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Cumhuriyetten Dahiliye Teşkilat Ka Umumi Harp Korkusu •• 
once ve aonra 
kü.ltG.riJmüz. 
Cu1n~uriyetten önct; 
Elıf üıtln, e e e! be üı 

tla, b e e! pe a t" 
! uı un, p e •• 

Cu111burlyetten 6ace; bat 
tl 111•ırutıJeUn ilk Jılların 
da bıle tabıll uıulG bu tdt 

Bu katlar da detti· bun 
lar hep bt , 
1 r afızdan makam 
a '6ylentrdt. • 

Bu uıulüu çokluk 16rü-
1Dünden V•rlml fte ldı? 

Bunu 16 
b ı emeye lhum 

He gôrmüyorum 

Uıul, v~rlrnırıı kend ı •6y 
l&yor: 

Bebe, P'" P"'l!l. 
He111 be•e! Hem de tun 

•nlamtyle pept! 

Bauıo çalıımalan, dldın 
11uılere ~at b 

ID•n undan ileri 
rıdıleaıtyordu. 

8eo keotiı beaabıma 
•lllettn bQ ._ •e 
h 16. •llMrtyetı 
eıabına ı6yhyebıhrım kt 

YOılcıelc t b 1 ' 
za • ~1 11111 bıttrdlilm 

111
•

11 hll& doıdofru yaza
llUJordu1n rı 
t I · c. ime •erilen Ilı 
:~ arı - timi manlıly!e -

d
ll •Ja11uyor' aalata1DıJor 
UID 

d 
Buna hayret edtlmemell

lr. 

Ee, be b 
f 1 •, P• P• hecele. 

r J e baılı1an bir talaıtlın 
IOOU elbette bu oleeaı ..... 

'""· • Cumhuriyetten .... 
G -nra, 

eçealerde Çoculcl . 
okul kıta J •rı1nın, 
dum. p arını karııtınyor-

de ~e• lıaflfhrd11n. He• de 
L •zı ••:rfalarm dtkkatle 

O•Uduın. 

ilk okulu l n •on 11nıf ıoda 
o an çocuklara11ıdao bt 1 
l•rlh lr• ı., r nın 

.ır. d ta ında fa cümlelP.rl 
lur Om: 

«KöylQyQ Hrara aokan 
tGrlQ feDalılclara ıebep ola~ 

ltar •erıııı kaldırıldı D kı 
•klaı ı l . ı 111 ve 

1 erınt hayvan clnale 
rlnı t Jll~ıtırınek ve köylOı 
tıln tef ecıier tar•f ından ıo-
Jul111a11nı önlemek ı 
Ö 1 Ç D 0•ın er aluıdı \ J )» 

Burada tekrar ~dıyorum: 
Bea lteudı b.,ıbıma •• 

llluazzıun hır eluerıyet he 
••'-ına •öyltyebtltrlm ki yük
ıek tahıılırnı bttırdtkten ıoo
r• el•; tefeclltfe, f alzcıltfe 
•• bunların zararlarıaa da 
lr bır fıkır Hhtbı deflldım . 
Hem de •kono1Dldeo birkaç 
...... aectrdlihn lııald~! 

Bereket verıın b b • a amın 
çiftçi olmıuı· bana l 
h Lk , ' ıar 
a. ında kaba tulak bir 

f iklr ••rebılmtıu . 
KihlGler lıar J6sOınden 

9•ktılc:lerlnl m"lt 
1 

I 
1 On • u ez m erlD 

z~ mi d. laiy kahvelerinde 
ıoy or dunarlardı 

BuıOn tik metrtebın ıon 
ıınıf ında bir voeuk; buat arı 
bıhyor. MılleU için da1uyor 

•• dG10nü1or! 

Btlmem ld cumllurlyetten 

( Soau ilçilncO sayfada ) 
llahmul Esal Bozkurt 

(1) Tarih Sımf 5 S. 
193 . 196 , 

nunu K abul E d i 1 d i~. 
Maliye Vekili eski ve yeni tekaütler hak
kında sorulan bir takrire cevap verdi. 

"aen umumi bir harpten 
Bütün milletler, büyük hazlflıkların~ ;g b. 1o milyon ölüye, 79 mi/-
niçin çekiniyorlar. Çünkü 1914--:_ 191. ~r 0~ velime mal oldu. 

yon yaralıya, 70 milyon malule, g m Y 

Meclisde yabani zeytinlikle
rin aşılanmasına aid kanun 

da müzakere olundu. 

Anupada,Aıyada •e Ame· 
rtkadakl bOtOın bOyilk mil· 
letler harbe hazud1rlar. 
Hepıl, ılllhlanıp duruyorlar 
Dıp loroatiar, erklnıharblye· 

ler ayaktad1rlar. 
Bütün bunlar aalöhJor kt, 

a rıl baıkınıauı, artık imi.in 

yoktur. T aıuıuz eden, daha 
Uk tayaruını uçurdu
tu, tankını huduttan aıırdı· 

jı aode, ötekı taraf muka 
beleye hı.zırd1r . Bugün yeni 
harp veultıoın kar111ıoa ge 

ne yeoa hıup veuttt çıka· 

caktır. O halde. cıdal uza· 

yacaktar Ye biylk miktarda 
malzemeye •e pek çok la 

B Faik Kurtoğlu ıaoa ıbtıyaç •ardır. Bazı 
---_____ .....;.....; ___ , müteba .. 11lar, bu malaem• 

' B. Fuat Ağralı 
Anlrara, 23 [ttuıuıl] 

8üy6k Millet Mechıi buıllo 
Rafet Canıttzln baıkaoh
iıoda toplanmııtır. 

Başvekil •e ın .. n zı,ad.1111 ıhu,acı . 
nın harpte, saferi temin et 

Ankarada mek •• u,.. tarafa bırçok 
Maliye Vekili Fuad Ai 

ralı, eıkl mOtekaltferle, J••I 

miitekaltlerln maaıları ara 

11adald müıavataızlık hakkın 
da Halil Menteıeoın ıuvalt 

(.:>onu üçüncü 1ayf ada ) 

Ankara, 23 (Huıuıi) -
Baı•ek'l Celil Bayar baıüa 
latanbuldan Aokaraya d6omGı 
Ye l•taayoada vekiller, me· 
buılar tarafından istikbal 
edtlmtıtlr 

l .alyan-Yugoslav 
Görüş B i r 1 i ğ i. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kor,t Ctano Romayı aönoü. Neırtdilen tebliğde i~i hü-
~Ometin münasebttlın tedt ı ~ edil~iğ! bildiriliJor. 

B Stoyadi noviç 
Roma, 23 { A A )- ltalya 

Hariciye Naz1r1 KontCtnnoBet 
ar addan Roma, a dönmüıtilr. 

halJaa Yuaoılav göriit 

8. K.onl Ciano 
melerl hakkında nepedilen 
reımi t~blığe nazaran bu zl· 

( Sonu Gçfiocfi tayfada ) 

l~panyada Son Vaziyef: 

I Franko Kuvvetleri Barselo
na 2 O Kilometre Yaklaştılar. 
~~nıhur.irıtçi lıp1nya kendilrazisi dıbfndlift idare 
ılın ıtt1. HükOmat merkezi Barselondın uz1Hııtınlmad1. 

Partı, 23 (A.. A ) 1 l oya topraklarında örfi · spım· ıpa 

yada Frankfıt kuvvetleri idare tlio etmeie loarar 
Baraelena ytrmt kıl 11 ve bOkiimel merke· k e ornetre yerm 

1
_ 

1 • ar Y•ldaımııtar BütGn lı zl1Jln Banelooda aa maaı 
~~ahyol Cumhuriyeti arazt kararf aıtırılmıttır. ) 
ua lllode örfi ld•re ilin B6tGn eılr •e caıua ar 
edtlmtıtır 1 d harice nakle Bane on ao 

Baraelon, 23 (Rftdyo) dılmltllr. 
E••elkı aece toplanan na- Parı•, 23 [Radyo] - Mlı 
zırlar mecllıl Cuınburl7etçl ( Sonu OçBac6 aa1fada ) 

• 

mu•affalt.ı1et imklalaranı 

kaçırtacatıaı iddia etmekte
dirler. 

Mubtellf milletlere ••• · 
ıup olan m8teba1111larıa, 1•· 
nl harplerin lbtlyaf 161le· 
recejı •eıatt bakkıada, ser· 
dettlklerl ıddıalarını ciddi 
eaaılara lıllaat ettlrmeteler 
onlara hayal mahıulG de
mek çok kolaydır. 

lu müteha1111lar, yirmi 
ıene o•velkl cıban laarbla· 
deki f ranıız ctpbeılnl mlaal 
tutarak buıuokQ harp tlatl· 

,acıaı OD• 16re teailll edi
yorlar. 

Top tıya11 11 tank 
ıhtıyaeı 

Milteerrız, taarruz edebil· 
m~k ve taarruzundan fayda 
temin edebilmek için cephe 
nın her kılometrf!sl beııoa 

47 bataryaya mubtaçbr. 
Cephenfn uzunlufuna gire 
25 000 topa ihtiyaç Yard1r 
ve bunları her sene tecdit 
-etmek llzımdır. ÇüokG top· 
ltu, on tkl aylık harpte ııe 
yaramıyacak hede geldıler. 

Bırbuçuk mılyonluk hır 

ordunun. en az, 150 000 · 
180 000 lcınga ıhtıya cı vu 
dır Bır ordunun, bu ıllihlo, 

kati neticeye varabtlmeat 
için on kilometrelik bir mın 
takadıı 24 bin tank telulf 
etmeal ı&zımdır. Senede, 
böyle üç taarruz heıaba ah
oıraa 72 bJn l•a•a tht11aç 
18rilnOr ki, ıeaede yOzde 
250 300 saylatıle beraber 
bu thttyaç 200.000 adedine 
çıkar. 

Otuz ktlometrehk baılt 
bir cephe muharebnl için, 
en as, 6, 7~0 tayareye ihti
yaç vardar. Hunlar10 4.350 
ıt bombardunan 2 400 Q 

a•cı tayareıldlr. •u•da da 
zayiatı, sG•d• 1lzde 25 ka
bul etmek llzı•d1r. Bu lıe· 
ıaba .are taarruzda da, mo. 
clafaada da 200 bla ta,are
ye dıttyaç •ard1r. " 

rıyaıı tapu " motnr 
ı 000 Kllometrel&lı Itır ...-

-~c~--·!:i"'" 

d 4 looa çıkar.§ 
he il• .. eaua arkası• a Her on aıkere (ın•t•lk-
mllyon 'aofuılu bir ,.,ttaht let. otom1traly6z, rr •• , .. 
bel.eri kırk bta me•cualu •e mot6rl6 top olarak) 111• 
JO tehir, dalla az alf111lu mot6r hesap edilir. Mlt•r· 
on kaaaba heaablJI• ,alaız her MD• yeall•• .. • 
payitaht iti• bta anı taya· =~cbur olacalı 830 bla mo· 
reılle btn ta1ar• tapuna lb· tirli arabaya · ••htaçtır. 

Z 1 t ,. te .. • bl s•H•· Uyaç vardmr. •J a Umumi har D seD 
cllt altında bulunan arazi de, franıız ye ·laıılls er&lu· 

16z 6o6ae ıet1rıllr1• hu lh· larıoda 200 lıı•• metlrll ••· 
tlJaç 60 bla avcı taJar••••• aalt buluadutu•• h•bfla .. • 
(ihtiyaç, telim •• tamirde hdar . 
bulunan tayarelerl• beraber Mlhillllllf fi 1111 
100 ilin avcı ta1areslne), 40 Bir ıene de••• edecek 

ıoo bıa ıhı bin ta yare topuna, taarı uzi bir bupte, • •· • ıoo bın 
tayare mltral76z ••• ıaal için 25 mllyo• to• ce· 
projekt6r •e clıale•• clha ili• ihtiyaç •ard1r. AJ•• 
z111a tayare hOewmuna •' ( Sonu Oçloca .. ,fada ) 
nl t:ıkll edece~k~J~OO~b~t=n~b=•~-:_~::.~7....:.---:;-----

K urban Fiatları Bu 
Yıl Yüksek .. 

lunı sebep, ııhriaıizda vlcliırıd~ ~P •ıı~l!i1 it 
lunması yüzün~ın blyt1n ııtırılııııııdır. 

Şa ha1t•hi1DID Kurbaa 
Merkezde •• merkes• ı B r:mına 1akın ıl•· 

batla k6yler tle beı ka•:
1 1 ad)' e . ılrGlmHI koJUD fi · 

f tara•• ı er 
daki çl t ha atları azertode bir ... ,ıı t• · 
hayvanlarda aalıın t r Kurltaalık fi· 
llode a ba1tahfı 16rGLll tir yapmıı ı . • 

1 p la bura atluı ıeçen ıea•Y• ... ara• 
flndea allkaclar ,.. L 

d tedt.ırler çok ,a11ae.tlr. lerda Jcap e •D 

alıamııtn. 

Bu ar atla ıehrlmlz• .lata. 
rulaa hayH• ıetlrtlm•I 
m•• ec:Uldlfl •lbl, ba1talıl•• 
buluadufu mıatakalarda ku· 
rulaa bay•aa pasarlan da 

lca1tatalmııtır · 

Orta deallebtl.cek lıntt"•• · 
lar on bet lirada• atalı ah· 

aamamaktadır. Daha •ı•I• 
fıatlardalıl ha1•anlar zalf 
•e bakımıtzdır. Halbuki ay · 
Dl hayvanlara S8ÇOD leDOfe 
on liraya almak .......... . 



SA.TPA : Z TORKDIJ..1 24 llClftClltAl"ON 1919 --' 
2 Zil L4&WL l , •..............•.......•.....•................... "\ .. --} . . . . .... . - __.. . -

! «Hayatım» dan: ! 
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: YAZAN : 
• • : H. Basri Çanta11 : 
: - 11 - : 

Diler bazı doıtlarım da Be1ln meıullyetl altıada 

Baly<ıd<ı Yeni Ma<lenlerin Belediye Mecli- Alfabe Miiıa" 
Araııoıasına Başlandı. aininŞubatTop- 6akasını K.a~a, 

birbiriyle ka •ıa ~tmeye bat- lçıkmaya baılıyon ( Dofru S6z) 
lamıılar: ıazeteılne (Huznl) aamı m6ı· 

- Baerlnln ıızleodljl yeri teartyle titrler 16nderdlm. 
bıU1ouuo da ıöyleınlyoraunl Bunlar ıbulil ııtrlert ldt. 

~lnko, aıanıanaz madanim hakkında ladkiklerda bu- lantı•ı. nanlar • 
d 

• d Belediye mecltıl mutad İlk mekteplerin blrlO' 
luomak üzeri ma en arama 8DSlllÜSÜ DIÜ ür ıubat ıçumaıoı 6 ıubatta cı 1101nar1Dda 1939.19'0 

- Hayır, ıen btldtğlo hal · Kuvaylmllltyenln kurulu umumisi Balyada bulunuyor. J•:.-=~~.tı:~mameılnde 938 :~:=~~D Ü::~:·:: .. :: '~\.:::· de ... 
- Eler yerini bulamaz· 

Hm yüz6me t6kürtünler! 
- Bu adam ae kah y6 · 

reldı lmlt yahu! Bizi hiç te 
•evmlyormuı! 

Bir zaman (Niyazi Bey) in 

e•lncle, bir mahzende ıak· 
lanmakta'olduium duyulmuı. 
Haydi oraya bQcum ... 

Bunlar büyük f alıol~rdı. 
Zamanın •e muhitin ıartla· 
rını ve benim içinde bulun· 
dufum •azlyetl dOıOnme
mekten ileri ıellyordu. «Za· 
man ve muhit» diyorum: Bir 
tarafta Ermeni ve Rum •a· 
tandaılar, dller tarafta koz· 
mopolttler, aleyhinde yazı 

yazdıiım azılı ıakller, (lnıl· 
ita muhipler cemiyeti) erlsl· 
nı, takip memurları veaalre . 
Batüo bunlar teıktlfıtlarlyle 
bent arıyorlardı. Eıktya ev· 
•elce dağlarda idi, af •e fı· 

Uman ıayeılnde timdi ıtllla. 

larlle, kamalarlle ıebırde do· 
laııyorlartlı •e bunların ba
tında bulunan adam da, bir 
zaman: 

- CQya takip kumandanı 
aıfatlyle - (Ahmen Anza•ur) 
ıdı!! [x) 

Bir aralık yerim keıf ~df 
hr ııbı oldu, derhal deilt· 
tirdim. 

Şimdi burada blonlıbe da· 
ha 1erbeıt •e eminim. 

.15 May11 1919 akıamı 

G6nen1 ı (Oımao Bey) mer. 
hu•la müllkat ettik. 

Bugün ıevıllt lzmlrlmlz 
Yunanlılar tarafıadaa ı11al 
edılmı,, birçok feca yl yapıl. 

mııh. Ben aflayordum, Oı
man Bey aflıyordu. Merbu· 
mun biricik itimat ettlil 
adam ilen tdtm. Aktam üıtQ 
(V arnalı Zade lımatl Hale lu 
Bey) kendlılol ıörmGı: 

- Ne duru1oruz, mtlli hır 

mtldafaa he1ett teıktl etsek 
ya .. Demtı. O da: 

Ben •~ıam dOıüneylm, 
yarın konuıuruz ... Ce•abını 
Yermıı Malı11dı da benimle 
ıörüımek fmtı 

Bu vadide uzun uzadıya 

konuıtuk . Milli mGdafaan1n 
kali bir zaruret oldulunu, 
zaten flklrlerlo daha evvel· 
denberl hazırlanmıı bulun· 
dutunu teıblt ettik. Eıhaı 
Ozerlode dolııhk ve kendi· 
mtzce ılzll bir prolram yap 
tık Verdlllmlz karara ıare 
ben de artık lhtlfaglhımdan 
çıkacafım, K epıüt •e Dur · 
ıunbey havallılnde, keodt 
meıultyetlm altında, yabl 
mlllt mGdaf aa heyetine mer· 
but ad edilmemek •e onları 
ve mutaıarrıf beyi mütkll 
mevk C:le barakmamak ıartıle 
icrayı faaliyete baıhyacafım 
D&rt aaatllk konuımadan 
ıonra Oıman Bey ııttt . 

O · ıOnlerde Balıkeatrde 
V arnah Zade lımall Hakkı 

[x] Yunanlılarla harp ederken 
bizi arkamızdan vurmak istiyen 
adım. 

ıundakl teme••Ücata ve on 
lara ald hahralan, elimden 
ıeldlil kadar, ıtmdlhk te
maı etmemefe çalııacalım. 
Ancak, ıu kadarına tıaret 

edeyim ki: O zamanlar her 
afızdan çıkan muhtelif ıeı
ler •ardı. Buıün . her ıey 
bittikten •e her tehlike zail 
olduktan ıonra • hamiyet ve 
•atanpenerltk dellllhfına 

kalkıımek lıtlyeo bazı zilb 
belerlD o kara ıtnlerde al 
dıkları ta•ırlar, •azlyetler o 
kadar menfi •e lirençtl kt!. 
Eler memleket onların o 
dar •• beylaılz kafalarlyle 
yür0m6ı olaaydı vatanda ne 
mtlll mQdafaa •ardı, ne 
Tlrldük, ne lıtıkt&l ... 

Balya ut madenlerden bir görünüş 

BahkHlrde mllll müdaf a · 
anın tee11Gı •• temerküz 
edebtlmeal haktlcl fazilet •e 

Balya, (Huıuıl) _ Türkf . çerin rlyaaetınde m6teıekktl 
ye cumhuriyetinin feyizlerin· bulunan Hadi, Halli •e Ku 
den btrt de zenıla madenle- . nnıo ılbl zatların yaptık · 
rlmfzt ltletmek ve kıymetli ları ıu btr kaç 16nl6k tetkt · 
ce•herlerlnden lıtlfade yolu· katından anlı1oruz. 

namuı erbabının derhal •a · ou bulmak ıurettle tktfıadl 20 1 939 tarlhtndenberl ka· 

zlyete hlldm olarak, amme· ••zlyetlerlmlzl de bu arada 
yl emniyetle, fOturauzca ar · ••ilam bir ıekle ıoktufunu, 
lıalarından aürGklemeye mu· bu ııbı çalıımaların eserle· 
•aff ak olmaları ıayeılndedlr. rlnden aulıyoru:ıs. Bu arada 
Bu, muhakkaktır. cumhuriyet denlnln en kıy. 
İlk zamaalarda ( k'uıuf l:ısı:et metlt aerveU aayılan madenlerin 

Paıa} merhumun ve burada den bir kaçı <İa Balya kaaa · 
bulundukları eıaatla muteıar· ·ba11nda bulunmaktatlır. Bal· 
rıf Hılml •• jandarma alay ya Karaaydın madenlerinin 
kumaadanı miralay (Hurıtt de ne kadar çek kıymeti ol· 
8ey) lerln de bu huıuıta dufunu İkUaat veklletlDtn 
büyük himmetleri ıebket- mldOr umumlıl Reıtt Gt!D· 

mittir. 

20 Mayıa ıg19 ıünü ak· 
ıamı, aece yar111na dolr•, 
ka.yınbtraderlm (Vehbt) mer 
bumla birlikte atlara bine· 
rek Ke,ıüde yolla1ulık. Bı. 

rer çete kıyafetlade Idık. 

Nahiye m6dürü (lmta Bey) 
merhum blst (Sıtmapıaarı) 

me•kllode karııladı . Dojru · 
•a onun e•lne ılttllıı •e bir 
kaf ı•• orada kaldıktan 

•• itimat ettlflm adamlarla 
btlbuıa Hacı Ahmet sade 
(Nafız Efendi) ile konuıt•k· 
ıan ıonra, Emin Bey de ( 1] 
btrhkte olarak. alenen köy· 
lerde tloleımaya bııladık. 

Artık f ıatıll teclrllil yoktu, 
çeteclltk vardı! Omu:ısumda 

alır bir ma•zer, belimde ka
ma, bomba. ıölıGnde kat 
kat ftıenkler, dGrbln, her ılt · 
Uflm köyde açıktan hitabe· 
ler •eriyordum. 

Emıa Beyden tıltttm ki: 
Gızeterodekt yazılarımdan 

çok müteeutr o1muı olan 
(Ethem) •e kardeıi (Reıtt) 
daha e•vel, o havahde g6o 
terce dolaımıılar, adamları 
aı ıezdlrmlıler, beni ara mıt 
lar. Emin Beye «aen Baerl 
aln nerede olduiunu blliuln, 
onu kurlaracaiız! Aman ha· 
ber ver» demfıler. O da 
<<btlmtyorum• diye yemin et· 

[1] Emin Beye demiıtim ki: 
•Sen memursun, bizimle rezme. 
Senin yalnız himayen klfi• Mer
humun bana verditi cevap şu· 
dur: •Millet esir olduktan sonra 
benim memuriyetim yerin tiibine 
batsın!• 

O zamanlar henüz İ~tanbul 
hükumetinin emrinde oldurunıu
ıu unutmıyıhm. 

mtı Maluıtları malüm .. 
Ben . hayli zamandır dai 

larda ıesea, lıtlmaa etme· 
yen (Küraeh luet) efeye ha
ber ıöndermtıUm Emin Be· 
ylo bulunrnadıiı bir zaman 
•e mekinda onunla buluıa . 

rak g6rlıtüm. izzet , Su11ğır
hiın KOrae köytınden haltı 

bir Türkt6 •e maiyetindeki 
alh arkadaıı da mubtellf 
T6rk köylerloden aeçllmıı 

ceıur adamlardı. Onlarla 
mutabık kaldım ve kayıhız, 
ıartıız emrim• tabelyet et· 
meluloe ant lçlrdlm Emin 
Bey merhum da arhk onları 
takip etmlyecektl, ıeldtler, 

onun elini 6ptller. 
KepsOt ve bavaltıtnde 

dolaıtttımız k6ylerln maal
e11ef fıtmlerlnl bile un~ttum. 
Habrımda kalanlar ıunlar: 

Dereli, Seç, Ô!'cnU, Serçe· 
ören, Kao11z, Alaaüoey, Maf 
taro•, Kalburcu, Bey, Tekye, 
Uncılcm •eaalre .. 

Tekye köyGnde ( Hüıeyln 
Ala) nın e•I kararılhımdı. 
toplanhları da 1111s ye emin 
btr yer olan (Ayni Ati) tOr
beal önlode veya dahilinde 
yapıyorduk. 

Bahkeılrle daimi irtibat· 
tayım. Bu frtlbahm• buıuıt 
poıtamız (Deli Mehmet) (2] 
•a11ta1lyle temin •e tanzim 
eden de rahmetli Emin Bey 
olmuıtu 

[2] Bizde «deli• adı alelekser 
cesur akıllılara verilir. Saraçlı 
Deli Mehmet de öyledir. Çok tc· 
miı ve hamiyetli bir adamdır. 
Mühim zaman ve hfıdisclerde 
Kepsüttcn Balıkesiıe yaya bir 
buçuk ~aattc i'İderdi, yine dö
ncrdid e .. 

aabamızdakl manıanez, zır 
nık •e ılmll kurıun tle çln · 
ko madenlerinin mahallinde 
tetkik edilmek ıuretlle ya· 
pılmakta olan aramaları her 
halde bu madenla eıkt tlih · 
retlnln ı6amedlflnt lıbat ede· 
cektlr. 

Raaıen bu madenler 1293 
tarihinden beri .. lll f a11la tı
letllmtı ve mülllm miktarda 
laarlce dahi ihracat yapıl· 
mtttar . Türkiye cumhuriyeti 
hftk~mett kendi milli •arh· 
tını idare etmekle kendtılnl 
mtlletloe ıe•dlrmlı olduju 
ııbı lkllHdi vaziyetlerinde 
de her zemaa bu ylkaekll· 
itnl •e mtlletlnln Htr•etlnl 
d616nmüı oldufundan ıelea 
ze9ahn da bu aenet menba· 
larımızdan istifade ıurettnl 
bulduklarını hükumet mer· 
kezine •erecekleri rapor 
ları tle tıbat edeceklerinden 
emin bulunduiumuzdan ı•· 
rek h6kumetl cmhurlye er· 
kanını •e ıerekıe bu huıuı 
ta ıarfı meıal eden arama 
heyetini takdir ederiz 

Yoksullar Bir
liğinin Yıllık 

Kongresi. 
Y okıulları Cö:ıetme Btrllil 

ıenellk konıreatnl pazar ıü 
nü ıaat 14 de Parti ıalonun
da yapmııtır. 

Toplantıyı Kurum Baıkanı 
RGkoettln Sözer açmıı ve 
kongre ·baıkanhfma Nacl 
Kodanaz. ayrılmııhr. 

Kurumun bir yıllık faall · 
yet raporu okunup taavlp 
edtlmlf, yeni yıl büdcHI ya 
pıldıktan ıonra intihaba ıe
çtlmtıtır. Eıkl idare heyeti 
relıl Ye bazı arkadaıları. ye 
nlden aeçllmemelerlnt heyeti 
umumlyeden rica etmeleri 
üzerine açık reyle yapılan 
ıeçhnde idare heyetfoe 
Rafet Onurlu, Meh-
met Cumalı , Sadri 
Reypazarh, Muzaffer Uzkur, 
Stileyman Ôrmen; müraklp 
ilklere de Abdi Alabeyoflu, 
lımall Ttrltoilu. Ra1tm Ça 
l•n ayrıl•ıılardır . 

Yılı bütcealnde fa11llar araııD · kitabı m\babaka11 nette• .. 
ala mtlnakale, lıthallk karar- lenmff, müaabakaya tıttr•: 
aameılae te•ftkao ebll•ukuf edenlerin kitaplara M••' 
ıeçlml, ~u Teıatr ıeblr tbtt Vektllljlnce teıblt edilen •' 
yaçları için yaptlacak lıtlk · ekaerlıl tlkmektep mualltllf 
raza aaliblyet •e munfakat lerlnden mlteıelııktl bir k•' 
mazbataları ile enalu •arlde mlıyon tar~fından tedlııl~ 
bulunmaktadır. edilerek neticede Bdl,.ı 

Kurtuluı ilk mektebi baı6f' 

Susığırlık belediye reisliği :~.~:~d~!,~~::1, cık~: .. ~:~ 
Suaıiırlılr, (Huıuli) - Be· muallim mektebi it mualll_. 

ledlye heyeti arasından be· Mahir Gnrael ıktnctllll, l(ıf 
ledlye relıllilne ıt-çllen Hüı· aerl Bozaltı llkmekteltt blf' 
nü Aykutua memuriyeti taa 11 Hl C ı • il mua imi 1 mi iç 6 uÇ 

dik edtlerek teblli olunmuı · cüliill, lıtaabul 15 ~ 
llkmektep mualllmlerlD~~ 
Nimet Çalapala tle l.ta•P' 
müıevf 6jretmenlerınd" 
Rakım Çalapala dlbdlnct 
IGiG, Bahkeılr DuraaDbıf 
ikinci tik melstep baı6fr,t' 
meni Ahmet Onıi!ır beti'' 
elliği kazanmıılardır. 

tur. .... 
"' Universite 

Genclerinin , 
Balosu. 

lturban Bıyramınıo ikin· 
et çarıamba g6nd akıamı 

Şehir KulQb(l aıalonlarında 
Balakeıtrll ünl•eralte ve 
1ükıek tabıll ıençllflnln ba
lo •ereceilnl evvelki ıayı. 
mıııda yazmııtık. 

Balo için, b6t0n bazırhk· 
lar ikmal edllmtı ve ltıletler 
aatrşa çıkarılmıttar . 

Balonun ıeçen aeneklnden 
daha neıeh Ye nezih geçe 
celi yapılan lhzarattan an· 
laıılmaktadır. 

Sı~~iyedı tayinler . 
lneıöl belecltye tablbt Meh· 

met, Edremit belediye ta 
btphjlne, 

Manlaa Morlı Ştnaal hu· 
tahaneal hemılrelertndea e •. 
yan NJmet, Bandsrma bele· 
dtye haatahaneılne, 

Gaaende ıerbeıt ebe Sa· 
tde, Denizlinin Sarayköy be· 
ledlye ebellflne tayin edll
mtı1erdlr. 

Bıçıklı yırılımı. 
Ev•elkt ıece, aaat 20 de 1 

Gündoian mahalleıladen Na.1 

ztf otlu Sabri, alacak yQ -
zünden Çay mahalleıl•cleo 
İbrahim ojlu Sabriyi 
bıçakla aai memeıt (lzerln· 
den •e ıai balJmndan ajır 
ıurette yaralamııtır. 
Yaralı memleket hHtahane 
ılnde tedft•( altına alınmıı, 
ıuçlu hakkında tallkıka -
ta baılanmııtır. 

Şehrimizde Bir 
Mecmua Çıka

rılacak. 
KülUlr DJrekt6rQ 8. Na. 

zım Ôrenıunuo «Enerjl»adıa .. 
da bir meal ek •• f lklr 
aıecmnaaı fıkaracafını ha· 1 
ber aldık. 8 . Nazım Ôreo · j 
ıun mecmuanın tmtlyutını • 
almııtar. Ônümüzdekl ay için· 
de oeırlne baılanacak olan 
«Enerji» bu teırtn ayına ka 
dar yine Nazım Ôrenıun ta · 
rafından lıpartada neıre · 
dtlmekteydı. 

• 

Birinciye 3 ıene mıdd,r 
le her HDe 600 lira, tklOJ 
1e bir defaya mabıuı ol § 
6zere 800 lira, J-4 •• 
nctye bir defaya mab,_. 
olmak iHre ZOO ltra 111• 
klf at •erllccekUr. 

•• 
Oğretmenler 
Tasarruf Ve 
Yardım San-
dığı Kurdu/at' 
Llıe, Ôfretmen okulu, -~ 

kez ve merkeııe batlı • 1 .J 

ye •e köy okulları ıırr 
menleri pazar glnl ~~ 
9.30 da Kültür Direkt.,.. 
Nazım Ôrenıunun rlyaı•tlf 
de toplanmıılardır. 

Ôjretmenler yeoı'' 
kurulacak olan öl,I 
me•ler taaarruf •• 1,r 
dım 1&ndıfınan alzama•-' 
ılnl teıblt etmtılerdlr. r 

Sandığın gayeıı, &I'~ 
meni eri tasarrufa t•ı•I" 1 
mek •e yekdlferlertne ~ 
bında nakdi yarcfımlard• 
lunabllmektlr. ~ 

Ôlretmenler araıınd• , 
leki bailılıfın tfadeıl ıd 
bu teıekkül bu aydan 1 
baren f aalfyete ıeçec•~ 
idare heyetine Ltae F•!-'. 
atretmeol En•er Demir, , 
kez ilk okullarından lı~ 
Ekrem, AbdOlkadlr, I 
müraktplik1erede Llae .,.o,,S 
mua•fnl Nact AleY, ôJ f, 
men okulundan SQr•!/ 
6 Eyt0.1 baıaır•t 
SGat Ôner ayr1lmıılard•'' 

Nara atmış! ~ 
Dün ıece Yeııice at'~ 

leıtnden Ômer ojlu k ~ 
cı Alı Kadır ·r~ 
olarak Dinkçiler mab•I ~ 
deki umumi e•ler el~'''/. 
baimp, çajarmak •11;~ 
rezalet çıkardılı •6'~, 1 
yelcalınmıı •e halckıO 11~~ .,,, .. 
zlm edilen evralıtle ı 

atllt1•1• tethm edtlat'1t' 

• 
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TORICDILI ti • 
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Umumi Ha·;~ Kork~s~. 
•• 

ispanyada Son Dahiliye Teş· 
Vaziyet kilat Kanunu 

Cumhuriyetten RADYO ------önce Ve Sonra - ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. Bltü ·11 1 - - --. n 111 11 ~1: büyDk hlzırlıklırını rağaıın uaıami ~Baıtarafı birinci ıayfada) Kabul Edi/d • 
yo Boone Cumhuriyetçi lapa•· 1 

KilltiirQmiı•· 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 

bır hı~ plan ~ı~ın çık ini! orlır. ÇDnkU 1914-1118 iarbi 
1 O ıılyaa ı~uıı. 19 .ıılyan ıırılıııı 1 O milyon mı-
ıe lulı. 9 ıılyan ııtimı mıl oldu. 

ya elçlılol kabul etmlttlr. (Bııtarafı birinci ıayfada] 
M6llkat eena .. nda Bar- ne cevap vermtıtır . 

19londa hatıl olaa ıoa va. MOteaktbeo ruzaameye 
zlJet ve 1nültecller meıe· ıeçllerek Da biliye V ekile!t 
leıl 16aden ıoçtrllmfttlr . teıktlit keaununda yapıla ~ 

(Baıtarah birinci ıayfada) 
6nceki ve ıoarakl kOltOril
mOz hakkında bir fikir edl· 
nebtlmek için bu kadarı 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 KvY. 
2,~ . 1 .. 939 - Salı 

12.30 Prolram. 12.35 
TOrk mO:ıtll · Pi, t3.00 Mem· 
leket ıaat ayara, ajanı , m•
teorolj l haberleri 13. IO, 14. 
Müzik - (Mwhteltf ıeafonlk 

yetmez mı? 
BugGokil kOlt6rlD tik oku-

•tlarafı l»lrlncl ıayfada) 
mGddet zarfında , yalnız ba· 
•• mQdafaa11 lçla 300 bl 
ton ce h D p ••• lla•atlar. Buna 

te tellfat y6zde 15-20 yl 
ı•çmedlll halde, yeDI harp. 
lerde ha•• ve tank harple· 
rinde tellfat yOzde 100 300 
1 ıeçecekttr. Dahildeki ara. 
alyl tayare hOcumuodan 
mubaf aaa etmek için de 2 . 
500 000 aıkere ihtiyaç :•ar· 
dır . 

F aydah Bilgiler: 

eak deiltlkUie ald kanun 
projeat mtbtaceltyet 
karartlo mlzaker• edtlmft 
ve tanlp olunmuıtur. 

lu, dGnk6 kl\tlrüD çifte 
yOkHk tahıtl bttlrmıılerln 
k6ltftrl•den lıtaadtr. plllslar). 

ıs .31 Prolram, ıs .35 

* ~ubtelıf ne•I eıllhaaın ima· 
için 2.80o.OOO tonluk çelt· 

ibt lll•e etmoltdlr. O halele 
lr .. nelik h arpte cephane 

Ağaçların Öm· 

rii ne kadardır? 
Soa ••ırolunan hlr or· 

man ahnaaaiıadan aldılımı• 
•laçların yaıtanna dair bu 
ll•teyl kartlerlmlze ıunuyo· 

ruz. Bir tlım hoyettaln ua•n 
zamaadanherl toı .. lt• çahı
blı bt1 J•t ..... ı .. ı nihayet 
katt• \,tr ı•kll almıı bulun · 

Mahıuldar •e yabani HJ" 

Un aiaçlarının aıılanmall 
•• Hytla mahıullerlnln IJl
leıttrtlmeıt hakkında ki ka. 
nun mOzakere edllmlıttr. 

Çocukluğumda hoca•· 
dan duydufum ıeyler ara· 
11nda bir de (Şarlman) lal -

Tark mlılll ( Hıcn f aılı ) 
Çalanlar - Hakkı Derman, 
Epef Kadri , Hasan Gir, 
Hamdi Tokay, Baerl Ofler. 
19.20 Konuıma (TOrkly• 
poıtuı), 19.35 Tlrk mOztll, 
1 _ Cevdet t<osan takalm, 

•e tahkimat içi• ıarfodıl 
cek ltL • · 

lclyeel yardı: 
Bu adam okuyup 1a1111a· 

çe • mlkdara 40 mil · 
Jon ton eder. 

Harp .. aaytlnde cepho4e· 
ki hor Hk•r baııaa ı•rld• 
12 amele l&zımtlır ki, · mi· 
toarn•ı• fabrlkalarıada 72 
mtlyon l•M• kutlanma11 
lcabetilyor. lıt• bir mlıal: Bar 
tank imali için 46, bir ta · 

Ztrat V ektlı Faik Kartoi 
hı lıau huıuıta lsabat vermlı· 
tir. Mllteaktben Mantıa m•· 
buıu Refik Şevket, Halil 
Meateıe, Ziya Gevher EUll 
ılz alauılardır . Halil Men· 
teıa bu kanunun iyi netice · 
ler •erecellnden emin bu· 
lundulunu ve derhal tat•I · 
itinin faydalı olacalını ıö1 · 

lemltllr. 

yı kırk yatında• ıoara il· 

GGnde altı ıaat l 1 
•••ali 75 yo •an, 
11 le kllo•atlak mot6r-
ıar amyonların miktarına 

k 
e, ••nede, ceman ırk mil otu• 

yen toa ••anıa thll· 
Y•ç •arcl B 
tayar "· u mılıtarda, 
dahll •d ve hahrtye ıarftyatı 

•lllclır. Bu dalill 1 
mı1an mık o fıkı tar hakkında blr 
d r Ytrebtlmelı lçla lnıtlız 
oaan•aınaın 12 •il 

ticaret ft1 Y•• •• 
oıuaun 15. 20 mil· 

Y•• toa ıa f t lcif ıdı r • Ult ztluetmek 
r. 

11 kadar iHan llzım 
Btr d ..... ••am d 

har11to 2I • ecek 
1 O ' taak tapu baıına 
-ı ' aıattralyls (top 
•I, layare topu haıına 

ltaıına 7 
Pr•Jelıtlr ' 
lletı la yahut dl•I••• 
tanlı b aııaa 5, bGyük bir 

•ıı•a 2S ka 15 ' orta '91r tan. 
••ıalre o\ k cep~ede 

1 
ma iizere) 

' 1• nıa ha l 
aem"lnt lı il rp ma . 

' 

u anmak 1 
milyon in Hre 

yare yapmak için 60, bir to · 
pua btHID parçalarıaı, cep· 
laaaeıtal •• tamirlerini yap· 
malı için 4C ameleye ihtiyaç 
vardar. 

Umumi harp, 10 milyon 
616ye, 19 ml\yoa yaral_ıya , 

1 O mllyoD mal<ile, 9 milyon 
yetime, 5 milyon dul kadı· 

na •• yalnıa Praaıa heıabı 
na 1, 125,59'4 mtlyon fraak 
olmak aaer• JO trtl1o•a mal 
oldu. 

l g 1 4 1918 harbinde ıar 

f edilen para ile MtUtehtdet 
Amerika, Kanada, J.glltere, 
Franıa , Belçika, Almanya. 
ve R•ıyadakl her aileye 
100 000 franklak birer k6ı" 
Y•1ttırılablltr. Bundan baıka 
bu memleketlerdeki 200 000 dır . eana ihtiyaç var 

Y alnıa, huıuıl Dlf•ıla her ıehtrde ayracı , 
ehemmiyeti ol •ahlyette beheri l25 milyon frankla 
le tanklara •• tayareler. birer haetahane, birer Gat· 
llııı lbımclı,rlOnede, 108 bıa 1 Umu•I h ••ra le •• birer ıpor HhHı 

arp· yapılabilir. 

makta ti ar 
lıtmler: v ..... kları .... : 
lta•ak: 80- 100 
Kara erık: 1 oe 
incir: 250 
Ce•ls: 300 
Ser•I: 350 
Karaalaç: 350 
Gnrıen: 600 - 900 
Sarı çam: 430 
~rm•d: 200 - 400 
Meles çam: 500 - 550 
Keıtaae: 600-TIO 
Zeytin: 700 
Çınar: 750 
Meı•: 1500 
LG'9naa ıer•lıl: · 1100-2000 
Llbaan 9amı: 4000- 6000 

Cen•bl Amerlkadakl Del 
tul ka'9rlıtaDıncla meveud 
~.lunaa aenl dlnyadakl 
alaçların en thttyarıdar. Bu 
•laç 7000 yıl yaııadadır. 

l11bın darilııini HıYı lu· 
raıuıı ııriıiz. 

Ztraal Vekili tekrar kGr-
ılye ıelerek hatiplerin ı&z 
lertn• ee••P vermtı, bu tıa · 
hat dtalendlkten ıonr• cel

ıeyo ••• verlltnltllr. 

ltalya-Yugos
lav Görlfmesİ 
(laıtaraf•' birinci ıayfada) 

yaret derlD fikir teatlılne 
•••tle teıkll etmlt· Yuıoı1a•· 
ya ve ltalyayı allkatlar e.:len 
muhtelif A•rupa vaziyet· 
lerl tedklk •• YuıoılavJ• 
ltalya paktının ııleylıl ve 
neticeleri bir kere 
daha memnuniyetle mltahecle 
edllmlıttr iki memleket ara· 
11ndald ekonomik mlDa10bet· 
ler de dikkatli bir tacelemey• 
mevıu teıkll ctmlıttr . 

Evleneceklere Ayhk Raoatbane Dırektlrllll· 

, Verl
.lecek.· •"D teablu ızere sı ııdncl· 

Müftülükten: Eaki Çuvallar 
Kullanılabi

lecek. kloun 931 .. h 18•6 Kurban 
layramuhr. KHllecek kur· 

M ~DllZ .. ~hlye •ektlt M 1 baa laay•anlarıaı• ltafıraak •r lttlkar k b · maatH11ilf ı•yaaı memDual· Maliye Vek&latıadea: 
••• 

1 
ti ' • lneılnln yet bl ti •• derllertal ha•a ku•••t· 1 .... 

1 

l ç ••ında dolum hl· ' •• ••Y• ••r madım. Bır kaç ılladeaberl ıta• · 
•Meri lıakkıad f k I FrHaadakl e•l•••elerla terimize yardı• eH• Ha.. lıul ıazetelerlade llallye Ve· 
blldlrmı a 1 ı. •rl•I laıılıaler, Almanlar .. !tal· Kurumu•• Hrmek h~plml . Uletıaden verilen lılr emir· 
dıi 1 •• lielumua aaal- yaalartlakl e•leamelere na . zln lıorcudur. le tlellrmenlerden çıkarıla 
••mel •• zaran •erl•ıl 1..1 Milletler, her fır .. ttaa cak ola• unların behemehal 

l 
ına ltarotlo ıeaçlerl -

do 
• teı•tk etmek dalla . z • ••lunu truıu nle•mek 

1 

la k ıirdüm. E•leamelerla ıtıa latlfade ederek memlelrlll· ynl çu .. llarla çıhrılma11 dılerl•e ç e• ıeçtlkçe azelmaaı•ıa en bl· lerl•I• mldafaa kunel •e lılr defa kullanıla• çu· •eıareı •ermek il ı ı ••llarıa bir dalı• kullanıl· 
:~~ıeldlilal ileri ılrmilf: ~ı~~I lml I lktlaadl lıuhran· :.~~~~=l~rl•:,,~:;::••;:~::. mama11 lıte•lldlll •e lıu ar· 

ladlY&çları arttırmak •• makta.ıır. Slalm lıe ıtıael tı~ıa ekmekk flatlerl•e tdealr 
bt ti d yurdumusun mulaafaza •e eaecell ıe llnde yazıl ılı 

M. Mark LGkar, e•lenme 
:yhldarı laakkıntla Y••I bir 
••un projeıt laazırlamalıta

dır . 

F ran1tt 11lıahlye ••kili ıa . 
aetecllero ••rtllll lalr mOll
katta esclmle ıunları ı6y
mııur 

« - E•leaenlero uf ak bir 
maaı ••rll•eal bir tok me• . 
leketlerde tatbik olunan btr 
u1WldGr. au uıYl"'n . F el u raaıa-

• tia tatbtkt için çok en . 
tr ..... bt 1-r •a••n projeel 
haaırlanmııtır Bu h · u1111ta 
ne dlıGadlllclerlal 61roamek 
Oure l»ır çoll • L 1 l euua ar •• 
1 lerle temaı ettt H ... ·-
••D hepll•d• 4otumlarıa 
azalm• 11nd•• •lle•ellıt 
btr endtıe me•cuttur. Do
lumları• artma11Da elaem· 
mtyet •eren bazı ıalıaılyetler 
••lenme a yhlı uıulGaChı 

nae co olumlaran çolaL 16r6lmektrdlr. 
me1tnı lemin etmek tçln mldafaHı için h6tGa mil- Bu yazılar hakikate mu-
ma .. dl ltakımdaa fedaklrhk letlerdea slya4e çahımamız ta .. ık deitldlr. Buiday ko· 
llzımselmektedır. Su huıu · llzundır. Bu far .. tı ıaal••l ru•• ••rılıl (lıerlade aizı 
ıu lemin etmek Ü••re ka· btltp bajır1aklar1n •• derilerin kurıua mlh6r6 çuvalları al · 
aunt tedbirler ıuıhaa olun. Ha•• Kurum•na ••rll•HI· tlarandan ve yaalanadan de
tluiu takdirde çok ıtızel al ıayıa halkımızdaa rica lıadlktoa ıoar• Hrcl •eril· 
neticeler alde oluaa•alı mu· ederi•. momlı ua doldurulma11 ... laalckalıtar . i lk hamlede e•· ı-----·-------• rellle bazı mahallerde ya· 

ı •atandan ayrılmamaları ile ld ~ .11. ül L k 11 
••melerln 50.000 le.adar ar : pı ı.ı ıur en aeça cı ı ın t allkadar bulu-calı tııı.ıı . men l4la yamalı çu•allarıa 
acalını •• ıo•ra da her ıe . rllmektedlr. k d k l 

t9l•• •e m• ine ı iti 1 • :o normal bir ıakıldo 12. Fra•aa .. ıuıu ctı•d- yamala•m•11 içte• •eY• dıı· 
IHdar fOialac•lı•ı lmlt aiine asalmaktadar. Dolum tan •• tiıktıt tle yamalaamıı 

etmekteyim. yekanları dll•r komıu mil· çu•alların kullanılmamHı 
DOılndllOmO• kaaun ro· letlere nazara• çok d6t6k 11 - 5 - 1131 tartlaıade all-

ı:~•• . tatbiki ma lıye ile~. tllr. kadarla re teblll edllmıı •• 
• ••dardır. Bunu• 

1
,.

1
• ..... hh k 1 o tarllatenlterl bu yolda mu-... • f raa11• 11 iye •• 1 1 bu maliye ••kili Pol R amele yapılmakta bu1uamuı· 

aramıada ı. •JDO ile tebllkeJI karfllamak lzere tur. Yolraa deflrmealertu 
rılmıflu. lr aalaımaya •• • .. UkQmetln •• koymaaıuı bir dol• lıullaaıl•• çu.alıarı 

ııternektedır. Bu •a•tyet hl bt d ltk 
E•loeceklere ç r e ••Y• Jırttılı ayhtı• d lı .. rılecek k••fl"ad• Fraaaada bir de ol-dık9• kullaaılmaktaa 

1 

• • •lyado bir ık - o•leadırm• •eklletl ıbtlaı m•• oluam•11 ••Y•h•t bor 
ram J• t•kllnde •• bl k oloaac•lı •• 11hhıyo •ekili defa1ıoda yeni çu•al kullan· 

reye mabıuı olacaı . r : Rlk 1 b d 1 

renmlf. 
Bu btklye beade ıu t•· 

ıtrlorl yapta: 
Okumak •• yaımaktan 

imparatorlar bil• •l•t•l
01 

kalamıyorlar. 
Ne blylk ntmet, ne bA · 

y(ik ıenet ımtı bu! V• 
$arlmao D• kadar zeki 

adammıt?! 
A .rupa me1111eketlertode 

ae deferll hocalar varallt · 
laHn• kırk yaıındın •onra 
bile oku7up yasmak 6lr•· 

2 - Suphl Zt1• Uttak ıar· 
kı - Akl•mı baıımdan alan, 
3 - Lemi - Uttak ıarkı -
Gtnler ıeçlyor, 4 - A,,ıf 
bey Muhayyer ıarlu·lltlmH 
et••l•ı 5 - A.rıf bey T6r· 
lıO GOaeı ylılO, 6 - Arıf 
bey . TGrkG • Meaekıeler, 
Okuyan: MOzeJJ•• Senar. 
Çalanlar: V ecthe, Reıat Er
er, Riiı•D Kam, C. Kos•D · 
20 05 K.enuıma - Huk•k tl
ml yayma kurumu, z0.20 
TOrk mlstilı 1 - Taaburl 
Oıman bey - N ıha•ent peı · 
revt. 2 - Ah Rıfat ZGlfOD 
16renlerln bahta ılyah olur
muı, 3 Lemi • 81• stl 
çıkarardım. 4 - Arif bey 
Yanılma ateıı aıkı, 5 - HaJ· 
dar beJ . Penb• kız, Oku-

tlyorlar! 
Lltln harfleri kıbul edtldlk · 

ten ıonra farkın• •ardım ki . 
bizde bir rleill, binlere• (llll · 
parator Şarlmaa) varmıı! · 

Hecalar aııl bııd• 1111•1·· 
[\il yaııadakl atçıbaıılar, 

bu yaıtakt hlz111etçl kadı•· 
lar okuyup ya1mak aıren . 
dtler (Uluı) u, (Taa) ı, (Son 
Poıta} yı ılb .. Hepılnl oku . 

yerlar. 
Ve meseleler Qzertode 

konuıuyorlar . Müoık•ı• edt· 

yorlar. 
Uzun yolları •t•P ıtden 

dencllerln be11ir OıtOnde 
ıasetelerlnl •kumak fıraab• 
aı kıçırmad•lıları•• her va
kit 1lr1DekteJllB· 

Ve a• var, a• yok, ı•H-
teler ne yasıyor detilllm za· 
man baoa mal6mat da ,,.rı-
yorlar. 

Tren yollarını bekUyeD 
ya•rucukların bGtln tıtedlk · 
lerl ltlr ıasete, yahut lttr ki-

taptır . 
Amca ıuetel A•t• ki· 

tap! Diye bataraolar• •ut. 
laka her eeyahatımd• raıt-
ladı•· 

Blr de Cumhuriyetten 6a-

cekl durumu dOıln•llaı: 
Devlet Ş6ra11 a1alıtın• 

çıkık' ta iki ıatarı ekamak •• 
yaz.:aktaa &ctılerl pek &il 

1ır4ilk •• taaıdık · 

* Bu .. tarcıkları, aedenH 
cumh•rlyette• ıenrakt l&Ol · 
UlrilmOıO, hatta m•ıruUyet· 
ten 6ncekl k6ltOrDm6zden 
daha aıalı 16rmek haıtalı
lına tutulmuı zavallılar lçfD 

,azıyorum . 

Onları utradılıları kara 
ıe•dadan kurtarmak için ya· 

•ıyorum. 

fakat bilmem 
dokuaacak mı? • 

ki faydam 

Ban• 1eUyor kı: 
ftıse llzım ola• t•Yı ala· 

blldlll•e lfr•tm•n 1etfttlr 
mek ala.,ıldlflne okul aç· 

-~ktar. 
Okul kapılan 6nOad• blo· 

lerce •atan çocutu bekli· 

yOf• 

yan: Muzaffer llkar Çalan
lar. V ecıbe. Reıad Erer, RI · 
ıen Kam, Cr.vdel Keaan, 
Muut Cemil. ıo .45 
Ajaaı, meteoroloji ha~er· 
lerl, ziraat bonatı ( flat ), 
21 00 Memleket ıaal a1arı. 
2t.GO Temıll - BOHEM (7a· 
zan . Henrl Muı ıer) Tere•· 

1118 
•• radyefooık IDODl•J · 

(Ekrem Reılt) Te111ıll e1Da· 

110
da radyonun klçOk er· 

keıtraH Pucclnlnln ( la Bo· 
he• ) operaıından parçalar 
çalacaklardır. 22 00 Kaçak 
orkeıtra. (Şef : Neclp lıkı•), 
t - Johınn Strau11·Vlya· 
na kanı valı , Z - Gaaıl
berıer · Benim kDçOk Teddl 
ayım-Sakıof on parça1t, 3 -
Bruno HartmanD Parlak 16· 
net ıııl•nd• elanı entor••· 
so, 4 - fellx Gleı .. m•r -
Sabah ıellmı - f ant••'· 5 -
Schaılt Gentl'•r Ban• tial· 

ma ıöyl• · ai" valı, 6 
-

Hanı Zaader .. Pault . Polka, 
22 40 Eıham. tabtvllt, kam· 
blJO - nukut boraall (fıat), 
22 40 MOzlk ( opeıretler ve 

ellencell pli" ), 23.45, 
24 

Son aja•• hat.erler& ve J• · 

rankl proir•m· _ --
-;ek bir durumda ••i•ldlr· 

Daha lytıl ola•U mı? 
Her lyl•lD dala• lyfıl yar · 

dar . 
Fakat bu ıun bir çok 

ıarp memleketleri bize im
renecek laalde.llrler. 

Uıullerlmlz bene• o ka · 
dar ,ısel •• aıretm••l•rl
mlz o ka.tar çahıkandır ki, 
yarınları ferah ferah kanı
ya bilirler. 

Ben timdtden; 
K-6yd• lta11k ta•a•h oda· 

11nd• ocakla yanan odunla· 
ran ıııfında yeal harfleri
mizle tarihini anlamaya ça· 
lııan TOrlc k&yltl çocukla. 
ra aratından 91kacalı c:•m· 
hurrelılerlnl 16rmekt•1••· 

Yaranlar yakındar . 
.Vallmut Esnl Boıkurl 

lconmunu iyi bir ıeklltıle 
lıarlııla•aktadır· Dolu• ••· I 
laUıtllaletlnl tetkik etti• •• 

t ı, mi.- M. Mark arı• •YD •• · m•I• ıc ar• 1 meal me .. u. 
Forı , y;oı •~••lılorla .ıaımo ma•d• e•leoıllr•• •okıllıtı ubahlı olmıdılı ıörlllea iti· 

raaH a ••••et etml ol- yaalfeılDl d• ifa edecoll bil· zum Qzerln• tavallaaa beyan 

maları ve laulltlaa •••r~ tia dlrll••ktedır . ola••'· 

Otretme uıullerlml:ı hiç · 
"'r 4evlrl• kıyaı kabul ede-

Ankara: 19 1-ttS9 



SAYFA: 4 TORKDILI 

Karakterleri Yekdiğe Türkmen fol~loru 
Türkmen Dil Ye Edebi· 

Zıd iki Ada • 
rıne •• 

Mtıs-soliıı-i veç( .. UJberla)1D 

Bugünkü mevkilerine yu sein en h r ı~iıi bnbirine 

yat EnıtllCisil, halkın alzın 

dau ıtmdıye kadar 3.698 hl· 
kaye, de.tan, tarlu ve tllr 
toplamııtır Bu halk destan· 
ları ara11nda, meıhur «Kör 
oğlu» halk romanının yedf 
muhtelif varlyantı mevcut· 
tur. Bunlardan en uzuou, bu 
sene, Taçavuıun meıhur 
halk destancm Pelvan (Ata. 
e•ln aiz1ndan pllka alın 

zıd ikı yoldan yürü üsl rdir. 
Dünya yOzüode karakter 

lerl yekdlferloe bu derece 
zıt olan devlet ada•lnra bu
lunamaz. Mu11ollnl ile Çem· 
berll1n bugOnkQ mevlrte 
Jiikıeltrken de ayrı ayn yol 
lardaa Jih6mOtlerdlr. Btr 
leıtlklerl bir tek cıhet var· 
dır ld o da, çalıtkanlıkları 

tlar. Dün1a mukadderatıom 
JOzde ıeluentnden fazlHını 

halihazırda ehotle tutan tld 
de•let adamından Çt:mber 
ll1n, aristokrat bir allento, 
Mu11oltnl tıe fakır bir de
mtrciala ofludur. 

ÇemberllJD uzun yıllın 
ticaret ve eadOıtrı i le met 
ıul olmutlur. 45 Yatına ıel
dtkten ıonra biraz da karı· 
11nın ısrarı üzerine ılyuete 
karıtmııtır . ilk evYel, doi· 
dulu Btrmlıham tebtriae lte
lecll1• relıl olmuıtur. Yine 
bu ıehtrdea mebuı fotilıap 

edllmlttlr. 
fllı defa 1918 aeneılode 

Lo1d Corcun kablnealne poı 
ta Ye telıraf aazm ıeçllmlt 
tir. 

Mu11oltnlye ıeltoce; o fakir 
bir köyl6 eıaafın ojlu oldu· 
iu için tabıtl ıörememlttlr. 

Atleılata htç bir tOrlG tbtl· 

marn Ye terbiyeılnl de ıör
memltllr. Her neıl ::d•arH 
kendi zeklıına medyundur. 

Çok ı•n, J•tla iken ıoı 
1allıtllfe merak etmlt ve 
kendi tahılllol ke11dı yap
mıthr. Ruh ttıbarUe tıyaoklr 
ve lhtılilcldlr. Bundan dola 
J• lnlçrede btr kaç kereler 
tevkif edtlmlttlr. Lozanda 
ılyaal:mcıcrlm olarak men 
kQp bayata da yaıamııtır. 

1922 Sene.inde ılk defa 
mebuı, 19l0 ıeneılnde Avuı· 
turyadan kaYu1muıtur Bun
dan dolayı Umumi harp e 
nelerlode_bQyQk bir Fran11z 
doıtu olarak ıörGnmek lıte 
mfttlr 

Komaya JllrByüıüodeD ıon · 
ra da ltal1a Batvekllt olmut 
tur. 

Çemberliyn tarihi ıemıl 

yeılnJ çok sever; Mu11ollof 
Jl tlmdlye kadar ıem1İ1e tle 
ıaren yoktur. 

Çemberll111 yüksek arlı 
tokrat J&ka takar; Mu11olı 
111 1umuıak 1akalı kahve 
renıı 16mlek ılyer. 

Çemberliyn liauy tütil 
nüoün çok.ttryakbldlr. Muı• 
ıollol tltGn içmez. 

Çemberllyo daım ıen ve 
keyiflidir. Ma11oltnl m•I· 
mum ılbJ ıirün6r; içki iç· 
IDl'Z. 

Çemberliyn balık tutma 
ya çok meraklı olup ıerbeıt 
zamanlarını daha çok balık 
avlamakla ıeçlrlr Musaolfol, 
balık tutmayı btlmez. · 

iHTiRASLAR: 
Çcmberliyn kut v haıe 

· ratıo eo meraklı kolll'kal 

yooculanndandır. Siyasi ka· 
r11ıldıkların en karanlık gün 
lerlnde bıle bu merakını 

bırakmaz Çemberllyn 1932 
ıeneaıode maliye nazırı ıdı. 

İkt udi buhranm ;D clvc!vlı, 
bır de~rlnde bale Ta7mb ıa· 

zetulnde baterata d•tr ya· 
zılar yazmııtır. Bu1ıün bile 
bili loılltz Bot•ekıltntn im. 
z ılyle Taymlı ıazeteslnde 

ara ııra batılan makalelerde 
haıerat, böcek ~e kuı kol
lelulyonu merakhlarına yeni 
ketf ettlil bazı höeekler hak 
kında izahat Yerlr. Hıç bir 
ıün yoktur ki, Çemberll1n 
kar11tyle birlikte Sen Ceymı 
par kında mutad ıezlntlılnl 

yapmamıt olsun Bu parkın 
tçlndeki ıôlde buluna n 6r· 
deklere yem vermeıinl çok 
aever. Bııtvekıl olacalından 

24 Hat evvel Çembrliyn P • 
rhte rezlde olup baıere Ye 
kutlarla me11ul bulunu1or· 
du. 

Mu11ollniye ıelince: O, 
deli ıtbı motoılklet merak
lmchr. Motoıiklet idare ede. 
rek ıon ıQratle 16rme1ı çok 
HYer. Btr ıüo ıoo ıOratle 

OıtiyeJ• dojru motoıUdetl 
ıQrerkea, bir lGkı otomobtle 
çarparak zarar Japmııhr. 

Oıtlyedekl lthae çok 1•9 
kalmasına raimen motoıık
leti durdurarak otomobilde · 
kilerin adreılerlnl almıt ye 
z rar ıöreolere erteal 16• 
yeni bir otomobil 16nder
mlttlr. 

Mu11olını hareket adamı 
dır.· lıtirabati azdır Ooun 
bir haftalık çalıtma profra -
mında huıuııl tayareılne 4 
aaat binmek, beı ta1are ka 
rarıahını · teftıı etmek, Flo· 
ranaadakı tayarecthk akad · 
mlılade teftltle bulunmak, 
Pızada tecrnbelerı yapılan 

7enl bir Ub tayarenfn tec· 
rübelerinde buluDmak, yol. 
larda k6ylülerle konuımak, 

her ıtın 6ileden ıonra oto
mobille V•a Redjloya alde
rek yıkanmak, tenlı oyna
mak, ıpor yapm k, ıecesı 

Romaya dönüp bfr onıer

de bulunmak vardır. 
Bunların haricinde de dev · 

let ltlerlle me11ul olur. 
· Avı upanıo tkt büyük dev 

let adamının yaı Jlf ve ka 
ralr.terietl lote bu d ce 
btrlblrlne aykırıdır. Bu ıki 

adam, Avrupanıu y rmkl 
mukadderatını bu tftrlü zıt 

karakterlerle naııl h il do 
bfıecekl rdlr uilt•emez. 

mııtır. Bu ıon «K6roilu» 
m ıah, onlkl kısımdan'- tba 
rettir ve kahramanın bltGn 
hayatmı ihtiva eylemekte· 
dır. 

Orta Asyanm en büyük 
barajı. 

Kırgızdatan cumhuriyeti 
dahilinde Celalabada 30 ki· 
lometre meHfede, Orta Aı 
yan.n bu bakımdan en mu· 
azzam eıerfnl tetkıl edecek 
b6yük bir bar&j, balen tnıa 
edtlmektedlr. Kaea · Der1a 
ırmaiı (izerlnde KampırRvat 
geçtdınde yapılan bu baraj 
aayeainde, fergena OYHın· 

da 175.000 hektar münbıt 
arazi ıulanacaktır. Sulana· 
cak arazi, büyük eluertyeU 
ltlbartyJe pamuk ve pırtaç 

tarlaları ve baldır. 
Bu barajın toıaatı ıüratle 

ilerlemektedir, lntıat 1940 
ıeaeılnde t mamlyle bitecek 
ve ıulama ıılerlne hemen 
derhal baılanacakhr. 

Her kşim öpüşen kan 
koca aynldılar. 

Fransız tiyatro muharriri 
•e ıalıne arUıU Snta Gttrl 

ile kar111 ektrlt Jaklln De 
ltibak vaktıle tlyatrolard 

yan yana k rı koca veya 
lıık ro1G oynarlardı . 

Hatt&, bir piye.le bir 
ay, her alltam, 6plıme aah· 
oeılni teluar etmıtlerdl. 

Fakl\t, ıualarıoda çıkan 

' ibtlllfı mahkeme hallede 
memlf ve hakimin t vıiye 

lerlac refme..ı , S ııı. Gıtrl 
arzuauodtı._ ıarar edereh ka 
r111ndan ayrıtmııtır 

Aktörün bu ü \ üncu boıa 
nıııdır ve üç boıenma dava· 
sında da keodl&lne vekil 
olarak } aynı avu tı tut 
mu~tur. Onun iç n, ıon h· 
kemeden çıkar en bir ar· 

kadeıı oôyle ' ka ediyor· 
muı: 

Avuk h götürü paz r 

lak etten dah iyi o ur 

Tesadüfler Ve lca 
Bir çok icatları teudüfe 

borçlu oldulumuzu biliriz 

Bunlardan biri de, bugünkü 
yeni mtmarinln eaası olan 
beton hıtaatıdır. 

Moolye isminde bir f rao· 
gız çok hiddetli bir adarn 

1 ruıı. Sır ıeyP. kızdıfı z 
1 manlarda bohçe indeki s k 

1 

ııiau alır, kaldırır at&r bin· 
parça edermlf . 

1 
HıddtU geçtikten ıo r 

da plımnn olur, alder tek· 
rar çiçeklerine eol ıak ıl t 

&lırmıf .. 
M Mont> 

it böyle br.t 
Kend at evden 

bakmıf kj bu 
çıkmıyacak 

ucuz eakıı 

yapın nm çare· tol er mıı 
Bunu dOıünürken ıöxüne 

rüzgô.rclen büzülüp kırılma 
ım diye koyduğu telden. 

kaf H gıbı çeoberler lliıt · 
yor. Bunları ,alıyor ıkı ta· 
rafını çimento He eıvıyor. 

Ç çekleri onlare dtkiyor. 

Sonra gene bir güo hld 
detlenip bu saksıları kum k 
'çt alıp aavuruyor F ka.t 
ne mGmkün! Oıtaııı tel, tçl, 
dııı çimento 11v lı o an bu 
ıı aılar yerden f!re vurul 
du u be.ide hırılmıyor. 

Bu 1ak&1larm yapılmeaın
cl M Monlyenln kulltındı 
iı usulü daha ıoora Hen
nenbtk lımlode bir •mimar 
tnıatta tatb k ediyor ve bu· 
güoktı beton toıaat uau16 
oı tay çıkıyor. 

Sovyetler Birliğinde pa
muk kültürü. 

Sovyetler Btrlıilnde 1938 
ıeneılnde pemuk rekolteııl. 

btlbuıa unaln olmuttur. 
Kırıızlıt n cumhuriyetinde, 
hektar baııoa vuatl olar k 
16.1 kental mnhııul elde edtl 
mek ıuretlyle, çok muvef· 
f alnyetlt neticeler lıamıı 
hr. Dlier cunahurlyetlerde 
de ıayanı kayd derecede iyi 
mahıul elde edllmfıttr: Ta· 
clktıtanda hektar ~atına 

yaaaU olarak 15.3 kental, 
Ôzbeklltanda hektar batına 
vaaali olarak 15.2 kental re 
kolto alanmıttır. 

Birçok kolkboztar dOnya 
pamuk kGlt6rOnde otmdlye 
kadar varılmamıt bir ran 
dıman derecealnt bulmuı· 

lardır. Ezcümle, Ôzbeklıtan 
da Stalln kolkboıunda Al 
lanazar Altmovun idareıın 

dekl çiftçiler ırubu, hektar 
batına 125 kentnl, Kızıl 

Azerbaycan kolkhozunda 
Kudret Samedov ırubu da 
l 00 kental pamuk fıtlhaal 
etmrttı · YOkHk tıtıhıııl, ral· 
nız böyle müteferrik ırup 
lard değil, fakat bazı kolk· 
bozların heyeti umubılyeal 

hııılt11de de elde edtlmltllr 
Netektm Ôzbeklıtanda bir 
kolkboz, 490 hektarlık ara· 
ztde hektar batına 40 ken· 
tal pamuk mahıülQ almafa 
muvaffak olmuıtur. 

SovJ,etler Birllilnlo lna 
edllmlyen mıntakalar nda 

kain pamuk zerlyatı kolk· 
bozları da, bu aene, büyük 
terakktler ıöıtermlt\erdır. 

Kırımda «Lenlotn aeıl» kelk 
hozu, hektar batına 12,2 
kental, Kruoode.r mıntaka 
aında crlntibah» kolk hozu 
da 12 kental pamuk ıstlh 

sal etmtıUr. 

Son on ıene içinde, Sov 
yctler B rltilade umumi 

pamuk btıbıalntı, üç mtılt

ncı çıkmıt bulunmakte"ır 

Bu lıUhsal içinde uzun fıb 
reli pamuk cınıl randımanı 

da mobıuı derecede yükı"'I 
mittir. 1933 ıeneılnde 29 
mıumetr den uzuo p muk 
fibreıl randımanı yüzde 6, 1 
iken, bu ıene yQzde 8J e 

çıkmıetır. 

Kolkhozlıu ra11od yü ; 
ıek iıtihut için ynrı~m , bu 
n lke ere üzer ine büyük tc 
ıtrler lcre etmi;tlr. llalen na· 
tem m oulun n malümata. 
göre, y ımz Ô:ıbekıstao 
cumhurtyetıode 2 245 kolk 
hoı bu üluek letlh11al ya 
rı ıno gtrmtı lr 

Etde edılen ·üksek rekol 
teler, lto kbozcul rm kültQ 

rel hay tı üz rinde de t yt te 
ıtrlerı göııtermt-kttn h lı 

kaim mı~hr. Mıl oner kolk· 
hozlımn mtkd rı gıttt çe 
artmehtadn Ôı:bekiılanda 
y lnız Andıceo mınt kuın 

da, milyoner kolkhozlarıo 

dedt, g çen ıene 36 lkrn 
bu &ene 50 ye çıkmııhr 

Kon er ' ndüstrisi is· 
ti~sali. 

Sovyet endüstrisi, 1939 
aeneıl Zllrfınde, 1938 ıeoc
slne n z r n 212 milyon 
fozl a1ylt>, 1 mtlynr 85 mil 
yoo kutu kooııene iatthtol 
edecektir. 

24 llCIRCIKARUR ltll~ -
~ ~·~~~···~~·~~~~·~·~~·1 
~ Türkiy Cumhuriyeti Ziraat Bankası' 
1li Kapital:. JOOIJ00,000 Türk Lirası ) 

Yurd /çınde 26 l Şube Ve lljans ~ 
Dünyanın Her TarBlında MuhBbirler ~ 

Her tOrlü zirai ıkrezlıu· d'lcer btlcümle banka IJ)IJ" ~ 
melert büyük ıube erınde ·ır lık kaal\lar. ,, 

İhbarfl:ı taaanuf ve liunıonra betaplarmcla ıkra· ~ 
mey ler. ~ 

ikramiye: Mlkiarl. lhramlyeılin tutarı: ~ 
A DEDi LİRA LiRA r. 

ı 

1 
25 
o 

40 
108 

1000 lOOO -
500 500 ~ 
250 250 ~ 
ı o 1000 -. 
50 1250 ~ 
40 120 ,, 

20 800 ' 
6UUO ~ 

Bu lkramlyelr.r her uç ayda bir olmak iı.urt se· ~ 
nede dôri defa bu miktar uztrlndr.11 /\ura fit dağılı· i 
lacaktır 

Belediye meclfılnlo mutad btr ıubat içtimaı (resm' t• 
tll günilne teaadüf ettlitnden) toplantı 6/Şubat/939 Pıazlr' 
test günü aaat 14 de Belediye ulonunda yapılncakbr. Si' 
ledlye kanununun 54 ~cü maddeılne levf ıkan ılan olıJ 
nur. 

R UZN AM E: 
1 - 938 Yılı bOtcealnde fa111lar arHında mQnakal• 
2 lıttmllk kararnamealne teyftkan ebltvukuf ti' 

çimi. 
3 lıttkrı:ı için salably t Ye muvafakat mazbatalı'' 
4 Evrakı varide. 

----------------------------·----------,/ 

Ayv dla Köyü 
ihtiyar H y tinde : 
Ağızları nıühürlü kap' 
laı·da Ayvadlıır suyıı: 

Ayvadlar iyi suyunu bazı köylülerlmiz:tenekeler ıçıocl' 
araba tle tehire ıetirmekte ve Htmaktadır. 

Bundan ıonra kö)ümüz ıhtıyar he)etl tarftfından afı• 
ları kurıun mühörlü ve temiz kaplar içinde muhafeı•l1 

ol rak ıehtrc getirllerr.k köy namına ıattloc ktır. AAısları O'a 
hürlü olmıyan bu gibi kr.plardekl ıul rın hangi çeımele' 
den doldurulduğu belli olmadığı için tıatılao ve u.tılmalı'' 
oltrn Ayvadltlr suyunun kaplarının bademn ajı:ılorıod•~1 

muhürlerine dikkat edılmest. 

Orm n umum müoürlüüü devlet işletmesı 
Al ç m revir amirliğından: 

Dursunbey lıtıuyonuna yirmi ıkl kilometre rı eıafed' 
bu un n Ala çanı ormaOl(llO Kau.dere mıota~ os.nd keııleıı 
ve halen maltla dnh hod bulun n 11404 metreroıkiP 
Ç m tomruğile yine Dureunbev ıııhıııyonunr. yırruı iki fıl 
loaıetrn mf'ufEdc: Ayıdere mıotakosıodao keallen ve halci' 

m&ktal r dat.ilıode bulu11ao 7000 ınetremikap çanı tort' 

ruğunun beher metremıki.bı 250 kuru§tan 30 .9.939 ıı1 . ~ 
hayetlae d,.r hıhuıyonda orrnan depoııunff teslim edllll'°' 
tartlle n kil çak eksiltmeye koomuıtur. 

1 - Duuunbey lıteıvonuodan ıocorukların huluod tJl
11 

mııktııler kenar.o& k11.dar kamyonla uakltynt m6n;kün o' 
btlecek vaziyette yollar ve köprüler revtrlmface yr.ptırıl111'1 
ve tamtr ctttrılmııtlr, ' 

2 Yol ve köprülerde hasıl olacak bozuklukİar r' 
vırimtzce yaptırılacaktır. 

3 istekliler bu ite eld ıartoamcyl Ankara ve Jıt'" 
bul orman çevlrge mGdürlüklerıle Dur~unbcyde revir afl11r' 
llğlode bedelsiz olarak görebılhler . I 

4 İhale 8 2 939 tarihine rniiudı f çe.rıamb aıO" 
ıaet on beete Duraunbey Aleçam revır imirllil dalretlfld' 
trıekkül edecek kom11yon tarafından J'ftpılacaktır. , 

S Ekılltmlye girebilmek tçlo lıtekltlerio (3450) il' 
15 kuruı muvakkat teminat vermeleri ve 939 yıhna 11 

ticaret od 11 ve&llcasıoı ibraz etmeleri llzımdır. 

4-ı-t6 
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Basıldığı yer: Vilayet Matbangı-Bıılıkealr: 


