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ettikleri ıeyahallan ve eaaı 
larıoı da hatırlatmak ıureti 
le Atloatla tmzııladıkları 
munzam muahedename u:uh
tevlyatından bahsetti . 

dofduk arı evJ z iyaretinden 
bahsederken Selanlk ıarba)" 
lığtnm ibraz etmekte oldu -
du çok dostane alakayı 

Amerika Deniz Silah -
1 a n m a P r o ğ r a m ı .. 
Deniz silihlanmısı ;çin Amui~a~a ~u yll ~ir milyar 

156 milyon dolar zarfadilecık, 
V aıtnatoaı, 6 (A.A.) - ı olarak teıbtt edilmektedir. 

Ayan Mecllıt l milyar 156 Ayan mecl tıl layihada der-

ıoilyon dolara balli olan piı edilen iki tayare gemiıl 
deniz ılllhlanma kanun li.· nln tonajını da 15 binden 20 
Jlha11nı 28 Hye kartı 56 
reyle kabul etmtıtlr. 

Ayan mecllıi birçok ta
dilat yapmıı olduğu için li. • 
Jlha ıene parlimentoya ıev 
kedılecektir . Yapılan tadi 
l&t mucibince 35 bin tonda: 

bine çıkarmııt1r. Deniz ıllih · 

lanma Jiythaaının heyeti 

umumlyea!nde 46 harp ge· 
mlıl, 9 50 tayare, 26 mua -

vin gemi loıuı derplı edll 
mek tedir. 

Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Sovyet 
Ticaret Mukavelesini Kabul Etti. 
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kartı beıled ı klerl samimi duy · 
gularm tam bir intka11 oldu
ğunu ve hu ıuretle tecelli 
etmekte bulunan ve hep böy 
lece devam edecek olan bu 
Türk Yunan tezahüratının 

Balkan müttef ık ve dostları 
arasında yaııyan münaıeba 

( Sonu ık fnct lll ~ fada ) 

B. M. Meclisi -····-Türkiye - Sovyet ticaret 
muı~edesini altışlarlı 

~a~ul etli. 
~nkara, 6 (A.A. ) _ Büyük 

Millet Mecliıl bugünkü top 
lantıııoda Türkiye - Sovyet 
Ruıya ticaret muahedeaile 
merbudatının taıdikine ait 

kanun layihasını alkıılarla 

kabul etmtıUr . 

Dün Romada Büyük bir 
Geçitresmi Yapıldı. 

Hitler-Mussolini Arasında Cereyan Etmekte 
Olan Müzakerelere Büyük Ehemmiyet Verili

yor. Prağda Hadiler Oldu. 
Roma, 6 (AA.) -- Bugün 

Romada Hıtler ıerefine bü 
yük bir askeri geçllresml 
yapılmııtır. 
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Ankara, 6 (A.A.) - Bugün ' 
Ro ma ve Parit lie Berlinden 
gelen muhte l ıf haberlerde 
Hitler ile Muuolln i arasında 
cerl'!yan etmekte olan mü· 
zakereler etraf ıoda muhtel ı f 

mütalea larda bulunulmakt4· 
dır. Bu görüımelerln b e · 
men u mumiyet ı tl barile Çe 
koılova kyanın vazlyetlle ve 
bu me mleketin Franea ve 
Rusya ile olan münu c bet
lerl üzerinde devam etmekte 
olduğu kuvvetle tahmin ed ı l · 
mektedir. 

Prafdan ahoan haberlerde 
de Südet A lmanlartle zabıta 
arasında ıon günlerde bazı 
badiıelerl o lduiu ve bir
kaç kitinin öldüAü blldlril· 
mcktedır . 

Napoll, 6 (Radyo) - Hitler 

B. Hltler 
Nllpolıde de büyük tezahü 

1 ratla karıılanmııtır . 

İtalya ve\ıahdı Prenı An· 
bertoyerto. llıtlerl (Mercelına) 
lataıyonunda tattkbal etmlı
tir. lıtaıyon baıtanbaıa bay· 
ra.klarla dooatılmııtı 

Hıtler , refakat ı nd~kl ze
vat la kıtaatın önünden ıe · 
çerek aakeri teftıı etmtı ve 
ha l kın tezahüratı ara11nda 
mi .. flr kalacağ ı 1araya in 

lmlıtlr 
Napotl, 6 (Radyo) - Bu 

ubah, buraya gelen ltalya 
Kralı Vıktor Emanuel refa· 
katınde hariciye oaı. ı rı Kont 
Ciaoo olduğu halde Vellahd 
Prenı Onbertonun 1arayına 
giderek Hnlerl :ziyaret et· 
mitler ve müteakiben hep 

( Sonu ikinci sayfada ) 

~·················································~ • • • Y ozgad Ve Kırşehir Fela - : 

Küçük ltil~f Görüşmele 
ri Bitti, Konsey Dağıldı. 

• • • • • • • • • • • • • • 

• 
ketzedelerine Yardımlar .. i • • 

1 
; Lira Kuru~ ; 
: 635 26 Evyelki yekun ; • • 

Yukar. zırhlı yapılmıyacak

tır Ancak baıka devletler 
daha b6yük tonajda gemi
ler lnıa ettikleri · takdirde 
reııtcumhurun kararı üze
rine tonaj miktarı arhrıla · 
taktır 

• 
11 

• Konsey İngiliz -- İtalyan anlışmasım tasıip va Macı-
Vekılle r neyetı ristanımüzaherata karar vardi. 

: 3 J 90 Necati bey ÔAretmeo Okulu : 
: 28 70 Belediye memurları : 
• • • 12 00 Türkpazarı ba1ımevl ıahthl Sal&htttn • • • 

Li.y ıhada z1rhlaların to · 
baj yekdnu parllmen· 
tonun kabul ettiği 105 
l>ın tona mukabil 135 bin 

""===='"-----====-===-======= 

Ziraat 
Kongresi ayın 18 in~a 

tıplınıcak. 
Ankara, 6 (Huıuıl) - ZI· 

'ttat konıreafnln bu ayın 18 
inde toplanmaaı kuvyetle 
lluıhteme1dır. 

Toplandı. 
Ankara, 6 (Huıuıi}- Ve

killer Heyeti, buıün mühim 
bir toplantı yapmıı ve muh· 
telif meseleler hakkında 
uzun miiddet müzakerelerde 
buluomuıtur . 

Bir ~af tıdı yıkılanın ~ı
çıkcılar 

Ankara, 6 (A .A )- Geçen 
bir haftada gümrük muha 
faza teıktlltı elli yedi ka· 
çakcı ve birçok gümrük ka· 
çalı yakalamııtır. 

Bükreıı, 6 (Radyo) - Kü
çük tttlif konıeyl, bugün 
ıon içtlmaını akdetmft ve 
geç vakit daiılmııtır. 

Konaey, ağulloı fçllmaını 
Yugoılavyaoıo Bled ıehrln 
de akdedecektir . 

Bükreı, 6 (Radyo) Kral 
Karol, buıüo <Pelea) ıara 
yanda Yugoılavya bat ve 
dııbakanı Milan Stoyadlno 
vtçl ve biraz ıonra da Çe
koı tova kya hariciye nazırı 

Kroftayı kabul etmiı ve 
kendileri le ayrı ayrı konuı · 
muıtur . 

Romanya, Hariciye Nazm 
Komneo Petreako ve refl · 

kası , bugfin ıaat 13,30 da 
Yugoslavya Baı ve Dııbaka · 
nı Mili.o Stoyadinoviçle Çe· 
koılovakya Hariciye Nazırı 

Krofta ve ref akatlerindekl 
zevat ıereflne bir ziyafet 
vermlılerdlr. 

Petresko saat 18,45 te 
matbuat mümessillerini ka
bul etmlı ve kendilerine rea
ml tebltiln bir suretini ver 
dikten ıonra Küçük Antant 
konıeyinln , umumi vaziyeti 
ve Küçük Antant devletlerini 
alakadar eden hadlıelerl tet
kik ettiğini ve tam bir teı· 
rtkl mesaiye karar verdlitol 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

: Bukan 1 
: 5 00 Oımaoh bankası müdürü Hakkı Tlrya · 1 
• • • ki • • • : 5 00 Osmanlı banka11 memurları : 
: 5 00 Tüccardan Hüıeyln Derlcloilu : 
: 5 00 Tüccardan lımail Safa Kataboflu : 
1 • 

: 5 00 Peynlrcl Halil Ketlecloilu : 
: 5 00 Kayabey okulu 6fretmenlerl 1 • • • 3 23 Kayabey okulu talebeleri • • • İ J 00 Peynirci Şakir İ 
• 3 00 Otomobilci Hamit • • • : 3 00 Şakercl Seyit ; 
; 2 00 Sabri Sarf aklarlı : 
: 2 00 Yıldız kıraathanesi ıahtbl Faik Ertilrkel 1 
• ı • • 2 00 Saatrl Ahmet Bezclol u • 
• y • 

• 2 00 Manifaturacı lımall Aktarmalı • 
! 13 90 MGteferrlk yardımlar tutarı ! 
: 771 99 Yeküo : . : : . 
~ ................................................. ... 



Küçük Fransa 
itilaf görüımeleri bitti, Yeni bir ııli tehlike kır-

kınsay dağıldı. ıısmda .. 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 
ıöylemfı ve konseyde loıll · 
tere - ltalya anlatmasının 
tasvip olunduğunu, bu eıerln 
ıulh için btıyük bir meıned~ 

olduiu kanaatine varıldığını 
beyan eylemtıtlr. 

Romanya Hariciye Nazırı, 
küçük tullf devletlertle Ma
caristan araaında bJr ttllif 
yolu bulunması için konsey. 
de earfı meHI edildiğini 

kaydetmlı ve küç6k lttlif 

antantının, Ufuılar Sosyete· 
ılne olan merbutlyetlnla 
devam edeceii•I tlive eyle· 
mittir. 

Bükreı, 6 (Radyo) 
Kral Karol, bu akıam De· 
lea aarayında Yuıoılavya 
Bat ve Dıt Bakanı Mılao 
Stoyadtnovtçle, Çekoılovak-

ya Hariciye Nazm Krofta 
ve Romanya Hariciye Nazı· 
rı Petreıko Komnen ıerefl· 

ne bir ziyafet vermlttlr. 

Milin Stoyadlnovlçle, 
Krofta geç vakit memleket -

terine m6tevecihen Bükret· 
ten hareket etmfılerdlr. 

Bükreı, -Yuıoılavya Baı 
vekili B. Stoyadlnovlç ile Çek 
hariciye nazırı Krofta, Sina 1 

1 
yaya vasıl olmuılardır. Ken-
dıleriat lıtaıyonda Romanya 
hariciye nazırı Komnen lı · 
ttkbal etmfıtlr. 

İki devlet adamı, bu aene 
Romanya hariciye nazırı ta· 
rafından riyaset edilmekte 
olan küçük itilaf konıeylnln 
meıalılne lttlrak etmıılerdir· 

Konferanı, Palu otelde 
toplanmııtar. 

Bükretten ıelen Kral Ka · 
rol, lloaya ıatoıuna sabah · 
leyin vasıl olmuıtur. Kral, 
Stoyadlnovf ç ile Kroftayı 
kabul ve hariciye nazırları 
tereflne kral tatoıunda ve -
rllecek olan ziyafete lttlrak 
edecektir. 

Bütün matbuat Slnayada 
toplanan Küçük An 
tant konıeyl lçtlmaının bü
yük ehemmiyetini tebarGz 
ettirmektedir. Ünlveuul dl· 
yor ki: 

"Küçük Antant ıeçen ıe · 

ne ecnebi mütahlller üzerin· 
de bir tereddüt intibaı bır 

akmııtı. Fakat ıon zaman 

luda tesanüt en iyi zaman· 
lardakl tam teklini almııtar. 

Avrupa ılyaaetinde hasıl ol· 
an değıııkltkler öndnde Kü-

çük Antant yeni vaziyete uy 
mek meıeleal1e karıılaımıt 
bulunuyor. Avuıturyanın Al · 

manya tle btrleımesl ve Sü
det Almanları m e, t a 1 f 
batnın enternasyonal bir 
mesele halini almaaı, Al

man münasebatını Küçük 
Aotantın müıterek meıeleeı 

haline koymuttur. Küçük 
Antant bu tarihi enternaayo 
nal anı hakkiyle takdir ed
ecek ve umumi ıulh men · 

faatlerlnl dost memleketlerin 
ıiyaıi ve ekonomik ilttklal 
lerlle telif etmek çaresini 
herhalde bulacaktır. ,. 

Tlmpul gazeteıi ıöyle ya
zıyot: 

'" Sfnaya konferanıı, Avru· 
pad hasıl olan değltlkltklerl 
ıöıöoDnde tutacak ve bütün 

( Baıtarafı birinci ıayf ada ) 
ıuretlle frangın lıtlkrarı te
min edlleceilnl ıaeyan etmiı· 

Ur. frank, İnıiltere ve Am. 
erlka ıle tam bir ttUaf ha · 
111 olduktan ıonra dütOrül 
müıtür. Daladlyenln eline 
f ranıız lktleadıyah ve mali· 
yeılne daimi bir kalkınma 
temin etmek için bu ıin 
mükemmel bir fınat geçmit 
Ur. 

Deylt Meyi diyor ki: 
Daladtye ceıurane tedbir 

ler ittihaz ederek f raneanan 
bütün doıtlarının ümld etti 
ğl beynelmilel emniyeti ye 
nlden teılı edecek vaziyette· 
dır. 

- •• 1 ~ 

Romada 
Büyük ~ir geçitrısmi yapıldı. 

( Baıtaraf ı birinci ıayfada ) 
beraber saraydan çıkarak 

vellahdla birlikte llmaaa in· 
mlıler, Kont Dıkavur zırh · 

halle denize açılmıtlardır. Bu 
11rada her taraftan bütün 
vapurlar tlCidük çalmıı ve 
ıeklz yüz bine yakın halk 
Hıtlerl ıellmlamıthr. 

Saat 1 O da, tahtelbahir · 
ler de dahil olduiu halde 
iki yüz parçadan ibaret ol
an ltalyan donanma11 deni · 
ze açılarak manevralara 
baılamıt hr. 

Hııler, manevraları ve 
birden dalarak biraz ıonra 
ıene birden denizin aathını 
çıkan doksan tahtelbahtrln 
müıterek harekatını dikkat 
ve heyecanla takip eylemit 
tir. 

ltalyan donanmaıının bu 
manevraları, her zaman rö· 
rülmlyen ve belki de timdi· 
ye kadar görülmemlı bir 
manzara arzetmtıtlr. 

Manevralara dayet edtlmlt 
olan İtalyan donanmasının, 
Akdenizde mühim bJr kuv· 
vet teıkll eyledlilnl kay 
dey lemektedlrler. 

Borltn, 6 (Radyo) - Al
man matbuatı, hep birden 
8. Httlerln Roma ıeyahatı et· 
rafında uzun makaleler yaz· 
makta ve ltalyanın, Alman 
devlet reisine ıöılerdlii büı· 
n6kabulde fevkallde mem · 
nuolyet göıtererek, böle bir 
lıtikbalin, tlmdiye kadar hiç 
kimseye yapılmadıimı iıa
ret eylemektedir. 

Parlı, 6 (Radyo) - Fr 
ansız gazeteleri, Hitlerln Ro · 
ma ıeyahatından bahisle uz· 
un yazılar yazıyorlar. Bu 
gazeteler, lhtlerln lıtlkbalt 
tezahüratına yüz binlerce 
halk tıtlrak ettiği halde en 
uf ak bir hldiıe btle kayde 
dilmedlğfnl yazmakta ve bu 
noktayı takdire ıayan gör 
mektedtrler. 

meseleleri tedklk eyllyecek
tlr. 

Konferansın neticesi üç 
devlet arasındaki dotluğu 

parlak bir tarzda yeniden 
teyit eyllyecek ve miltterek 
hedef ile muahedelere ve 
enternaııyonal taahhütlere rl· 
ayet eıa11 dahilinde ıulh iç 
in tetrikl meıal azmini 
tebarüz etUreckUr. 
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SEHİR HABERLERi 

Geceleyin Kırda Bir 
Adam Yaralandı .. 

İki Arkadaş Kuliibede Atef 
Safında Tecavüze Uğradı. 
Durak nahtyeılnln Çal

kandtl köyünden Halil oilu 
Çoban Alt, Alı oilu Şaban 
adında bir arkadaıı ile geç 
vakit köye yarım ıaat ka 
dar mesafede bulunan tar· 
ladaki kulübede atet yaka· 
rak ıecelemek lıtemlılerdlr. 

Gece btrhayll ilerledik . 
ten ıonra keranlakta iki 
adam bellrmlt ve Alt ile 
Şabana saldırmıılardır. 

Gelenlerden birlıl çifte ile 

İdmanyurdu
nun Tepecik 
TenezziJhü 

ldmanyurdu da yarın Te· 
peclie bir tenezzüh tertip 
etmlttlr. Tenezzühe herk .. ı 
lttlrak edebilecektir. 

Tenezzlhün ejlencell ıeç · 
meal için zengin bir proi· 
ram hazırlanmıtlar. O ıün 
ıpor ve kır eilencelerl ya · 
pılacaktır . 

l>ıdeoler, ha va da ıüzel 
olursa her halde rüzel bir ba 
bar günü geçireceklerdir. 

Başvekil 
Dün Ankaradan istanbula 

~areket etti. 
(Battarafı birinci ıayf ada) 

tın tyl bir tlmaalt olduiunu 
ııraalle anlatmııtır. 

Baıvekll Celll Bayar, At 
inada imzalanan munzam 
mubedenamenln bu devrede 
Kam•taya ıunulacaaını •e 
Partimizin tamamen taavı· 

blae mazhar olacajından da 
ıüpheal olmadılını ili ve el
mtıtlr. 

Baıvekihn bu beyanatı 
Partide hararetlt ve ıürek-
11 alkıtlarla kartılanmıthr. 

Bunu müleaktp Bat vekil 
9 mayıata Dr. Arasla birlik 
te Belıratta bulunmak üze· 
re cuma günü An· 
karadan hareket ederek 
Yugoılavya Baıvekilinln iyi 
hatırah hepimizin gönülleri 
mlzcie mahfuz bulunan zl 
yaretlerlni iade etmek ve ti 
mal Balkan müttef ı · 
kimiz olan necip Yugoılav 

milletine Türk milletinin se· 
lam ve muhabbetlerini gö· 
türmekle meıut olacaimı ve 
diğer Balkan müttefikimiz 
Romanyaya kartı bu bahti
yarlık Y•tatan vazifeyi ıon 
baharda yapacaklarını ıöy 

lemiıtlr. 

Sonra ıözü ıünün dlier 
hadiselerine naklederek hal
yamn Boğazlar mukaveleıl· 
ne ilt i hakının Türk ltalyan 
doıtane münasebetlerinin ye
ni bir tezahürü ve manU.11 
üzerinde bilha11a tevakkuf 
etmfıtlr. 

Grup azası bu haber üze 
rlndekl memnuniyetlerini de 
al kıt la ıöatermlt lerdlr. 

iki defa ateı ederek Altyl 
alır ıurette yaralamıthr. 

Vakayı müteakip müte· 
cavlzler hemen kaçmıtlar
dır. 

Yaka jandarmaya bildi· 
rllmlı, yapılan tahkikatta 
bunların aynı köyden 
Y aıar oilu Şerif ile Ômer 
ojlu Ômer oldukları anla. 
tılmıt ve yakalanmıtlardar. 

Yaralı A.U dün memleket 
haıtahaneılne getlrllmlttlr. 

Savaı tepeye 
Tenezzüh Ter

tip Edildi. 
Şehir KulQbü Savaıtepeye 

bu ayın on beılncl pazın 

günü bir tren ıezlntlılnl ter
tip etmlıtlr. 

On gün huıusl tenezilb tre 
nl aaat ıeklzde tehrtmlz lı~ 
taayonundao kalkacaktır. 

Avdet treni de ıaat 22 de 
Savaıtepeden hareket ede 

cektlr. Bu tenezzGh müoeıae
betlle Savaıtepe çamhğı ha
zırlanmııtlr. 

Çamlığa iyi btr içme ıu· 
yu getlrlldlğl gibi, çamlık· 

tan bir akar ıu da geçlrllmlı 
Ur. Meılre yerinde kulüp bir 

büfe hazırlayacak, arzu 
edenlere tabıldot yemek ve-

rilecektir. Çamlık gece lüküı 
lambalartle tenYlr ·olunacak . 

tır lıtaayoodan çamlığa ka 
dar gitmek üzere nakil vu 

taları da temin edilecektir. 

---':!iL w 

Abideler tamir 
edilecek. 

Abidelerin eaulı ıurette 
tamiri için Vakıflar Umum 
Müdürlüfüne verilen iki yQz 
bin llrahk tahılaatın kafi 
gelmedlğl anlaııldıfmdao 

bunun dört yüz btn liraya 
çıkarılmaıı zaruri görülmüt 
tür. 

Buna dair laylhanm büt
ce encümenfndekl müzake-

resi ııraaında encümence iki 
yüz btn ltranm vakıf para
lar ıdareılnden f alzılz ola
rak bir Jstikrazla temin edil· 
meal muvafık görGlmüıtür. 

Ayrıca Vakıflar Jdareaine, bu 
yıl İzmir fuarıoda kuracaiı 
pavyon için de yirmi bin U 
ramn sarf ına izin verilmek
tedir. 

Bir yarılama ıa~ası 
Anafartalar mahalleılnden 

nalbant İsmail oflu 13 yaı 
larında Ahmet, Altaeylul 
mahalleıloden Ahmet oğlu 

14 yatlarındaki Mehmet ka 
laycıyı bıçakla ayağmdan 

yarelamııtır. Suçlu yakalan 
mııtır. 

Sualleri ifşa 

edenler tesbit 
edildi 

Ankara, 5 (Huıud) 
Maarif Vekiletlnce, hazır

lanmıı olan liıelerln ıon 
devre imtihan ıuallerl bazı 

talebeler tarafından nasıl 

6ğrenlldlil hakkında yapılan 

tahkikat ıona ermlt. • meı
uller teıbft olunmuıtur. 
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Bölge Güreş 
Müsabakaları 
Bugün 
Yapılacak 

Bugün aktam Halkevlnde 
b6lge güreı btrlnclllklerl ya
pılacaktır. 

.Müsabakalara Bölgeye 
baflı mülhakattakl kulüp 
güretçllerlyle merkezde mev· 
cut kulOpler güreıçtlerl itti• 
rak edeceklerdir. 

Güretlerde derece alanlar 
21 may11ta ıehrlmlzde; Bur· 
ea, Bllectk, lzmlt, Çanak 
kale gilreıcllerlnln ftUraktle 
yapılacak olan gurup birin· 
cJliklerlne lttlrak edecekler· 
dır. 

C. H. Partisi Kayabey 
Kamununun toplantısı 
Kayabey Kamunyönkuru 

lu ve ocakları dün• akıam 
kendi btna11nda toplanarak 
muhtelif itler üzerinde gö 
rüımüılerdlr. Bu toplantlda 
kamun blaatına Halkevl ho
parlörlerinden birinin konun 
matı dileğinde bulunulması 

ve ocak dtleklerlnln yerine 
getlrtlmesl için çalııılmuı 

kararlaıtırılmıttır . 

lir arıba çacuia çarptı 
Tek arabacı Emrullah oi· 

lu lımall iki yatlarında 
Hamdi adındaki bir 9ocuja 
arabasını çarphrmıı ve aya. 
imdan yaralamıttır. 

· Erdekte zelze
le felaketzede
leri içinyardım 

Erdek, 6 ( Huıuıl ) -
HenGz zelzelenin acı hltı · 
raıını unutmamıı olan Erdek 
halkı, Yozgad · Kırıehlr zel· 
zele f eliketlnl büyilk teea . 
ıürle karıılamıtlardır. 

Erdek, zelzelenin ve V36 
kar fırtınasının yapmıt ol
duiu tahribatla pek f aklr 
dütmüt olmasına rafmen 
halkın kendtlljlnden ıöıter · 
diğl arzuyu yerine ıetlrmek 
makaadtle Kızılay Kurumu 
ıubeıl üyeleri herıGn mu
ayyen ıaatlerde dolaımakta 
ve tefkatll ellerin uzattılı 
yardımları toplamaktadır. 
~ 1 •• 

Yıldırım 
Bir hayvanı 
•• 
Oldü:rdü 

Bet ıündenberl de•am 
eden yafmurlar dün keıllmlt 
ve hava açılmııtır. 

Çaiıt nahlyeılne ballı Pa. 
ıak6y merasına evvelıl g6n 
yıldırım düımüı, Ramazan 
otlu Muhittin adında birine 
alt olan bir ııtıra lıabet 

ederek hayvanı 6ldürm0t· 
tür. 

l ISTlNIUL RADYOSU 1 

7 Mayıs 19 3 8 Cumaı ta si 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 

12)0: Plakla Türk muıt
klst, 12,50: Havadlı. 13,05: 
Plakla Türk muılklıl. 13,30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRlY A Ti: 
18.30: Şııtt Halkevl ı&ate· 

rlt kolu taraf mdan bir tem
ıtl. 19.15: Konferanı: Ont
veralte namına Doçent Or
han Okyay (Yüz güzelli· 
ğlnde annelerin rolü nedir?) 
19 55: Bona haberleri. 20: 

Arabacı hakkında takibata 
batlanmııtır. 

Necmeddln Rtza ve arkadat• 
ları tarafından Türk muılkl· 
ıl ve halk ıarlnları. 20 45: 

Tapu harçları 
nasıl alınacak 

icara ve mukataaların ta 
pu harçları, kanunu mucl· 

Hava raporu. 20.48: Ômer 
Rıza tarafından Arapça ıöy· 
lev. 21: Selma ve arkadaı· 
lara tarafından Türk must
ktıt ve halk ıarkıları, (saat 
ayarı) 2145:0rkeıtra.2215: 

Ajanı haberleri. 22 30: Plak· 
la ıalolar, opera ve operet 
parçaları. 22 50: Son haber· 
ler ve ertesi ıünün prolra -
mı. 

bince kıymeti. rl üzerinden 
tahakkuk etttrtlmektedlr. 
Halbuki amme hizmetine 
mahsuı, devlete alt gayri 
menkuller vergiden muaf j 
bulunması itibariyle bunla· 1------------

rın vergi kıymetleri takdir ı kullere flnanı Bakanlığı ile 
ve tesblt edilemem ittir. f •· vakıflar genel direktörlüğü 
nanı Bakanlığı bu gibi mal· tarafından taytn olunacak 
lardan icara .ve mukataaya birer ehlihibre tarafından 
baslı olanların vergl eaaıı kıymet takdir olunacak ve 
Gzerlnden tadlllt komisyon- bu kıymetler mukataanın 

larına kıymet ltonulması uz. heıabma eıaı olacaktır . iki 
un ıüreceilnden icara ve ehlihibre kıymet takdirinde 
mukattaa ve ta•iz bt-dellcrl· ittifak edemedikleri takdir· 
ne eııaa olacak kıymetlerin de lıtanbulda Emlak ve Ey· 
takdirini hususi bir ıekle tam bankasından ve batka 
bağlamağa ihtiyaç görmüt vilayetlerde belediye idare
ve bu huıuıta bir kanun letlnden alıoacak birer mu· 
projesi hazırlamııtır . hammln de lttlrak ettirilmek 

Projeye göre bina vergisi ıuretlyle kurulacak heyetin 
kanunu mucibince verılden kararına lttlba olunacak· 
müıteaoa olan ıayrl men· tar. 
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Folklor: 

Yürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

TOPLI YAN: KEMAL ÖZER 
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Bebeilm beıtil çam
dan 

2 Yuvarlandı (duıdü] 
damdan 

3 ( Bubaıı l [ııttı] ıel -
medı Şamdan 

4 Ninni bebek ninni 

Muhtelif türküler: 
Bir delikanlı 1avukluıun

llan a)'rılı)'or. Kızı bir baıka 
dehkanh ahyor . llk yavuklu 
oflan tee11Qrlerlnl ıu türkü 
ile lf ade ediyor: 

l Evlerinin önii kara 
biberim 

2 Kader b6yle lmlt 
çekip ılderlm 

3 - Benim dutmanım ka· 
yın pederim 

4 - Konma bülbül kon 
ma dal çevire çevire 

5 Ben [dalden] ayrıl -
dım 

6 (Dalden) defli yar 
dan ayrıldım 

7 Evlerin önQ erik 
dikmesi 

8 [Eyin) [dallerl] naz· 
hm bülbül ötmeıtn 

(( Hacı Bay türküsü » 
1 Aynalı marttn el lı -

Uyor 

2 Gümfit kama bel lı-

yor 

3 Uyan Hacı Beyim 

elin kızı yar l1U1or 

1 Aynalı martin elin 

dedir 

2 Gümüt kama belin-
dedir 

3 - Hacı beyi öldürenin 
dini imanı cebindedir 

l Hazmma, hazmma 

2 Varın bakın meza-
rıma 

3 Hacı beyin kır atını 

4 Çekin Y ozgad paza 
rınıa 

1 Şu dalların meteleri 

2 Aııhdır tiıelerl 

3 Haca beyi öldürmüıler 

4 Bot durur köıelert 

llacı beyin yazıları 

2 Ava ıtder tazılart 

3 Koyun olmuı mele 

9 Bent 1ardan ayıran . 
ti yor 

4 - Hacı beyin kuzuları 

Nihayet baba11nın , anne· 

ılnln evine kız olarak giden 

erip yetmesin 
10 Konma bülbül kon-

ma dal çevire çevire 
11 - Nazıh yardan ayrıl· 

ilam allab [biçare] [l] 
12 Evlerin önü gelsin 

reçilıln 

13 Masalar kurulsun 
[ırakı] [2] konyak lçllılo 

14 Herkeı tevdlilni al· 
11n çekllıın 

15 Konma bülbnl [da· 
llm) yok benim 

16 Eller aldı yarimi ya· 
rlm yok benim 

lzmirlt l Hacı Bey] adında · 
ki zenıln bir zat evleniyor 
Celtn kız [Menteıeden] ıe
ltyor. Fakat Hacı Beyin iz· 
rnlrdekl dOımanlan, gelin ge
lirken Hacı Beyi feci 
bir ıurette öldQrOyorlar. Bu 
hldlıeden ıonra; Hacı Bey 
için 161le bir türkü çıkarı· 

lı1or : --------1 - Bir çare 
2 - Rakı 

gelin de ıu beyitleri söylü 
yor: 

Az gldoerlm uz gide· 
rlm 

2 Dere tepe düz gide 
rim 

3 Ayıplamayın kom· 

ıular 

4 . Gelin geldim kız gi· 
rtm. 
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Macaristan da Top
r ak Sıkıntısı .. 

Mıcarisıaıdı toprak açlığı daima hissedilmiş ve bu, 
~arpten sonrı müthiş bir hal almıştu. 

Macariıtan, A vrupadakl 
feodal hükumetler içinde en 
ıon aai kalandır; ondan do 
layıdır ki bu memleket bir 
takım ıüç1üklerle karı1laı 
maktadır. 

Toprak açlıiı Macarlıtan 

da dalma hl11edılmlttir ve 
bu harpten ıonra mitblt bir 
halde idi 

Macarlstanın tik Cumhur 
reial Mtıel Karo\yl memle -
kette bir toprak refurmu 
yapmak lstemlıttr . 

fakat kendtıt de büyük 
arazi aahlplertnden birisi ol 
an Kont Betlen, 1921 de bat· 
vekil olunca bu proje bir ta· 
rafa bırakılmııh . 

Fakat daha ıonraları çift 
çl partiıi kendlılnl toplamıt 
ve Gutor Gaal ile Ttbor 
Ekhartın relıltil altında par 
lumentoda eo kuvvetli mu 
halefet parttıl olmuıtu. 

Fakat ıon zamanlarda Na 
ztler bu toprak reformu pla · 
nını ellerine alıp kendi 
maksatlarına 1ardım edecek 
bir hale koymut, böylece 
büUln memlekette tahrikit 
yapmıılardır. 

Mecmu nüfuıu 8,800,000 
kiti tutan Macarlıtanda 

3,000,000 dan fazla toprak· 
ıız köy)(i vardır. 

Diğer taraftan da bir ta 
kım bfiyük arazi sahipleri · 
nln elinde de yüz binlerce 
dönüm toprak bulunmata
dır. 

Meıela Prenı Eeterhazinln 
elinde 440,00U dönüm arazi 
vardır. 

Nazilerle mtlfrlt çiftçiler, 
yüzde O 6 halkın vergilerin 
182 ılnl, yüzde 18 in de 
38,8 ini, yüzde 81 lnfn de 
bütün vergl~yerln yüzde 43 
GnQ ödediklerini iddia edl· 
yorlar. 

Bu vaziyet, tahıil usulle· 
rlnln de tlddett dolay11tle 
köylü halk arasında hotunt
ıuzluiu mucip olmaktadır. 

Buodao batka Naziler, 
Macar parlamentoıunda 
1,800 dönümden fazla ara 
zlye mal ık olanlarla endüıt 

rl adamlarının mebuı ola -
rak bulunduklarını, bu ıe· 
beple bir arazi reformu ya
pılmaaına imkan bulunma· 
dığanı da ileri ıürüyorlar 

Mnfrıt ıaicılar da plln ve 
proğramlarını bu eıae üze
rine kurmuılardır. 

Macar nazllerlntn bir baı 
ka tlklyetl de tudur: MtlU 
endüstrinin yOzde doluan 
beıl Yahudilerin elindedir. 
Her halde bu rakamda mil · 
baleğa vardır Fakat 1870, 
1880 tarihlerinde vukua ge
len ihtilallerde Macarların 
endüıhl ile ufraımanın ıe
refsl z bir tı olduğunu ve 
efendilere yakıtmıyacağa bak· 
kında telkinler yapmıı ol 
malan da unutulmamalıdır. 

Bu sebeple Macar ~ndOıt 
rlıl daba ziyade Almanlarla 
Yahudiler tarafından kurul · 
muıtur. 

MGfrlt sağuların tazyiki 
altında Daranyl kabinesi 

Macariıtanda Yahudi meae
leılnl bir bale yola koyma· 
ğa uğraımaktadır. 

Bu huıuıta birçok meılek· 
ler bak"ında bir takım ka
nun maddeleri kabul edile 
ceğl söyleniyor. 

Bundan baıka 185 l den· 
bert memlekette oturan Ya -
hudllerle harpten ıonra bu
raya gelmlt olanların, b6 
yük harbe ııttrak edenlerin 
bir takım kateıorllere ayrı. 
lacağı anlatılmaktadır. Her 
halde barba tıttrak etmlt 
olan Yahudiler, en fazla 
imtiyazlı olacaklardır. 

Naziler ara11ndaki radikal 
unsurlar Yahudilere, ıade 

endüıtrl aahaaında tahditler 

konulmaaını değil, aynı za · 
manda aAır endüıtrt tle 
madenlerin de mllllleıUrıl · 
meılnl müdafaa ediyorlar. 

Mutedil unuıurlar lıe Ma· 
carlıtanın Y ahudı meselesi· 
nln Nuremberg kanunlarına 
aöre Almanya ve Avuıtur· 

yada olduiu gibi, halledlle
mlyeceii kanaatindedirler. 

Bahse mevzu olan inıan-

Türkdilinin Romanı 
Bu ıabah köyün papazı 

Zaharlyae tarafından, kendi 
kurtuluıu namına bir lyin 
Japıldafmı, bu ve.ile ile köy · 
lülerln hakkında ıöatermlt 
oldukları ıev1ııden pek mü 
tehaaalı oldujunu anlattı . 

llyebilir; likln, dütün ki 
benim de lılm vardır ve bu 
ltl de bu güo ıenin yüzün · 
den bıraktım. Çabuk bitir! 
Yoksa neticeyi ıörür gibi 
oluyorum . Her zamr.n ol 
duğu rtbı, bir kızgınlık ve 
ayrılaktan ıonra herıey bi
ter! .. Yokıa, sihirbazlar ma 
iaraama gıttlnlz mi?. . Bu 
nunla beraber, ben hikaye 
nln bu kıamıoı tamamiyle 
lüzumıuz buluyorum . 

!'_~=================§§ t\t\'IARİLİS = 
Zabite dair hiçbir ıey söy· 

lemedl. Bu adamın ne oldu 
lunu Möıyö Anastaaa sor 
dutum zaman, emir aldıtını 
bahane ederek gittiğini öğ· 
rendim .. 

O vakit AmarllJı ili v~ et· 
U: 

- ~imdi rene biz bJı:e 
kaldık, ılzl bir ıün ıthlrbaz. 
lar maieraaına götürece 
llm. 

* Saatime bakhm: Onu gös· 
terlyordu. Doıtuma katlyet · 
le: 

- Stef an, bana müsaade 
et , d e d 1 m! Pek güzel 
•nlatayouun, ıonu gelmlyen 
l••ezellklertnl, muhatabın 

•abıraızhk ıöıtermeden din· 

- Neden? 

- Çünkü, senin için ıl · 

hlrbazlar mağarası Möıyö 

Anaatasın evidir. 

-- Çok doğru! Dedi. 
Ve ıükunetle hiklyeslne 

devam etti: 

- Birke ç gün ıonra bir 
sabah, komıum, kararlaıtı 

rılan ıezlntlyl ynpmak üze · 
re beni, yemeği müteakip 
bekltyeceğlnl hl\ber verdi. 

Mağara dağın yüksekç"' ve 
ormanlık bir yerinde idi. 
Sakız aiaçları arkasında 

l~~~~~~~=====çÇ·f~·u~Lr~e~n~:=Z~ekkııFJı~u~n~u~bo~y~l~u~~~~ 
'==================:============ 
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saklı gentı methali, yolcuları 
ıözetllyen bi r canavara ben · 
zlyordu 

Amartltı, o gün yolda hiç 
konutmadı: Kazadan sonra 
üzerinde bir ciddiyet ve me 

lankoll bulutu kalmııtı .. He 
le, avlucfa baygın düıtüğü 
zaman kendlılni kucağımda 

tatıyarak eve götürdQiümü 
ıöylerken kızarmıı baıını 
1ere eğmlftl. O vaklttenberl 
yanımda nazik ve neoıell ıö · 
rünmekle b era ber, zabite 

yaptığı gibi bana k artı da 
mağrurane bfr eda takını 

yordu ve çok defalar da 
en bae!t sözlerimden müe · 
tehzi manalar çıkarmağa 

çahııyordu, hatta bazan mu· 

hayyel ıebeplerden dolayı 
kızıyordu bıle! J< en horozl · 
blği toplarken den almıt 
bulunduğumdan en ağır der 
gmlık sebeplerini bile ısnla 
mazhktan gelerek veya ııı · 
kaya getirerek arayı bozma· 
mağa muvaffak oluyordum 

· iyice hatırlıyorunı ki, bir de· 
fa aykarı bir dütiinceııle la 
life etmitllnı, hemen ertesi 
gQn: 

-- Siz: bu aün hakiki Ste· 
fan11nız .. Halbuki dün.. De. 

mitti 
Dün ne ıdım? 

- Hakiki bir karaçalı . 

Mağaranın methali alçak 
ve cehennem gibi ~kapka-

lar 8,8000.000 kiti içinde 
1,300,000 dır 

Mutedtl Naziler, eğer bu 
Yahudiler, ortadan çektlfcek 
olurlaraa bunların yerini Al
manların alacalanı dllıünü
yorlar. Bu da ayrı bir fela
ket olacaktır. Çünkü bu su
retle Macıırletunın Almanya. 
ya olan bailılıfı bnabiitün 
artacakhr. Müfritler lıe bu · 
nun zıddına fıktrler yürQtü · 
yorlar. 

Bu tahrik6t kartmnda 
Macar ka blneılnln mevkii 
zlyadeılyle ıOçleımek tedlr. 

Hükumet, bu ite bir çare 
bulmak için tahrıkatçılara 

karı• tlddetlt tedbirler alma· 
yı tecrQbe etmfttlr. Bu ıeb· 

eple Salazl ve Kemeri Nagt 
tekrar tekrar tekrt r tevkif 

edllmtıler, fakat birkaç gün, 
yabud birkaç hafta aonra 

tekrar ıerbeıt bırakılm1tlar 
dır. 

Son zamanlarda, Almaa 
hidtıelerl dolayıslle hük\lme· 

tin ceıaretl kırılmaıhr. Bun· 
dan baıka, hükumet mıen 

ıupları araaında da bir tak· 
ım oporUlotttllkler baııöı 

termltUr. 

Baıvektl, ıon zamanlarda 
Nazı tahrlklhnı karıılamak 

üzere bir d6rt yılhk lnıa ve 
kalkınma protramı da ha. 

zırlamııtır. Buna raf men, 

hükumet, mOtkül •azl)'ette 
dır. 

Çünkü ne bCly6k arazi 
ıabtplertyle endGıtrlctlere, 

ne de müfritlere karıı tld · 
detli tedbirler almamakta
dır . 

Mart ayı içinde Macarlı· 

tanda büyük bir telaı ve aaa

btyet hüküm ıürüyordu. 

Şlmdt buna çare olmak Qze· 

re bir temerküz kabtneıl 

)'&pmak ve buna muhtelif 

partileri almak f ikrl tlerl 
ıürülü1or. 

tlu da 1933 slyaıetlne dö
nüt maniıına gelecektır . Bu 

ıuretle Macarııtanın daha 
ziyade Alman ~ nüfuzuna gir· 

eceil tahmin edtlebıllr. 
Bununla beraber kıral, 

Amiral Horu ile Baıvekll 

Daranyl, kendilerinin Nazi 
tazyikine bo1uo eimlyecek· 
ferini ıöylemlılerdtr. 

(Mançeıter Guardlan ga · 
zetesinden): 

raolaktı: içeriye girmek için 
eğilmek IA.zımdı . Mösyö .\naa· 
tasın bu zahmeti ihtiyar 
etmeğe hiçte niyeti yoktu: 
Dııar1da oturuvermlttl. 

Amarillı müatehztyane ıor · 
du: 

- Girmeğe korkuyor mu· 
ıunuz? 

- Hayır! Acaba zahmete 
değer mı? .. 

- Evet, bınblr zahmete 
deler! ilkin, yardım ette 
ıu mumu yakayım. 

Beraberinde bir .küçük 
mumla ktbrıt getlrmlıtı: Ya· 
kıp kendisi önden yürüdü, 
ben de takip ettim. 

Maiaranıo içimi ıoğuktu, 
yokaa baıka bir ıebep mi 
varda bilemiyorum, yalnız 

bir mumla aydınlanmıı bu -
lunan bu karanlıklar orta· 
sında titrediğimi hluedtyor 
dum. 

- Btr lkl sözle, köyde 
anlatıldığı gibi, ıize bu ma · 
ğaranın hlkayeılnl ıöyltye· 

Almanyanm Avusturyayı il
hakmdan doğan meseleler 

Avuaturyanın Almanyaya 
ilhakından doğmaaı bekle · 
nllen hiditelerden blrlıt da
ha kendııtnı eöatermııur. Bu 
'vaziyet bizi de yakından 

alikadar etmeıl kadar bG. 
tün Avrupa memleketlerde 
de alakadar bulunma11 ba
kımından ıayanı dikkattir. 

Alman hükumeti tarafın· 

d•n vertlen bir kararla, Av
uıturya demlryolları tda-

:reıl tle ecnebi demtryolla
rı arasında mevcut olan ta· 
rlfelerln ve anlatmanın 30 
haziran tarihinden utbaren 
mefıuh addedileceği bQtOn 
Avrupa memleketleri demlr
yollarıoa ve bu meyanda 
blzlm Devlet Demlryollarına 
da bıldlrllmlıttr . Bu ıuretle 
bir ucu Türk topraklarında 

bulunan ve Aıya tle lltlıakı 
yine memleketimiz Qzerln· 
de bulunan Avrupa hattan· 
da ıeyrüıefer ve ücret an
laımaaıoa yeni bir tekil ve· 
rllecejl anlaıılmaktadar. 

Bu arada. yeni müıterek 
tarifelerin bazarlanmaaına 
teve11ül edileceği fak at o 
zamana kadar, Avuıturra 
lıtaıyonlarının Alman de
mlryollara ıebekeılne alın· 
ma11 ıuretlle muvakkat bir 
vaziyet ihdaa olunacail da 
haber verilmektedir. .... 

---'!lliı---

Dumanaız 
Bölge 

Londra belediye mecllıl · 
nln bir toplantııında "Du
manıız bölıe 11 ler tealı edil· 
meal •e bu münaaebetle ev 
ıabiplerine muayyen bazı 

yardımlarda bulunulmaıı tek· 
lif edilmlıtlr. 

Fabrika bacalartnın du
manlarına kartı açılan mü
cadele, endnıtrt kadar eıkl
dlr. Londrada yılda 75,000 
ton veya 3000 vafon plslt· 
ğin havadan yağdıfı diltü· 
nülecek oluna, bu mücade· 
lenin ne kadar yerinde ve 
hakla olduiu derhal anlaıı 

lır. 

Halkın 11hhal1 de bu plalt · 
iin büyüklüğQ ntıbetlnde za
rara uiramaktadır. Bu: kö· 
tülüğün meeulü olarak en

düstrinin ileri ıürülmeat adet 
olmuıtur amma, aaıl ıuçlu ol-

( Lütfen aayfayı çevirin] 

yim: Vaktiyle burada bir 
sihirbaz oturuyordu. 86tün 

ma1allarımızda olduğu gibi, 
bu ılhlrbıız ihtiyar değildi, 

genç ve güzeldi . Yaptığı ıl 

hlr ıundan ibaretti: Memle· 

ketin bütün renç kızlarını 
çlrklnleıtırerek tallhılz bı-

rakmak ve bütün dellkanlı
luı kendi gQzellliloe deli · 

cealne iıık etmek. Okadar 
ki köyün bütün ana ve ba· 

baları onu lanetle anmaia 
baılamıtlardı, nihayet , eren· 

lerdeo biri çıkıp, memleke
tin kızlarını çirklnleıttron 

ve delikanlıları deli eden bu 
ılhlrbazdıın k6yün kurtul · 

ması için dua etti . Tanrı bu 
duayı kabul etti: Bir yer 

deprenmeslle mafara yıkıl · 

dı; yukarıdan bir tat dütüp 
ıthlrba:ıı ezdi . Ki ıuradadar! 
Arkamdan geliniz! . 

Beni mağaranın iç tarafı · 
na g6türdü . 

- SÜRÜYOR -
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anlar, evler, daha doğrusu 

mulfaklardır. Çonkü, bunlar, 
fabrika ve lokomotiflerin 

Nahiyesi: 

Balıkesir Tapu Sıcil 
Muhafızlığında n: 

Ke>yü: Mevkii: 
Oımaolar Köyaltı 

Cinsi: 
Tarla 

Hududu: 
Doğu Koca Hasan oj 
lu Ahmet, batm Ômer, 
poyrazı Çıkmkçı oğlu 

Hüseyin, kıbleel dere. 
Yukarıda bulunduiu yer ve hududu yazıh tarla Oı 

manlar köyünden Koca Kavas ojlu Ahmetten haricen &a
tın almak ıuretlle mezkür köyden Süleyman kızı Atlkenln 
tasarrufunda bulunduğundan bahlıle namına tapu alm~k 
htediilnden bu cihet tahkik edilmek üzere 8 mayıa-938 
pazar gün6 mahalline memur gönderilecektir. itirazı olan
ların bu m6ddet içinde tapu sicil muhafızlığına veyahut 
mahallfne ıelecek memura mGracaat eylemeleri lüzumu 
tlin olunur. 

Balıheair Tapu Sicil 
Mu hufızlığından: 

Kaza11: 
Balıkesir 

Mevkii: Cınıl: 

Karagaca altı Tarla 
namı dtyer ka 
ra Kufa 

Hududu: 
Doğu yol, batı 

Çaymahalleslnden 
Kavaeların Şazi· 

ye, poyrazı Sa
karyaların deveci 
Hakkı Pehlivan, 
kıbleıl yol. 

Eveaf ı ıalreıl yukarıda yazılı ve ıenetılz bulunan tar
lanın lntlkalen maliki Eğe mahalleılnden Arap Mehmedln 
iken 1313 yılında ölümtle mlraeı karısı Emine, evlatları 
lbrahlm, Rahime ve Ayteyl terk 321 de Mehmet kızı Ay . 
ıenln de C>lümlle mlraıı ana11 Emine ve evlatları Alı , Mu 
barrem, Mehmedi, Mehmet oilu lbrahlmln de 327 yılında 
6lilmtle mlra11 kızı Ayte anuı Emineyi 930 yılında Meh
met kızı Rahlmenln de beklr o1arak ö1ümıle anası Emine 
ve kendisinden önce ölen ana baba bir kardeıt Ayteoln ev· 
lltla~ı Alt , Muharrem, Mehmedt Mehmet karm Emlnenln de 
931 yılında ölOmtle mirası kendlı!nden evvel öl~n kızı Ay 
ıenlo e•lltları adı ıeçen Alı, Muharrem, Mehmedı terk 
edip bunlardaa baıka kanuni varlıl olmadıimdan buke-

TÜRKDILI 

4 - 1 - 1~7 

Balıkesir V ilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: 
Nafia dalreılaln Şavrole marka 2 numaralı kamyonu için 

iç ve dıı 4 adet ve 1 numaralı Fort kamyonunun ön teker
lekleri için 2 ki ceman 6 lastik 9 mayıs· 938 tarihine raıt -; 
layan pazardest günfi ıaat 14 de tbaleet yapılmak üzere 
15 ıün müddetle açık ekılltmeye konulmuıtur. 

iç •e dıı beher laıtlğln muhammen bedeli 150 lira 
6 laıtık 900 lira ve muvakkat teminata 67 lira 50 
kuruıtur . 

2 - ihale muayyen vaktinde Hükumet konağında 
teıekkül edecek vilayet daimi encümen oda11nda yapı

lacaktır. 
Bu ite alt ıartnameyt görmek ve öğrenmek lıtlyenler 

her gün için vilayet Nafia dalreelne veya Encümen kale· 
mine mGracaat edebilirler. 

3 - Ekılltmeye girebilmek için tıtekltlerln yukarıda 
yazılı muvakkat teminatını malaandıjına yatırdığına 

dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeıl ıarttır. 
4 - 1 - 125 

revereıe meıkdr gayri menkul namlarına tcıcll ettırticek· 
(erinden bu yerin mülkiyeti hakkında bir hak iddiasında 
bulunanlar var lıe 18 5·938 tarihine müıadtf çarıamba 
aünü mahalline tahkik memuru gönderlleceilnden gününden 
evvel Tepu Sicil Muhafızlıiına veya gQnünde mahalline 
ıelecek memura müracaatları lüz.umu llln olunur. 
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Yukarıda cins ve mevkileri yazılı Belediyeye alt i.karat, 
artırma ve eksiltme kanununun 41 net maddesine tev. 
f ikan 9l8 yılı icara verilmek üzere 15 aOo müddetle ar· 
tırmaya konulmuıtur. Taliplerin y6zde 7 ,5 pey akçalarını 
artırmadan evvel Belediye vezneılne yatırmaları lazımdır. 

1 - Numaradan 50 numaraya kadar olan ikarabn 
lbaleıt 18 5-938 çarıamba günü saat 15 de olup 51 nu · 
meradan 172 numaraya kadar olan &karatın artırma gil· 
n6 de 20·5 938 cuma günü ıaat 15 de yapılacaiından ta
liplerin tayin edtlen gün ve saatlerde belediye enc&menln · 
de beztr bulunmaları ili.o olunur 3 - l - 130 

Balıkesir inhisarlar 
BaşmiJdiirlüğünden: 

Gönen inhisarlar müdüriyet blnuında 661,30 lira ke 
ıtf bedeli maranıozluia ve demirciliğe ve duvarcıhfa ait 
müceddlden ve tadtleo yaphrılacak lnıaat pazarlığa ko. 
nulmuıtur. Pazarlık 11 5.938 tarihinde saat t 5 de G6nen 
midürlüğQnde yapılacaklar lıe alt ıartname ile keıif va 
rakaaı ve lzahnameal İnhiearlar BaımüdürlOiünde ve Gi · 
nen lnhiHrlar müdürlüAOade ıl>rülebiltr. Teminat akçuı 
49,60 lira dar, eh it yet veelkaaı ibrazı ıarttır. 133 - 1 -4 

Sahibi ve Baımubarrlrl: Balıkeelr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel DJrektörO: FUAT 81 .... 'AL 
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