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Balkan Antantı Konseyinin 
Verdiği Kararlar Hakkında: 

Kamutay 
General Metaksas Ka- Mem~r}n~a~unundayapılac: 

• . ak tadı l at layı hasını ka~uldtı 
b. d 1 h tV d. Ankara, 9 (Radyo) - Me-ı ne e za a er ı.. murln kanununun 83 ve 84 

Yunan Başvekili gan IE c İijle, Ankara gö ı üşmeler inden 
ferkali~e mEmnun ~ön~üğünü söyle~i. 

ncü maddelerintn tadiline 
dair olan Jaylha Büyük Mil · 
let Mecltılnin bugünkü top 
1ant11ıoda müzakere ve kabul 

Atina, 9 (Radyo)- Yunan 
Batvekili general Metaksas, 
bugün öğleden evvel saat 1 1 
de buraya gelmiştir . 

General Metaksaı. istas· 
yonda iki yüz elli bin kiti 
tarafmdan istikbal edilmit 
t ır. 

Muhtelif teıekküler, elle 
rinde zeytin ve defne dal 

ları olduğu halde istasyona 
gelmıı\er ve naıvekill tld-

detli alkışlarla karıılamış

lardır . 

General Metakıas vağon 

dan çıkınca eller üstünde 

otomobiline bındirilmff ve 
gôrülmemıı derecede coı

kun tezahürat içinde baıve· 
kilete gitmlıtir . 

) unan baıvekili . beıveka 

let binasında derhal mot 
buat müme11\llerlnt kabul 
elmlı ve kendilerine beya 
natta bulunarak, Aokaradan 
1100 derece memnun avdet 
elt•ğ •ni, Yunanldanın Tür 

A 

General Melaksas 

kiye ile daha sıkı bir surette 
elele verdiğini ve bundan 
dolayı ayrıca mütebassill 
olduğunu ilave eylemiştir 

General MetaksaK mütea· 
kiben kabineyi lçtimea da
vet etmiş v Ralkan Konse · 
ylnln verdiği kararlar hak
kında uzun uzadıya izahat 
verdikten ıonra. Türkiye, 
Yugoslavya ve Romanya 
ıefirlerinl kabul eylemtı. 

ı kendllerile uzun müddet ko· 
nutmnıtur. 

Atlna, bugün baıtan başa 
bayraklarla donanmııhr. 

~dilmiıtir 

Mısırda 
1 Askeri mshiYeııeki bOtün 

t eşsk~üller ilga edil~i 
Kahire, 8 (A.A.) - Mt 

suda askeri mahiyetteki bü
tün cemi vetler ilga edil mit · 
lerdir. 

Fransada 
Kabine 
Buhranı mı? 

Paris, 9 (Radyo) - Si
yasi mehafilrleo fntlıar eden 
haberlere göre bir kabine buh· 
raoı beklenmektedir. 

Parls, 9 (Radyo) - Hü
kumet perıcmbe günü par· 
1amcnto huzuruna çıl.:mağa 
ve salahiyet lstemefe karar 
vermi~tır. 

Lord Halifaks,Lordlar Kama
rasında Beyanatta Bulundu. 

Hariciye nazırı Lon~raya gitti i~giliz hrlciyeOaiın.iYUsturalya meselesi ve İngiliz 
Londra , 8 (A.A ) - Al-

1 
. h f.L d • h d" 

man Hariciye Nazarı Von İtalyan görüşme en 811ım D IZ2 at ter ' 
Rıbbeotrop bugün Londraya 

1 t t t . L d 9 ' AA) - İn · 1 Roma. 9 (Radyo) - Kral muvasa a e m•ı ır. on ra. \ · 
giliz Hariciye Nazırı Lord Vtktor Emanuel. bu sabah 

Kralhğmm yıl dônümü 
• • 

merasımı 
Beyrut, 9 (Radyo) - Su 

riye krallığının teıekkülüoün 
yıldönümü münasebetıle bü· 
yük bir meraıtm yapılmııtır . 

Halifaks, Lordlar Kamara· Polonya hariciye nazırı Ko 
ıında Avusturalya hudutları lonel deki ve kraliçe Elena 
hakkında, Cenevreye her da madam Beki kabul ey. 

k lemişlerdir 
hangi bir teıebbüstc önaya 

İtalya kralı, bilahare kra· 
olmak oiyctinde bulunmad1-

Uçeyl Kolooel Beke takdim 
ğına ıöylemittir. etmlı ve sarayda Polonya 

İngiliz İtaly~~ görüımele· ı hariciye nazırı ve zevcesi . 
ri ve dlier bulun meseleler ı ıereflne 25 kftillk bir ziya· 
hakkında tzhat ve tetkil<atta t1et v ıormittlr 
bulunmuıtur. Ziyafet, saat 16 ya ka 

Buigarist nda .. aylav 
lntihab ı .. 

dar ıürmfiıtür. 
Kolonel Bek, Ziyafett~n 

sonra bftzı yerleri ziyaret 
etmit ve müteaktben kilise
ye giderek, Polonya tabaa· 
sının hazır bulundukları dini 
ayine ittirak eylemlttir. 

iki bilgada, şimdiy8kadZfferilen rBvıef iOfüzde sek
cıenini ~ü~Omet partisi ~azandı, 

Sofya. 9 (Radyo) - Şum
nu ve Eski Zağra mıntakala 
rıoda baıh>•an saylav inli 
habatı llona ermlı. netice 
bllhaııa Sof yada tefsirlere 
yol açmııtır. 8azı mehafll 
lerde fotthabatın muhalifler 
lehine neticelendiği söylen 
mektedir Maamafih eıkı 
baıvekillerdeo 8 . Muıanof 
ve nazırlardan Zvar Popol 
ile dığer muhalif namzedler 
ekseriyeti temin ederuetnlf 
lerdtr 

Hükumet mehafillerinde 
lıe, intıhab•tın Köse lvanof 
lehine bir netle• arzetttil 

beyan olunmaktadır Reımi 

tebliğde de muhaliflerin an

cak yüzde yirmi. büküme 

tin ile yüzde ıekıeo rey 

kazandıkları btldlrilmekte· 

dır 

8. Köse lvaoof beyana

tında, birçok mebuslardan 

aldıiı telgraflarda kendisine 

müzaheret vadinde bulu . 
nulduğuou ıövlemi§tir. 

intihabata dört hafta zar. 

fanda diğer mmtllkalarda da 

devam edılel:ek ve 91 aay 

lav ıeçllecektlr . 

Polonya Hariciye Nazırı , 

bu g.:ce İtaly& Hariciye Na · 
zıra Kont Ctanooun verdiği 
ziyafette hazır bulunmuıtur. 

Kolonel Bekin, yarın Va. 
tikaoa gidip Papa tarafın· 
dan kabul olunacağı ıöyle 
ol yor. 

Roma, 9 (Radyo) -:-- İn
giltereoin bura ıeflri Lord 
Bert, bugün İngiltere Harı· 
clye Nezareti siyasal itler 
direktörü Moriı logram ol -
duğu halde İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ctanoyu ziyaret 
etmlt ve bir saat kadar mü 
zakerede bulunmuıtur. 

l İngiltere ltalya müzakere 
lerinin, gelecek hafta mG-

1 htm safhaya gireceği ıöyle 
nlyor 

Umumi Meclis Varidat 
Bütcesini Kabul Etti. 

Yol Parası Altı Lira Üzerinden Kabul Edildi. 
Varidat Bütcesi Yekunıı 1,557,222 Liradır. 
Vilivet Umumi Meclisi 

dün ikinci reis B. Feyzi Söze· 
nertn baıkanlı~ında top!an 
mııtır. 

Şu evrak üı:erinde görüı
meler vapıldı ve kararlar 
vertldı: 

1 - Muvllzeoei maliye 
encümeninin, varidat bütce 
sinin tetkikine dıtir ma~ba 

tası müzakereye kondu. Ve 
938 va rtdat bütceai Ozerfn
de mubata muharriri R Sa 
dık Denizle, Husuıi Muha 
sebe müd\lrü B Rattt seken. 
dtz tarafından vertlen tza. 
hlll dinlendi . 

Umumi Meclis Toplantı Halinde 

Muvazeoei maliye encü
:{Jlent, varidat bütcesint ya
parken 936 hesabıkatlslni 

ve 937 ıeneıl ha11latını na· 
zarı itibar.!\ alRrak yaptılcla-

rını ve yol pıua11nı da es. 
kisi gıbl 6 lira üzerinden 
kabul ettiklerini mütaleala 

randa bildtriyorlardı. Gerek 
bu mütalea . gerek B.Raııt Se
keodizlo ve gerekse B Sadık 
Oeclzln izahatı dinlendikten 
sonra muvan:nei maliye en· 
cümeninln 1.557,222 lira üze-

Sovyet - Japon Ger -
ginilği Ar ıyor m u ? .. 

_.~------~--~~----

Japonlar. Sevyetler Birlıği ~esabma inşa a~ilen üç ~uz 
kıran geme sim vermek istemiyor. 

Tokyo, 9 CA A) - Ja raı"l Şan Kay.Şek tarafın 
pon Sovyet gerginliği dola- dan idare edileceği kuvvet- , 
yuılle Japon tezgahlarında le tahmin olunuyor 
Sovyetler Birliğt hesabına Tokyo, 9 (A. A.) - ltalya · 
lota edilen üç buzkıramo nıo Tokyo bü1ilk elçlıl ha. 
Sovyetlere terki talık edıl- rlci1e nazm B. Htrota ile 
mlıttr uzun bir gôrüımede bulun -

Şanghay, 9 (A A.) Ja muıtur. 

pon kıta Sarı 1200 kilomet - Asabi gozeteıtnin bildir · 
relik hudut üzerinde 6 muh dlğine göre, bu görüıme ea

telif noktada Sara nehre va - oa11nda Uzak Şark tılerl 
111 olmuı bulunmaktadır. konuıulmamıt yalnız İtalyan 
Fftkat halen nehri geçeme büyük elçiıt . B Hirotayı 
mektedır. Fılhaklka Japon yakında baılıyacak olan ln -
lar Çinlilerin Japon orduıu glliz İtalyan müzakerelertn
gerllerine ıtddetli hücumlar. den haberdar etmf ıtır 
da bulunmaları sebebinden Tokyo, 9 (A.A ) - Do 
vazgeçmlt gözükmektedirler. mei Ajansının bildirdiğine 

Şanghay, 9 (Radyo) göre Japon hükumeti itha 

rinden teklif ettlft bütce 
lttifskla kabul olundu. 

Teklif edilen bütce tle 
muvazenei maliye eocüme · 
nince hrızarlaoarak heyeti 
umumiye taraf ınden kabul 
olunan bütceyl aynen yaz•· 
yoruz: 

938 Senesi ıaridıt bütceıi: 
lıplrto ve meırubatı ku· 

ullyeden alınan 20,309 tek 
ltf, 25,000 kabul, 

F erai ve inli kal har,&a
rından V H. 1,942 teklif, 

( Sonu tklncl ıayfada ) 

Letonyah 
iki tayareci mamlıkatlırini 

tark ıtti 
Moakova, 9 (Radyo) 

Taı Ajaoımm bıldlrdlfloe 

göre, iki kittlık bir Letonya 
tayareıi Sovyet hududunu 
geçerek yere lomittir. 

Tayareciler,Letonyayı isti · 
yerek terkettlklerlnf söyle-
nıtılerdir. 

Macar devlet n1Z1rlığ1 
Budapeıte, 9 (Radyo) -

Macaristan bankası direkt6rü 
devlet nazırlıfına tayin olu· 
nacak ve mali ıılert kon · 
trola salihiyattar olacaktır . 

Çin ordusu. Japonlara kar· lit ile ihracatı muvazeneli ~··••••••••••••••••••••••ta 
f' mukabil bir taarruz fçtn bir ha lde tutmak makıadile ! KOÇOk Haberler ! 
humelı bir ıurette hazırla - 50 milyon yen ıermayelt bir •••••••••••••••••••••••••• * Mmr Kralı Faruk, yu· 
nıyor. imparatorluk ticaret mu va- karı Mı1tr mıotakasını ıe· 

Yakında yapılacağı ıöy- zene ıirketi teıh ~tmek oi- çımden ıoora ziJaret ede · 

lenen taarruzun, bizzat Ma-=-==y=e=ti=n=d=e=d=ir=. ====-=:-=---=----=--:.= 1 cektır. Baıvekll ise bilakis, 

Balkan Antantının An
kara Toplantısı .. 
Bıl~an milletleri, ar tık sözü dinlenen va hürmet 

edilen, müsavi ~ak sa~ibi devlıtlardir. 
Yarı resmi "Samoupra va,, 

Belgrad, gaı:eteıi "Balkan 
Antantı~ serlevhası altında 

neırettlği bir baımakalede 

hulasa olarak diyor ki: 
"Baıveklllmlz Balkan An· 

tanlı konferansında hazır 

bulunmak üzere Aokaraya 
hareket etti Baıveklllmlzln 
Selinlk yolunda mazhar ol-

duğu tezalatir en geoit halk 
kitlelerin'n Baıveklllmizi tas· 
vfp ettiklerini gösterir. Bu 
ıempaUler aynı zamanda 
halkın , Baıvektlimlzln Anka 
raya gltmeılnden dolayı his 
settfğl meıerretl ıösterir . 

Baıvekilimlzio Ankara ıeya· 
hata, bir vakitler Avrupanm 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

yakında bu mıntakaya ıı
decektir . * Kütahya vlli1ettoe 
bağh Emet kazasındaki Ltn. 
ylt madeni imtiyazı 99 sene 
müddetle Ettbaoka vertl 
mtıttr . * Emniyet tetktlltı me
mur ve miistahdemlerlnin 
kıyafet ve teçhizatı yeni bir 
nizamname ile tesblt edtl
mtttlr. Buna g~re lJıan bilen 
poltıler kollarında, ılYU 

poliıler de ceplerinde tıaret 
teııyacaklardır. * Mülki memurlann ıtcll· 
lerl ilzerlne tekaGtlerlnln ic 
rası ve tezkiye varakalarıoın 
tanzimi hakkındaki nizam
name merlyet mevkUne ıtr 
mittir . 



alka Antantının I ' 
Ankara Toplantısı · 

(BnıtarafJ birinci sayfada) turette Balkan milletlerini 

10Rr.Dl&J 

S E H i R H A B E R L E R~ i ' -I ' , 
haruthanesi n:ıeıabeaıode olan birbirlerinden tefrik eden 
Bolkaolardeo Avrupanın en 
uıude ve en emin bir lcöıe 
sini vücude gctirmlı olan 
ıcmereit ve mfüalemetkiua · 
ne Halkao politikassna de· 
v m demektir. 

hiçbir açık meıele mevcut 
olmadığı müıehede edile· 
cektir Bundan maada Bal· 
kan Antantımn ıulhün ida
meılnde kuvvetli bir amil 
olduju da görülecf'ktir. 

Nikahsız Bir Kadına Ve- Kupa Edremitte 

Yuıoıla• milleti ve bütün 
Balkan milletleri bugün Bal · 
kanlarta ıar11nhlardan beri 
bulunmasından çok meaut
turlar. Saraınblar bir vak6t· 
ler Balkanların giinHlk te· 
7ahürlertnden tdl. Büy6k 
devletler Balkaoları kendi 
kombinezonlara ve buaplaı· 
maları için bir çarpıtma ıa 
bası haline ıokmuılardı. 

Balkan Antantı, Avrupa · 
oın cenubi ıarbtııade buJu 
nan devletler arHanda ak
doluoııo bu centlemen an 
laımaıı hüınünlyet ıab1bt 
devlet adamlarının ne kadar 
mu•aff aklyetler elde edebi 
leceklerinl aöıterır. Hurafe
ler, eıırlarca devam eden 
y nlıı teıakktler ve hariçten 
icra edılen teıJrler, tarıh ve 
bünyeleri atabarlyle blrblriJ
le beraber yaıamıya nam·· 
aet olan Balkan milletleri 
araaında datma ıunl ıedler 
vücude ıetfrmlı Ye bunlar 
ara11nda ltlmalıızlıklar ze
keylemltUr. Kral Aleluan
drın t~ıebbilsü ile Balkan~ 

lardaki bu suni maniaların 

izale olunmHına baılanmıı 
tar. Ve Balkanlarda yeni bir 
ıaklnleıme ve Balkan mil 
letlerlnln blrbirlerıyle yakan · 
laımaları zihniyet& baaıl ol 
muıtur Bunun için Balkan 
mllletlert artak till derecede 
mUletler deilldtrler; blliklı 

beynelmılel blrlıjın, ıözQ 
dinlenen ve ı6a6ne hürmet 
edılen m(iaavi hak sebıbt 

devletlerldırler. Bu1ıün b6 · 
1ük .. Halkan Balkan millet 
lertoindlr .. Prenılbi bir ef · 
eaae Ye bir iyi temenni de
lil, bir hakikat halını alm11 
bu!uomaktadır. 

Bınaenaleyh Balkanlar bu 
gün yalnız Balkanlarda ya -
ı• yan bJsler için deitl, bOı 

tOn Avrupa için bir b~ld 
kattlr Nıyon konfennıında 

ve Milletler Cemlyetlnto ıon 
toplantısında Balkan Anlan· 
tı devletlerıyle Bulıarııtenı 
birlikte hareket etmeleri bu 
yeni teaanat zıbntyetıntn yal 
nız yeni bJr müjdcciıtdır. Bu 
zihniyet bütün Balkan mil
letlerini daha zlyade tiftr· 
maktadır Ve Balkan mtllet· 
lerlnln müfterek menfaatle 
rlnl reel ber ıurette muha 
keme ettiklerini gösterir 
Avrupada, herıün yeni bir 
ıekltde tecelli eden aıabt bir 
haletlruhtyentn hlktm bu· 
lunıfuiu bir zamanda Bal· 
kan sakindir, mQıtekardır 
ve huzur f çtndedtr, Balkan 
Antantının Ankarada vuku· 
bulacak o lan bu be~incl top· 
laohsı dört de'flet dıı poli
tıkıuıoı Jdare eden ıahıiyet 
leria beynelm•lel politik va 
zlyetlnt tetkik etmelerine 
ve beyoelmtlel meselelerden 
herbtrl mavacebeıinde "Bal
kan a~ıkf\n milletlerlntndlr .. 
Preo11bl dairesinde müıterek 
hattı harcketlednl tayln et . 
melerıne fırsat teıktl ede 
cektı r Bu lt0nferanıta ıtm 
dtye kadar vakt olan kon 
f~ranılarclan daha harb hfr 

rilen Bir ı ı m Ü ha be r . 1• Maclırı günl~ lesbil ıdildi Kuıulıcak zııtin ınatilüsi 
Anlıara toplanhırnın ebem· 

nıtyeUnl tebar6z ettlrirlcfD 
ve Balkan devletleri arasın · 

daki bu çok feyizli tıbirh 
ilnl daha ziyade derlnleı

tlrmealoe intizar ederken 
Halkan Paktı altıncı toplan · 
tııının "Halkan Balkan mil · 
letlerlntndır.. Prenılplni da
ha bariz ve daha kuvvetli 
bir ıurette teyit edeceğin 

den eminiz . ., 
---~CL---w..-

.....,.....--------~~ . 
Buna ait M1Jhakemeye Dün ikin-
ci Aaliye Cezada Devam Edildi. 

D6n ikinci aallye ceza 
mahkemesinde bir vezıfeyl 

ıuıtıllmal davaaırıa bakıldı. 

yanın kananu medeninin neı 
rtnden ev•el Emtnentn ka-
r111 bulunduAunden bahtıle 

hukuk mebkemeaıne n.ür" 
caat ettiğı Muıtefanın ifade
ıinden anlatılmakla öyle bir 
müracaat vaki olup olmadı 
iının mabkem~den ıorulma 
11oa •e auçlu vekillerlotn 
talebine btoaen IDÜTekkllle-

Balkanlılar 
.. , 

Universitesi 

Sa~aıtepe nahiyesi muh· 
tarı Abdullah oğıu Mullaf a, 
aza Muıtafa oihı Necati, AU 
otlu Haınlt ve sabık azalar· 
dan Oıman oilu Mehmet, 
Muıtaf a ojJu lbrahim 
den müteıekkıl thttyar be 

ı 
Jeti ıu ıuçla lttıham oluna 
yorlardı: 

·- Bundan bir kaç sene 
evvel ilen, Savaıtepeden Y ah 

rlnla duruşma1101 ya pmaıma 
'fe muhakemenin :; 1 marta 
talikine karar Yertldt. 

Katlmerlnl gazetealnden: 
Ati na ünlveraltealnde Tor k 

edebiyatı küraüıü teıiıl, An · 
kara üniversitesinde Yunan 
edebiyatı küreüıü ihdaaı hiç 
ıüphealz iki mnletin manevi 
tanıııklıiına daha büyük 
yardım ~decekttr. 

Maasnafth Balkanlıların 

hakikaten manevi yakler 
maları ve htrbtrlertne daha 
iyi hulul etmelerinin ancak 
merk,.zi Selimkte bu1una· 
cak, Balkanlılar ünlvt'rllteel· 
nln teılıtle dde edtlecejine 
kani bulunuyoruz 

Böyle hır tinl•erstte, daha 
ıonra ıelecekler ara11nda 
Balkanlı münaıebetlertntn 

llerlemeafnc yarıyacajı aıbı, 

eıu Ralkan kültürü eııla· 
mak ıurettyle bütün Ballcan 
müme11il1erınln mllll ekono· 
mtılnde olduiu kadar, aıane· 
•I medentyetlerlne de çok 
faydalı bir unıur olacaktır. 

Eıaıh tetrıklmeıaintn ve 
yekdtiere hakiki yardımın 
temelt daima mtlletlerln bir· 
birlerini daha iyi anlamala
rlle miimkOn oldutu uoutul 
mamalıdır. Uzun zamanlar 
beraber yaıedı"ları tçı n, bel 
ki TOrkler tle Yunanlılar 
birbırlerint da ha ıyı tanı -
mıılardır fakat dıfer Bal
kan milletleri için aynı fikir 
ı6ylenemez. 

Sırf Bnlkanhlara alt böy 
le bır miieaseaenln ne kadar 
bOıyük ehemmiyeti olacak . 
Bunu tealıi ilk beıtnct 

ıene•l hemen teatrlnl göıte 
recekUr 

ihtiyann marifeti 
Kaltfornlyanın. Glantal 

kaıabaaanda oturan çok nek· 
re inıaolerdan biri de,Bu 
ihtiyar, aynı zamanda ıpor 

meraklıııdar. Bundan on beı 
aün evvel, ıempatl bealedill 
kulüple dljer btr kulüp ara· 
ıınd• maç vardı ihtiyar vı 
lyam, aeJtlıil kulübün taraf 
tarlaraoı bir kaç dakika için 
olıun ıevındlrslıı diye bahıe 
aırltmlı ve muhasım kul6p 
ıalebe çaldıtı takdirde Pa 
nama ıap~ aeını pltirtp yiye 
ceğınl ıöylemltttr. İhtt yarın 
talıhılzlığıne bakınız kt, bir 
az sonra ıevdijl kulüp, ke 
mali tantana ile yenllmlı ve 
ihtiyar da ı6zünün eri ol-:!u 
iunu lshat etmtı olmak ıçin 
Panama ıapkasını p•ılrmlı 
ve kemali ftfiy@tl~ yPmıttır. 

ya Oobaıı namında bir aCla
mın, karııı Abdullah kızı 

Emlneden beıka varisi oh 
madığıoa dair bit Umüha
ber vertlmtı, bıllhare ölü 
Yahya Oobaıının bir varlıl 

daha çıklliı ııbt, karm ıa · 

nılan Emınenın de niklhıız 

olarak Y abya Oobaıının ya· 
aında bulunduju anlaıılmıı, 
bunun üzerıne mulat•r 
ve ıllatiyar beyeU tarahndan 
eyvelki ilmühaber• nakze· 
der ıekllde, yanl Emınenln 

•araal olmadıjına dair tkıncl 
bar llmbhaber verllmııur. 

Hlktm, ıuçlu mullıar Muı 
taf &J& ne chyecei Dl ıordu-. 

Suçtu Muııata, bu Abdullah 
kızı EmJnenın ÖJÜ Yah1a 
Onbatı ile Jlrmı beı ıenedtr 
bir arada •e •. karı koca ıabt 
J•ıadıklarını nazarı ıtlbara 

alarak ntklblı olduklan•ı 

aannettıf ını ve biltin köJ 
balkaDın da bunlara kara ko
ca olarak tanıdıklarıDı ileri 
ıQrerek Yab1a Onbaıının 
vef ah üzerine ölGm •e •e 
raaet llmilaabertnl heyetçe 
taıdtk ~ettiklerini ve bllaha · 
re baıka bir varlı zuhur et 
meıt üzerine n6fuı kliıtlarını 
araıtırdaklarını ve fubakıka 
Emınenan nılt.lbh olduiuna 
daır reami bir kaJat bulama. 
dıklarana binaen bu vaztye. 
te ıöre lktncı bır ılmühaber 
verdıklerini ve bundan bat· 
ka ölü Y abyaorn, kanunu 
medeninin neırtnden evvel 
hukuk mahkemesine müra · 
caat ederek teıcllanl talep 
ettllinl ve fakat netıceıtnl 

bilmediiini ıöyledı. 
Hakim -- Sizin vukuat il · 

mühaberı veya verasete 
alt bir ilmühaberi etraftan, 
veya nüfuıtan tahkik etme· 

' 

ntz icap etmez mi? Do'e 
ıordu 

Muıtafa, ylrml bet ıenedir 
bunları karı koca olarak 
tanıchkları için fazla tahki 
kata lüzum g~rmedlklerlnl 

anlattı. 

lhuyar heyetinden olan 
diğer azalar da, muhtarın 
lf 'ldeıini teyit eder tekilde 
ıfadelerde bulundular ve bu 
muamelede ar;la fena niyet-
leri olm~dığını eöylcdiler. 

Bunun üzerine mahkeme
ce, e•velemlrde ııuça me vzu 
tetki l eden ilmühnberlerln 
asıllarının celbt ıçtn müzek
kere yu:ılmaeın• 'Y~ 51(\ Y ah 

Kabaklı köyünden Koyun. 
cu Mehmet ııamında barıat 

fa1tonunu çarparak yarala· 
makla ıuçlu Kaaaplar ma
baUeılnden faytoncu Recep 
oilu Şerafettinln d6o tktnct 
asliye ceza mahkemeıtnde 

tluruımaıı Japıldı. 

Doktor raporlara ve tab
kıkat e•rakı okuDdu bikim, 
ıuçludan ne dtyeceiioi ıor· 
du. 

Suçlu, Bahkhanı civarın· 
dan ıeçerken mağdur Meb 

met Te arkadaılarının yiik · 
li merkeplerle aamao ıal 

makta bulunduldaraoı ve 
k.endil!lnin zil 99lmaaa aze 

rloe btra;ı çekilir ıtbı olduk· 
farını aördüjAnden faytonu · 

nu yuıüttiğüoi ve fakat 
Mehmet tamamlle çekıle 

memıt olduiuadan arabanın 
çaınurlulu kendtılne ça pa
rak yere düıtüiinii ıöyledt . 

Hakim, .. niçin ıüratle geç
tin, dıye ıordu. 

Su~lu, YbV8f reçtljtni 
•e zıl çalciıtuu ıö1ledl. 

Hakimin - Mademki ıen, 
maidurun zıli duymadıjaoı 

gördün, niçin arabaya dur
durmadan 

Sualine karıı suçlu ıülult 
etti. 

İfadeal mazbut ıahttlerin 
celbine ve muhakemenin 31 

mart ıaat 11 de talikine 
karar verıldt 

Ortaokul 
•• 
Oğreımenlik 

imtihanı 
Ankara, 9 ( Huıuıi) 

Kültür .Bakanlığı. geçen yıl 

olduiu gibi, bu yıl da orta· 

okullardaki öğretmen thti 
yacanı karııhunak mııkıadlle 

ilkokul öğretmenleri ara11nda 
bır müsabaka imtı banı aç· 
mafa karar verm ııtır . lmti 
hana tyı rapor almıı öğrf't · 
men okulu mezunlur ııtirok 
edebtlecektlr. 

Buna göre Tiirkçeden 15 
ha zira eda, tarih , coğrafya 
dan 16, riyaziyeden ı·7 , fen 
hllgislnden J S hazıratıda im 
tthan yapılacaktır. 

Buna ftl t emtr Bakaolıkça 
•i ı a yetl~u~ blldtrllmittfr. 

Bölıe kupa maçlarının 
ıehrlmlz ıümeıtnde yepılan 

müıabakalarda kuldple 

rln btrlnct ve ildnol takım-
!aranın puvanları müıavl de 
recede old•iundan bu maç · 

ların tekrar edılmeıl lüzumu 
ha11l olmuıtu. 

Bölge fatbol ilk heyeti 
dün akıam toplanarak ıeb 
rtmtz aOmeılnde yapılacak 

maçlarla d6m•ftnal Ye fı. 
nal maçlarının aüolerinl ve 
hakemlerlnt tayin etmııtlr . 

Buna ıöre önümOzdekl 
13 mart pazar rlni G6~ · 

Hirlak, ZO pazer~urd Bir. 
lık, 27 pazar Yurt · G6ç 
bırlncl ve ikinci takımları 

karıılaıacaldardar. 
e LE! 

1kttıat Vektli B. ~alctr 
Kenbir, ıeçenlerde Edremlt
te zeytlncılak halı.kında tel· 
ktklerde buluDmuı •e bu ha· 
Yalide bir zeyUnyei fabrl· 
kaatle, zeytin enıtltlı6n6n 
kurulacafını bıldtrmlıtt . 

Villyet ze1tln müleba11111 
bir hafta kadar öoce Anka
raya ıtderek, kurulacak zey. 
tin enıtıtüı6 etrafıDcla Ve
kiletten iza .. at •e direktif 
aldıktan ıonra dönmüıtü. 

Zeytin mlteha11111 B Nı
zamettln eoıUtOıünlD plin 
•e projelerini haz1rlamııtır. 
Bu gün t:dremtde ıtderek, 
o bavallde fabrikanın nere· 
de kurulmaıı ll&ım ıeldliıni 
tetkik edecek ve nettceyt 
vlla vete btldırecekUr. -Umumi Meclis Varidat 

cesini Kabul Etti 
Bad-

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
2,000 kabul, 

Arazi •ergtıi 457 ,657 tek· 
lif. 626,4JO kabul , 

Bina verıi5t 134, 165 tekltf, 
2 t 4,772 kabul. 

Buhran verılıi 41.QOO tek 
lif, 45,000 kabul, 

Naktl yol vergisi 289,266 
teklıf, 350,000 kabul, 

Bedeni yol vergisi 159.865 
tt:klif, 175,000 kabul. 

Zephiye reıminden V H. 
680 teklıf. 500 lıabul, 

Taı oceklan hu1latJ 7163 
teklıf. IO,UOO kabul, 

Emlak ve akarılcar bedeli 
7,613 tekl•f, 10,000 kabul. 

Haıtabane haaılatı 351 
tekltf, 100 kabul. 

Matbaa laaaılati 2754 tek· 
lıf, 15,000 kabul, 

Vesaiti nakliyeden alana 
cak 409 teklıf, 500 kubul, 

Satılacak etya bedeli 250 
teklif, 500Jcabul: 

Satılacak emlik bedeli 
5422 teklif. 70,000 kabul, 

Mütenevvi ve müteferrik 
hasılat 3129 teklif~ 5000 
kabul, 

Yol cezası O teklif. 1000 
kabul, 

faiz O teklif, 500 kabul, 
lıtlrdat O teklıf. 100 ka 

bul. 
Çeltik vandah 800 tf'kitf, 

800 kabu1, 

fidanlık he11latı { eısct.rı 

müımire ve aayrt JJ' üsmtte) 
O teklif, 5000 kabul. 

Y ekün: l ,207,2) 1 
J ,557,222 kabul. 

t~kltf. 

2 - Ztraat enciimenıntn 

kaza fıdaniaklarınrı yardım 

yapıldıima datr mu:batuı 
muvazen~i maliyeye havale 
olundu. 

3 - Ziraat eocümeninin 
kaza ziraat memurhuı için 
malz~me almok üzue tah 
ıısat vazın• imkan olmadı 
ğına dair mazbatanın hıfzına 

4 - Zıraal encümeninm, 
Duraunbey kazası için bir 
aıı memuru tahgllflh ile, pul 
luk ve kalbur makineler( 
mubayaası hakkında Velu\ 
lf't at!7.dlndf': t~nMnnlyatta 

t.ulunulma11oa dair mazba · 
taları kabul ve temenntyat 
yapılmatıaa karar •erildi. 

5 Ziraat encümeninin, 
muz1r hayvanlarla mücadele 
tfln bütce1e tahıtıat konul· 
masına dair mazbataıı ma
•azenef. mallJeye havate 
edildi. 

6 Ziraat encimenlnln, 
t.dremltte ıf at lıtaayenu tn· 
ıaıı için beı tenehk meaal 
proiramında nazara ahndr 
ğma dair ma%bataaınıo hıf • 
zıne . 

1 -- Zaraat enciimenlaln, 
KepıiU nahiyesi •çtn Itır mü
cadele memuru tllhıiıata vaat• 
na imkan olmadıiına dair 
mazbataıının hıfaına karar 
verildi. 

Evrakı varldenln müzake· 
reılne geçilerek: 

l -- Mubaaebel buıuılye· 
nln Erdek granat hu•zaaının 
lnkltafı için parke taıının 

maliyet fıatıoı azaltacak 
tedbir almmaıına dair mü
zekkere•I dahiliye encime· 
nine, 

2 - Muhasebel huıuıiy~ 
nto vllayl't bütcelerinden 
Halkevlerine yardım edilme
ıfne dair Vekiletln tahrira · 
tının takdtmine dair m6zek
kereıi bütcedc nazara elın

dığmdan hıfzına. 

3 - ldarei huıuılyeye 
devredilen Ayvehktakl are
zt ve bina verıilerınln tet -
l<lkat netlceıfnde ıon aldıiı 
vu:iyeU göıterlr raporun tak· 
dimine datr müzekker~ıt 

muvazenel malıyeyt' . 

4 - İdaret huıuınye kad· 
rolariotn formüle göre tan · 
zlmi hakkında Vekaletin ta
hrlratı muvazeoel maliyeye. 

5 - Edremit kazasının 

arazi •e bina verıllerf va· 
zlyetinl ıöıterlr rapor mu 
vu!enei mRllyeye. 

6 - Merkt::zde yeniden 
teıktl edtlecek tahriri llrazl 
komıayonu için bir Hll ve 
btr yedek aza intıhabma da· 
ir müzekkere dahile.Ye eacü· 
tı:1enıne ha,,al" olundu. 

Mecli• yarın ıaat on dört 
te teplana\".•khr. 

.. 



l. u.a.·•y ı• R'flllLDILI SAYPAı J -~~~~,...,...~::~.:z::: ............................. -!' ..... ıı--.. ~--~----~--............ ~ ........ ı ................................................... ıiillıı ............................................. .. 

Irgatlar Dönerken 

r 
Genç kız ya•aı ya•aı J• 

tafında dofruldu, ıizlertal 
utuıturarak ayafa kalktı. 

Yorıunl•iu1 yerde •lr6n6-
ıünden belit olan çekingen 
adımlarla ıark ufuklarına 
bakan kmk eamh pencereye 
7akleıtı . 

Bir kaç kere ıözlerinl kır· 
pııtardı, ıonra pencereyi aç
ta. Kırmızı, haıta ıöz ka · 
pakları açıldı ... Biraz bü . 
yükçe. ıOzıGn bir çift eli 
ıöz; e••eli, bOtln me~cudata 
•ılerl · batına davet eden tan 
,erine, ıonra koca yolu dol 
duran ırıatlar Gaerlne kay 
dı.. Bahardan kalma haf ıf 
bir eabah rlzılra perlıaa. 

kumral uçlar1nı arlra1a doi· 
Ta iterek bikir yanakların · 

dan aidatı buıeyl baılıa ta 
raflara ıötOrdO . 

Bir mlddet b6Jlece kaldı . 
Gözleri ıabit bir noktaya 
daldı. Arllk •u~ ıokaktaki 

ftçl yılının. rörüJor ne de 
tan yerini . . O timdi. yalınız 
bir terle me11ul ... Bütün 
kadretlyle yahnıa bir ıey dü· 
10nG1or 

Ba clalıınhk çok d••am 
etmedi. lkincl bir uykudan 
UJaDJr flbf llÇrada, geri 
dindi; laer halde aklına m 6 · 

hım bir t@J ıelmııtt. Hızlı 
hızlı ylırid6. k6ıedelcl dola· 
bın kapatanı açtı, içinden 
btr mahfaza çıkardı . Tllrrk 
ellerile mahfazadan bir kart 
aldı •e Jln~ pencerinln önü· 
ne ıelclt. BtHOn dlklratıle fo· 
tofrafa bakmağa baıladı. 

G6lmele alıımannt ıevlmlt 
yüzOne bu an ıçin pek iyi 
yaraıan hafif bir tf!beHÜm 
yayıldı. Ulelere numune ol · 
an ince dudaldar• arasından 
biraz eeyrekçe bembeyaz 
kOçlk dtılerl görOadü Bır 
iki kere 1610• reçlrdikten 
ıonra hafif bir f 111lh fle fo· 
tolrafla konuımafa baıladı: 

Grane madeni bir ıe1 

•ıtttl. Vtlyamm, ıauon•D ıai 
lsoluna ayaiıJle vurduiunu 
ılrmek için birden baıını 

çevirdi. Stnl uçlu bir ben· 
~er ha Yada mütbiı bir ka · 
vlı reemederek duvara 
çarptı ve yere düıtü; ıanon 
bir acı ifade eden btr ha,,. 
luraı koy•erdt ve ıol eltle 
kama11nı yakaladı 

Little Joe: 

- Hizmetçi çocuk kurıa · 

na dizllmeiı iıtedl, dedi 

Petronun kendiıine ıel
lfteılnl bekliyerek. Villlams 
d6rt bardak bira doldurdu 
ve onlara arkad"tlarıoa uz 
atta. Butch bir yudumdıt ıe 
iuklatacı lçklJI yuttu, sonra 
Yeniden bardaiını doldura 
ralc Petroya yaklaıh ve bü 
t6n muhteviyllhna korkunç 
ı•h11n baıına boıaltb 

Bu ıOsel birayı ktty 
betmek ne zarar, dedi 

- G~ce olmafa baıla 
mııta. Gran~ romOtörG çr. 
•lrdt. Şııman halyan bir 
lalltt çıkardı ve kalkmak 
için çabaladı . Bir attara ya · 
kan, Vtlllamı. onu 1ıt\a ucu 
ile ıtbllJordo . 

lıtahla bir nefeı dumanı 
içine çelcerek ıortiu : 

Şimdi ko• .. acatuaa mı 

- Hiç ıevmedlilm ve 
ömrOmce eevemi1eeeilm 

611fe••I,. ıle zorla, tazyık al· 
tanda e•lenerek hemen erte 
ıl ıOn zifiri karanhkta ıu 
ırıatlarla beraber o•aya boJ· 
lamak ... Bhde bu yetmiyor· 
muı ıtbl, ıentnle karıılaıh · 
tunda hiç lmll elmed•i•m 
bir tekUde alayla karıılan
mak, bUıen beni ne kadar 
harap etmııut. Halbuki ben 
buodan iki aJ e•vel, ıenl 
burada babamla birlikte ilk 
olarak ıördGjüm zamandan
beri, içimden kopup gelen 
acatp bir lal11ln teelrtle bu 
ıOakii ıtbı ejlenir, teıelli bu
lurdum. Sen en kederli za
manlaramda bana tamimi bir 
yoldaı olurdun. Haç bir za• 
man ıeceld ıtbi ıil•e•. 
alay etmezdın. 

Aman allahım! . Bu riya 
bir hakikat olaa)«iı timdi 
ben ae 1apard1m; ne yapa. 
bıltrdım? lı,an edemezdım. 
ÇtlnkO b61le birıe1 elim · 
den ıelmez ve terbl1em bu· 
na bir t0rl6 mOeaade ede
mezdi.. Ne J•pacaktamf.. Ne 
1apaeaktam?! .. . 

EYet! . Her ıeye bo1un et· 
mekten baıka bir çar em ol· 
mı1acakb .. 

G6slerl doldu, daha faz . 
la btr ıey a61llyemedl. f o
tolraf ı yerine ko1du ve tek· 
rar tekrar ırıatlara bak tak· 
tan ıonra aıaiı1a indi . Ta· 
•ak kimeılnl açtı. Her ıon 
erken aatalmaıa alaımıı olen 
ineklerin, camızların; acık · 

hklaranı haber vere" buzatı· 
laran bafmımalar1na ehem 
mtyet vermiyerek teatlyi la· 
tlraptan, dsba pek renç ya . 
ıında ç6km0t olan omuzla 
rına koydu; itina tle kapıyı 
açarak çeımeye yollandı ..... . 

*** Batı Anadolunun pamuk. 

za nnedi yonun uz? 
ihtiyar barcıya ıellnce, 

ba•• kollara . ara11ada, 6IG 
ııbı a6rlnere-k, hlli uzan· 
mıı duru1ordu. 

- Sokakta bir otobiiı 
ıellyordu; Grane, yoldaki 
ıGrülUlnün keıtlmeeint, ye 
nlden dökmek için bekledi. 

- Arhk bir lokma ylme· 
nlz mGoatlp olur, Petro, de. 
dt, Ztra tiz konuımafa 

karar verlnctye kader bu 
rada kalacağız. 

Bir fok gibi ıolu1an hal 
yan döteme (izerlode dlree
ğlne ya1landı: Dlier elllr.
korunma hareketi yaptı, gö& 

lerde Tahıi bir lfad.e ta• 
kınmııtı, fakat suımetında 
devam ettl . 

Grane arkadaılarına sor· 

du: 
- Ştmdl ne halt edece• 

~? 
:H~açeri almıı ve açıkca 
İfan Vtlllamı: 

• - Şu hizmetçiyi konuı

turmağ' içimden arzu edi· 
yorum, dedi. Delil mi do8· 
tuaı? 

Gar1on bir hlddf!t ıslıi• 

farlath . 
Grane: 
- Hayır, dedi, Petronun 

.... ,...._ hll1A,e1t tılt••li 

zahire merkezi olan • B ..... 
kaza11 ve civar köylerinde 
tan1erl ağarırken; kapı ka· 
pı dolaıarak veyahut ıokak 

baılıuından kadınları çalı · 
ran btr kadın ıeıi tıttluıniz. 
Bu aeı, ıraat baımm sesidir. 
Bu ıeı, yedi yaıındald ço· 
cuklardan ihtiyar ann•lere 
•ıırıncıya kadar çalıımağa 

mecbur olan her kadını fa · 
altyele ee•keder. İlkbahar 
da baıhyan bu aeı, ıonba

harda pamuklar ovalarda 
bltloclye kadar her ıln de · 
vam eder ... 

Bu eeı, herkee tarafından 

ae•lhr; yahnız 1enl e•lenen 
ıenç kızlar tarafından 

eevılmez. ÇiınkO onlu yarı 
da kalen bir riiyayı tamam· 
lamadan bahaun tath uyku· 
ıunu eılertne terkednek her 
sabah bu ıeae ııthak etmek 
mecburlyetlndedırler. Bu tı 
"8 ... .. kazasının umumiyetle 
çiftçi olan halkının bazı al· 

leleri ara11nda ve mahciut 
beı, on köy6nde kuvvetle 
kendini ıöıtertr. Saatlerce 
devam eden, altın fıılnran 

zümr6t ovalarda ne tarafa 
bakaraanı• bakınız, her yerde 
yalınız kadın ffçilerlle kartı· 

laııreınız . Sebebl lıe , hu mab· 
dut olan beı on k61 ve "B .... . 
kaza11nın bazı ailelerinde er· 
kekler çahımaz . Yalınız on· 
lar. - efer 16nüllerl olurea 
araıara çift slrerlf.lr, tohum 
ek,.rler, diğer bütün ııler 

kadınlarındır. Onlar ıabah· 
ın alaca karaohiında geltn · 
lerin, ihtiyar annelerin, kii· 
çOk yavruların. taze çocuk. 
lu kadınların bir ıel gibi 
ovaya akınından bilaaber 
geç Yakte kadar uyurlar. 
Ak,.ma kadar uaun sGnle. 
rfnl ,. kahvelerde fslcambll, 
domlna oynamak'• V«.'ya ıö · 
IOt g61ıelerınde. dere ke· 
narlarında, pınar baılarında 

bay•an tamarlyle ve at ko· 
ıuları tertip etmekle, veya . 
hut da dana siireıtlrmelde 
geçirirler .. 

Kadınların alanlarına ya · 
zalmıı btr yazı; erll!lsler lıe 
a&renelln, ananenin bir te · 

1·arih1 T 'etkikler: - ------~ 

tiri olarak kabul ettikleri bu. 
faal kö1liye yarqmıyan , 
hayat; oralarda mühim rol 
oymyan yeui netlin. bilhaa · 
ıa yeni yetlfl!n köy öArel 
menlerlnln çalııkan, h aklkab 
ıörebılen köy muhtarlarının 
devamlı müadeleleırlle aün . J. 

den ıGne İyt yollara ıe•k~ ~ 
dilen bu kötü itiyat.... . lıte 1 
• Nerlmln • i de her dakik• t 
düıiiadürmeie, batta rftyala - • 
randa bile onu rahattı& et

Ayvalık Tarihi .. 
( Midil.lide Kulakaız Zadeler) 

" - Kulcıksız Zade Mustafa Ağa - ,, 
YAZAN: Kemal Özer 
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meie baılamııt1r. 

O ııralarda 1ı •fiıarantleyhln rada thtllll lıarı artmakla 
henüz mübGrcl.e.rll& btzmetln- I beraber etrafa da ılrayete 
de bulunan Pıeltl Efendininki , baıladıfından Mııırlı ibra· 
- Kaptan f lerya eıbak lla . hım Paıaaın •aadi veçbile 
lıl Paıadar - .. Talimde ıörCllen celbi ilzam ıelmtıll. Bu 11-

ıayrdf üz' 1rlne rütb~ıl bin· ralarda M111r donanma11nıa 
bsııltia y; jJnelttlmtıtt . Sul· Rodoıa kadar ıeldtil haber 

Gece 16rdOi6 r6ya. erken 
kftpler! doldururken, inekle-

ri, camızlara eaiarak ıırt· 

maca kotalarllcen, yoiurdu 
döfdülıten tonra bezdirme ya.-ı 

parken, onu için içın dOıün · 

dGrmOı. alııama kadar onu 
azap içinde kınendırmıttı· 

Ha ttl onda bir ıey oldufu ~ 
nu çehresinden anlayan an

tan Mahrrıut devrinde teıbbQı ahndıiından Hlbre• Paea 
olunan ae.ked fsllhabn eıa11 o tarafa eevk olunup •e iki 
tıte HOtr-ev Paıaaın Midilli donanma beraberce Midıllt· 

• de tall ·•ı ettlrdlfl aıkerfn ye kadar ıelerek erzak ve 
il D e r • a a d e t e feıli mOblmmat tedartlslle meı· 
~ olarak ı z • m 1 ıurettle ıul oldular. Bundaa ıonra 
6aılann4hr kı. bu aıker- Hcbrev Paıa donanmarı lb· 

neei: 
• lerfn V&2.fyetl Sultan Mah- rahim Pataya teıltm (1) •e 

- Ne var? .. Buınn yine 
çok keder il ıaa lnOyoreun .. 
Diye alayh bir ıurette ıor • 
muı; o, daha mahzun btr 
ıekılde boyna•u la6kmlı. ha
yır bir ıeyim yok dlyebll

mudun mahzuziyettni mucip (1) Hüırtv Paıa; Rodostan 
o!muı •e bunun üzerine Midilliye · gtllnciyı kadar 
umum ;aıaldrt ıahanentn fet İbrahim Paşa ile heniiz g6 · 
'Cefmer,ıne lradeı padtıahtle- nişmt•mfş idi . Yekdlğerlle 
ri ıeref sadır olmuıtur... müldkaima Mu.çlafa Ağa 

(1242\ Seneılne doğru Mo dtldltlelmf<.:tlr. (Sonu Var) 

--=~~::::=,~=========v==========--- * • • dutu odaya airdi, rllerek mlıU . 
Aktam oluyordu. Sıcak Kapı çalandı. K6pek ıert 

temmuz alneıtnlD sttttkçe •ert ha•ladı. Genç kız ko 
harareti kaybolu1or, tılerlDI ı ı•rtalt Kaıalaya .ı indi, kapıyı 

1 •ç ı .. ıu111ınaa iiç ıehlrll 
erken bitiren ırgat ar yaYaf iradın •e ileride bir yaylı 
ya•aı evlerine d6nerken Ner· d••ruyo d E il di .. r u . . vve ne ye. 
mln de biltln ıılerlni bltlrmıı. 1 -·Jınt d bl k 1 · ........ ı•ıır ı; r ere m • 
anneılnln ko1nıu1a ç.kma.- , aaflrlere, bir de Oıtlndekt ay· 
11ndaD iıllfade ederek ybae r·'"n h ı ki 1 b ki ... u aıı ı , ma v ene f 
ıabahkl pencere·ye yaalanrruı. batma entarlılne baktı . Le· 
derin derin clOtOntlyorclv. 

1 
keılıt, biraz ıolukça yOzG 

Korkuyordu.·· Yine bu rece pembeleıtt . dudakları titredi 
böyle bir rGyanın tekrar aö· Sıkıldıiını , utandıimı ılzle . 
rülraealnden korkuyorda. Şt. mefe çalııarak: 
mdl daha heyea.nlı w• daha ~ Hot geldtnizl. . Buyu 

dalgındı. ıaa , gibi ilet kelime tle miıa · 
Bir aralık ıözü -öniiaden ftr,eri içeri aldı ÔzDr dile 

ıeçerek. kapılannd a duran lneğe lOsum görmeden ke· 
btr yaylayı ıörmıel7.ıfftl bile... tarak komıulardan anneılnl 
O, hep keodl•I, 11eçen yor- çağırdı, bir daha mlıaflrle· 
ıuo kafilenin 4Rllındn z•n rln yanına ufrayamadı H•. 
nediyor; ova Jtlnden ve kllıcaten çok utanmııtı, çün· 
yorıun arıın döndGk - kü bunlar utan•lecak tanı . 
ten sonra ıece Y•n11aa ka · dılc kim.elerdi. .. 
dar btttrllmeel icaap etlen ev Aradıan yarım 1aat kadar 
tılnden yılmıyor; yahnıı ae· geçti. Genç kızın klçGk kar · 
~ılmlyen bir adAmlıı yaıı - deıi "Mualll,, yavaı yavaı 
yabllmek endtıeel t6ylerfni mlıaflrlerln yanından ayrıl
iirpertlyordu... da, koıarak ablaaının balua· 

Nermtaln kucatına abldı. 
Birt.lnln duymatındaa kor
kar ıibi btr ıeıle: 

- Abla! .. Hani o kadın· 
lar 1ok mu .. lıte onlar, ae· 
nl annemden lıtetlller. Ak· 
rabalara bir çocuk varmıı 
da. . lıte ona. . Babamın da 
evvelden haberi •armıı .. An· 
nem de peki dedi .... 

Hlll rilyaaın teıirlle ırıat 
larla ulraıan Nermin; bunlan 
ltltlr itilmez bir çılgın ıtbl 
dolaba atıldı. mahfaza11 

alarak pencereye koıtu. Ar· 
tık meıuttu O, timdi elinde 
tuttuiu mahfannın tama
men ıahlbl olmuıtu. ÇGak6 
aelen mtıaflrlerta. aylardan · 
beri aaldadıiı fotolrafın ak
rabaları olduiunu biliyordu. 

lıte ıaf akla baıhyan ve 
akıama kadar de•am eden 
rGyanıa, saf kalbinde, baki· 
kat ılbl yer tutan kerkunç 
aktılerl, akıl olarak ıona er· 
mtı, tam ırıatlar d6nerken 
ıaadetle neUeeleamfıti .. 

I"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••'\ - Ganııter: 
: TORKDILININ ROMANI TEFRiKA NO: 47 ! - Bu çeıtt btrıeJ aala 

tiniz , deitl mı? 

İ İ j ıörmemtı olacak, dedi. 
• • Petronun ıözlerl pek acı 
5 i ı bir ıual ıoruyorlarmıı rlbl 
: 1 korku ile açıldı lar; nefeıl 
1 ! keılk ke1ikti ve ıeı çıkara . 

• yordu. • 
: - Limon 11kma aleti İt 
İ alyanın eltne iyice yerleıin
: ce Butch: "'En nazik yerin

ÇEViREN: Kemal Demiray ! de. dedi , dlierJ iletin ıki 
• kolunu kuvvetle sıktı. 

arzu ediyorum, dedi 
Little Joe mutf ahı 

il yordu· 

K1rmızı ipek gömleğinin Petro bir acı uluma 1ah· 
güut.. altında, Petroııun adelelerl verdl 

Bu ıürtüiiin belkt ge· 
rlde bir kızı var, dt-d i, eğer 
ona bir koçak ... 

Butch tözünü kesti 
·- Bu makarnalı aandü 

vlçler hakiki zebtrdfrler . .. 
Te:ıgih üzerlbden yarım ti 

ıe viıld ile ~ir limon aıka
cafı aldı . 

okadar hayret edecek dere· eutch ııkmayı bıraktı ve 
cede 11ert idiler ki, Grane Grane ıordu: 
onu tkl ellerile tutmağa Üzerimize alet eden ıi:ı 
mecbur oldu . ve adamlarınızdır, değil mı:> 

Butch, diier tarafta çö T er, ltalyanın yüzünden 

ucunu sıkıca radlyatöre bal du . Butch yeniden limon 

.. . Az eflencelı , 

ıiipheılz en ıyl bir 
var, dedi . 

ınıelmtı, cebinden btr halat 1tzıyordu . Graneye rica edi 
çıkardı, ltalyeom bileflne ı cı bir nazar f1rlatarak kalın 
btr ilmek geçirdi ve dlier r d~daklara üzerine dıltni •Ür-

1adı . ııkma aletfnt 11lunca, çabuk 
fakat Halıtead Stre.ete atden bir itiraf ettı: 

fikrim otobüıı odayı ıautı E•et üzerinize, bız at 

Butch dıılerlle btr ıtıe 
açtı, kapafı yerf': attı ve iç . 

kinin bir k11mına aç ıözl6-

l6kle yuvarladı; sonra ko . 
lunun ;-enlle alzını ıtldt ve 
L.tttle Joene ıtıeJI u:a .. ttı. 

Lıttle Joe, bir elinde rl· et ettik . 
velvert. diierlnde yarı bot Grane: 
fite, ıülerek: lıte ne güzel bak. de-

- - Büyük oyunu ona 161 · dt. Ya bizi öldürmeyi neden 
terlnz, dedi . lıtedfniz? 

- Buch oldukça uzuo Petronun titrtyen dudak-
tkl kola olan ltmon ları bir fıtm mmldaadılar. 

Grar1e ernretU: 11kma lletlni aldı ve Gra- Grant. 
- Şu •ilrU\f6n sol kol- nan tuttulu el Gzertne tesbtt Onu bir tuzağa düıAr· 

etti . \leınma,. kaaaat ıetlrmlı-uncla • tutunuz . 

Petro kabul eder gibi bir 
lıaret yapta. 

Grane: 

- Aldanıyordunuz, dedi . 

Veıtlind bıldlilnl, biz öi· 
renmeden haber alan bir 

baıkıuıdır . Kendtılnden kıy· 

metli bllııler belrledifimiz 

birini 6ldOrecellmlzl atla 
ta1avvur eder mlılntz? 

ltalyan cevap vermedi. 

. . . Ve ılmdf biz Graatın 
Veıtlind meıeleıl hakkında 

b'ildıflni bulmalı tıttyoruz . 

Münatlp zaman olduiunu 
farzederek, Batch limon 

~ sıkma aletini 11kı1tardı 
Kendini kaybederek, raci 

yot6r Ozerlne dOıen, Petro 
inledi: 

Hazreti İıa! 
Ltttle Joe, arkadaıını ıt

ıeıtle tehdit ederek, ona: 

- Maıaya oturacajı 11ra
da bunu yapmamalıydınız, 

dedi. 
Vtıktnln kalanını da Pet

ronun baıına bof8lltı . 

Butch kınlmıı: 

- lu ıürtlfln bu kadar 
narin oldufunu, n~reden hı. 
lebiltrdlm, dedi 

S01t0YOR 
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İngiltere HariciyeNaz'"'r ti ,d 
Değiş.klik Ve man Ma bua ı .. 

• 
1 

26 Tarihli Alman gazete· 
lerlnln bılha11a üzerinde dur 

doklara mevzu, Edenin laU· 

f a11 ve onun yerine Lord 

Halıf akım ta ytnlClır. Edenin 
logtlız barıciye nazaretaoden 

çek•lmtı olmuımn Alman 
siyaset ilemınde müsait bır 
ıekılde k•rtılandıjında ıüp · 

be yoktur, Bu bal. bilhassa 
Angrıff gibi, reemi mablyet 

teıımıyan gazetelHln Eden 
hakkında kullandıkları ıer-

beıt l•ıanda ve 1abık İngl · 
ltz harici ye nazarına tezyıf 

eden karıkatürlerl neıretme· 
terinde töze çarpmaktadır. 

Ancak 26 tarihli gazeteler 
artık Edenin gitmesinden 

ziyade Halifaluın gelmt>ıl ve 
Çemberliynm gtrtıtıği mü

cadele ile m~tııul olmakta. 
dırlar V&lkıscber Beobach

terın Londra muhabiri, ıol 

cenah partilerinin, hOitftmete 

yaptaklaıoı mühaleiafı tariz· 
lerle tamamen antlpahk b•r 

hava yarattıklarına teb

arQz ettirdikten sonra muh· 

af azalııir partlılnln dürüst-
16iünden ıüphe etmem~ k 
lizım gıı!ldıflnl temin eyliyor, 
Muhabire göre. ıimdıye ka

dar tenkitlclr veya Jbtfyat. 
kir bir ltıan kullanan Tim· 

es ve •e Dally Telegrapb 
aazetelerl bile, aerek muh

alefetin tarzı hareketinden, 
gerek lordlar kamara11nda 

münakaıalardan ne derece 
mütee11lr olduklarını gizle· 

mekte ve lordlar ka marasın
dakt tek bir kimsenin mark· 

ılıt naktal nazarı müdafaa 
etmeyitlnt memnuniyetle 
karıılamaktadır. 

Franldurter Zeitung, baı
vekılln, muhalefetin bütün 

ısrarlarına rafmen Lord Ha· 
lıf aksı hariciyeye getirmek 

ıurettyle, Labour partisine 
karı• enerjik bir tavır takm

dıimı memnuniyetle kaydet
mektedir. 

Kölofıcbe Votkszeltung, 
baımakalestnde lngllterenln 

Roma ıefırinln, talimat al· 
mak üzere memleketine dön 

düfüoü ve müzakerelerin 
yakında baıhyacağmı hatır· 

lattaktan ıoora, vaziyeti fÖY · 
lece izah ediyor: 

Müzakerelerin hedefi. Lo · 
ndra ile Roma ara11nda Ber 
lln - Roma mihverine zarar 
vermtyecek btr tekilde bir 
anlaıma temin etmektedir. 
Çemberli.yn bazı ılyasi meha· 

karı11mdakt vaziyetini tam
amen realist bir göı.le mü· 

talea eden yeni bir politika· 
nın ifadeeıdır. 

Şimdi Çemberlayn için 
yapılacak yegane ıey, bir 
zamanlar ltalyaya karıı çok 

haksız bir ıekildf' tatbik edl· 
len ve eıaaen favda11zh~ını 

lıbat etmlı o'an ıanluiyon 
polftlkaeının altına kalın bir 
çizgi Çf'kmektlr. Rundan 
ta kr•bttn ilci yıl önce, Cf'nf'v 
re müe11f'sesfnfn tdıaolo~ları, 
dünva polltfkatında v.-nt bir 
çıeır sçacaklannı zAnnt"ttfk 
lerl bir prensibi tathlk mev
kıine koymuılardı . Halbuki 
it tamamen alcıinf" oldu. 
Hata o kadu b11rlzdt ki 
Çembf'rlavn utak bugün c,. 
nevre müıo11e•ed politlkaıı

nın tıtlkb"Jde btçlılr semere 
vermlvf'CPffnf' insnmıetır . 

Lo"d H11lif11kım şah11 er. 
ufında yspılan nıaşrtvata 

gıolfnce bunlııır. çok mihatt 
tir. MHela Bt!'rlfnH Rörsen · 
zeltunr. veni harfcive veki 

ltnfn tahıılyetl bakkmrla ver 
d•ifl izahat mev11nanda, lor 
dun. ılvasi hır kuyer yap 

m1tk beveıinde oldueunun ıddt,. 
edllemiyeceelnl, zira kendfsl
nfn çok mutebt"r btr eıl,-ye 
menıup oldueunu . bütün ih
tiyaçlarını temin edebill'ce
ğlnl ve hariciye vekaletini 
deruhte etmek hu1u1Unda 
uzun uzadıya tereddüt etti 
ğine gört>. bu vazifeyi kabul 
etmek~ ideta bir fedakar· 
lılc yııpmıt olduğuna ln1tn

mak lazım geleceğini uzun 
uzun izah ettikten ıonra bu 
mübtm vazifeye bir asılza
denln getfrtlmtı olmuından 

~dolayı Labour partinin ileri 

sürdüiü itirazlara hayret ed· 
lyor ve Almanyada böyle 
blrıeyfn hiçbir zaman vuku 
bulamıyacağını. milletin men· 
faatl gibi mühim bir mese
le karımnda, doğum, isim 
ve ıınıf nıefhumlarının hiç
bir ıev ifede etmlyecefint 
temin eyliyor. 

Berllner Tageblatt, Çem
berlayn, halyan · lngtll.t: ih
tiJitının halliyle ne kadar 
meıgulıe, Lord Halifaluın 

da Alma . lnglliz anlaıma
slyle o derece alakadar ol 
duğunu b•lhaHa ve memnu 
niyetle tebarüz ettirmekte · 
dtr. 

Völklscber Reobachterde 
"Eden, den Haltfaksa" bat 
laaı altında bfr makale yaz· 
an Seibert diyor ki: 

"Çemberlayn mektebi, son 

senelerin tecrübesiyle ıu ne· 
ticeye varmıtlirkl, İngiltere, 
imparatorluk ıçlnde kendi 

'-S ni bt:kltyen muazzam va· 
zifelerı hakluyle başarabil· 

mek için, evvela, Avrupa
daki gayrı memnun memle. 
ketlerle mümkün olduğu ka 

dar anle,malıdır Hiç ıüpbe 
voktur lef fngiltere batveki-

11, tect>rrüt polit1ka11na ha· 

rutttle tauft"r ohınlArın ok 
adar merlhetttkleri "Avrupa· 

dan U7!Akle,ma.. prenı;ı\,ıne 

mevval deftfdır F1tket hidf 

ntan dtnl'lmlk tnkleAfına, 

mütemadfv.-n küçük ve ma· 

nasız s.-b~p!Prle mini olma

nın da ne dert>ce t.-hltkt>Jı 

htrşfl!V oMu~unu takdir f't 
mlftlr Anc1tk mıavtıln"•fz üm 
itl.-re kepılmıv,.hm frısrihe

rf"de. Ed.-n mf'ktttlıfnfn h" 
""retlf htrafterlAra d" h" pt>k 
çolctur EiPr başvekil ve ve. 
nl b"rtclve nın:wrı, çl:rdikferl 
volda muvrıffalciv.-tle vürü
mek tmlıanını bu1Amrız1arsıı.. 

o zaman l"giltz efkara umu 
miv"slnfn f'Hsen çok oynak 
olan rllkkasınan bu sefer de 
aksi tarafa meylettiğine ıa · 

htt olabtlirlz.,. 
26 Tarihli gazeteler. Dr. 

Schuıcbntggln, son Berchte
sgaden görüımeleri hakkın 

da diyet mecltılnde verdiği 

b.:ahah bülisa ıeklinde nak 
!etmektedirler. Şimdilik bu 
huıuıta ıayanı dikkat müta· 
lealara raıtlftnılmamııtar 

Edremit Asliye 
Ma~~emesin~en: 

Edremldln Hekimzade ma· 
haile11nden Serezll berber 
İsmail kızı Ayte ile müdde 
aaleyba Camlvasat mahal · 
lesinden aıkerlık ıubeıi ka
tibi Halit karııı Emine ara 
laranda mütehaddis izalei fU · 

yu davasından dolayl cari 
muhakemede: Müddeiye Ay

fenın ikametgahının meçhul 
bulunma11 hasebile hakkın 

dakl gıyap kararının tlanen 
tebliğine ve muhakemenin 
29 - 3 · 938 salı günü saat 
1 O a talıktoe karar verilmlf 
olduğundan müdd~iyf'nln ye· 
vmü mezkürda mahkemeye 
bızzıtl gelmedtğl veya bir ve· 
kili kanuni de göndermediği 
takdirde muhakemeye gıya · 

ben devam edıleceği gıyap 

kararı makamına katm ol
mak üzere ilin olunur. 

fillerin eodiıelerlne raimen, ====================-====== 
bu kararı vermek. ıuretıyle Balıkesir Tapu Sıcil 
.ade real•ıt bir polıUkacı 

deııı, fakat aynı zamanda Muhafızlığından: 
ceıur bir adam olduğunu da 
llbat etmtıtır. Ancak bu 
kararın, ıon günlerde, yani 
Edenin çekılec~ıı ıualarda 

ttubaz edllmtı oldutunu san · 
mak, batalı olur. 

Bilak11 1 ıon aylar lçtode 
avam kamara11nda cereyan 
eden müzakereleri dıkkatle 

takip ve tetkik eden herkes 
görecektır kl, bir müddet ev
vel, Mu11oltol tle Çember
llyn arasında teaU o 'unan 
mektuplar, ıeçlct btrıey 

olmaktan ziyade, lngilter~ntn 
d601a ve bllbaısa Avrupa 

Vtliyeti Köyü 
Balıkeetr Naipli 

Cinsi Hududu 
Tarla iken Sağı Halil oğlu Yakup 
Şimdi Hane solu Arif kızı Fatma 

Ceyhan arkaeı ve 6nü yol. 
Hudut ve bulunduğu yer yukarada yazılı tarla ıken ha 

nenin yerini 40 ıene evvel tarla olarak 2 ahın ltra bedel 
mukabilinde Halil karası Emineden haricen satın almak 
ıur~Ule Süleyrrtan oğlu İbrehlmln ıenehiz tasarruf ve zt · 
raattnde iken l 5 ıene f!vvel bu yere iki göz oda ı ·~ bir 
Hman damı lnıa eder~k bu suretle tasarruf ve zllliy~tte bu
lundutundan bahiıle nı.mına tuçll edılmeııl lstentldiğtnden 
20 ~ 938 µaur günü mahalltne tahkikat için memur gön 

derllecektir. Bu yer hakkında bundan baıka bir hak iddı 
uında bulunanlıı.r •ar•" bu günler içinde yazı ile ı apu 
Sıctl Muhafı2tıjtına vevllhut mahalline gelecek memura 
mlracaatları ilin olunur. 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

tr······················ .. ! TÜRKDİLI ! 
: Pazarteıınden bavka her : ı 
: gün çıkar. Siyasal gazete .. : 
• • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhiı:400 : 
• • • Sayısı: 3 • . ., 
: Günü geçmit ıayı\ar 25 :

1 • k • • uruttur. • • • • ADRES: • • • 
: BALIKESİR TÜRKDILl : 
1.t ...................... .. 

8and1rma icra 
memuduğundan: 

İetanbulda Kenıtn oğlu Hi· 
kmete "6800" Ura ve ayrı 
ca masıı.rlf vermeğe borçlu 
Bandırmada Oııman oğlu fo 

10 MART ·ı s3a 
sa 

Ki EKREM 
Satılık Zeytin Yağı 

Yağhanesi: 
Erdekte Halitpa§a mabaUeılode Hacı Emin Zade Mol

la Ahmet yağhaneıindeki nıııf ht11em ile içindeki, iıltyen 
ve bizim olan alitlarm kaffesi satılıktır. Taliplerin Türkdlll 

idarehanesine müracaatları ilan olunur. 
Merhum Demirhiearla 
Mehmet Tevfık Ailesi 

lffet 
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Kepsüt Belediye Riyasetinden:. 
Kepsüt Belediyesine ait Sülüklü mevkiindekl Çftyırın 

bu ııenf'! yetııtireceAı yeııl ve kuru ot basılah 10-3 938 Pe7·· 
ıembe günü saat 16 da theleıi yapılmak üzere açık artar: · 
maya çıkarıldığı ilan olunur. 

4-1-70 

toğrafcı Cevddlo ipotekli Bao =========================== 
dırmada Havdarçevuı ma Susığırlık Hava Kurumu 
halleıinde Taıdibl mevkifnde 
t1Pğ1 Kani, solu park caddesi Şubesinden: 
arka11 Pa§a camit vakfı önü Şübemiz anbarında mevcut 22,000 kilo buğday 20 gün 
yol ile mahdut 34 mt>tre 

1 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır V erilt":cek fiat had· 

murabba1 ver üzerinde alta dı layik görü 1düğü takdirde l l- Maart cuma günü ıaat 
da hlr hodurum birinci kat· 15 de ihalel katlyeıl yapılacağından taliplerin ıübemize-
ta bir kahvl'hane ve yanm· müracaatları ilan olunur. 
da yukarıya çılcılmak üzere 4 - 1 - 71 
bir gezinti mahalli ve ı in. , 

ci icatta biri büyük ve ikiıi ======-==================== 

Susığırlık Hava Kurumu 
Şubesinden: 

Şubemtz aDbarandıt mevcut 685 kurutulmuı koyun 

küçük üç oda, bir sofa ve 
üçü ncü katta k11men ceme · 
kin ve k1&men tahta tavan, 
üzeri muıarnbalı genif bir 
fotoğrafhaneyl havi kirglr' 
"3000,. lira kıymetindeki 

binanın tamamının paraya 
çevrHmesioe karar verilmit 
tir. 

ı deriıl ve 329 tu•laoı lmıı keçi deri11 20 güo müddetle açık 
arthrmaya çıkarılmııtır. Verilecek fiat haddi laylk görül
düğü takdirde 11- mart cuma günü saat 16 da thalel kat 
iyesi yapılacağından taliplerin ıubem•ze müracaatları ilan 

1 -- Baıka ipl tek uhibt 
alacaklılarla diğer alakadar· 
larm ve lrtlf ak hall:kı sahip-
lerinin iıbu gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususi 

faiz ve masrafa dair olan 
iddalarıoı evrakı mü6bttele· 
rile 20 gün içinde icraya 

bildirilmesi ve l:aklara tapa 
stcih ile ıabit olmadıkca sa
tış bedelinin paylaımasın· 

dan hariç bırakılacaktır. 
2 - İlk artırma 11 4 938 

pazartesi günü saat 15 de 
Bdndırma icra memurluğu 

oda.sanda yapılacak ve flr · 
hrm1ı bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ini bul· 
madığı takdirde en ıon ar· 

hraoın taahhüdü baki kal 
mak tartile artırma 15 eün 
daha temdit edılerek aklnci 
artırma 26 4 938 salı günü ' 

saat on be§de 2280 numa 
rah kanun ahkamı haricin· 
de kati yapılacaktır. 

3 - Artırma ıartnamest, 

ilan tarihinden itibaren her
kesin görebilmesi fçin icra· 
da açık bulundurulmakta· 
dır. 

4 - Artırmaya lttlrak 
ed~c"k ahct muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuk niı 
betinde pey parasını veya 
milli banka teminat mektu· 

bunu getirecektir. 

5 - Daha f ıı.zla malü
mat almak lıliyenlerin 937· 
908 numara: ile icraya mü · 
racaatluı ilan olun•r. 

Kayıp şahadetname 
929 Senesinde Havran ilk 

okulundan aldığını mezuni 
yet ıahıdetnamemi kaybet 
tim. Yenhint alacagımdan 

eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Bandırma ortaokul öğ 

retmenl Haeao Aytaç kar

detl Fahriye Aytaç 

olunur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Ayvalıktakt kırmızı ıüvarl kıılasımo tamiri açık 
eksiltme ile yaptıra laca ktır . 

2 - T1thmin edılen bed"li 3100 liradır. Şartname; plan 
ve ketif raporları 4. Tüm SA.. AL. KO. da aörülebilir. 

3 - İatekltlertn 12 j 938 cuma günü eaat 14 de 232 
lira 50 kuruıluk teminat mektuplarile birlikte 4. SA. AL. 
KO. na müracaatları ilan olunur. 

2 - 1 - 75 

Balıkesir Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

l - Açık ekıtltmeye konan it: Balıkeılr Bandırma 

yoluodakl K.aradere köpriileriyle Balıkesir - Buna yolun· 
dalcı Yayaköy köpriilerinln pere inıaatınm 1534 lira 88 
kurut keıtf bedeli üzerinden yapılan eksiltmelerlndc talip 
çıkmadığından 4 - Ntıaa - 938 tarihine müsı:ıdlf pazarteıt 

günüoe kadar bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. 
2 - Bu ite ait doıya muhteviyata tunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıt 
B Mukavele projesi 
C Bayındarhk itleri genel ıartnameıi 
O Fenni ve huıuli ıartnamesi 

E Keıif cetvelleri ve projeler 
htiyenler keıif doıya11nı Balıkest r Nafıa müdürlüğün

de görebilirler. 

3 -
temi nah 
makbuz 

Pazarlığa girebilmek içtn 115 lira 12 kuruıluk 
muvakkatenin malıandığına yatmldığına dair 
veya bu mıktarda ıayaoı kabul banka . 

mektubu ve yukarıdaki iti yapabileceğine dl'lr Nafia Mü 
dürlüğünden ekstltnaeden en son ıekiz gün evvel müraca· 
atla alınacak müte • itlik vesikası veya bu i~e aırme2e 
1alahlyet veren evr müsbıte ile bırlikte Nafta Vellalet· 
inden ahnmıı mütea ilk veıika1ının ve 938 yılına aft 
ticaret vegtkuınıo tbra•ı gereklıdir. 

4 - isteklilerin 2490 numarala kanun hükümlerirıe gö
re bu evrakı hamilen 4 nlıan 938 tarihine kadar her gün 
için Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilin olu-
nur. 

Sah bı ve BııtmuhArrırl: B1thkesır Mehuıu H. KARAN 

Çıkuım Genel Dırektlhü: FUAT BiL, AL 

BHımyerl: Vtli.yet MatbaHı - Bahkeıir 


