedi ve ka· 
dllekler okunarak ald olduk bul edtldl. 
ları encOmenlerde incelenmek Ytae bu arada, lnındtde 
6zere havale edildi. bir panartr açılma11 hakkın 

Bu meyanda, laükGmet lco 
nalı bıf .. ının açık arttırma 
ile klra1a verllmHI iti, ta· 
ltpler araııada 110 liradan 
mG11ayede1• koaald•. 20 l 
Llra1a Hakkı ÇaYUfa llıııale 

eclılırken clıler bir talip da· 
ba ıelerek arttır••r• .leva• 
edtlmeılnl teklif etti. 

Bunua lzerlne mln1ede 
tekrar açıldı Te 221 lira· 
da JIDe Hakkı Ça VUfllD 

Gzerlade kaldı ve hemen 
ıbale mazbatHı yapıldı. 

Bunu mOteaklp, Yokıullar 
Btrltilnla, ddefl; ltu ıene bir· 
ilkte mevcud yokıul talebe 
adedinin yGkHldıtanl mev 

da verile• takrir okunarak 
mOzakere edildi ve tedlslld 
için dahtlı1e enclmenlae 
ılndertlclı. 

Bundan ıonra lhtlıaa en· 
clmenlerlnden relen enak· 
lar ok•narak be1ett umumi· 
yece kabal edildi. 

Mecltı, ruznamede ıörü· 
ıOlecek batka bir madde ol· 
madıiındaa, pazartHI ıOnl. 
nat 14 to.,lanılmak lsere 
claiıldı. 

'!• 
Çocuk Esirge
me Kurumu 

zuu bahsederek d•ı•r ,ıuar- Kaza Kongresi 
dakt yapalan rardımın iki mlıll -

ne çıkaralma11nı lıtemekte idi. Çocuk Eıırıeme Kurumu 
Baıkan ttu buıuata dedi kt: idare heyeti toplanarak ku 
- Kurum bu yas11ale bir rumun muhtelif itleri üae

yıllık plloçoıunu yaparak rinde 16r61m6f, bu arada 
Umumi Mechıten iki mtıll kurumun kasa konıreelnla 
yardım lıtıyor Halbuki, bu ayın 27 ncl pazartHI gOnü 
ıene •tllyet lt6tceıl, dlier toplanmaıa kararlaıtırmıı 

nıD ıahıi yardımlarından Ye 
huıuıi okullar.ta okul bütçe
ılnde a1rılacak ıpor tahıl 

Htandan temin olunur. 
29 - Oku 1 ıper yurdu

nun biitüa talebHt 1urt da· 
hıltndekl faaliyetleri e1aaıın
da okul tallmatnamelerlae 
ve inzibat kaidelerine ria
yet etmeie mecburdarlar. 

3 - Okulların ıpor yurt · 
laranıa her Çttlt f aalı1etlerl 
eHa11nda ve b~11atan mG· 
ıabakalarda ve müıabakala 
ra m6teakıp okul doktorları 
talebenin ııhhi durumlarını 

kontrol edecekler ve zuhur 
edecek her tlrlii tabhl arı
zalara kartı tedbirler almıı 
bulunacaklardır. 

31 - Bir b61ıede meYCut 
aıkerl ve ıl'fll kulOp, yurt 
ve JUYalarda mevcut 6iret· 
menler, ıhtlıaıa taalluk eden 
huıuılarda mOteaklben 1ek 
dlierlne yardım ederler ve 
ballı oldukları aıkerl ko· 
mutaaın ve b61ıe baıkanı· 
nın muvafakatlerıle biri dl . 
ierlotn aaba ve malzeme
ılnden lıtlfade edebilirler. 

32 - Okul ıpor yurtla 
randa balunmHı ıereklt def· 
terler ıunlardır: 

A) Karar deftert, 
B) O relerin kayıt defte 

rl, 
C) Demlrbaı etya defte 

rt, 
D) Spor karıılaımalaranın 

netleeılnf Y•~•la roahıuı 
defterler . 

33 - Bu talimatname 
tet>lft tarlbfndeu muteber4 

dır . 

tar. 
Konıre o ıGn Hat 20 .le 

C. H. Partlıl ıalonunda ya 
pıl•cakhr. 

Kurumun vtllyet konırHI 
de martın aekızıocl ıünil 

yine Parti 1&lonuDda ıaat 

20 de akdedllecekttr. Bu 

kooıre1e kurumun kolu 
bulunan kaza ve nahiye · 

lerlo mGme11tllerl de ııtırak 

edecektir. 

ltıılıym yılhk kongresi. 
Kızılay idare be1•tl top 

lanarak kurumun yıllık koa-

ıreıının bet mart pazar günü 
yapılma11Dı kararlathrmııtır. 

~onıre o ıOn Parti bina 
ıında toplanac ktır. 

Erdet kıymıkımı 
Erdek Kaymakamı 8. Ômer, 

Akhlıar kaymakamlıiıoa ta
yin edılmtıtlr. 

Mirıs tıks~min~ı bıçık 
çıkmiı. 

EvHlkı ılln Yenice ma
balleıınden Kalemköyll 

Fahri otlu Şerafettln ile 
amuca11 Oımaa oilu Alııımet 

ara11nda mlraı takılan edı 

lırken, Şerafettlnln hamll 

bulunduiu bıçalını çekerek 
amucaaınt tehdit ettlil .... 

(775] kuruıanu aldılı iddta 
olunduiundan ıuçlu yakala 

narftk ıldıtı paral rla blrltk 
t1

• dit, ,. t' .u 

intihap Defte~' 
leri Yarın JnJt' 

rilecek. 
Mebuı ıeçlml dola1ıstl• 

bl' lntthap ıubelerloe aıal•D 
rlncl 1eçtcdere ld defteri~ 
rlo a11lma mlddetl caas•rt 
ıünG bitecektir. BuauD fÇ: 
defterler yaran akta mdaD 1 

ba ren indirilecektir. 

Balya 

Kiylerindı muhtar iıli~I' 
batı sırı ır~i. 

Balya, (H•ıuıl) - t'•"" 
•aa köylertade on ,tod~ 
bert yapılmakta olan '°" ,. 
tar latthabatı dO• ••D• ' 
mlıtlr. .. ,. 

intihap ııralarında, "' 
tıll' 

makam ka1lere ııclerek ~ 
tıbap ltl•I yakıoclan t-~ 
ve teftlt etmlttlr. 

Yıni damga pula lııhıtın 
Maliye Veklletl, d•"'~ 

pulu ıatan bayllerıa doklı 
oına konulmak Gzere 6-'b 
rinde (damı• pulu) 1••

1 ,. 
olan yeni levhalar J•P'' f 
mıttar. Bunları )25 1ıot• 
mukabilinde her bayi •'•''~ 
dükkloına, balkın ıarebl 

,,. 
,. 

ceit btr 1ere kormaya ":,. 
bur tutulacaktır. Şımdıye 

fi 
dar ba1ıltk ruhıallJ••• 

b' bayi leYha11 almıı olao ,ı 

yiler bu levhalara iıter•• 
mıyacaklar, •ecburjJet, f'~ 
nldea bayilik laakkı •1-~ 
olanlar için tatbik edtl•'' 
tir. 

Babı ~ôüOlür mü1 ~ 
Evvelki aüo Cumburlf~ 

mahallealnde oturan b•b . 
ı-' van Muıtafa, alleYl l'~t1• 

ılzltk yüzOnden ofulları ti 
ıeyln, N ejat ve ıeltnl ı;e~I 
tarafından yumrukla d&'~• 
düfQaCi tddla ettlilndeO ti 

dt1e hakkında tabktlı' 
baılanmııtır. 

Neşriyat: 

Beden terbiresi va ~~1 

Beden T erblJHI Geo" l 
rekt6rlfii6 tarafındaP 0

' .

•" ne baılanan bu aıec0'11 

ikinci aay111 çıkmııtır· ~' 

Her t6r1Cl ıpor ııterto• ,-1 
lr yaaılar bulunan 48 • J~ 

f tt 
(ahk bu meemuanıo 1' • 
kuruıtur. Tanlye ederi . 

Oaıet: _, 
Çocuk Eıırıeme ICdti' 

llaıkanhiından: , ~ 
. e ~ 

Kurumua•uzun vıl11 ~" 
ırcııl martın 8 ocl çarf~ıl' 
ıcınn Hat 20 de Parti s•~ 
11nda toplanıc kt1r· ,,ıf 

t• 
del i•I rln kongr ye 

(4rı rt ·• ofu ur. 

• 

! 
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Maarif Vekilliğinin Gü
zel Bir Teşebbüsü .. 
Mıarif 11killiiioin ilk 11yısını çıkardığı ilk iğrıtim 

_ ıızatesinin prağr1111. 
Maarif Veklletı ı ı m z n ın· lerl yataıttran çocuktur. Ço· 

ael bir teıebbQ il bı k 1 zt ~o c•k çiçeklerin •• ıOaell •• 
:••l11dlrdt. Dıa ellmtze tik zı, .. ı. ruh •ktl1anıd11: ' 
vlrettm 

Alman MiJıtemlekeleri. 
Almaayanın etki müıtem 

lekelerlnl l ıledıjı mal6m
dur. 

Almanla r , Japonlarla müt· 
teflk olduiu 1çlo umumi 
harpte• ıonra J apooyaya 

kut 506 408 ktloınetre mu 
ra bbe.1, vaol A lmenyedan 
daha büjQktür. 

Bu ıentı topraklardan 
Franıızlar 418.2ı5 kılornt" t · 
re murabbaı, logllizler 88. 
266 kilometre murahb11ın ı 

ltr l etmtılerdı. Fckat bu 

kadar ıeotı topraklar 6ıe 

rinde ya91yaa lntanl arın H 

t RADYO 

~ ANllRl RADYOSU 
DtJlg a Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. ı2o Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1Sl95Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

24 2 9.J9 - Cuma 
12 30 Pıoğraoı , J 2 35 

Türk muzlği - Pi, ı 3.00 
Meml ket ı at ay&rı, ajaaı 

1 · ı haberi rl, •e meteoro oJ 

SAYFA : 3 

İngilterede 
Sukutu Hayal. 
(Dnnk , ZIDID de• • ı) 

Vaktiyle davalar1aı kay· 
betoıtı olanl rın bir ocalı 

halinde bulu aD mllli ltÇI 
partlı l buınn henüz 1erlnl 
bulmamı§ ol nlarau toplantı 
'I rldlr ve oelarıa d haki· 
katteo bir 1 ı radı&darı 
ıô y)eot:blllr. 

faknt, diye ıora bıllrb:, 
mecmua11nın ilk He•ce ıaean oilunu, ot 

•Gıba1a l•~tl . Maarlfl•l•la elıu11, laay•aa olıun, her:7: .. dl•a1111ı kendlılne ad laanıt bir caahdaa ayart 
aı IBecmua efltmen Ye edea, ondaki ıelecek duyp· 
.. retlDenler lçla •e haftada ıudur. lnHnların iYGadllr 

lr çık• k 1 

•erllea mlıtemlekeler ln l tim· 
dilik btemlyor, ııtedlil yal 
aız Kamerun Toaro Ye Ru 
anda Mundadır. Şarki Afrl 
kada olan bu müıtemleke 

lerden Kamerua ıle Toıo, 

Franıa de lnıiltere arHında 
talı:ılm edtlmııttr. Bu.anki 
Alman1a topraklarının me· 
ıahal 1athlye1I 470.692 kilo 
metre murabbaıdır. Halbuki 
yalnız Kamerun müıtemle-

y111 topu topu ti.d milyon 
altı yiz bin kJıtdır Alman· 

yada lıe 75 mtl1ona y kın 

ln1an J•tamaktadır . ltlaalit ve 

ihracat baln•ından bu mü · 
temlekealn Almın umumi 
t icareti Gaerlnde ehemmıyet · 

13.10.14 Mizlk [K6çük or-
keıtra . Şef : Naclp AtkıD] 
( - Mou11oııky - Gopak 
2 - Matazer - Serenad 
3 - Nıemano - Va lı Boı-

K • Hıot 

etiketleri mlınalaranı y
bettıklerl alde bile muba
f Aza etmekten g6receğımlz 

bır znrar var mıdır? T bll 
vardır. Demokrnıl mü e11e· 
ıelerJ buıün dünyanı• •D 

büJ ük bir in mıoda kıym -
ttol kaybetnı lt bulun yor. 
Buoun fçln, demokra1I mG· 
eueaelerlDID mu haf az edil· 
qıekle oldufu memleketler · 
de bun l rın hürmet ıörmeye 
haklara •ard.r •• hürmet 
edı l01eltdlr. Mım lıberal •• 
rnllli lfÇI partileri aılen ı•· 
, et temiz müeıaeıa lercll, 
buıftaH birer hayalde• lba· 

hır. a tere kurulm•ı· lerl l:ttlUln ılzel, hClyQk •• 

lalcUlb " 6lmez eıerler, laep yarıaa 
lca ' 11• ıolımak ı,. uaak ıelecelclere laana11 bta-

too 4 - oeı\er 

nlonfıl 5 - 5oluıl · Aık 
St Ull - Vt-(Sonu dördlac6 aayfada) 

Y çocuıun ' 
baılalD 1_ un terblyeılJle lerce yıl iteler• ylrekledn· 1-------------------

•• Ye 1&6 '- iL ..1 

ıerenadı 6 - ra 
1 efsaıı ıl 

tap ederek ı6yledıtı 6zlO •e efltmeolerln çahıtıldarı fana orman arının 
ı6z6 keadlml de aranızda yerler •• ıartlarla ılıilt yazı· 7 - Martla Ubl • GrtDzlo-da•aıı b J •a aınma ue HJll 11alayaa adamlarıa 

lıı11>ak Dı Mu Yolla halle ça ••rhnıdır .• 
•ili' • -.rıf Ve1&llet1nl• iSMET /NôNO 
deıı.tı • 8••ıalı,etlı bır •m - Mecmua. takip edecetı 

r . itan 1 cay 1 ıa1ret er, bu folu, çalııma prolramlarını 

• 1 •• • tahalduıku 1olu11da b 1 •- l d '· f ınan laatı u ~ ••Jm•t ı lreııdl tea 
•aff I& • tedbirler •a· almııhr. Bunları, Tlrk ••-
le • ) IJet Johında atılmıı artf orduıunu11 ıenç baıı, 
L a•et f birer adım olarak 
ıııılae ••tt mualltmlere ı~bderdıtı ıu 
91 d •er111ekte •• •• tamamtrle tama•lıyor: 

a lr•ektellır . kly muallt - cArkadaılarım! Tlrk ••· 
•lnla •ltae ltı b 
titreaı ' •rram lae· tanının laer hucaiıaa daiıl-
aıretı!:b~ alaıacak olaa ilk mıı, Tlrlr ~oc•funa 1et11t1. 
tie11 btrı • bu teıebbGıler · rmek ııbt kut.al bir hlz-

'Meem:::1J•rd•a, meli Oaerlne almıı. t ıla feda · 
Ebedi ş f 111 

a 111111 •hın.la klr, temi• ylreklt •e takl · 
rl111 ole e ha t• •debi ı6ale- l L 1 l llJoruz: &va iman ı 6lret1çl ere hı . 
«MuaUı111ıerl tap etmektt' derin bir bala. 

•u•laurı1•t1n fedYkaı neıh. Uyarlık duyoyoram. Cumhu
lım •e 11>lrebbı~ lr 11>ual· rl1etlmlafn ku••ltlenmeıl 
Y•tlttlreceluıaıR ~rı, •laler için Tarkllk •e laıanhk Gl · 
•l•ln •••rlnlz ol~eak~!.:••ll, kGlertnl ıerçekl•ıtırmek Jıln 

Kendlılat TGrk kö lııu uturda canla baıta ça · 
•akfeden TCblı 111uanı ... ~ft~: l.ıtafıaa emin oldaium Tarlı 
camle ile en bG I'- aretmea •e •i1tmenlerl1le 

fi 
, il Ye •• 

fere 1 •azıfeılnl almııt 8 kendimi dalma beraber, da· 
• lf ır. u 

aa enin adını da la&nCl l1Da J•DJana •• •Y•I hıza 
•&zlertrle ko1oyor: ıa da b.almaktaylm. Bu buluı 

«Stzler, lau milleti h ara.lakı me .. felerl allt1er •e 1 l arıı, .. 
•, çtl•al hayat1,ıe. bltGD •plmfzl .,lrhlrlmlze yaklaı · 

tllm •• feDnlyle •• JGlcıelı tarıyor. Meı•t yarınlarımızı 
••deal •••iyeye k yarabcalarıaı yetlıttrmek 
11,,.11.,,1•••• t• araeak ., •macı .. tztm içi• m•lsatldeı 

lllı lfretarn ıa ilk f blrhk nolrtaeıd1r . 
da l••e Mıllı ş f ••r .. ın· Hocalık , uzak lıtlkballe-
La h • in, bır ze 
• amura b ı d rl• ıtıaeılerl ol dofar ı&rmels 
•la a in • maallt-
« eltne tetllm •tttll•la için bGtGn maddi •• aıomll . 
Çocakı baklıındakı t• de IDenf aatlerfa Gıtlae ba . 

l•rlt ılılerlnl de ., 
1 

11p JGluelebtlmek ••••tıd1r. 
raı: 11 aye· MClteyazl derebanelerla do . 

tt Ailede •- h 
bt b çoeu., •yatları 

r lrlae llıllt1•1:ı n ••ilam 

~~~ttlr. Aile hayatının ı&ç
erını lıolaylaıhran ıo 

rOltGler Ye fırtınalar orta11a• 
da lruı eeılnl ze•lıtle ılntr -

•arları araııada •e ••tanın 
açık te•lz haYHmda •l•le
rl zelrl "e iyilik ıııklarıyle 
parlayan T&rlc ya•rularanı bu 
kutla fıttkbale laazsrlıyanla
rı tebcil ederim. ea,ok ş._ 
ftm 1amet la&nGnln ılze bı . 

.. •oDD TOrlrdılının Tefrllraıı: aaaaaaaamaaaaaaa 
o• --..;. "• ! CENGiZ HAN ·5 
o Yaıan: H LAMP a ••o . Çtuiren: ENVER ATAFRA T : 

OaaaaanaaaD Tefrika Nt 9 •°' 
Ternuçla ona: « Sentiz bu 

ıekız: ata •le ıe~lremlytcelı· 
tim, d edt b ld 

' 0 a e onlarmn 
yar111 eana aittir. » 

Paket Borcu b•Du itilmek 
bile lıtenıedı «Sana aıd olan 
ıe1lerı •lu1am bana DHıl 
arkadaı dt1ebılıraln.» Diye 
red etti . 
Htleklrlılıı: Temuçlnln •e 

onun ıenç obaıın aa ldetle· 
rlnden deflldı . O tabiattan 
açık ıazl Q tdt •e kendıııae 
•dilen bir hizmeti hl~bır za 
"'•n anutmazdı Fakat buna 
'•i11>ea, maffel erk&111ndan 
'-'••da herk ı e•Yell dGımaa 
t•lllılrı eluourdu. 
~ l t!'Duçto m ı 1etlae:tNH1I 
l taı, ttıeeu k6r etmeli fetn 

"-ll•tı11118 1 ,ıltffae tttmatl 

aaaaaaaaaDa• 

edene, Mofolların da yt'gl 
ne Omıdı lıendı tal ı lut olı; n 
lcabramanl ı lclarındandır e Der 
dı. 

Onun ruhunda, büyük bir 
badevl h ile olan Arap luın 
laarpcuyane ceaaretlerJ aynı 
•ertltkle Y•ıardı Zaıfl ık •• 
J•muıalc kalbllhlıı: onun 'çln 
yabancı ıe1lerdı •• lra bile 
haricinde herke. •e her ıeye 
luuıı ltlrnat11zlak '-Hlerdt. 
~lımanın bGtiln hile Ye 

ealıelerlne ytne hile ve de . 
ılıe tle mukabele t e ıneyt öl 
reanılıtl, fakat •lzıadan ç,. 
kan •5z onua l~la daim" 
01ukaddeet1, hattl •onrale rı: 
«llr hOkOmdar l~ln Ilı io -
den d6nm,kten d8 ha '"'"nı 
nefret lıtlptey 1e'ktun der -

h •• blrdaba •ltme,ellm (Yalı] 
l11etmek Ozere, tekrar et lar öjretmea Ye efltmenle- • k 

meyi •e mtlletımlzln yüluellp rln teknik iktidarını arthracak 8 - frltz k6pp Yaz 
8 

-

l •• mi (s•ıtıJ 18.30 Proir•m 
1 erleme daYa11oda lttze •e· mahiyette fazılar yazacak 6fret u ı) 

18.3~ MOzlk (Operetler p · 
rdmtı t•reflt lt~lllil hep be· men, elltmea Ye ,ucuklar oJ ı 

b l n.00 voauıma (Ta1arec 
ra er ve her zamaa batar· lçfn faydalı kitaplar haber .. ft 

d 1 •- •-onuıu,or] 19 15 Tilrk mü· • tatmamıEın ••%tfemhı o • •ereceatfr Ayrıca mecmu•· a k 
dupau ifade etmey• bir da eflencelt yazılar Ye kari . alil (fa11l heyeti: feraha• 

f •• IJJ 20.00 Ajanı, meteora· 
borç bilirim. katGrler de bulunacak anket· 

1 
t bort•· 

Ylreklerlnde •ataa •illet ler tertip edilecek Ye ıoru· lojl baberlerl, z ra• 
•• lnıaohk •ıkına karıımıı lacak ıuallere ceYap •eri le. 11 (fıat] 20. 15 1 ürk mGzlil 
olarak meıleklerlnla Jile• eektlr. Çalaalar: Vecibe Keaıal NI· 
duyıuları çarpan TOrk efıt · flk HJI, ••doluaaa bu 1azl, Eıref Kadri, Ce•d•t 

.ır.~ l la Çaila. Oku1aalar: MilH,. 
men Ye v•r•tmen ertnt •P tıler hal&kında okuyucuya 
bl d a k l YeD S.Dar, Mebmut arı• · 

r arara • ı rme on arın lmlde clOı6recek kadar zen· S 
l da ı - Müse11e• eaar 

OD binlerce kiti ık blyQk •• ıtndfr. Pahb Rıfkı Atayın 1 Re· 
ı t l 1 1 il a S"'zlnak peıre•I Z -can ı op u u u 1 e J z Jll · terblJ• tılerlmls hakkındaki u k 

il '- k fık Maoyu SQ:alaak ı•r 1 
•e ıe P aoauıma •• an· yazııını lktlHp eden mec- J 3 
1 '- 1 t dl B [Ze•kla ne IH ı6yle -
•ımaa • er m. unu• mua «çocuklarımıza meıleki [Bı 

Arif be"! hlca•klr ıarkı r 
maddi lmklnıuıhfıoı kafa tnklıaf tmklnları vertlme1I» J 4 Ze· 

balet ile ıQıdii . -
16nll •• it blrltilyle ml- «Almanyada tek derehanelt ki Arif Sazlnalı ıarkı Se•· 
aea ıtdermek l~fn bir ya - bir k6y okulunda topl• ted Nı 

dtm ı •elı ) 5 - 0HD n · · 
yın orıan1 1apmayı dlıln - rlı teer6beıl», «bir ıehrla hat KOrdlll hlcuklr ıarkı 
d6m. Maarif Velrıllltı , (tik ıuyunun temin aureU» «ilk C 

) b l [Akıam güoeıl ) 6 - •• 
6jrdlm t u ı•ye ı e aeı okullarda tedkıkler» «ıOn•t 1• ımı 

det Çajla vı,ola ta•• 
dt1or. lıkatretlm, yalnız hız yolu». •Orta Anadoluda eilt k 

7 - Saadettin KaJn• -
de• ılse yazılarla c:lolmıya- m•• ıı bt muallimi allkadar (a.ı Muba1yer ıarlu ...,. zamaD 
eaktar; onun ıa1f alarına ıl · eden çolr lıtıfadell yazılarla klaram do· 

d l d b l A il" ı&reem oau •"!• K zlD uyıu arınız, ılsla G m• mu dftr. yrıca öl- laıır.] 8 _ :;aadettl• •f· 
ıGncelerlntz, ıtzln 16rG1lerl· relim haftanın mGlalm hl - nalı _ (Dajlar dalımdır 
nfz, içinde J•t•dıfın1z mu- clııelerl, meıleld haberlere beDlm) g _ fala Kıpan•• 
bttler ıene ılsln kalemlalz - ve maarif baberlerlae de _ TQrkO 1 Aman dıflar c:· 
le aktetmelldtr. llkölr•tlm ıOtunlar tat.ılı etmlıttr. aım defler 1a•ulılw•u 1 

ilk Cllretlm •• e;ıtmea ııze . Mecm•• tlmdllık 17 000 ren J•kmu] 10 - fa iz Ka-
teııdır; ılzln arazetenlzdır. nüılta olarak ba1ılmakta pancı _ TOrk6 Sıaenıd: 

Mıcmaanın proğramı •e herkeııa ı.uıadeaıaı t•· btr tutuı muı 1a•nı1• oca 
Mecmua, ılk 61retlm mu · mln için 5 kuruı ııbı tok elaa1dım . 21.00 Memleket 

00 " . 111• alltmlerl l~ln fa1dalı olabı- ucuz ıayılabılHek bir fiyata ıaat aJarı 2 1 onuı 
lerek bGtGa ıalaalar lzerln · H talmaktad1r. (haftalık ıpor f aaU1ellerl] 
de aeırlyat 1apacakhr. O;- Bu ıok ı•ı:&el teıebbüıl 21 15 [aham tala•lllt, kam· 
retmen Ye •lltmenlerl all baıaraaları, memleket ço blJo - •ukut bor1 .. ı (ffat) 
kadar eden meıeleler, cuklarıaıa eline b61le mü · 21.30 (Riyaseti cumhur 

J Şef ı 
memleket içinde •• dı11nda kem•el bir ııtHr Yerenleri fllrmonlk orkettrall 
•ukua ıelea hadlleler, •il tebrik eder, Uk6fretlml bütün RJaetorJ uı 1 L. "' an Be· 

rettir. 
(Milli liberal), (Mllli tıçl) 

kelı melerlnlo, a11l mlnalara-
0 1 kaybetmekle beraber 
münteblpler Ozerlnde blr te· 
ılrf olduiu ileri ıQrülebıl ır. 
Bununla beraber, ne de ol · 

181 
dofru hareket etmek. 

mokafatını aörür. Muhalefet 
partlıloln kdnetl ndlrJlme
s l de memleket için faydah 
olur y erine ku•Htlı bir 
bOkftmetlo ıeçeeeil Jbtlmall 
olmadıkça parllmenter bır 
hOk(i et gOçlükle ya1a1a 
blltr. Reımen muhalıf tarafı 
teıkıl ettlii ıilalerden beri 

11~1 parttılaln, tkUdarını 
ka,betmeıl f•alltereoln ıon 
yirmi ıene zarfındaki sa11f · 
hfın eHll olmuıtar. 

Bunuola bera er, baıH · 
k ı l aıl lletın k arıııına. •u-

(Senu d6rcUiae6 • Yf ada) 

Alleıo con brlo L rıo Roa
do, Alleero Sol ıat: F r laun
dtı erkla 2 - f raoz Sclau
bert: l nel ıenfon l re ma · 
Jör [ ı 813 ya1ılmıı} Adaılo 

a lleğro •l• ce Andaate 
Menuetto - Trio Allefro 
.- ı .. ce 22.30 Müzik (Opera 
"r1aları - Pi.] 22.4& MI· 
ztk !C zb t ~lg n) Lan· 
toı Orkeatraıı 23 45.24 Soa 
ajanı haberleri ve yarınki 

tim Ye &fretlm propleme · oku1ucularımıza tavılye ede· ethoHn: Piyan• l~ln koo 
· s. Nr 1 op )6 proğram . 

~rludalrya~arQ~tm~ rlzz~· -----·-----~e=e:r:to~d:o~m:~:u:':' ;~·~~-~~~~~:::~:::~-~ 
• • tepeden tırnai kadar ıllih· 
den çöllere dojru ıürmek bitmez Ulkenmeı bir thtlJ•Ç lanıı 

11
, koyun poetl rı ıe-

tıtedll~ne de kendlierlne ve meıakkatteD ibaretti, ~- ylntnit H üzerine tobaklan 
ram etmeye hiçbir zamnn htat ıert ve h8lm ne 1 I; mıı derıd n m ml\1 cepken 
muvaffak olam• dı l ar. ouıoet ancak bir 8 ° için ler ıunn~ birkaç yüzden 

«T emuçla • e bira derler! - temin oluoablllrdf. Maııet fazla eoç tak ip ediyordu 
nln ku•vetl ıilnden a6ne c:lerd ı tu:yıkmı biraz bafıf- Gö~üel rinde, üzerinde kor-

o l d lettli f zaman. keodllerlnl 
artıyor » f1or a r ı. l I I kunç rl"ılOller vapılm ıt v r 

hatın mevcudiyet erle e · k Fa kat Temuçınln rubunda ntklt zırhl r .ardı; mı:r.ra 
leace,·e verirlerdi. Temuçln 1 

ıaımo z hedefJo luvılcım ları lnrı omuzlar1nın (izerf.n< en 
yanıyordu: Bır ıiiu baba le - ve onun Mofollıuı hak ında erkcı. tarafta &tın ıajrıaın a 
rıoın topralda1111a hil.:üındıar clofru bir fikir edinmek lçlD baflanmııtı, ıu tulumlftlı 
olacaktı onları , dofrudan dofruya elertn yaoınd• a11 lıyordu . 

T eflenee aolar1oda ıörmOı Kemik 1 çehr• ler toz lenmıı Bu 11ralarda emuçto on O G olmak llzımdır. saman 
10

x.uk ve rlb:gArdan muha 
yecll yaıına beamııtı •e Yur· 1 dd ıs onların çılgınlık arı . ~· Rr faza 'çfn ıftr61mOı yallar 
tayı tik karm olarak eve ı k ı d ki tddetl• - ' 
lletırmek 6zere hazırlanıyor 1 zaman arıa a d 1 

v k fçtode heybetli duruyorlar· 
rlne m iltavl olur u . rı.ooa 

du. yerleri nhtl çıflıklarla do · d ı .Yurtayıo bıı. bu: onu:« Sa· 

iKiNCi KISIM l ardı. n kartı ol•o bD k d ı -

dt 
Babaıınan eılcı tebaaınun da 

ı lttbakı le o l dulı ça bQyGveo 
oba tçlnde bile, düımanları

oı bın tGrlü dealtelerle el 
dataralr, en iyi ot lakları keo · 
dl adamlarana mal etmek 
ıırf onu• zekl ve de11Hlyetl· 
nln eteri ıdı . Oba ldııtı mu
clhtnce ııllhlar •e ıQrüler 

relH dejıl kabalentn adam 
lamıa aitti . Yezukayan oflu 
m•IJellnde ancak keatlt ma 
ltetlnlo ic•P ettırdljt l&adar 
verıı alrn•J'• mezu•du Oba 
kanunlara, ıayet retı bıtm•z 
tükenmez harplerle badevl 
lerl zayıf dG1Gı GrH bsıka 
bir rr.fı lntthnbı haklunı ka 
btle halkın• •eriyordu llrabalar muharebesi. Dttfüoler ve tedfin rnJ era m nlı 1 duydufumuz vakit, 

simleri bu eğlenceler kbG 
Uir-ı,ıa bir Hıtl• teıktl eder· ıenl yıne böyle tekrar lllf Hile •e deııaalye Temuçf · 

alo ha JA tıaı muhafaza •t · 
mıılerdı Zelıl •e tedbir IH 

hiç olnıazt• obanın f!IHıru 
kendlılne bafl ı tutuyordu. 

Keru lon ye Onon <:lafları 
araıındekl nıOoblt araziler 
de de hıydutluk la mtıtrul 
re lıler eıuı ~u ıuael 1erlel· 

Eıkl Çınlt ler tn « Şlnıall 
Barbarlar» tl iye teımlye •t· 
mek ıatedlkl rl l:uı ok atıcı 

ka•l•ln yOkaek beyu: dafl ı 
•• uzun ıinlO ıllerfo adam 
! arının ruhunda ze•k Ye n 
ıeye bir dOfkGnlOk. ı•ka . .. 
eflenef!ye bir mf!vlt tabu 
,.,.... 811 ... ,.,,.,... ...,.t 

lerdl. Ve Temueınln dGıfOn \' e H ltm kıuıımızdn g8rebı 
alayı d ııt• b6yle k•ılnrtıl lecefl c.ıt:r.I mit etmiyorduk. • 
mıı bir kurdun can ha•llle l> 1~ lıarıılRdı. Ve bu 

bl Otb t' o l il a z J r btrçolc k h · aaldırm•ll e• m 
muıtu. ka halara ve tldd tlı ftllutl" 

r~muçln bır ıOn a n11111 b p oldu. Ba tün kon k 
Y.irta 1 ııı bab " "'" en k blrdenblr t'I canl11.udı 
rerl•de ptla41. Kea (ılo l, -~-·- · VAR 



IADA ı • 

lnailiz krıl Ya krılicııi· 
nin seya~ıtı 

lnıdıa amlralhlı, loıılıs 
kralını •• kraltçeılnt Kaaa
tılaya 16tGrecek olan Repu· 
lıe kru•a1:6rGnln tam tea
llbatla mGHlllla olacafını 
btldtrmlıtlr. 

E ••elce, kru•aa6r ltu ••· 
7ahatı yaparken hayaya 
karıı ılllhlaranıa bir kııTDı· 

DID lli••dllmeıt dlt8DillQ. 
yordu. Şimdi 7enldea, kru 
Yaz6rGn kudretinden bit bir 
ıey kaybetmemek tçln hl~· 
bir ılllbıDıD aaaltalmıyacalı 
kararlaıtır1lmııtır. 

Le ~empıdan 

Almanya ıuUı fiiliyatı 
g1çmi1tir. 

Le Ftıaroda Luclen Re 
mter, A.lmanyanın ıarbı llfla 
oyalama poletkaaı takip eder 
ken ıarkta fiiliyata ıeçmtı 

bulundal••u ı6yllyerek eli· 
JOr ki: 

farkl l •ıapaDıa laa as 
çok maakelt ehldeıUrtlmeli 

baı1ıca Oç enıelle karıılaıır: 
Aıkerl enıel, tkttıadl •nıel, 

1011al •• klltlrel enıel. 
Aıkert eaıel Sll• •tllet

lerı ku••etlerlnta ıarp de•· 
&etleri ku•••tlertyle ye bll
laaaıa f raaıa ile da11ıııklı 

~lnıan Müs
temlekeleri. . 
(Baıtarafı lçQncl aayfada) 
IJ btçblr kıymeti 1oktur. Soa 
ıeneler lçfade Almaoyaaın 

bu mQıtemlekeden ıatın al 
dılı bam maddeler 3 milyon 
104.000 franklık olup ttbal 
ettlll ttcaret eıyaeı da iki 
mtlyon alta yfia bin fraDklık· 
tır . 

Alman1anın lıtarla ıerl 
lıtedlll diler bir mClatemle· 
ko de Toıodur . Şarki Afrl · 
kadald RaaDtla Urun.la mlı 
temlekHI lıe Belçıka lllare· 
ılne ••rllmfftl. Bu tlıil mGı· 
temlelrealn merkezle mu•a • 
ıalaaı yokt•r. H•dutlarının 
bir tarafı Tan1aaa1ka a6lG· 
ne blttııktır . Ruadanın a•· 
ntıtııı 24.200, Urundaaın tH 
29.000 kilometre murabbaı 
dır. lkı toprak parçHının 
umum ıenttUll 53.200 kilo· 
metre murabbaıdar. Palrat 
bu topraklarda l:kalabahk in 
ıanlar 1•1amalltadır. Umu· 

•mtyetle kab•e lıtlhıal eden 
ba laıanlar1n HJlll 4.450 000 
•ır . Aa 'lDllitarda UltOa de 
lıtthıal edilen bu topraklar 
dtfa mlıtemlekelere aeza
raD daha berelcetlıdır. Fa· 
kat de•amh kuraklıktan bay. 
•aaat colc zarar g6rmelite· 
.ilr. 

bir ıarette elbtrllfl ya•m•· ı------1---k-k--ı 11d1r. Bu elblrltl• her iki Bınduıı ıs ıye hu u 
tarafıa itlrbırındea mChta- Llk'ııl'ını"ndın·, 
kıllea ıılllalanmalaranı• U ı 
mlmkOa olmaıı faraaly"l· Manyaı kanıınıa Kulak 
•• dayaaar. ltalyaaıa Al. k6ylnClea Em rullahkıaı Sacl· 
maa ılıtemlae tlttlaalrı •• dtkaaıD kocHı Jl•• Manya· 
A.kdeDlata ltalJ•• cleaan· ıın Kulak li6ylndeo =:;1le1· 
maıı taraf .. daa keıllmeıl maa ollu Recep ale1lalae 
ıarlna t•rkla olaa mlaaka · açtalı boıaama tla •aaıaın 
leılal çok ılçleıtarmtıttr. mlddetaleyhla illa ıuretıle 
AY11ıturya maclea ıaDaJll· 1apılaa tebltil•r• ralmen 
ula tltıhaln Y• Bobem1a fab· ıelmedlllndea 111abında ıl· 
rlkalaraada Alma• kontrolu- rfllea muhakemHI ıoa11nda 

aun teeaalı6. ıarkl A•napa· mlddetale1h Recebin beı 
1ı bitaraf lilAla aatıcılariDclaa ıeae ••••l kar111 mlddel 
mularum etmlıtlr. Geriye Sıddlkayı terk ederek aemtt 
Anadolu, Baltık •• lt111ya meçhule aa•uıup ıltmek ıu · 
ı•çttlerl lrahr. retlle bakmadıfı Ye arayıp 

lktlıadt eaıel, ıark de•let ıormadılı•ı• ıubutuoa meta· 
lerJnln Almanyanıa ılauyaç· Dl tarafların medeal kaau 
laraaa beyuo etmeyi kabul aua 132 ncl •addeal bGk 
etmemeleri, lıttlaıallerlnl, mGa• teYflkaa botaamaları
mGbadele ılıtemlerlnl bu ılı- Da •• mullalre•e •aarafla· 
tl1açlara alre taoalm rtle ıllm lııarçlarınıa mld. 
etmeyi r • d el • t m e 1 •· cletaleyla Recebe aldlJetlne 
rl elurdu. A.lmaaya trampa· kabtlt temyıs olmak IJ:ore 
dan baıka bır t•Y yapama· 27 6 938 tarih •• 192 au• 

TÔR iti 

Bahkesir Valiliği d n: 
Vlllyet tdaret bu•uıl1eatnde kırk bet lfr •e lı:ırk Ura 

aıll maaıh llç mahalli idareler mlfettltllil •e kırk lira 
aıli maaılı ltlr tedktk •• icmal b6roıu ıefllil Ye 25 lira 
aıll maaıh Erdek kazaıı mubaaebel buıuılye memurluiu 
mGnlıaldır. Talip olaalarıo •eaalklle birlikte martın onuncu 
ıünGne kaclar Ylllyete tıtlda tle mlracaatları tllD oluDur. 

. 24 ŞUBAI ıJst 
4-•~--m••dJ.--------~ 

o a 1 
~ ~ « Me•lekette tn1arruf h rekettoln lnkfıafına ı.ıı(f• 

i arzuıunda olan Oımanh Bankaaı, Aile S ndıit ~ 
aarruf C6zclanı) beaabına teydlat yapanlara kur• ,r 
ıtdeıl ıuretlle e .. iadakt ikramlyel ri tevzte k rar f ----- ı mlıttr. W" 

Balıkesir Tapu Sieil Keıtdeler 25 mart •• 25 eylül tarıhtertnd' d• 
oluDacak •e ,her keıededo .&f lıdakt ikramiyeler 

Muhafızlığından: ııtılacaktn: 
Sok alı: 

Koıumcular 
ıokatıada 

CtDıl: 

Dakkln 
Hududu: 

Sağı •akıf dakllinı, -~ ı ' ı l!. 

TClrk liralık 

t aded T.L. 1000 -
4 • » 250 -

ıolu aaraç Arif uıta t 
5 • )) 100 -

dGkkiaı, arka11 maa
rif dtikklDları, 6n6 
yol. 

Yakanda hud•t •eıalr •••afları 1a:aıb dlkkla öteden· 
beri ıadanaa atik •akfı iken ıular kaaunu mucibince be· 
ledlJ•J• intikal etmek ıuretlle beledı1ealn mtUkt1et1nde 
olduiuadaa beledı1e namı•• aeaetals tapuya bailanm11ı 
lıtenllmekte olduluedan bu 1erla mahallen lnceieomeıt 
tçıa 4 3 939 ıtiaünde mahalline memur a6nderılecetındtn 
bu yer hakkıada herhanıl bir ıuretle hak tddıa edenler 
yarsa ba mGddet içinde Tapu Stetl Muhafıslıfıaa Yeya 
mahalline ıel•cek memura ellerindeki Yeıatlda birlikte 

mlracaatlara illa olunur. 

lngilterr.de Sukutu Hayal. 
(Baıtarafı Oçunc6 aayfada) 

bahf parttlerdea mGteıekktl, 
fakat mGıterek bir iman 
1ahtbi, mGıterek bir da•• 
ıGden •• bir tek lılm taıı
yan bir ıutubun baıında 
cıkmafa karar •ermeden 
eYYel, iki tarzı hareketten 
.. irini latllıap mecburiyetin· 
dedir •e bunları dikkatlice 
tedklk etmeal llaımdar. 

laııltere, 1131 deki koa
ltıyea kaltlneıt aaslk btr 
mali •azlyetl bal lçla ku 
rulmuıtu. lnıllterenln buıün 
bulundufu yaatyet 1931 de 
klaclen daha aazlktlr den•· 

rellr. 
Tahakkuk ettirilecek olan 

tik hedef •• bunun ı•mul6 
mGaakaıa edilecek bir meae· 
lecllr. fakat bunlar tatlbep 
mOcadelelerl unaıında mi 
nakaıa edtlmemelldtr. Bugün 
Avam Kamaraııada temıtl 

edllea 3 parti ara11nda ba-
zı fıkır aynlıkları •ardır . 

Fakat bunlar eeklz aeae 
eYYel Lord Hallıham, Lord 
Samuel •e Lord Sno• deni 
birbirinden a1ıran lbUlaflar 
kadar ku•••llt deillcllr. 

Yarın bir harp çıkacak 
oluraa bu ıhttllfJar ntllayet 

bilir. O zaman laıllterenln 1arım ıun içinde ortadan 
karı111ada ltulunduiu tehlike kalkacaktır . Pakat laııltare 
kllıt paraydı. BuıGnk6 lae bu çareye lııaı•urmak lclo; 
mahvolmak tehltkeildlr. fellket lnıaı mı beklemeli · 
Onu• lçta parti umdelerlnln dır? 
çatpııacalı bir aeçlm mGca· Harbe karıı koymak için 
Cleleılae atılmak zamanı lnıaltereelD bir birlik huıul• 
mıdar; 1ımdtkl halde, mille· ıetlrmekteo baıka yapacalı 
tt parçalamak mı yokaa bır bir ıey yok mudur? 
araya toplamak mı l&zımdır Mııter ÇemberliJD eler 
dire d&ıünmemlz icap eder. tadece, büUin yaptıklarına 

1 
1 

1 
1 

1 
t 

1 
t 

1 

25 » • 50 . 
50 )) )) 25 -

Yani c~maD 85 aded T L 5 000 . 
Tnrk lırahk tkr mlye. ıJ 
Atle ıandıAı beaabındakl mevduatı kur nıo kel 

edildiği t rtbe tekadd6m eden alh y zarf anda: 11 
T L 50 • T6rk ltra11ndau ıeiı düt ea>lt 0 

her madl bu keıldelere tıttrak edecektir. 1 
·~~~tPi}, 

Balya Ha va K ur1ıın11 
Şubesinde! 

Balya Hava Kurumuna etd 1000 cdet kurbaO 
18.2 939 tarihi d açık arttırma ıuret ıle müzayedef; 
nulmuıtur. D edi re verilecek bedel haddi l&ylk g&r 
iü takdırde k ti lhal ıl 8 3 939 çarıamb günü •'' 
de icra edılecejlndeo tal iplerden daha ziyade rJJ' J 
almak ııttyenlerln her ıüo Balya Hava Kurumuo• 

caatları ilin •lunur. '~ 
. 4-~ 

Alibey Nahiyesi Beled•l 
Riyaseti df1 

Ctaıl: 

Oç taıla •• tkl baıkılı bir adet 
zeytin aıkmaia mobıuı 1ai meD· 

M b b.d•ıı u ammen ., 
Lira 

ıeaeıt lllt ve edevatlle. 200 
Meaıene blnaaıoıa enkazı . 150 1 

l d•f 
Yukarıda clnılerl yazıla menıeae l lt •e e ,_ı 

menaene blnaııa•n enkazı açık arttırma ıur tıl• 

çıkaralmııtır . bl/ 
J - Gerek meDsene ali.t Ye ede•atı ıerekıe bl' I 

bltüa enkazı 4 • 2 - 939 tarihinden mbaren ylrnıl 
mlddetle açık arttırmaya konulmuıtur ıO 

2 - lbaleıl 25 • 2 · 939 cumarteıl ıiinl ı at ( 

icra kılı~acaktır. "fi: 
3 - lıtekltler anunl temin t akçeılnl yatarın° ~·~ 

tile mftzaytde1e ııttrak etmek ve ıbale aünü olao 2 J 
atıf 

cumartesi alinünrl •• ayni ı alta belediyede oı 
ıaht komılyooun müracaatları ilin oluour. 

3-t- V, 

Balıkesir ' ilayet 
•• 

~• eunıe 

DııiıJl 
• def 
ın j 

dıtı mlddetçe enıel ctddl mara ti• karar •ertlmıı oldu-

Baı•ekll MOathten d~o- müzaheret r6ıterea Ye kea 
düiB zaman bazıları onun dıılne büyük bir ttlmad bea· 
milletle birlikte dli•r partt lire• ktmaelerln 1ertnl ka 
ltderlerlnl talnly• edllmtı, sanmak tıt11oraa, ıüpheılz 
hakiki btr milli h6k6met gene bu e&leerlyetl eıde ede 
halınde kendi etrafında top cektlr. Fakat bu mu•affa 

Açık ekılltmeye kooul~n anyaa kez ıı met I 
d " f tnıa edilmekle olan 996 lı ra 52 liuruı keclf be elde 

tıtaeyonunuo ekıtltme müddeU temdit edtldtil ho 1 t dır. Almanya zahire •• fuadaa ıtlm tebltl maka 
bam maddeleri b6yGk mtk- mına kaim olmak Qser• 
tarlarda •• 1CUuek fıatlar· keyf•yet tllo olunur. 
la almaktadır, fakat bun· ı-.b_u._d_U_e-rd-ı-.-H-•t-le_r_•_•_a,_a_z_ıl-er-
lan kıymetlertnl bızzat ken . Yabudılere laarp illa edince, 
dlıtaıa teıblt ettlll aha· •a•IJ•t defııtt: Y alaudılerlD 
maaı mecburi emtia ile bir samanlar Almanranı• 
6demektedlr. Hu ıanl ıe· itine yaramıf olaa •aııta· 
kilden kurtulmak için, ıark ları •• l•klaları bu Hfer 
de•letlerl ıarpta, para tle Almaa tıcaret •e pr.opaıan 
ade1en ıerbeıt mahreçler daaıoa kartı bir eoıel balı. 
ye aatacılar aramak temayl· ae ıeldl. Su da Almaolaran 
lGDdedırler. ldcletlal katmerleıttrdl. 

A.lmaDların ı•n• tkttea· 
Y abuda meıeleıl ayaı za· di •e ldUUlrel bir arzula. 

maala bem klltGrel, hem rı da mtlbacle\elerlnl kabil 
de lktlaadıdır. Şark •illet. olduiu kadar azaltacak ıoı 
lerl ylrmlDcl aara kadar, yal bü•Y•ler •e d lıefe• 
ticarete tıtldat11z elan .feo ler edlamelerldtr ... 
dal artıtokraallerle k6Jll Almaayaaıa, ber ıark 
halk kütlelerlnclea mlrek- mltlettnt• za1ıf tarafların. 
keptder. Ticaret, kredi, ea. dan tıttfade eden tazylkı 
aayl b1llııa11a Yahudileri• •• ılyaıl propataadaaı bil-

. f aalırttta• terk etltlmtıtl. Al- baua bu eaıellerl ortadaa 
maDya Y alaadtler• aleyhtar kaldırmak hedef lal ıGt · 
olmadılı mGddet9e, ıarkl mekteclır. Fıreatlar •• ıe· 
A. Yrupacla 7ahuclllerlD m••- lltller deiltlJor fakat he· 
ldladea lıtlfade etmtıttr. def her zamaD a1nıdar: Al
A.lmaa mam6llbnıa ıarlır· man doıta bir slmreala •• 
ta aeyrar .. aıcıları •e bir blk6metla blklm ol-

aaıa ... lllen ıra Ya- .... , ..... ....... 

!anmaya da•et lçla bunu 
bir fartat bılecelt ümtd edil. 
mtıtı. Baı•ekıl bunu yap 
madı. Belki de buacla lea
bet etti . O anda karııaına 

çıkacak ıGçlGkler çok bli· 
Jflk olacak, ufrıyacafı mai· 
lıiblyett• tıttkıal lçlo mu · 
•affaktyet ımklnı azalta
caktı. MGntb aalaımaaıaı 
tenk•t edenler, mualaedenln 
imza edildtil ıünün erte· 
ıtnde, bunu lmaa eden 
adamla beraber büklmet 
kuramazlardı. 

Fakat, timdi aradaa ay · 
lar ıeçmlı buluau1or •• bu· 
ı6D, bGkamet azaları bıle 
kabul ecltJorlar ki Müntla 
aala1ma11adan ıonra cere1an 
eden hldlaeler 'btlyGk hır 
ıukatu hayal uyandırmııtır. 

• 
Bıaaenaleyh buıGn parti 

ler ara11ada bir aalaıma im · 
klnıaı ltulmalıı kabildir. 

V a•lyetlD ehemmiyeti Gae· 
rinde f tklrler araıında ·ıhtl · 
laf olmaz. Buna karıı alına 
cak tedbirler huıUtQDda da 
fllıdt tlaUl&fı lmamaaı il ıfl:I · 

kı1et, kendlılndea e••elkt 
iki bat vekilin kazandıl• ek· 
aerlyetten daba mabdud ola
caktır. Halbuki, milli birlik 
zarureti buıiin her zaman · 
kinden deha fasladsr. 

Dlfer taraftan, baı•ektl 
dalma artan meıuhyetlert 

paylaımak, mazideki ıhtt · 
llfları unutmak için rakip 
lerlae el uzatacak oluraa 
laııllz tarıbtode öyle m6-
htm ve mlıteına bir ,. rol 
oynamıı olacak kt tlünya
tariblnde b6yle bir rolü el· 
de etmfı de•let adamları 

pek nadır ıöıterlleblllr 
Eıaaen buıün memleket· 

te b6y6k bir k111m partiler 
Çemberli.yala beraberdir ••: 
A Yam Kamarasındaki Ya. 
alyett 1931 de Makdonaldın, 
1915 de Aıkultta •aalyetlD· 
den çok daha lru••etlldlr. 
Demek ki mu•aff ak •lmak • 
lmklaları on1ardaa dalaa 
fasla. Acaba bu lmklaları 
k•llaaablleeelı: mi?» 

YAZAN: Duıf Ceoper 
&pi lnıtll& Bahi'ly-e Nasırı 

tallbı çıkmadıimdan 2 M rt·939 tarihin" tt1ad6f ed~r 
ıembe ıGnG ıaat 1 O na kadar bir ay zarfında .P' 
yertlmeıtne ar r verllmtıttr. e 

Mezkur ıoı ta ald evvefce ilan edı1mto olaP 1~ 
ıörmek lıtlyenler her ıün encümen k leminde bil ı' 
mak tıtlyenler encCimeoıa toplantı giinlerl olao P' ~l 
perıeml.e, cumarteıl günleri ıaat 10 da vlliyet rl'',ı
da mtiteıekktl Daimi Encümene mür1ıcaatları ~!o / 

4- • -~ 
Bandırma Ticare 

11 
Ve Sanayi Odasınd~,1 Odamızda muk 11et erbabı ticaret ve ıaoıaf1 ' 

1ıhna ald senelik abone kayıt ücretleri mnddctl.' 
tarılaınde hitama erecektir. ~~ 

Keyfiyet allkadarlar berart malumat iliD 01" 

Kayıp mühürler: ,,, 
"6yimlzlD reıml mGhürlyle ihtiyar heyeti •:,;( 

ald sat mOb&rlerlni ka1bettl . Y enılerJnl ka:ıd•' 
dan eıktlerlnln hilkmü olmadıiı ilin olunur 

Durıuobey kazaıı 

Karapınar Köyü Muhtarı idris 
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