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. Yük Millet Meclisinin . Oofenko !inkara yolunda: Erzurum hattı Tercan 
"~omanya hududlarını istasyonuna bağlandı. 
sll~hla koruyacaktır.,, inşaatı hızladmıilldlöiiien•utar hıtıının Tercanı 

dünkü toplantısı. 
lıllial ılıttrit. tr11iiy, 11111 ıiıkıtluiıin 

bılıdiyıyı ~ırri girişildi. 

it Büyük Millet lltcllsl toplantı halindt 
~ •ra, 9 (A.A) - 81· hlr fıkra lll•eıl hak· 

illet Mecllıl bu al•kl lunılald kaauaun, eıaaı ka-
11la41a lıta•bul elek· nunua maliyeden ıeçmlt el· 

t'••••y •e Ulael tda- muı dolay11lle h• tadtlltn de 
t....t~ılıtl&t Ye teıl1ah••• hu eacl•••den ı•çmeat lla· 
""1 laeletltyHI•• deni ltye Enclmenlade• ICema\et· 
...__ •lıı kaaaa llylbaaı- tla Kam• tarafıadaa yapıla• 
,-.et 1Dlzakereıl•I yap teklif kabul e4111mlıttr. 

~ Hatay laududwna M•cllı ıelec:ek to1tlaata11nı 
ti, mail •e lktlHdl pazarteıl ılnl yapacak 
•• mua•elltın kal· tar. 
••ı 16zet•• kaean 

Gafenko harelıetintlen önce varıası hılk t111fın~IR SIYİIÇID kaııılandı. 
Romen aiyaaetini açıkladı. 

Ankara, t (A.l.) - · Ro· 
manya Harlc:lye Naıırı anG· 
mlzdekl pazar ıl•I A•k•· 
raya ıelmektedtf. 

Biikreı, 9 (Radyo) - Ha
riciye Nazara Gafeako An· 
karaya ve Atlnaya hareke· 
tl•dea 6nce beJanatta bu
lunarak 1611• demlıttr: 
« Mtlletl•lzln budatlarını •• 

lıttkliltnı ıllilala da mlda· 
faaya karar •erdik. 

Me•lelretlmlze karıı ya· 
111alacak ilk teıebblıe karıı 
,arını•••lız. 

Kendimizi mldafaa mec
lturlyetlade kaldılamız za· 
man laılltere ile f ranN .la 
yar41ım etmele ı6z ••rmlı· 

lerdtr. 
Saml•I Hm1tattle laath 

lt•lu•duf•muz hu iki mem· 
leketla Terdllderl ılze •l•
nettarız • 

Nazar, Petemkl•ln Ro•a•· 
J•J• ziyaretinde tkl me~le 
keti• aalaıtalaaı, So•yetler-

le de m611aıeltahn iyi 
oldufunu, Ballr'!"'lılann 
ıulhctya•• ılyaHtladen •• 

Balkan Aatantındaa ıltayff 
klrane babıetmlıtlr. 

Gafenlro Almanya Roman 
ya ara11ndakl lkttaadl anlaı

manın ehemmiyetinden ba
haetmiıtlr. PraaH, 1.
ıtltere ile olan tkttaadl an
laımalartn da lıtlkbalde takt 

ıaf edeceil•I lll Ye etmtıttr. 

Pren• Pol Bel
graJa hare

ket·etti. 
Berlln, 9 (Radyo) - Yu 

ıoılavya Kral Naibi Preaı 

Pol ile Reflka11 Preaaı Ol· 

ıa, bu ıln Mlnthtea lıtura · 

ya tllnmıller •• huıaıl trene 

blaerek Belırada mlltene· 

clhea hareket etmtılerdtr. 

ltef kilometre 1ler1tadeld 
Erzurum, 9 - Sıvaı - ,, La,ıne ıeltıt de halk 

t aarıın • 
Erzurum demlryolu tnıaa 1 f da• bDJDk ... ınç te · 

B tar• ın 
Tercan köyüu" •arm11tır. u sahllraUJle karıılanmıf, iç 
mlaaaebıtle cl•ar kua ve yOzdea fazla olan ameleye 
kiylerden ıelen on binlerce d 1 t ı tar 

1 
,,.ek a ı ı mıt · _ 

halk kurbanlar keamtı, mi· ,..thayet laatb• Tercan tı 
li oyunlar oynamıılartlır· aua• ıelıadlfl dlakl 
Halkın ıGkraa •• taalm duy ta•f9 d L kl• ..aa lıtaıyoa • aaza er ' 
ı•ları blJlklerlmlH telgraf· ... I• ve halln ye el. 
la blldlrllmtıttr. Sevinç tez• •••0

' ki ı 
d ıel~n htnlerce 1 -

hGrah gece de de••• et· ••' •D 
mlıtlr. ala ııttraklyle htı1Dk tez .. -

Tercaa, 9 (AA) - Er hOrat yapılaHfı kurban ar 

zuruma dc-jru derlemekte krıll•ff, milli 01unlar 0
J

elan ıl•enclGfer hattı inpatı aaamııtır. 

~::~:~:::~!::: lngiltere Almanya ile de-
~.,.1ı.ı •• ,ta,. . 

hızla deYam etmektedir. Halk hu .eılle ıle cu•· 
T ercanın hududunda bulunan la•rtyet bük6caetla• karıı 
Vıkan k6ylne kadar r•J ela• tlkraa ye mtnnet d•J" 
.&6,.amlıtlr. Ra,ların k61e pları•ı bir daiaa tıbar et· 
ıelmul bu k6yle civardaki •••· bilJlklerlmfze karfl 
k6yJerdea bınlerce k · ı• ta olan baihlalılarıaı •• tik· 
rafıatlaa karıılanmıt •e alt· raalaraaı t~krarla•ııtar. 
mııı mlteca •iz kurbaD ke SeYIDt tczahlrah ıec• tie 

~~:~~~~·~~. vamlı anlaşmaya taraftar. 
ı~'taıddıt etmtıtlr Mü· ••-••-••-----------

sı öldürüldüğü içın: 
Bir 11/man jandarma d 

Bohemya ve .Moravya a as-

ıllmek ıuretlfle tHlt edtl· ı devam etaJlft r. 
mittir. Hattın bu lcöyOn oo - . 

• .:
01

•••1 Muha1ebatt• Lord Halifalıa· dün Lordlar Kamarasında .caya_ 
1ncıteırıa !138 , 11. ' T keri tedbirl~:r alındı: . 

lıtilin ~ulunnıısı için 24 s~ıt ıü~lıt mıldı . 
.. "~1~ raporları oku11· nı dikkat beyanatta bulundu. Tarkiye ile miiza-
~ Ht11D1 Çorula ı6z 
.. ._ 11aa1a11,.. bulunan kerelerin iyi aafhada olduğunu da söyledi. •t 

1111 
•1aaarlan11daa birine 

t '''' için DJ•anı Mu Sıhirdı ıifütli tıd•ırlar ılındı. Londra, 9 {A.A) - in· 
aa ••treılnce •• kaaun ıtltere HarıclJ• Nazara Lord-.,, 

•••t •erllm••••t lar Kamaraeıada muhtelif 
tlhl•ııı hakkı•dakl memleketlerle Japılan miza· 
,' llecllı heyeti umu-
'~ lcabal edilerek kerelere dair beyanatta bu . 

''"l Gı1aeaıae ••rllme- lunmuı ••: «TGrklye ile Y•· 
-..:~tırılmııtır. pala• mlzakerelertn ille ıaf 
t,, elelstrllc, tlnel, ha1a on tlıtı may11ta meıut 

ı ... tlrlretlerlntn lıtaa-
~ı,. 1 bir aetlce •ermfıtlr. Yeni 

~,1, Is 1 •• denedtlme· 
dt._ ••-•un mGzake- lıttıarelere f aallyetle de•am 

, ~••el ılz alan Zı· ecltlmektedlr. Pek yakında 
l, ... .._l lıtaabulua bu lıttıarelerla muvaffaka 

t't"-laGteaaılp bir imar Jetle aetlceleaecellnl btldl 
4- ""- C••hurtyet ıda-
tı_ --.1L rec:ek •azlyette olacalımı 
""' ••r elduiunu .. ,, . 

)'-tı, ~ ıeatı olmall lmlt ediyorum.>> Demlıtlr. 
"- l•tltyece thtlya· Lendra, 9 (Radyo)- laılllz 

1~, ~•1-naaı,acatını, Hariciye NRzırı Lord Hallfakı 
\!.~ •• " ıtrketlerln be· 
.._~•r•fillm .. ınde ııa Lerdlar Kamara11ada muh

telif ••mleketlerle yapılaa ;hau ıı,le41ı . 
'""'-lları lau karan• •lzakereler laallkı•41• tza-

.,..,,, ~ı. t..ralaer yal. hat •ermlıtlr. 
it •ralaalar .. ı• Nazar Pelenra ile yakı•da l.lr 

'""-- ••. lallet Ocret-
' ~'11 ltll&f akdHllec•I••• • R•••• · 

'-...~ ~ 1•• ılylemlf, 
-. ·' 1 

11ııa daha ı•
~',••lanma11 l~I• 

-...... tıt•••• 

t"'ıı ~ "'•.Wıl•• ... 
'tL ' ' il lalrl•cl •• · ı....' ..... ,.,. 

lıllıa ara••D-
1• lıa••n••u• ----

ya ıle Yu•a•t•ta•a ••rll•tı 
elan tek tarafla ttlllfta• 

bahıetmf 1 •• tle•lıttr kt: 

«TOrktye ıle mlsakerelerl• 

tik 1afha1t tz may11ta meı 

ut netice ••rmtıttr. Y ent 

dea ııtııarelere faaliyetle 

tle•am e.ldmektedlr. Ba 
.ı .. kerelerl• .... 1s... ... 

Lord Hallfakı 
maada mu•affakıyetle ne· 
tlceleaeceflndea lmlt•aram. 

So•J•t, laıtltz mlaaae· 
hetlerl haklunda da: cPa· 
rlade, c ...... , • .ı. PraDM ... 
hlrllkte SoYJet el,ııı ile 
ya .. ıla• s•r•ımeler.len ·-r• 
Se•yetler• itam teldlflertle 
bulaatluk. 

So•J'el HarlclJ'• Komı..,.ı 
bu tekllflerltl helı6m•tl•I 

tl8thd8rdetl•tl ı6Jleclt. 
Baltık de•letlerl m ... leıl 
bu 16r .. melertn •• ••latmt
dlr. Teml•at lltemlyen 
milletlere zorla temlaat •er
••nln detru eltlufu•• ka •1 

deflltz. 
Almanya il• mltemadl 

bir a•laı••r• ıttllletle arn 

ediyoruz. 86yük harbin ıo· 
nundakl hataları• taılathlne 
Alman,a ile doıt olmaia 
ıuretl ••amtyede taraftanz.» 

Lerfl Hahfakı bu•dan 
ıonra MOaila llooferanıuu 

•e Avuıturya, Çekoıle•ak
yanı• l11allnı menubahı 
ederek bunlaran bir çok 
memleketlerln blrleımeılne 
vealle olduiunu ı6ylemtıttr. 

Çemberllya da laııltereale 
Alman t!caretlal llllha ede 

1 

dlrBllJ•D her ,.1a11 lda• edl· 
Praf,9 (Radyo)- Bir Al lec~kttr. Bobemya halin he· 

ma11 jaadarmaat meçhul bir 
0 

içindedir. 
1 ü yıc• 

1ah11 tarafı.dan 6ld6r6 • • sa ... takm•t askerler .... 
tir. Bohe•y• ve Morav1a· n ki 11 tlfenklerle ıo-

td· flf ma •• 
·ela bu ylzdea f kakları ıezmekte, Alman 
detlt aıkeri tedbirler ahalll•fı L 1 1 ıuloo ve kah••· 
•- 1 •- d aıaer er • aatl aranma ata 1r · •- t \ etmektedir. 

Prai 9 (Rad o)- Bir Al· baaelert .on ro 
' 1 

1 1 ınakamatı binaları 
man jaodarma11nın 6ldlr0 A man ı. k 

1• b 1- .. tinde Hkeıi inzt ... et ço 
meıl netıceelade kati ı u uD l 
mak Jçto •erılea .,ahlet ııkıdır. Devriye ha k grup· 
24 1aat, yani yarın ıaat 2.20 lanaı daiıtmaktadır. 
kadar uzatılmııtar Bulacak Şehirde ıindib: ba1lnD 
olaaa •erilecek miiklfatta mahiyetinde aramalar r•· 
30 bta markdan yGzblo pılmııtar. Hiç ldmae dııarı
marka çıkarılmııtar. Katille· dan ıelatre •• ılrelttl•e;••• 

mlıtlr . rl ilden ta.;ıya• ••J• itti •• de ıdraltalm•ktetltr- o· 
=:.::~----------------..:...:.:;..~.;.:;·;....;.;;;.;.,;..,_.-............ , M ... •••e - hem J'• •• ora YF• 

cek harekette bulunmadıfı 

nı, Almanya ale,lalne btr 
kombinezon ıetlrdmek lıtea. 
dıttne dair ~ıkarslan ıayla
lana hayal elduiu•u ılyle· 

Rus - lnaı·ııez - Fransız , ... , F••nuı: H ......... , •• ,. • •-.retmek e•rl•I almıılar-
dır. 

mu-zakereleri. aırbadlııd•~· ııdu: 
Praf, g (RadJ•) - Çelr· 

Parle, 9 (RatlJ'•) - L•• · 
dra.ta• hıltıltrlllyor: 

Hariciye Na::ınrı Lord Ha· 
llfalrı, lt•ıl• Ruı aflrt Ma 
ylıklJI kabul etmıı •• 
kenııllıtyle •••• uzadıya s6· 
rltm6ftlr. 

Varıo.a 9 (RadJo) -
Bir kaç ılnclen heri lt•ra4a. 
bulunmakta elan laıtltere 
Hariciye Nauretl •erkesi 
A•r•.. lflerl ....... ,. Sır 

Vıl,am Str••a. t.u,ea ta· 
FH• tle LontlraJ• •areket 
etmııttr. Sır Vıl,.aa1 !:ıtranı. 
LondradaD tall•at alacak •• 
•lleltl ılatl••' ca•arı .. ı ,e. 
•I Moılr•••Y• hareket ..ıe-
cektır. it 

Lontlra, 9 (Ra.tJ•) -
~ı ~arttıl melaafıll, Moıke· 
••~• l:ttszat Hariciye Nazırı 

. Lord Hallfak11• ıttmetl ll
•u•••• llerl elrm•k.-.rler. 

lerle Almanlar araaıMa h• 
•I• J•DI Itır hldlıo dalaa 
elm•ıtur. Bir fwtltel m•ft•· 
da Çek talnmıaıa manf· 
falnretled•• •••••niyetle. 
rlal l•laas eden Çelrlere bir 
Alma• aıkerl tabaaca çek· 
mittir. Çekler aıkerla ize· 
rlae hfteum ederek ta baa • 
ca11Dı almıılar, aıker ylzln· 
41ea raralaa•ııhr. 



TOIUtDILl 

Demiryollarında bekleme Avrupa krizi 
ve Türk .. ye. müddetleri kısaltılıyor. 

Demiıyollannda sey-ahat odeeek yolcular aymzamand ne~:rk::;.:',
0 

ü;
0

~.:,~:· ~=~ 
~ir kupon elmak mecburiyetin~e liı;O olu;u8t~~~r: 1920 - Sen 

Y eni tarife! r ci e tdare, da
hıı 11 Aır yük ve vo'cu v 'ğo · 
nu taııyab&lecek makinelere 
gore ıeytrler tHblt etmııtır. 
Bu ajır makıaelerln tlmdl-
7e kadar 9af ıttmlmadıklan 
k111mlarda çalııabılmelerl 
için umum mfidlrlük icap 
edea tekn!k tertibata almtf 
tar 

Devlet demlryollan umum 
müdürliift ihtiyacı kartıla

mak 6zere An•dolu elupr• · 
ıtne bajlanan ıkı yataklı 

••fonu Qçe ıblli etmöı, lı
taabul - A.fy•a - Adana 
- oı,ubakır münaıebatıaı 

temi• eden katarların latan 
bula •arıt •e baradaa lı.al

kıı ıaatlertal de halkın ıh· 
llJ&CIDa da .. a UYfUD bir t•k· 
le ke1muıtur. 

ltiare, Balıkeıtr yolcuları · 
11111 Eıklıehlrdekı Payaa •e 
Hatay yolcularının Toprak· 
kaledeki bekleme m6ddetle 
rlnl asalttıjı ıt._I Gaziantep 1 

Urfa •lllyetlerlnla Adana 
Ye Mersinle olaa aalina1ebet · 
lerlal ıGadDz temin edecek 
ıekllde f e•zlpaıaya kadar 
bir tiren da .. a temdit etiıl. 

mittir. 
Ankarada her akıam 

kalkmakta olan muhtelıt 

katarın kalkıı Hatl 20.20 
ye ç•kanlm•t Ye bu ıuretle 

K.ayeerl, Samıun •e Erzin· 
can lltlkamettnden geleD 
yolcuların Aalsarada biraz 
daba fasla Yakıt bularak 
t•hrl ıozmeiertae Ye zaruri 
thtlyaçlarını temin edebil 
meler ine lmkla verllmlttCr. 
Afyon - Al•ıehtr arHında~ 

ki aüf•ı kenfetla1 aöz 6oü . 
ne alaa tli re bu .kmm 
dı:ı. ıerl bir yolc:u katan ter· 
tıp etmlıtlr. 

Aclana - Aakara araaın 
da da tllve bir yolcu treot 
thdu olunmuı •e bu trenin 
R yaı zamand11. ÇukuroYa 
mıntakt\lının günlük eebzele · 
rlnl erleal gün ötl ıe: uzerl 
ıehriml:l.:de bulundurul muı 

için lGzomlu t t rtlbat alın · 

mıthr . 

l 
Avın on b ııoden ıtıbıuen muahede: Türkiye p rçAlan· 

Anadolu duprt"llnde ve hef • •ıı, fillen lıtaabulla civarı · 
tltnıo dört günü Ankara na mOoha11r bırakılmııhr, 

Haydarpaıa arumdcı tt\t1en .. uraları da la•tllz toprak-
Yıldırım ıürat katarında yer· larıaın tehdidi altına konul·. 
lerio numara tahtmda tah- maktadır. 
ılıt lçlo idare lüzumlu tertt. 10 EylQl U~22 - Sakarya 
bata almıı, taltmatname1lnl zafr.rl ve dokuz ay ıonra 

yapmıı •e bütOn allkalıla · Lozan mualaedeıl: Muıtafa 
ra tamtmem teblij etmlıtlr. Kemal memleketini lıllll-

ldare banltyönlerdekt dan hurte.rı1or •e ona ılya · 
muhtelif talep v lhttyaçla- ıl tıtlklilfnl tade e4'1yor. 
rı kabil olabıldlll kadar te- 12 Mayıı 1916 B Ne· 
hf ederek balkan dlleklerl •ille Çemberllyn A•am Ka 
yeri•• getlrllmeıtne çalıı · mara11nda lagiliz - T6rk 
mııtır. Ankara - Çankırı, Ullifının yakın.la aktedtlece
Haydarpaıa - Adapazarı ilot Ye bunu ~tr frn11z -
tenezıtila trenleri de ıeDe Türk fttıfekınro tamamlıya . 
sefere ko•ulmuı ve bu tren- calını btldirlyer. 
lerdekl yelcu ıay111 kadar Y eol Türktyenta Ya kur 
yer tahılı etmek lmklnı bir mıHı hine, pek pahalı 
ta .. tı temla• alınmak lzere ya mal olan btr lıtlklall 
bu tenezzlh katarlarına H cnubaf aza huıuıunda yılmaz 
talacak biletlerin btr ıüo bir iradeye Ye ıarkta Tarlıı 
e•velden aatılma11 uıul itti · milletinin nam ut olduğu ro-
haz edllmltUr. lüa derin a•layııına •ıtlnat 

o • .,ı.t Oemtryolları umum edeo bOti• mukadderatı bu 
müd6rlüiü yolcu katariarın· kısa taribtede meYcuttur. 

1 

dakl izdihamı 6oleaaek için Cermaaızmla •e balyan fa· 
haziranın oa betlnden tuba- tlzmlnln tehdidi kar1111nda 
l•D Ankara - Haydarpaıa lımet laönünln •e arludat· 
- A.akara ara11nda ltlemek- larunn hareket hattı keodl
te olaa 1 Ye 2 nu•aralı lı llndel\ çfztlmlttl: Yakın ve 
Anadolu ıürat katarlar•yle 3 •~ orta tarka hutül lçln T6r 
•e -i numaralı ı6rat katar~ kiyeyl btr llet ıtbl kullan · 
larıodakt birinci Ye lktnct mak btlyenle anlaımak bir 
mevki arc.balerda yer de- lahza bile aiıle ıelemezdi. 
dl nfıbet lode btlet 1atılma11· Bazıları Kcmall.t rrjlmle 
na karar vermlıtir. Hulerlzm arHındo. blr ya. 

Bu katarlarda ıeyahat et - kınlık buluaduiu iddia et 
mek ııttyeD yolcular beher mele lıtemtılerdt. lkı rejim 
blrl•cl ııoıf yer f çln 25 •• arae111cfa hiç t.ır müıterek 
lklact 11nıf yer lçln de 20 nokta yoktur. 
kuruı tediye etmek ıuretlyJe TOrklyealn cojrafi vasiyeti 
bır kupon alacaklard.r. i ılyaıetinl tayin eder. Bu bu· 
Ye 4 numaralı ıürat katar - ıuıta üç tabtl Yakıaıuo hi 
laruula ıeyabat eden yolcu· kim btr te1lrl vardır: 
lardan yer kuponu alm mıt l - TGrktye Aıya11ın A.v 
olan yolcuJar bu "•tarlara rupaJa dolru llerlemlt blr 
baflanmıt .erbell arabaya burnunu t•ıkıl eder, Kaf
bloeceklene de · numarala ka1yaya, lraka ve lrana 
mevkıtere aılreml1eceldardlr. doğru tabii yoldur. 
Ve glrlnler bu yerleri ter. 2 -· Bu burun adalarla 
kel11Jeğe meahur tutulacak- çenlhdlr (bazıları halyaya 
tardır . altUr) ve bu adıılar, Tnrk 

Anadolu eluprt!ll ıle yıl · topraklarını tırbdlt edebile 
dırım treolerlodekl yer bı cek bır harekete lillük ede· 
letlerl Ankara •e Haydarpa bilirler. 
t• garlarında trenlerin hare 3 - KaradeDlz ıeçtdl 
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T p cik e bi köylüy i Ankarada 
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1 Ordu hasta rakıcı hem;i
rılır okulu açıhyor. 

Tarlasından karısile dönme te ı 
olan ·zavallı ltöyliJ yolda öldiJ.. 

Mtllt Müdafaa Vekilett 
Ankaaada «Ordu haata ba
kıcı hemılreler okulu• na · 
mında .. ır mektep açmaia 
karar ••rmtıtlr . 

Bir hafta, on ıüaden bul Sana çamaıır laazırlıyayım .. 
den etmekte olan yal- Diyerek Lıeca11nın ininden 

murlar dGa de ıehtre •e el kark, elli metre kadar tlerl· 
•arına muhtelif f uılalarla ılndea koımaja baıtamıı· 
düım&ıtür. 8tlhıa11a s•a ıGn· lir 

lerde Y•i•n tlddetit yal · 
murlardau mahıullerl• çok 
fayda ılhecejl aolaıılmak · 
tadır . 

Yıldınm bir köylüyü Oldürdü: 
Ev•elkı ıln yajıı ıuo · 

aıoda T epectk le feci bir ·ıl 

dırım kazaaı olmuıtur . 

Bu köyden Galip adında 

bir köylü karm Seyyare tle 

birlikte köy civarındaki tar · 

laaında ç•lııırken baya fena 

laalde kararmıttır. Buau ıö· 

ren karı , koca ıtddeth bJr 

yaimura tutulacaklarını an· 
ladıldarı içta hemen tılerlnl 
bırakarak köye dönmek Gz 
ere yola çıkunılardır. Fakat 
yolda yağmur baetajıadan 

fena halde 1ılanmıı!ardır. 

Seyyare Lıocumın 11landıfını 
aörOuce:-Ben çabuk gideyim. 

Yali ~ün Belediyeyi ziya~ 
ret etti. 

Vah Mecal Gürelı, Valt 
Mua•lnl Emin Kmıla birlik
te don Belediyeyi ziyaret 
etmıı. Relı Naci Kod•nazla 
ı~ri:tmüıtür. Bılahere ad 
Kodaaaa da ladel ziyarette 
bulu11muıtur. 

Gıziıntıp Valisi gitti. 
Gazlaat•p V altlljlne ta

JI• edilen eıkl İzmir Vali 
Muavini ve hemıehrimtz c ... 
Yid Ünver dilnkü Kütahya 
tr"'ntle nıalaallt memuriyeti· 
ne ıttmlıtlr . 

İtte tam bu e111ada ııd · 
detlt ıik gürlemeleri e1na1tn 
da bir yıldırım d6tm8ıtür. 

Kadm eürü tünün ııddetjn. 

den fena halde ürkt6jü ıt· 

bı ıok yakınına düt•• yıl

emmın teılrlle 1ere YU91lr· 
lanmıthr. K.eo-
dtılnt toplayarak aya. 

la lıalktıjı Yaklt kecasını 

aramıı, fakat z•••llınıa bir 
az ileride kendlılne lıabet 

eden yıldırımın teılrlle can· 
ıız bir halde yer• yıkıldıjı · 

nı ıörmiıtir. Bu feci •• 
ini maazu.ra kar1111nda ıtd

detll yaimurun altanda ken· 
dinden 1•9mit btr halde ko · 
ca1tna keımuı, hayranlık ge
çtrmltUr. 

V:ska bJr müddet ıonra 

k6yde duyulmuı ve blylk 
bir tee11Qr uyaadsrmıgtır. 

Prıvantoryonı ve saoıtor
yomda tıdııi edilecek 

~as talar. 
Prevantoryom •e ıanator-

1omda teda•I edılecek ta · 
lehe ve muallimleri• evrak· 
larının nok11an 1ollanma11 
yüıünden kıH bir zamaııda 
müHıe1eye kabul edtlmHI 
kap eden hıutalar n bir 
hayli z•man .. eklemekte ol
dukları anlaıılmııtar. Maarıf 
Vekiteu allknlılar" btr ta
U'Jlm yaparak bu yeniz ıe
c&kmeye meydaa verllme•ek 
üzere hastaya ald raporların 

tam bir tekilde tekemmül 
ettfrllmeılnl talebenin para-

Ru mektebe ılrecek kız. 

ların 1 ıerek talebeltktekl 
Ye ı~relue mezun oldulı.taa 
ıonraki vaziyetleri tama•ı! 
lcı ıarantl altıaa alanmııtır. 

Tedriıat üç HDe denm 
edecek ve okuldan mezaa 
olanlara ı 7.5 lira maaı •e 
rllecekUr. 

Mıtu Müdafaa Vekaleti 
kız talebenin bu iti bir 
•atan ıenrllk telikkl ederek 

ılrme1ertoe icap edea ıuhulett 
ıöetermektedır. 

Köy tedrisatı umum mü
dürlüğü kuruluyor. 

Maartf Veklletl köylerde
ki kültür bayattle dahi\ eıar 
lı bir ıekllde meııul olabil· 

. mek ibere yeni bir «Köy 
tedrisatı umum müd6rlüjü» 
thdıuına karar Yermiıllr 

Bu umum müdürlüjün ltf• 
ktlltı •e ~alııma tekli hak
kandakt talimatnamenin ha
s.ırlanmaeına baılanmııtır. 

RADYO 

-- ANKARA RADYOSU 
D•lgB Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kca. 120 Kn. 
T .A.Q.19.7411l. 1519.SKcı. 20 Kvv. 

ldareı, lamlr ile Bandırma 
eruında haftada ftç defa 
olmek ü:ıere ı!nl btr yilk 

treni yapmııtar. 

ketlerloden 24 ıaat evvel Po Türklyenlo hlklmtyeU altı•· • 
Mezitter tenezzühü ~ir hıf · 

ta sonraya kaldı. 
eız yatılı ••Y• gündüzlQ ol
dujunun raporda taarlh l!d-

T.A.P.31,70a. 9465Kcs. 20 Kvv. 
10 - 6 · 939 - Cumarltsi 
13.30 Protram 13 35 Tlrk 

müztil 1 - K.emançe tak. 
ılml 2 ,.. Neyzen Burlaanan -
Sınak ıarkı-Ha1ll demdir. 
3 - Ahmet Rulmln - Suz.t
aak ıarkı --- Gel aenlnle 4-
Lemlntu - Suzinak ıulın -
Aıkıola J&Dm•"tadır caaD 
tenim 5- .... Suzlllak ı•r· 
in bir oııilunla kapıldı•· 
6- ..... - Suzinak ıu 
14 00 memleket Hat, ayarı, 
ajanı Ye meteoıolojl haberle· 
rı. 14.10-15.30 Mü,;lk {Ka
rııık haf lf müzik Pl.) 

DeYlet Demtryo\ları Jtlet
me umum mDdürliığGı yolcu 
k tarların n h reket halinde 
milddetlerlrıdt! lm~Aa u la be· 
tinde kıaahmalar vapmııtır. 

Bu cümleden •larak Anka · 
r d~n Haydarpaf&J h re · 

et etmekte olaD muhteltt 
19.50 Atarı yarım ınet kı· 

nltılmıı, Haydarpaıa 

Malatya ar ıandt.ı ı1 l iye11 ka
tM lkt ı llt, Ankara -- Di 
yuhakar araamdakl ka\or 
bir buçuk aaat, Haydarpaıa 
- Ad oa - Olyarıbekır 

araaındakl luıU.r üç aaat 
Diyarıbakır ~ AdauPı 

· Haydarpıfa arHındekl katar 
iki Hat, lzmtr - Afyon 
nuınd~kı k8tarda olcululı 

uatl bir n.at kınltıl ııtır. 

Y o1cu trenlf?rlnln Dlvar
ba.kırdan blrıncl k lkıtı h l · 
kın !htiyAcına uygun olmıı 
chiı gö-.. önünde tatu\.e.l'ak 

bu katuın D ' nrtb \nrdao 
hareket ıaatl ıabahnı ııaat 
7.30 na çenllmtıtır . 

tatlı lıtaıyo•uoda bu katar. dadır Ye kendlılnln en ya-
ların Ankara ve Eıklıehlr kın •e en kudretli komıuıu 
den hareketlerinden ıonra, ıentı R•ıyadır. 
ltkiıeh ı r garında Polatlı ve ikinci Vtlhelaıin Aıya he· 
Kar köy lltaeyanuoda Eıkı- ıemoıııa1a11 huıuıuadakl hül -
ıehtr ve Bıleclkten bereket yaları ueutulaıuıtur. lmpa · 
lerlndeo ıoora, Hılectk lıtaa · ratoru• latanbula Ye KudG· 
yenunda Eıkııehlr ·u Arifi - ae yaphiı ıeyahatlar, Baj
yedec hareketlerinden ıon· dat demlryolu projeıt, harp· 

ra 1 Arlflye fltaıyonundaBilecık (Sonu dördüncü ıayfada) 
•e lzmltten harelıetlerloden ı-----·-------

bHt arabaya btoebtlccekler, 
onra, lzm t fıta1yooucdan Jer kupoou almakuzın ou _ 
Haydarpaıa "" ArlfSyedeo maralı yerleri itıal eden 
hareketlerlndım ıonra eatıla- yolcul r tııal ettikleri yer -

bılecektlr · lerf terk etmeie mecbur ola
Yolcular aldıkları yer ku 

pootarına aıdeceklert mahal 
~ere ve koodliktörler tara -
f ıodan toplanıncaya lcndar 
muhafaza edeceklerdır. 

Aoadolu ıürat ktıtariuın 
dakf bütün bJrlnc~ Ye ildoct 

cakhudır 

Umumun lıtkahatinl ve 
herkeeçe matlup iııtlzıucıo 

temini lçla halkımızın tıtae· 

eınıf yerlerin evYe!den kapa· 
tıloonaı zarurldır Yer kupo 
nu almamıı olen yolcular 
bu katarlu!"' ıeyahat cde
ml!eceklerdir. 

1 yon ve katar naer.ourlarının 

taiılJeierlne uymaları ve 
ta hıfı edilip kupoaları vu~ · 
len yerlerden baıka yerlere 
oturmaları ve herhangi bir 
hoınutauzluiı: •ukuuoda rlı

lekl~ınl iltuyon •e katar 
memurları J'.''.IDmda bulunan 
tlkayet defterlerine yaı:ma · 

ları lüzumu allkalılara ehem· 
mlyetle blldlrllmlttlr. 

Yıldırım trenler!~de yer 
kuponu alamıyaa yolcular 
bu katarlarda bulunan ıer-

Şehir Kuliibtı !arafıadan 
Mezltlere tertip edilen te · 

nenüh, ıon ıünlerde fazla 
yajaa yajmurlardan 18 ha· 

zlraa pazar günOnc bır kıl· 

mııtır. -
Bir terfi. 

Memleket hHtabıu.,eal ec· 
zacm Abdı Ağabeyojlu 

terfian baı ecncılıf ta · 
yln edtlmtıttr. --

ACi bir ~ayı p 
Yirmi günden b~rl at eri 

ha.tabanede ted1avlde bulu· 

nan Yar bay Ztyn dün vefat 
etm'tllr. Cen z"eıf dün me· 
raaımle kaldmlarak, Pat -
camllnde nam zı kılındıktan 

ıonra Baıçeıme meznrlıtm -
da hazırlanaD abrlne bıra . 

kılmııtar. Cenazeılndc Kor . 
gecer•.l, ıubi\yiıu, aıkcır k•t
llll ve kalabt'llık h lk bnlua 
muıtur, Aıletl efradına baı 

ıaflılı dileriz~ 

llmealnl, ııraıı ıelen huta
ların rnüeueaeye doirudao 

doğruya çafmlahllmeıf için 
nıektepte kalmayan talebe 
•e mualhmlerlD ev adreıle
riala müe11eıeye btld&rJlm • 
ılni htemlttlr. 

Spor ~ölgesinin a~şamki 
toplantısı. 

Aktam Halkevtnde •por 
bölgeal, Vail Rece1I Gür Jlnıo 
b ıkau:ığınd toplaılar k, 
bölıe ıpor ı,t~rl fizertnde ö
raımeler yapılmııtır. 

-------
&ir ara~a çocuğa çarptt. 

Evvelkf gCln ö2le 11rala· 
rında tek erabacı ,.. il, ara
Dll&lle Oımanlye ml)halie
ıtndeo ıeçerkeo, oyınamn.k

la olan üç yaıındak'i Faıka 
llmiodekl çocuğa çarpmak 
ıuretlle yaraladığından ıuç 
u arab:ıcı yakı laoarak ad
liyeye YertlmlıUr. 

18.30 Proiram 18.35 Mü· 
ztk (Neıelı plikln) ı8.4S 
MGzlk (Kü9ük orkcıtra -
Şıf: Necip Atkın) 1 - Ralph 
Benatzky - Bebekler perlıl 
fıUmtaden net ljylm tarkıııı· 
2-Salnt-Saenı - (.jece rO· 
ya11 3-Leokold - lıpanY• 
melodileri (potpuri) 4 Mar, 
Un Uhl- llerlıeıe (Potpuri) 
19.IS Türk müzlil ( fa••1 

heyeti) 20.00 Memleket ıs•' 
ayarı, ajanı .,e meteoroloji 

haberleri. 20 10 Neıoll plak· 
lar - R. 20. 15 Türk muzli1 

(Seçllmtı beste semai v• ••' 
eaerJerı.) Nura Haltl P•Y''" 
ve küme aaz heyett . 20 60 

-c11· Konutsa• (Dıt politika h• 
ı · ıelerl) 21,5 Temıtl (Zor ,, ) 

kah - Mollerden terclılle 
22 00 Hdtalık poıta kutu•&J 

~ı;· 
(Ecnebl dillerde) 22.30 ,, cO 
zık (Danı milzlğt- PJ.) Z-'·,, 
Son ajanı haberleri, ziraat, , 

ham tahvılat, kambı10 - ::ılı 
kut boreıuı(flat) 23.20 rd ı' 
( Cazbaacl - PJ ) 23 55 ...-
y arıold projram. 
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Hükiimetin hazırladığı 
büyük su projesi. 

Su.sığırlık çayının islahına başlandı. Y 9pılacalı 
te•isatla 430 bin dekar arazi sulanacaktır. 

Hlk6metla laazırlamıt oL 
dulu blylk ıu prejealaln 
tahakk•ku için vertl•lt ola• 
31 mtlyen liralık tahıl.atla 
ıa ltlerlala batarılmaııaa 

f aallyetle tle•am olunmak
talllır. Sea ıialercle Nafıa 

Vekllet• faaJlyetlal bir kat 
tlalaa arthrmıı 'H me•cut 
letkllltıaı illa itin icapları•• 
16re ıe•tıletmlttlr . Bu faa
liyet netlceıl elarak ılmdlye 
kadar prejelerl baz1rla•arak 
lntaabna ıe~ll•lt •e ıeçll
•ek lzer• buluna• ıu itle
ri laalduatla aldıiımız ma· 
lta•ah 11rulrle yasıyoruz: 

Muıtafakemal kata ça-

'•••• •• Apolyo•t ılliin6• 
huıule ı•tlrdlil feJezaalara• 
l•I•• ı•çllmeıl lçla liaım 
ıele• lılih amellyeıl ihale 
etlalmlt •e 21.5 kilometrelik 
nelalr ıeddeıl•dea 20 kilo -
metrHI ıle 13.S kilometrelik 
161 Hdtleılnden 6.1 •ll••et
reıl tamamlanmııtsr. lnıaat 
ı.u yaz bitecektir 
Muıtafakemal P•t• ça-

yından ahnacak ıu tle Ka. 
racabey arazlılnla bir lnımı 
nın ıulanmuı için açılacak 

ıulama lcanallartyle ıuııal 

lmalah Ye reıalatör ihale 
edllmıı ve ınıaata baılanmıf 
olup bu l111aattan ana ka•a
lın mBblm bir luımı açılmıı 
bulunmaktadır. Bu teelıata 
ald reıiillt6r kapakları da 
tha edllmlıtlr. 

Suıurluk dereelne akan 
Utuabat dereal Ye Canbollu 
az.matı 11llh ıı,erı, it Ulua
lıtat reıGllt6r taıaata ıbale 
•dllmlt Ye ite baılanmııhr. 

Suıurluk ça11 lıllh itleri 
de ıha' edılmtı olup buna 
•ld tnıaata batlanılmıı bu· 
l11a111akt"dır. Bu ııl~re atd 
fhtıdld•n dört elukaYatör 
naakıaeıl tah1'lı edtlastıtlr 

Manyas 1611 1edd.lerl •e 
'•1Gllt6r taıaata tılert ihale 
•dllmlttlr. 

BGtün bu itlerin ıayeıl 
tatkınlara karıı t.rtlbat al
lllak •e clvu arazide yetlı 
lltllen mahıullerln taıkın 
larla mah•elmHına mani ol· 
lltalc •e ~u ıuretle kurtara -
ı .. 11 araziyi ıuluyarak mah-

•ul Yerlmlnt artırmaktır. Baı 
1•111ıt olan bu ameliyat ile 

beralıter lnıaahna ıeçtleeek 
•laa dtier itler de yapıldık
ta• ıenra bu h~nzada 600,
oOO dekar arazi ıu lıtllatın
d"11 kurtulacaiı gibi 430.000 
datr,, arazinin ıulanmuı da 
'•111ıa edlimlı olacaktır. 
it llzun yıllardaa beri ba-
'llaıız kalan yatalı••• dol 

--· oı ..... ylılnden bfttü• 0
•• hntldadınca taı•akta •• Jer yer bataklık lauıule 

••ttr1nelcte bulunan Bakır. 
~''1•111 lılihı aımaında ha · 
tırı"••n projeye ıöre iti• 
~•llt•eıl 1apılmıf ye bu 

1 --•hyat ihale edtlmlttlr. Bu 
~ •ld hafriyat ıılerlne ıtm
~4•ra iki e1uk• ••tir maki · 

il ile baılaamııtar. 
l "·••men OYHI ıulama 
~ lcaaalı bafrJJat •• ıı••i 
"""~tı ile Gedl• aelul 619· 

rinde Emlrale111 reıG!itirü 

lnıaab ihale edllmlı •• bu 
ovada açılacak ıulama ka
nallarıaın lnıaatma geçılmlı 
tir. Gerek lıale kanala Ye 
ı•rek ıulama kanalları ilze 
rtade laafrlyat llerlemlt bu
lunmaktadır. Bu ıahada 6ç 

ekıkaYatlr maklneıl tle ça
hıılmak tadır. 

Saltlallden itibaren Mene 
men bojaznia kadar ola• 
Tarıutlu •• Ma•lıa ovaları· 
nın ıulanma11nı temin için 
feyezan zama•larıadakl ıu

ların Mumara 16lüade top
lanmaeı makıadlyle Aclala 
•e Marmara ıöl6 araııncla 
bir kanal açılması, ıll etra
fımda ae41de tnıaaı ve boıalt· 
ma lcanahna ald ııaai ima
lat •• haf riyal itleri ihale 
edılmlt olup bafrayata 4 elu 
ka••U~r •e bir ıcraper ma· 
klnHlyle batlaamıı hulun 
•aktadır. 

Yapılacak bu ameliyat ıle 

beraber lntHına geçllecı!k 

olan Alametll ıulama11 ve 

itllibe~e feyeaanlara karıı 
Yicude ıeurılecek tuııat ıa 
yeılade Gediz bavzHında 

(1 .740.000) dekarlık arazi 
ıula•acak •• emniyet altına 
a hnacaktır. 

Biylk Meadereıte eYYelce 
Bürhaniye boiazındaa alm•p 

Honualuya kader olan ara
zinin ıulanma11 için Japılmıı 
olan kanalın Nazllllye kaclar 

uz.ablarak bu arazinin de 
ıulanma11nı temin etmek 

üzere Hortualu - Nazilli ıu 
lama kanah hafriyat •• ıı
aal lmalltı ihale edtlmlıtlr. 

laıaat bitirilmek Qzeredlr. 
Aydın bataklatı kurutma 

iti ihale edllmlt olup tekiz 
kilometre tulünde olan kana• 

' lıd 1.5 kdom•treıl açılmıf 
Ye ( 42.000) dekar eahHında 
bulunan batakhiın btr lıu 
mı kurumaia baılamııtar. 

Ameliyata deYam edilmek· 
tadlr. 

Blyilk Meadereıte Hor· 
(Sonu d6rd6nc6 ıa1f ada) 

JAPONYANIN DE· 
NIZ REKABETi. 

f Yazau: (~en~ral t.:labouı La Uepublique 1 
<< Bırleılk Devletlerin, Çın 

barbanın baılanııcından beri 
JapooyAya karıı takınmıı 

olduiu tavır, Puıfik denizin
de yirmi etmeden beri uyuk· 

lamakta olan harp tıehlıke

tlnl hafifletecek mahiyette 
dellldtr. 

Amerikan Hnatoıunun ıe· 
çen marııın 19 unda kabul 

etmlı oldutu deniz tabılıah 
773 420 241 mll1on dolardır. 

Bu tahıl1atla 23 yeat ııeml 

t•ı• edılecelJttr: 45.000 Ton· 
luk lkt yeat zırhh, 2 hafif 

kruva~ör, 8 torpido muhrl · 
bl, 8 denizaltı ıemlıt Ye 3 
yardımcı ıemt Maliye ka 
aunu ayraca buıün Jaıa ha 
linde olan 100 gemtaın tam
amlanm .. ı lçla lüzumlu lue
dlle:I de vermııtlr: Bu ııe · 
•ller de 4 ztrbla, 4 tayare 
ıemlıl, 1 alır kruvazör, il 
hafif lnu•az6r, 49 torpllo, 
16 denlzahı •• 10 yardımcı 
ıemldlr. 

Fakat Japonya da ıerı 
kalmak niyetinde deilldlr •e 
ıu yakınlarda. Tokyo kabin · 
e•I altı ıene müddetle yeni 
btr laıa projramı kabul et · 
mlıtlr . Bu projram bir mil
yar 205 mllyoa yenUk bir 
maHaf, ıonra deniz taya
relerl lçla 300 milyon, ka· 
rada Ye limanlarda aıkerl 

teılılerln yapalma11 l~ID ı 88 
mtl1on yealılc masraf icap 
ettirmektedir. 

Japon donanma11 umumi 
beyell ltlbarlJle Amerika 
donaamuından hafıf~e aıa
tıdu fftkat bu donanma da· 
ha muyazenelf ve icabında 
ilzerloe dOıecek vazifeye da
laa IJI iatl~ak eltlrllmlt ıö -

rünme!ktedlr. 
Japon donanmuının tam 

bir röoeaans içinde olduju · 

nu ve Japonlar an yalnız ha 
rp daaanm .. ını dejll fakat 

aynı zamanda ticaret flloıu 

nu da takYlyeye gayret et 

Uklerlal kaydetmek llzı• 

dır. Modern bir harpte ticaret 

f ti oları birinci derecede bir 
rol oyD1yac:aktır . Çlnk6 Ja · 

ponya adalardan mOrekkep 
tir. Sonra bam maddeleri 

nin ekıerlıl itibarıyla laarfce 
baihdır. 4 475.000 Toallito 

ile, Japonya bu ıüa d6aya
da, Blrlct ık DeYletlerden 

ıonra üçünc6 meYktl ltlaal 
etmektedı.·. 

Fakat blrletlk de•letler 
buıQn malik olduklara üı · 

tOnlOjQ arthrmak için · her 
çareye baı vurmaktadırlar. 

Ve dtlnyanıa birinci deniz 
ku•vetl haline ıetlrmek it · 

tedlklerl donanmalarından 

sonra gayretleri ıu nokta
lar üzerinde toplanmakta · 
dar: 

- Eıkl ve ıüratlarl ktfa
yelll:ıı olan yardımcı ıemt· 

loerı Yenilemek. 
- Milli emniyet l~ID l6-

zumlu modern bir ticaret 
f tl«Mu YAcude ••tir••"· 

_ Tayan miktarını art· 
ttrmak, ıahıllerle adal'1da 
deni• baya Oılerl •lcuda 
ıetlrmek. 

Japenya ye 8ırleılk De•
letler mahıaı surette m6H· 
•I lmklnlara malık bulun· 
duklaraaa ıöre, lıtllCbalde 
paelfl" ıulannın heıemon
ya11 kime ald olae1iı ıualt~ 

laabra ıelelıttlır.» 

Balkanla
rın sulh ve 
istikrarı. 

Y cra teıroi "Nevosll .. Zai; 
rep, gazeteıl •tııiıdakl baı
malcaleyl nepetmektedlr: 

.. AYrupa efkirt umumi· 
1eıloln nazarlar1 yl•e, ıe . 

alıçe bir ölçüde, Balkanla
ra laltaf etmlt bulu•makta• 
dır. Bu allkayı icap ettire• 
lmll Halkaalarda laer laanıt 
bir buzurıuzluk •e aaaytr 
ılahk deill, A•rupa Ye diinl 

; 
ya polltlka1ının Ye bGyGk 
de•letlwden mOrekkep ırup• 
lar aruıadakl tezatların 

Balkan de•letlerl ara11nda 
cari mlnaeebetlere nuıl Ye 
•• nlıbette teılrde baluna
caiını aalamak arauıudur. 

Balkan ah•allae ve Bal. 
ka• deYletlerl ara11n4• cari 
•l•aıebetlerln laklıaf MJ
rlne •lkıf olanlar ltu Hha
dakl alakanı• mlballiab 
olcluiunu bilirler. Bu mev• 
zuda, TOrllLJe, Yuıoıla•r• 
Remanya •e Yunaalltan11ı. 
mazlJI olduiu katlar lıtlk
ball ele dikkat nasaraada ltu
luadurarak •tleu4e ıetırdtk 
lerl Balkan A•taatanın ku· 
rulma11nı icap ettire• lmll -
lerl 16z ln6nde buluadur· 
mak icap eder. 

Saikan Antantının takip 
ettlfl fokltaf ıeyri eınatında 
Balkan Antanhnan teılr• 
hakkında, Ballaao memle
ketleri efkan umumlyeılade 
deill, Avrupa mehaf Jllerlnde 
bazı eadııeler hHıl oldutu 
anlar zuhu1 etmlttlr. Nete
klm, Balkan AotanhD•D meY· 
cudfyetlne hl~ bir ıuretle te 
maı etml1ea Yuıoıla•·Bul· 
ıar ebedi doıtluk paktının 

akdi bualardandır. TDrlrlye · 
nln, Bulıarlıtanla ara11nda 

bir doıtluk paktı me•cut ol · 
duiu halde Balkan Antanta· 

na ıırmlt elmaıı bunu lıbat 
eder · 

TDrk · lulıar doıtluk mt · 
eakının menudlyetl Balkan 

Antanhnın kurulma11na ma
ni olmadıiı ııbı, Bulıar Yu· 
ıoıla• ebedi doıtluk paktı

nın akdi de Antanho me•· 
cudtyetlnİ tehltkeye ıoka -
mazdı. Btlaklıt bu pakt, za
ten nktnleıtırtlmft olan Bal 
kanların Hklnleıtarllmeılnde 

de•am edılmeelae lmll olmuı 
Ye bir kOI halinde Bal 
kao Antanta tle Bulıa · 
rletaa araeında Sel anık an -

İhtiyırlıyıcığmı ıınçlı
şın ıdıı. 

luıllterede bulun•• bir 
adam tab1at kanunlarına 

uymatlle töhret kazaamııtar. 
Y aıı i cabı olarak ihtiyar
la v• ca ğıoa ııeoçleımektedlr · · 

Bu adam blr kerute fab· 

kdi •etlceılnl rikHında lfçfdlr. 56 Y •ıında 
l:ıtm&llDID a 

M afib bası ıllen bir kasaJa ntramıı ve 
dojurmuıtur. aaDI k 
ki 1 .;:;ellalk a•laıma- ııt elinin iç parmaiı •-

mıde erBalkaD Aatantaaın ıtlmlttlr. Bu amellrattan •• 
ıını • ıdclla ra ıırl btrden bire ihtiyarla· 
lüzumsuz oldufunu k y rl 

•• ar et•• m•I• ltaılamıı •• lhtlra. ı· 
maluadlyle lıtwm Se'l- t 
lıtemtılerdtr. 8119lar,d d. i• ıln4ea 16•• art••t ır. 

k 18 •• laılllz dektorlan b6rle 
ntk aalaımaıuıın a h 1 

8 ika• Aataatını• 16• ılre 16r• ı tlrar ıya• 
~·~;~n d:ylelllerlalD hudut· adamın halini tedklk• ko· 

k diyl• ka· yulmuılar. Artık ylrlyeme& 
larıaı temi• •• •• • Bulıa hale ı•l•lfı ıaçlara tl6k61· 
rulmuı oldufuD~ :ııtlerlyl• mG1,10aO buruımaı. Aradan 
rlıtaaın Ant•, •t e ıtıbarlyl• blr,lkl ay ıeçer ıeçmu dok· 
anlaımıı o •atı k t ' arı hayrete dlılrccek 
Balkan Aata•t••• tla hı ·, or. 

L betllll• bir b&dlıe •ukua ı•l•lttlr. 
meli v Ocuduaa ••J L it l 

le dl HalJt•· itti 1enıdea auvvet u •a· 
be1an e1l..,1 r r. ha- ıa •• ıeaçleım•I•• eaçlara 
ki, Balkan A•ta•:• bu çıkı11•I• ltaılamııtar. ilk I•· 
kiki kır••ti•I bil ., k •• L-yas elarak çıkan ıaç! 

d d el•adıl••1 ta .,. 
a11a a olr• lar ı1tıttle kor ulat mıı •• 
tllr etlerler. l 1 ID ıı ılyablaımıf, eıklılad•• l hlcllll er D HD 

Son ıl• er da Tir· iyi r6r6r olmuı. ıpor ,.,. 
takııaf ıe1rı aılD••1•• 1 • I• fabrikada çok verim• 

F aıı tz ı · •• ' b 
klJ•nln raa11• . k et · il bir ıekllcle it vermel aı. 
rantl ılıtemla• &ltth~_.. .18 1 11 

teni &deta bir ıe•cl• 
1 11,a .... •• am • 

mekle, baric afatl• ıdeD tenini andmr bir hal almıı, 
az çok laareketl u ıaktr yaktıncle• e••el lbtlyarladıla•· 
bir adım at••I al.t"!,1sıl eJ . ı' daa doları keadlıla• tasml
edtlmez bir va~ ba lla· aat ••rm•I• baıh1•• ıllor· 
lemektedlr. Hal TlrklJe•l• ta kumpaaya11 t•smlaatı 
reket, ancak, devletleri•• derhal keımlıtlr. 
Balkan Aataatı 11,a .. te Şımdl loıılteredeld dekter• 
kaı fi takip ettti• 1tuluauı- lar bu hldı .. al• tedktld tle 
•• alıbette teıırd• 1 de 0 ıaldGrler Fakat iKi 

8 lL d letlerlD meı L 
ıa a aan •Yd., edecektir- doktorlarla ı6r0t•••leD 
nlıbette all~11 paktının heılaamamaktadar. 
Bu huıuıta klfl de· 
metin •e medl611 
reeede ıarıh •• aJand1r. 

... ı Koman· 
Btr müddet • hudutları• . 

Ja - Bulıarlıt•• lar 
da •ukua ıel•• çarpıt•• 

1 
dahi A •rupa efklrı umumi. 

saranı ce • 
yeılnl• dikkat •• dikkat 
ttetmftU· Bu •llt•••• d 1 lbl hl ı .. ·•• allka, bu 1 ilk hl· 
rln Balka•laırcla ı~• 

1 
ıem

dtıelerl teıkıl ettik ır ea 
lduluau 

anları• ıeçmft 0 D de· 
b tte 1ııter• iyi lr ıure 1 llıu· 

lallerdlr ve bu ıt1bar • asa. 
muade11 fasla dtlllr•t 0 Bu 

d iddlrler· 
raaı celbetmlt • 

1 
ta· 

I .. tlD D 
ıOn AYrupa 1 J• b•J•ll 
kip ettlil lıtlkamet tae 

ıı•• tem 
Hhanıa tuıoma d ıbaret 
matuf m6oadeleler •• 1. 
b 1 k B•lkaalaflDt Ja 

u UDUI eD ba-
6 lk mtlletlerlalD 

nız a an bir tle . 
yatl ıahan oldutunu k o ettir•• fa daha tebar ı la 

• 811 bayati .. a 
llzımdar. 11 tlerl•I• 
bQUln Balkan ..,ı • ınkl
ıulb ,,. huzur tçıad• 
ıaflarıaa klftdlr.>> 

jııri~ıh ~iı Btlauo lti
ııp h111~lı~ 1i111 • 
Geçff lerd• Mektlkacla 60 

da •ef at eclea Alctbla-
1a11• " 
da S.raphlı atluada Itır Rum 
Atla• ıebrla• d6rt mll1ar 
tlrahml •lraı barak•ııtar • 

Buadaa 50 te•• ••••1 

Alctblade Seraphlı, elt•••J· 
ntle blrltkte ceau~I Amerl· 
kaJ• btcret etmf tll· 

Orada klçGll r•ıta ıa .. 
te m6nzztlıtı, kuatl•ra lto 
racılajı, bulaıık~ılık, aplr. 
lak, gartonluk yapmııtar. 

BJrtktlrmlt olduiu para 
Jle kendlıl•• kOçlk bir çift· 
ilk alm•I• mu•affak olmuı
tur. Az ıoara, ~lfthkte Itır 
ku1u kazıhrke• bam petro· 
la teeadGf edil mi ıttr 

Bu aayede adamcalız ha. 
tara eayıhr derecede senıtn· 
leımtıtlr. K.lmıeıl olmallıl••· 
dan tabibi buluaduiu 4 mıl· 
J•r drabmlJI Yatanın• 111 
rakm•i• mlaaıtp ı&rmlı· 

Almanya ve ltalyanın 
petrol yolu kapandl. 
j ı,a Republique l'ierre llominique 1 

tir. 

le1ma11 
fran11• tl•all Afralı.., 

f, ID ••ked kaYellerJ • 
,~D .. D -r _ _. 

... befl• bir••• ....... --
k•• bar yapcl•• da M111ra 
mildafaa halla• ke•ulmau, 
fraldautakJ 80 ba. ltalJ•• 
aık.,.l•ID ehemmlreUDI kar
bet.... H ealaraD Sl••Hl• 
kauçuk rolunu ••J• Suda•· 
da IGaumlu pamufu aramak 
ımklnındaa mahrum edll
meıl demektir. 

•Ben kead• heıabım• biç 1 mekle kasanabtl•~•klerı Ati• 
bir saman Tuauı GHrlne ı klrdır. ltal1•• A ••~;aaıa 
bir taarruz yapıla bileeeilne serç•kteD mlttefild O •• a, 

•aanmadım halyan lktlıat· oaua de• .. t•I sltmeyle, ;•· 
cılaranıa petrole. kau~uia un yanında harb•~•e • • ~ 
ıhtlJacı olduiunciaa •e ka· rar •er.1111 llftl •· aacal 

--- s rlJe lzerlD• ıa • uçuk f elemenlı Hıodlıtanın ,....ır ye u k 
dan, pamuk M1aırdan •e .A1rablllr, Alma~raaı~ aac~ 

Ukranya •• Baa6 Hlndlıtandao petrol tıe Ba- llo•anJ•ı b 
1 

fi ıbl 
ıne ıaldıra t ece 1 • 

lulyu hetaba katmadan Irak· il••' d h ta 
la lraadan ıeldlfine aı6re, imdi, bu ae•hl eat er r · 

1 ellere al aye •eren 
mlbHr de~let erlnla •e btl · Ul •"9 k l 

1 
ti 

ha11a ltalyaaın bir harbe tld bldfıe yudufa ıte mtlbl rt. 
M ıa mO a aa er a ı 

ıtrlttlkleri takdirde partiyi ııır 1 1 • Tlrk a • 
aacak JUaD prkı ele ı•ct - "'•a11 •• !P.fi &a ' 

Tlrklyenla l•ılltere (Ye 
Praaıa) ya ıeref ılat1le 
Baf laama11 demek lra•, 
Irak •• Af ı•nlıtanın da bu 
laareketl takip etmeleri de 
ruektlr, çGnlıG Torkl1e bu 
iç de•lete ı.ethdar; Fraaea 
(Sonu d6rtl1Dcl .. Jfatla) 



AYPA: 4 

vrupa krizi 
Tl rkiye 

aıtıırafı lkfncl uyf ada) 
önce Küçftk Aıy ya AL 

nlarsn ıu b yollyle lkUıa· 
D hululü, bütün bunlar 
Oncii Raybın ıfyaal bata 

dahildir ve bu ıünki 

yeler otuz sene evvelktnla 
nıdır. lralua 1'e Kafkat 
nın potroUerlne, Baara 
rfeztyle Hındtıtaaa dotru 

arkiyenln yardımı onun 
in elzemdir. TiirklJe flılen 
aradenfz, Suriye •e lrak· 
n geçen 1ollara hakim ol 

ulu için, onun rızuı olma· 
an bu taraflara hiç bir ıey 
apılamaz. 

Aroavutlujun •ıa•ll An 
ara için bir baıka teblıke· 
ın iıbatı oldu: halyan teb 
lkeıl. 

Tunuata kati bir redle 
karı laomaktan doğan hoı 
uhuzlu~unu homurdanan 
ıayrlmemnun faıtzm ıarkta 

Ar na vutlufa, Yunanfatana 
•• B !kanlara doiru daha 
az mukavemetlt bir tıtıka· 

met bulduiunu zannettt. 8. 
Mu11olınl Arnavutlufun it 

ıa 1 tahakkuk ettikten ıoora 

bütün cenup ıarkl Avrupa
ıını eline düıürecek olaa 

planın tabakkakunu ha· 
:aarlama itine g 1 r 1 ı t i . 

- S8NU VAR -

Almanya ve 
rıalyanın petrol 
yolu kapandı. 
(Baıtarafı üçftncü ıayfada) 

dolaylıl1le Surlyenlo, loıd 
tere dolay11lvle Flllıtlnln ay 

nı cephede blrleımelerl pet 
rol yolunuo ltalyanlara ka 

panmaıı demektir. 

luna Akdenlzde Fraaıız 

lnııllz deniz kuTvetlnl ili 

•e ediniz.Bu kuvvet - A.k
den z bizim ticaret ıemlle 

lmlze kapatılu blle onu 
ltalyan ticaret gemilerine 

de kapatır. Gorfilüyor ki 
kilit adam akıllı muhkem 
cllr. 

Arnavutluk log linin ıtra 
lejık ehemmiyetinden bahıe 

dl dt. Yuıoılavyanıa cenup 
tan kuıataldıiından, Yuna· 
nfıtanın endlıede ve haha· 
nın öofinde eillmeye imade 

olduğundan bahıedıldf, Bul
ıarlıtamn intikam ıaatl yak

laıtıfını his ederek Make
donya Qzerlnden Roma1a 

elini uzatmaya baztr olduiu 
ıöYlendı. Vıktor Emaauella 

kızını almıı olan Bul
ıar kralına aüya v ardann 

bltün ıol aahllt bütln Yu
nan Trakyaaı •e Dobrıca 

Yadedtlmtı Her ıey müm· 
"Ondar. 1912 de iki bata 
ılemlı olan Bulıarlatanın 
içindi bir hata iılemeıl de 
mG•k6nd6r 

Fakat TOrklyenln, Bulıa 
rlıtantlan d&rt, beı mlılt 61· 
in bir Hlrerl kuv•et oldu· 

tu ditüallmelıdır. laıtltere 
ye f raoaaya lıtlnat eden 
Y11nanlltan ihmal edılır bir 
unet deilldır Bir de oa 

ld adalar1n, ltllba11a İnıılts 
tloaaama1ıadaa lıtlf atle elti· 

TÜRK.DiLi 

HükQmetın hazırladığı 

büyük su projesi. 
(Baıtarafı üçünc6 aayfada) 

ıualu - Nazilli sulama ka • 
•ah tzerledekl Kayraa de· 
reıl ıınai lmalltına ald tn 
ıaahn ıhaleıl yapılmıı •e bu 
tıın laıaatına baılan•uttır. 

BlyG Meadereı üzerlade 
Iııklı ıöl6nüa ıulama ıu1u 

tddıhar havuzu haline ıetl
r!lmeıl tıı ihale edllmlıttr. 

Büylk Mendereı üzerinde 
Fealek reıülAtörüodea ıu 

alacak olaD ıol eahll Pirit· 
bey ıulama ana kanalı in 
ıaatı da thale edllmııttr 

Seyhan saf 1'e ıol aahll 
ıulama aDa kanalları tnıaab 
tle bunların temdidi tılerl 
üç lbale mnzuu halan.le ol· 
mak üzere •erllmlt Ye taıa
ata da baılanmıt olup bir 
k11mı tamamlanmıthr Bu ır 
ler için dtlrt elrıka va tör ma 
kt•eıl çalııtmlmaktadır 

Sayhan nehri Qzerinde su
ların ana kaaallara ahnmaaı 
maluadlyle lnt• edilecek 
olan b6yik reıiilitör lntaata 
ihale edil mit ve baılanmıt · 
tar. Bu reıüli.tör6n demir 
kapakları da ayrıca ihale 
edtlmtıttr. 

Tanuı çayının ıal ve ıol 
uhıl ıaale kanallarlyle reıl· 
latör tnıaatı tlaale edtlmlt 
olup laıaat bu yaz zarfında 
ikmal edilecek bir hale ı•· 
tlrllmiıttr 
Tanuı çayıadan y•pılacak 

ıulamay• a d tebeke ihale 
edtlmıı olup IDtaatada baı· 
lamlmıı buluamaktadır. 

Bu teılaat yapılıp ıulama 

ıebekeılde tamamlandıktan 
ıoara Tarauı lfe Meni• ara. 
11nda ( 160 000) dekarhlı ve 
Adana ovuında ( 1 .400 000) 
dekarlık bir aahanın ıulan
ma11 temin edılmlt buluna · 
cak ve en lnymetlt zirai 
mahıu(lerlmfzl yetlıttren Ada· 
aa ova11aın •erimi bugOae 
nazaran kat kat, artmıı bu-
lanacaktır. 

Adana ovuının f eyezaa
lardan vlkay .. ıl buıunda ya· 
pılacak tH•aatın ıekll, eva
da yapılacak itler meyaaınııla 
en ilerde lauluamakta olup 
laalen devam etmekte bulu 
nan etütlerin netlceılne ıö 

il takdirde. ftlea Tiirklye
nln avucu içinde bulunduiu 
unutuluyor. Balkanların ltal· 
ya tarafından ftıel ve lıtll& 

etlıldtilnl kabul etsek bile 
rene Tarklye petrol yolunu 
kati ıurette kapamıya klfl. 
dır. 

Mftfrlt bir nıkblnl ie ka · 
pılmadaa, hlUaa11a mihver 
devletlerinin harp yapamı 

1acaldarını ha1kırmadan -
kl bu yaalıt btr lddıa olur -
ıu ~renılbl ••z edelim: ltal· 
ya, bir harbe itaılıyacak 

olıa bile, eerl ve Napolyon 
vari bir hareketle yakın 

ıarlua ıeçlllerlnl fe!thetme · 
den bu harbi devam ettire · 
mez. lmdt, bu ıeçıtler ona 
buıGn lcapatılmıt oldulu 
için, birkaç hafta zarfında, 
Alman1anın ll&tlaadeo ve 
netice itibariyle uker1 ba
kımdan bir tlbtt, bir nevi 
ltalyanca konut•• Avuıtur· 
ya haline ı•llr .. 

La Republıque 
Pıene Demlalque 

re leıbU edilecektir. 
Malatya ovasının ıulanma· 

ıı için yapılacak derme re· 
rftlitörü tnıaatı ile kanalı• 
reıllltörden ltlbarea 5 5 
kllometrellk lınımı thale ed· 
dmlt •e reıülitör ile tünel 
tnıaatı bitirilerek yalaız ka -
nalan flluuı ve kapalı mon
tajı itleri lııahnıtbr Reıili
töre ald demir kattak a1rıca 
lhale etltlmtıtlr 

Sürıü ıuyuaun Sultan ıu 
yuna lrahlmaıı için Sürı6 
rel'llitlrlnün te•ılt lnıaatı 
ile regtili.t~bdea itibaren •e 
takriben ( J 2.200) metre uz 
ualuiundakt SGrgfi kanalının 
ikmali ihale edtlmlıtır. IDta 
ata de•am edilmektedir. 

tılalatyada ıaiamaya müte· 
allık ıılerlo klffeıl bıtırtldık
teo ıonra ( 4 5 000) dekarhk 
btr arazinin ıulanmaıı tem
in edllmıı butunacaktır. 

lırıdıniz havzası. 
Samıuola, Çarıamba ara · 

11nda mevcut Hamzalı bat
aklıiıaıo kurtulması ve ap 
tal 11mafının lı1lbı itleri ta
mamlanmıt ue Aptal ırma
fınıa Ja,bfı taıkınların ta
mamea inine ıeçtlmlttlr. 

Tokatta Kazo•aaının ıu 
lanma11 için Y eıllırmaktan 
•• olmak ilHre •ıılacak ••. 
an 55 ktlometreltk ana ka · 
nal ile bu kaaal baıında hu· 
lunan Gömeaelr reıllitörl 
laıaah ihale edllmlt •e lna
ata l:taılanmıthr. 

Nıfde bahçelerinin •e el 
var arazinin ıulanma11 için 
(Gebere) me•kHnde yapıla
cak baraj tnıaatı ihale edil· 
mtı •• lntaata haılanmııtır. 
Bu itler için ıkı ekıkavatör 
makıneıl tahılı edilmıı bul
unmaktadır. 

Uzuayayla ıulama kaaal
larından mihlm bir kısmının 
lnıaatı bltmııur. Devam et· 
melde olan •nıaat Kaynar 
Aıtılc"'ıek, K.araıöz - al · 
ıeçmehmet, ~araı6z - Pın· 
arbaıı kanaları Qzerlndedlr. 

Erztncan o1'aaıoda mevcut 
Nerı&h, Bulanıkıöze, Çer
mik •• cl•arı bataldıklarıa 
kurutma ııt ihale edtlmııur. 
lkt elulra•atör maklaealyle 
t•lıtmakta olan bu ite ald 

amellyatıa ıonuna ıelfnmlıtlr. 
Mu yaz içinde tamamlana -
caktır. 

Erztncaa sol ıahtl batak
lıklarını• kurutma tılerlyle 
.Kırlevlk ıelile suyunun bot· 
alma kanalı •e bu kanal 
lzerlndekl ı6tler, kiprüler, 
prizler •e k111DeD aedde i• · 
ıaatı ihale edılmJı olup haf
riyata bir elı:aka•at6r ma
kıneılyle deTam edilmekte
dir. 

lidar o•aaının Arat çayın· 
dan alınacak ıularla ıulaa 
maıı tçln Serdara .. at barajın 
da yapılacak mehaz terUba
tl yle açılacak tünel ve yar· 
ma1a aid hllfrtyat •e lnıaat 
lılerl ihale edllmlı olup yar. 
manın mlhlm bir kıımı aç· 
ılmıı ve tini lntaahna bat· 
laamııtır 

Bu ııierdea maada mın • 
takalarda •e merkezde it 
letme lılertae muktesl bina
lardan bir k11mı ihale edile 
rek lalr k11mı tama•Janmıı 
tır. llr l&11mı•ı• .la laıaatı 
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1,,iirkiye (~ıımhııı·iyeti Zir<ıat Bankası 
B<ılıkesir Ştıbesinden: 

30 Mıut 939 
tarlblndekl borç 

baliği 

Lir Kr. 
21 07 

720 78 
1440 47 
-4305 15 

11 

268 IO 

Seaet 
No: 11 

9772 
J 1886 
12539 
ııssı 

10574 

128 

Köy •• mahalleıl: 
Sa •aıtepe nablyeıt 
Mendehora köy6 
Karacalar ,. 
BalıkeıJr Ş•ylaUitfullala 
mahalleıl 

8alıkeılr K.&1aplar ma
halleıl 

Borçlunun lımt: 

Arabacıoflu Ahmet 
lımatl kızı An• 
Dalkıran oğlu Alamet 
Ahmet Azmi ojhı Neıet 

Kırlanııç ollu Ali Oıma• 

» Okçukara ma- Hüıeytn ollu Mebmet Mazha· 
halleıe rettin 

150 
595 

48 
04 

12296 Kabaklı k6yü Kara Veli oflu Eyup 
i 2500 Balıkeılr Martla mahallesi MOftü S61eyma• ojlu V ehbl 

?40 70 
58 
32 

108 • Salibattln mahalleıl Tekeli oflu Yuıuf 
2-454 
2526 

1 1920 Karaçeplf köyünden Hasan ojlu Molla lımall 
1 20 18 » )) • » • )) 

- Ôlü borçluları• 't'arlılertne ılln yolu ili.o teltltiat -

Yukarıda lıhnlerl yazıla borçlular baakamızdan tıtlkraz eyle&liklerl par•aın vadeıt ıeç· 
t•ll halde borflaranı 6demedlklerlnden aamlarınc ıönderllen ıhbaroameolD arkaeıaa da 
öldükl~rl k6y ve mahalle tbtlyar heyetlerince ıerh verilerek iade edtlmtıtlr Ba borç· 
fuların •arfılerl katı heaap 30·mut 939 tarthlnden ıonra ltlly€cek faiz veaalr matanftle 
birlikte bor~le.noı itbu ılln tarlhtnden itibaren (30) otuz ıün zarfında 6demellıJrlerl talr 
dırde borca kartı ipotekli olan ıa1rlmenkuilcr ,(320~) numara1ı T. C. Ziraat Bankaaı 
kanununun lurluncı maddeıi mucibince açıh: arhrmaya konarak ı tılıp bankamız matlu
bahnıo fıtıf a edılecetı bilumum •ereaenlrı malumu o\mak üzere kanunu mezburun (45) 
nd maddeıl mucibince tebltj makamına katm olmak Ozere illa olunur. 

devam etmektedir .. 
80ıtün mıntakalarda yapı 

lacak müblm imalatın tem -
elleri hakkında l6zumlu kati 
malumatı elde etmek mak· 
ıadlyle ıoadaj tılerl ameli
yatına batlanmııtır. Bu am. 
ellyata de•am edılmekte41r 

Suıurluk hanaıında Kec 
açayıa lılabı ile ıulamHı •e 
M6r6vetler dereıl fılihı it
leri, Suıurluk dereıl lserln 
ele Y ahyaköy clvarıalla ya
kılacak bir reı61ltörden ıu 
almak üzere •licude 1ıet1rı· 

lecek •utama ıebekeat lnıa· 
ah, SuıurJuk laavzaıında Ka
radere ıulama11 elutltmeye 
çıkarılmııtır. 

Salıbh karımoda Merma · 
ra ıölünü beslemek lzere 
açılmakta elan Tafdye ka
nalına ıu vermek fçla Ged· 
iz aebrl aıı:erlatle l•ı• ecille
cek olan Adata reıGlit6rl 

ıoıaatı, Gediz nehri üzer•nde 
Ahmetli clvarında bir reıft· 
li.t6r ıaıa ederek ıol ıahllde 
açalacak ana kanal vaııta
ıiyle ıyiama 1apılmaaı lfl, 
Honunlu kanalı ile Pırllbey 
kanalına ıu •erllmeelal le
min etmek üzere BüytUı 

Mendereıte P eılek cl•arında 
yapılacak reg6llt6r ile Ak
ed6k lo111atı, Büyük Meade· 
reıtn koUarıodan Çfırükıu 

üzerinde bir reıiilitör yap 
ılma11 ve Sıırayköy o•aııaın 
ıulan uı için ıulama ana 
kanalı açılmaaı ltl ekılltme
Je çıkarılmııtır. 

Beı yılhk btr proframla 
teıbtt edtlmlt olan itler için 
3132 eayıh kanunla verllmlt 
olan (31) milyon liralık tah· 
ıfıattan ıkt yıllık bir faali. 
yel oetlceıtade ( 17 000.001) 
liralık kısmına atd etiller ta
•amlaamıı projeleri hazırla
narak ihale edilmek ıoretly
le tatbikatın• ıeçılmlt ve (4) 
milyon liralık k11mı ekıllt• 

me1e ko•ulmutlur. 
llyftk ıu ıılerlaln yukarı· 

ela zlkredılmlı bulunan •e 
ıaıa!ll aafbuı•a intikal et 
mit .,llumum me•zuları 6ze
rlnde etltler,devam el1r1elıte 
ve buetüt1ere ılre hazırlan 
aa projelere uyıun olarak 
lnıaat • haaına seçilmek 
tiHre yeat hazırlıklar yap· 
ıl•aktadu. 

Bıılıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Senelik mubam•eaa 
tcar bedeli 

Lira Kuruı No. Mevkii Ciaıı Mtllbasat 
540 00 98,2 Anafarta· Y eal apart- Alt katta mer-

456 00 98,4 

lar cadeıl manı• üıt dl•en batın.la 
katında 4 k6111GrlGk lçla 

(( 

oda •• bir ayrıca bir eda 
ıalon ihtiva da •ertlecektlr. 
etlen daire 
Y eal apart Arka11ada •• 
maDı• altın teılsahaı ha•I 
da mafaza. depo meYCUtlur. 

Yulranda aeneltk mulaammen tearlan yazılı daire •e 
mataza 5 - 6·-939 daa ltl .. aren en 1111 lçlade icara •erıl-
mek üzere arhrmaia koaalmuıtur. ihale 15-6-939 per· 
embe ıünii •••t IS dedir. Taliplerden yüzde 7,5 •lıhetla
de oakft veya banka teml•alı alınacafı ıtbl idarece ltı · 
zum ıör61Gne ayrıca muteber ıahıi kefalette •erllecektlr. 

Taliplerin ıerattı anlamak üzere mtlddeU içinde Vakıf-
lar ldareılae müracaatları ilin olunur. 3 -1-133 

Balıkesir· Askerlik Şube8İ 
llaşkanlığından: 

1 - Harbiye okuluna, a~keri ltıelerle orta mekteplerla 
kayıt ve kabul muameleılne baılaamıthr. 

2 - Gedıklt orta okuluna ıtrmek lçtn beı 11nıfla lıöJ 
okulunu ikmal etmlt kövlü çocuklar1 e.lanacakhr. 

Taliplerin kayıt ve kabul ıartlarmı ıirmek için ıulıte
mlze müracaatları ıl&n olunur. 

Tapıı Sicil 
1\11ıh<tf'ızlığından: 

Mahalleıl: Sokafı: 
Martlı Glrldı 

Ctaıl: 

Ev 
Hudatlu: 
!:>alı yol, ıolu 

Haılm oflu Ab-
dullala •ereıesl 
tiren laeylerintlen 
timdi Ahmet of
lu Besim ve eıl • 
Ömer kızı Zeliha 
Ôıdemlr ••l ar -
kuı Akııkala ei · 
lu Ah••l •ere
teal e•lerı. i•I 
yol. 

Hudut ve bulunduiu yer 1ukarıda yazılı evin ıeaetll• 
•e ıfrazen malild Yalı;up kızı Müalrenla iken 1328 ııle öll · 
mile ana baba bir kardaıı Y akup oflu lımalle kaldılından 
bahlıle namına ıeaet almak lıtedlil•den talaldk •• te.&kılst 
için 1lln1n ıen ıünl olaa 19 6 939 ılnl mahalltne me· 
mur aöadertlccektfr. Bu YM hakkında tHarruf ıddluında 

bulunanlarıa bu 16nler tçlntle yazı tle tap• ılctl muhafız· 
lıiına veyahut mab81llae ıelecek memura 1116racaatları 
16zumu tlin olunur 

8aııldıiı yer: VıllJel MatlaaaJı-Balık .. ır 
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bi 
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