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- r. /ngiliz Başvekili Çember/ayn Saf! gunu 
Par ise Gelecek, Fransız BaşveA iıı Da
/adiye ile görüştükten sonra da Ro-

maya Gidecek. 

GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE 
ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 4077 

8 IKINCIK' ANUN PAZAR 1939 

Ebedi Şefin Ar ıt -
Kabri T edkikleri .. 

IParti_KomisyOnu Dünde Top· 
a~!~~k Tetkiklerde Bulundu 

Aydın Köylü
siine Toprak 

Dağıtıldı. 
Ankara, 7 ( Huıuıl ) 

Aydında Ziraat Bankaaı ta· 
rafından d6rt bin kiylüye 
toprak tevzi edlldtil anlatıl. 
maktadır. Topralıı:landmlan 
kiyl6nün hayvanları için 
mera da ayrılmııtır. Bu top . 
rak, Banka tarafından ıatıa 
alınan bGyiik bir çıftlliln te•
zl ed•lmeel ıekhade olm•ı
tur. 

Çeklerle· Macarlar 
Arasında Çarpışmalar 

Eb d" ' l Huıuıi] Ô e ı Şeftaıız A - rıeveren [ Bahkeılr ), Rafet 
anıt - kabrlntn tatftrkün Canıtez [Buraa], lımet Eker 
Y•r h kL Japılacaıı {Ç ] 

Çekoslovaklar-Macar Arazisine Taarruz Et 
tiler, Subay Ve Askerlerden Ölenler Var. 

----------------------·········· 

j mermi dütmltllr. Çekoılo . 
•akların taarruz hareketi 
Macar arulıtode hail de
•am etmektedir. Macar ku
mandanlılı takviye kuvHt. 
lerl ıöadermei• karar yer
mlıttr. Şimdiye kadar Ma

carlar top kullanmamıılar
dır. Bir dereyi ıeçmele te
ıebbii• ede• Çekoılovaklar 
p6ıklrt6lm6tlerdfr. 

elJe nazırı uulı bir tahki
kattan ıonra meıultyetln 
hangi tarafa raci oldulu 
anlaıılınc• cevap vereceilnt 

bıldlrmlttlr . 

• •••da ıon tedklkl orum ' MGnlr Çaiıl [Ço· 
yapıl•ı t er ) 
el 

1 ır. Mltehaaaıa rum ' Mazhar Mtıfıt Kanıo 
ınentn b en-tedkılsı azırladıiı raporun [Denizli], Necip Alt Küç6ka 

Crab lçla Parti Kamutay lDenlzlı], Nafi Atuf Kanıu 
heyet7 azaıı içinden idare {Erzurum), Saim All Dil 

Dce ••çil 1 1 [ aıtıyoa b m 1 o an lıı:o emre Erzurum), Salih Cim 
hr. uıGn de toplanmıı- coz [lıtanbul), f erat Celil 

K.oaıtıyoau COven (Seyhan), Tevfik Tar-

mebuılar ıunla:::~ll edea man (Seyhan), Mithat Ay 
Falih Rıfkı At (. dın [Trabzon) komlıyon Par· 

R tb ay Anlıı: ) C • aı Kaplan [A ara ' ti rubunun önümüzdeki ıa 
Mazhar Cumen [~alya], la aGnkO toplantmna kadar y - ydın), t .. bıt ed•lmtı olacaktır. 

eni Mebuslar Mec _ 
Tu~:te An!_ içtiler .. 
hed : Fransız Dostluk Mua

esı Hariciye Encümeni
ne V ·ıd· 

Ankau, 7 ( Rad eri l • 
Blylk Mlllet yo ) - dakı kanun layihası da Ma · 
dlnko '"'tt Mecltııntn l 
1 

T maında iye Vekaltnın talebi Qzerlne 
en me .. aılardaa .~eni aeçl· bGtce enotlmenlne tevdi 

oeral Nacı ( 8 )eldı Ge oluamuıtur. Meclııtn ıelecek 
General K& ••a ' emekh ı 1 
(latanbul) Szıdm Karabektr çt ma ı pazarteıl 1GnG yapı . 

• a ull lı C lacalıtır. 
(Muila), em klt a lney rt (Sa•ı ) e H Amiral Fab- Ankara, 7 (A.A) - BG· 

Y 
un ' ibe ı C yük Millet Meclfıl btıdce, dl . 

alçın (Ç 1_ Y n ahit 

Ankarada Acık 
lı Bir öliJm. 

Ankara, 1 (Huıuıi) - 81-
yOk Millet Mecllıl bOdce 

encOmeal biro ıef• B Nuri le· 
da •I edilmekte olduiu Numü 
ae h .. tahanealode buınn 

3lm0tl0r. 
B .Nurl,Büy6k Mlllet Mecll· 

•inden çıkark~n Mecllı önün. 
de bir otomobil \arafıadan 

ezilerek haatabaneye kaldı 
rılmııtır . Bir bacalı keatlmek 
zarureti ha1ıl olan yaralı 
kurtulamıyarak hnyata ıöz
lerlnl kapamııtır. 

-·· 
Daladiye Pari
se Hareket Ettı~ 

Parla, 7 (A A.) - Pranaız 
Baıvektlı ve Harbiye Nasırı 
Daladlye, buıOn Cezalrden 
Fraaıaya hareket etmtıttr. 

•••ırı) Dı 
1 

vant muba1ebat, tkllıat ve 
••abatal D nttbap l ara taıdılıı: d • ma iye ile ziraat enc6menlerl 
•• ınGteokıbon Gen e, '1"'11 azoları busiln bnLümel mu B. Bek Varfo-
cl, Sadullah Co era Na- rahh .. larının ııttraklle Ttlr-
yla Cabıt y 1 ney, Hüıe- ki c h vay D.. J.ıs lerolır. •tın anıl tçınlı· ye um urtyet Ztraot Ban a On Uı 

ka11, Ettbaok •e Sümerbank Varıova, 7 (A.A.) - p0 . 

T6rldye _ r u ı h ı 

Parla, 7 (Radyo] - Çe 
koılovak · Maearlıtaa bu· 
dadunda •ahim laidtaeler 

baılamııtır. 
Çekoılovaklar ttuıO• ıaat 

20.15 de laududda bombar· 
dımaocla bulaamuılardır. 

Macar kıtaatıaa, bir taar 
ruz vuku buldalu takdirde 
mukabele etmek emri veril· 

mııur. 

Parla, 7 (Radyo) - 86· 
yllk beynelmilel aklıler 
uyandsrabdecek vahim bir 

bldtıe haber yerdtyer Hi· 
dl.e ıece, Macarlıtana terk 
edilen K.arpataltı Ukranya 

arazlılnden bir lnımının hu· 
duduoda Çekoılovalr ve Uk
ranyalı aıkerlerle Macar a1-
kerlerl ara1ında olmuıtar. 

Budapeıteden dıter blr 
telıraf a ıöre hGk6met hal· 
ya ve Almanya .eftrlerlDe 
bu ıabab hldlıeyl blldlrmlt · 

Ur. Dıier taraftan Prai ıe 
f iri de bu bidlıealn netice· 

lerl hakluDda Macarlıtaoıa 
her me1ultyetl nzerınden at 

tıiıaı btldırmlttlr. 
Çekoılovak toplarının bu· 

ıabah ıaat ıO da yeniden 
ateıe baıladıkları üçüncü 
bir telırafla btldlrtlmlıtlr. 

Praid•n ıelen bir telıra
f a ıöre .fU teblli aeıredıl 
mittir. 

B• aabah Lokacedo clva. 

ilk haberi Macar kayna· 
iından bu Hbab 3.40 da 
alınmııtır. Buna ı&r• muD · 
tazam Çekoılovak kıtaları 
ve Ulnaaya çeteleri otomo · 
btllerle ve toplarl.a hududu 
ıeçmtıler ve bir k6yl tıı• l 
le teıebltOı etmtılerdlr. Mu . rıada derin tahkikat• mev· 
lravemet eden Macar jaa· zu tetkll ede• vablm bfr 
darmaları zırhlı otomobili bldlae olmuıtur. Macar m ... 
zapt etmele muvaffak ol- labatıOsarı ıaat l 6.30 da 
muılarclır . Çekoılavaklar laartclye nasırını slyaret ede· 
topla ateı etmııterdlr. Ma· rek blk6metl meıul tutan 
carlara ald bir kaıabaya 8 1 bir muhtıra vermtıttr. Harl· 

Belgradda Bir Mü
l~kat Aktedilecek .. lllk maab .ı ron11z doıt - mum eyet eri halinde top. lonya Hariciye NHırı Kolo · 

ald kanune lleatınblD taadlklne la~arak mezkur bankaların nel Bek, Hıtlerle •e Alman 
y Hı barkı ya ık pllnçolarını tedkık Hariciye Nazar Fon Rıben-enclmenı relıl H .. an ::l kye etmlttir. trop ile 16rQ tO'- St d • • • d t • • • 

:•n talebi Gzerine tedktkaf ~- H ..,.. ıüo Varıov!,a"r::D·=:r.~-rbu oya ınovıçın ave l uzerı-
artctye enen ç n K / u 1 :u,.lıdaaor •e yab:~~:;;,Dı;::~n oy ere Aid Ol- Bir F -- AL ' ne mülAkat bu ayın on doku-

ınaoı •e a k V. 'l ranaız 1ıa .!11.u •• ,ııe,u.~::~~ b:~~:: · ~a_ ergı er. demisyen. C _ i zuncu günü yapılacaktır. Mı ~ enuz boledtye teıktlltı I e 1 Londro,7- Belır•ll•n btl· lundufuno 1ore, lıalya Ha 

emleketimiz~ ~."•cuı o'mıyan kôy •e na- novada Tevkif dtrtldtttne 16re Yuıoıla•J• rlclf• Nazırının Belgrad• 
d JSO biye merkezlerinde açılaesık E • • BatHklll Stoyadtoovlç. Al yapacağı ziyaret tamamlle 
.. e Çeıit •ineme, tiyatro •• plijlor dıldı. m•D Havo Nozm M·uıal buıuıi mohlyottedlr .. Sto · u ZÜm f;efl.Rff·· don alınacak be!edtye re- Parlı, 7 (Radyo) - Pa · Görtnıt, lıalyo Hortctre Na yadtno•lçln ltolyayo yoptıfı 

T ılmlorıoı n köy tdarderi ta- rlı okodemlıl Huındoa Jo zırı Koni Ctanoyu, Leh Ha- buıuli ,moblyetı•kl ztyorolln 

riliyor • rafındon olınınu• ve •lnema ~om Taro, Ctbuttye gitmek rtctye nozırı Bokt ve Ma- ~tr todeıl ıurettnde tellkld 

A 

tartfelerlnln de k- uzere Cenovadan ıeçerlren H edilmek llzımdır. 
nkoro 7 _ z gene oy 1 c•• odclye Noaırı Kont 

leu b I İ lraat Vekil idareleri tarafından yapılm . talyan karabtnerlert tara Şakiyi, bir av partlılDe tıtl · iki devlet adamıDID bu 
a cı 

1

l•n lnklıolını le· 11 k ı • fıodan t .. kıf edtlmıı •• f r· fıuatıon tıdtfade ederek ıl· 
mln ınak .. dtle D •ror •ımıı •e keyfi yet rok etmek llzore bu ayın bölıelerd zirai ahlilye Velıı:aletlnd•n •tlaA . anm~ hududların• iade edil- 19 ada B 1 d d yaıl vaziyeti tetktk edecekH 

e m•vcud bü ti "' ... mittir e ıra a avet et· lzG tGn ye ere btldtrtlmııtır. · lerl muhakkaktır. 
m çeıttlertnln kalite ve - Jorom Toronun pHopor · mtıtır . Moau - Yuıoıl.. mi•• 

Son dakikada Budapeıte-

den bildtr!liyor: Hudut tala· 
dtdl komlıyonundaki Macar 

irtibat ıafları da muharebe· 
ye tıttrak etmtılerdtr. Saat 
14.20 de Çekoılovaik topları 
yeniden ateı atmıılardır. 

Parfıte haııl olan ıntıbaa 
ıöre ltu hldlH Orta A vru • 

pada kinlerin yataımadıfı 
nı ıiıtermektedtr. Hldl1enlo 

nbametl bllha1ıa ıuodan 
ileri ıeltyor ki Leblerle ltal · 
yanlar Macarlar1, Almanlar 
lıe Çekoılovakları himaye 

etmektedirler. 
Budapeıte,6(Rad10) - Çek· 

oılovaklarıa' Macar arazlılne 
taarruzu ••tlreılnde 4 ıub J 
ve 5 er olmak ibare g Ma
car öldüriilmüıtür. Beı Çek 
ceıedl de arazi üzerinde 

kalmııtır. 

/ngiliz Nazır
larının Roma 

Seyahatı. 
Loadra, 7 (A A.) - lnıl· 

Uz Baıvektll Çemberllyn ile 

Hariciye Nazırı Lord Ha lif alu 
ıalı afto6 Lodradan hareket· 

le Parlıe ıelecekler, fra111a 
Baıveklll Daladlye ve Hart· 
ctye Nazırı Jorj Bonne ile 
ıörliıtOkten ıoura Romaya 
gidecekler ve cumarteıl ıü· 
DÜ oradan ayrılacaklardır. 

Suriyenin Yeni 
Yilksek Komi-
seri Beyr tta. 

Parla, 7 - Marsllyadan 
deniz yolu ile Sur iyeye ha·· 
reket edecek olan franıa
nın yeni y6kıek komlıerl 
PGbo ıon zamanlarde Surl· 

yede vuku bulan karıııkhklar 
tlolayJılle hareketini tacil 
etmlt ve dlin tayare de 
Beyruta ıttmlıtlr . 

•n• ttıbarlle ııımıerıı t S /ıl · · tu muntaaam oıdutu baıde O. N. 8. a1·ansmın Y&rdllı· b ı bıune baılam•ıtır. e ... urıye e Fran- ı ı ae et erının .,11.,m••• me••· 

Y 

ta yan zabıtaeının böyle ha · mal"mıt.· leılne ıellace, .allhlyettar 

apılan tedktkl - A k u TGrklyeye mab ere ıore sa raaı"ı Kı"m re et etmeıl burada hayre- Belsrad, 7 (O N. 8 . ajan mehafllde mevcud kanaate • l H 1 

l 

ıuı üzOm " il mucip olmuıtur. 'fQ 'VQ artcı·ye ıtt ı çe- d ) B ı 16re, buna mani olacak or- ı ı T 

er oln aded• 150 A Jorem Taro deniz yolun ıın aa - e ırad •IJHI mektetlır . Bu JI ıeç çıyor.? m h ftlt d 1 1 H tada bı~blr enıel yoktur. M ~ 
k 

üzn.mlerden 8 dan CtbuUye ıltmek Gzere e a D •• ta ya artclye E b k b J k L a •ırı a rşo-ı u .. IOD er Ol 1 lr 1, serea M 

yeme lk, ıaraphlc ._ eyrut, 7 (A.A) - ş... Mautlyaya hareket etmtı- l'lazırı Kont Ctanonun ya· f 

l 

• •urut d ._ .... m k B talya, ıerek Almanya Bel · G •J o 

mafa e verltlt ·ve lb a ÇIKan «Cb . 1 ıada elsrada yapacefı vaya l l'YOr racata z t 

1 

ronlque>' ıa t r. ırad •I• Budapeıte araııada • 

l 

e •• S ,, - f ._ 1 • ~ yarıyan ar ayrı a • urı, ziyaretin ev•• &de ıumAl(• yn le•blt ti e vn ı mıad•D m6rekkep bir de. - u • ~lr yakıDhk huıulOnO ıltl - Roma, 1 - Sal&blyettar 

odtlecoktlr. ot tedkık ederek z ye olyeıl neticeler .. receftne 

N ki l 

tereye t 

1 

h logll let vQcude ı•tlrmek oldu- d 
1 

• 1 d sam etltyorlar. mebaflllerden btldtrlldtllne 

a iye Ya11ta arına yakın • mt en a r "D ıun er e baaı ec· 

l 

ecnebi b ı r tunu 'J•Zı'/or b 1 Gene kaydolundufuna 16· 16re, Hariciye Na•ırı Kont 

0 

•n mmtakalarda bulunan de•lattn . ae 
1 ı• .. 10 orılo çıkan •e • a A ile Surlyenl Franıa Bu razete, fra•11z •• Su LI •- y 1 re, esaaen Yuroılavya kom· Clano, ıubat ayı-

z .. mler ıh t i 1 1 n ara d 1 v r ••••• uıos av 1 t 

1 

raç P o arak m•ia ıını aç rlye devlet a am arıaı an l f d aze e· ıularından blçblr toprak lı- nın ikinci nıafında Vorıova · 
• '••cek 1 llh d 1 ç•1•ıhi•oı eri tar• ıo on da tktıbaı tir •• ı • 1 e.-k- makıodı d ve laıaı•i• •• mDıtorek ınoo- olunoa lıalrerlero P•k h teflnd• deflldlr. Aneok hlt ya ııderek, Lob Hartelyo 

Suriye •• f tll~lota ~ınınaa, f ootlerl korum•t• d .. ot edl- ıetyet ••rllıelyo;. • •m· ktmıoye de keedl toprakla- Nezm KoloaolBekln ır ~·• ,.
00 

tr kıo· yor. .._.
1

, ... •fll.ıo kartlo· rındon bir ı•Y vermek lıto· {om•J• yaplıi• •lyorotl lo · 
•• ,.r. 1 ... etl•eıllttr. 



IAYPA : 1 TCRltDb..t 8 IKllldElJnJll ltll 

lnsa Niçin Ve Na
sll Aşı Olur? 

~·-~·".(ll.., · . ~ -'·''- .... 
ııılıL - ~ ·~ ' ••• 

1\. SEHIR HAB R 
«Bunu, anca~l:ı kalbimiz 
mile serbest kaldıktan 

anlıyabiliriz!» 

tama
sonra 

İnıilterealn meıhur piyeı 
muharrirlerinden Arthur Re 
ld ((tnaaa o için iıık olur?» 
Bathiı altında bir makale 
yazanı. bu yaz111nda •ıkın 
ıüzel bir tablıltnl yapmıı

hr. 
Aılea Kanadalı olan Art· 

bur ıtiorta ıtrketl memurlu· 
f11 akt6rUlk •e gazetecıhk 

yapmıı, birçok eıarler Yere
rek plyea muharriri olarak 
tanıamııhr. Şimdi loıtlterede 
yaııyan b• muharririn, «iıık
lar» «yemefe davetli biri» 
«aıla ayrılmak yok• tımlndekt 
eeerlrrl balba11a çek meı

burdur. 
«Aıık olma•ın bir çok ae· 

beplerl vardır, Bir kadına 
ltık olurum, çünkG ıözeldır 
veya cazip btr ıekllde çir
kindir. E1rarenılz veya •a· 
mtmtdlr . Ne ıöyleaem dtk. 
katle dinler veya biç orala 
olmaz, naziktir, . iyi kalblt
dtr, veya ılnlrlldlr, hırçın

d1r. 
Fakat hanları ancak •tk· 

tan kendimi kurtardıiım za
man düıüneblllrlm. Bu dü· 
ıüaceler lnıana, aıktan ıon

rakl iyilik devresinde ıelfr. 
Dealade bınyo yaparken bir 
dalı• ıellp ılzt ıularan dl· 
btae g6Uirae 1 naaıl oldu da 
t»attım diye düıilnecek va· 
kit bulamauınız. ::>onra dl
jer bir dalıa ıellp ılzl tekrar 
ıu1un yuzune çıkardı mı, 

artık dalıanın ttirlü mabt1e
tl hakkında bir takım fikir· 
ler derme,an 
IUDUZ. 

eder durur-

Atk meaeleılnde de böy 
ledlr. insan naaıl ltık olur, 
bunu ancak sahile çıktıiımız 
yaal kalbimtz tamamtle ıer· 
beıt olduiu v kıt düıüne 
biliriz. 

On altı yaıımda iken bir 
akttrlıl ıeverdtm ben. Ne· 

den; çüok6 bir eün benim -
le tankı bilyük adam olmuı· 
um ıtbl koauımuıtu. Ondan 
ıonra takdir ettlflm bütün 
meziyetleri kendisinde bul · 
mı ya, gazetelerde çıkan re 
ılmlerlnt keılp k ılp albüme 
yapııtırmaia baıt dım . O 
albGm dolunca bir albüm 
daha aldım, onu da, onun re
ılmlerf ıle doldurmaya baı· 
ladım. Üzerine Stlvla Silk, 
clltd lb diye ya~dım. 

Aıık o1muıtum. Fakat, 
kendlıı ile !kinci dt:f a kar· 
ıılaıtı§ım zaman beni tanı
madı bile. 

O, çocukluk 
ıeçtl 

aıkı tdi, 

YAZAN: Aıthur Reld 
biç bir zaman serbest dura
mazdım Onunla konuıurken 
adeta dtllm tutulurdu. Son 
defa ıörGtlüiümlz tarihten 
btr, iki ay ıonra ayyaı bir 
adamla evlendi. 

Ondan ıoara ıenç bir ka · 
dın heykeltreta iıılr oldum. 
Dalma mQcerret ıeylerle 

me11ul olan bir kadındı. 
Bununla bir resim mOze

ılode ayrıldık Daha doğrY· 
ıu hayali bir bayat yaııyan 

kendi bealtilme veda etmtı 
tim. 

Şimdi artık kendimi ço
cukluktan çıkmıı ıaydıiım 
için lıter ıüzel olıun, lıter 

olmasın, bana kartı ôyle 
pek fazla ali.ka g6ıtermlye· 
cek bir kadını derhal aeye
blllrlm. 

Bazan, lıtenlm d6nyamdan 
bambaıka bir dünyada yaıı· 
yan bir kadını da ıe•ebıle
cejiml düıünürdGm. Çuakü 
onun dlnyaaına karııarak 

yeni bir dünyaya çıkacığı· 

mı zannedeblltrım. 

lılerl ıüçlerl davete ılt · 
m~k, evlerine tanıdıklarını 

da•et etmekten tbaret olan 
ıık kadınların muhitinde 
yaıadıiımız zaman bunlar
dan blrlnt aevmemlze im · 
ki.n yoktur. Elinde kokteyl 
bardağı dudafıada sahte 
bir tebe11ümle kıaa k11a 
cOmlelerle lıonuıan bir ka· 
dlnın neılnl ıevecekmtılm 

Aynı aaloada onun gibi dıı· 
ha bir düzfnest var 

Ufak btr ıey, tçl11>de duy
duium küçük bir htı bir 
kadını ıevmeme ıebep oldu! 
Bir gün bana: 

- Ayakkabılarınız1 hiç bo . 
yatmaz m111nız? 
Demııu 
Onun böyle ıöylemeıt be

ni çok mütehaNlı etmlıtl. 
Demek ki dedim, bu kadm 
benimle me11ul oluyor. 

Btr kereıtode, bir ıeye ıa· 
bip olmak b ul ile ıevdlm. 
B•r kadın bana: 

- Beni ıımdlye kadar 
klmıe ıevmedı, demtıtr. 

O zaman, üzerinde baıka 
lmıentn erzu beılemedljl 

birJılnl buldum diye düıiln
düm, Halbuki ıooradsn al 
dandıjımı ani dam. Bir çok 
erkeklerin elrnf ında dolaı · 
malarandan bıkhğı tçln böy· 
Je ıöylemtı meğer. 

liır keresinde ıorduğum 

h iç bir suale doğrudtln doi 
ruya cevıap vermedlil için 
merak saikaıılle bir k dmı 
ıevml11lnı . Sooradftn ~ola· 

dım ki ıucllerım~ öule müp 
hem. cevap verit• oalnrı •yl 
lıltemeylş.ndeomtı Biraz aa
ğırmıı meger. 

Vilayetler /da-
• 

resı anunu 
Değişecek. 

Dahiliye Vekaleti vilayet 
ler idareıl teıkıllh hakkın· 
da bir kanun llytba11 hazar. 
lıyarak Baı•elıllete göndeı

mlıttr. Layiha teıkllitın tev
ıtlnl lıtlhdaf etmektedir. Vi· 
(ayetler ldareıl adı da de
ilıtlrtlecekttr. 

Vilayetlerin Be
led ·ye fl·sseleri 
Her Ay Veri-

lecek. 
2256 Sayılı kanun ile 

ıümrüklerde tahıtl edilip 
belediyelere ılmdlye kadar 
üç ayda bir dajıtılmakta 

olan yüzde on ıümrük hlı · 
ıelerlnin bundan ıonra her 
ay tevzii muvafık aörüldü
ıa Dahiliye Velılletlnden 

•lllyetlere bildlrılmlıttr. 

Büyük Ziraat 
Kongresinin 
Kararları. 
8ü1ük ziraat 

kongreılolo vermlı olduiu 
kararların kanuni bir ıekll 
de mecllıln taıdtklue arze· 
dilmek üzere kanun Jiylhl\· 
farı hazırlanmaktadır . Bu 
llylhaları hazırltyacak ko· 
mlıyon ziraat müıteıarmm 

relılıfl altınd Orman Umum 
Mildürü Hüınü Yaman V • 
kllet ziraat tktlıadlyeh bat 
mGıavlrl Fazıl ve Vekll4et hu 
kuk müırnlrlnden ibarettir. 

Komisyona mecltı ziraat 
enclmenlodea ıeçılecek bir 
ziraatçı, bir veteriner ve btr 
de ormancı m"buı tıtlrak 

edecektir. 
Kongrenin bu tedklkat 

komlayonunua yeni müıte
ıarın vazifeye aılamaatyle 
faaliyete ıeçecejt baber ve 
rilmcktedır. 

kaııoı keodımden fazla eev
mek lıtedifım için, ilendlaı 
ile lftthar etmek ıçıo, bazen 
erkekler&o bile kendlılndco 
yıtacajı btr vaziyette büyüt< 

b!r cesaret göıtererek yaft · 
y n bir kadıoı, b zan benim 
hıyat diye tahhl ett•ilm 
ıeyJ kendtstnde bulduğum 
kadını sevd!m . 

1ıte niçin aıık olduiumun 
ıebeplerf .. 

Fakat bOtQn bu ıöyledlk 
lerlml kelime ile de hullacı 
edcbtlirlm: 

Sevdim, çfiDlr:Q ıe•memek 
elimde deitldt. » 

r----:------_, 1 TURKD LI 1 1 Pazartesinden batk her 1 
gün çıknr. Siyaıal g zete •. 

Yıllıiı: 800 Kuruf 

Vilayetlerde vu atla 
Pazarlıksız Sa- Dü 

tış Usul • Topland l r. 
Ekonomi Baka o 

hfı, pazerhkıız aahı kanu· 
nunun dtier bazı vilayetlere 
daha teımılt etrafındaki ted· 
ktklerlne de•am etmektedir. 
Bakanlık, bazı vlllyetlert· 
mlzden pezarlıluız tatıı ka 
aununun tatbikatı etrafmda· 
ki mütalealarınan blldlrtlme
ılot lıtemlıttr. Yapılan ted
ktkler ve vlllyetlerdeo ge
lecek mütalealardan ıonra 
kanunun hangi vUlyetlerde 
talbtk edl1eceğl karerlaıhrı
lecaktır. 

VUiyetımlz avukatlarıle, 

Çanakkale vilayeti vuketları 

dün Hat ISde alır ceza mııh· 
kemeal ıaloaunda avukat 
Emin Vedat Çataloilunun 
reflllflnde toplanmıthr. 

Toplantıya Çanakkaleden 
dört, Gelibolu, Bııa, A.1va
cık, Ezine kazalarındaa bi· 
rer, vdiyetlm&zden 28 avu· 
kat tıttrak etmlıttr. 

Ruznameye ıöre muhtelif 
itler üzerinde ıörGtüldükten 
ıonra mesleki konuımalar 

yapılmıı •e toplantı aa at 
19 za kadar devam etmlı 

Orta T edı isatın ur 

h Ş 
Baro ltlare heyeti ıu ıe 

Jmti an ekli kilde kurulmuıtur: 
Maarif Vek&letl llıe •• Tevfik Baıaran relıllie, 

ortaokullarda tatbik edil· idare heyetine de Ntyazl 
mekte olan imtihan talimat- Akyürek, Emin Vedat Ça· 
nameaınl eıaala aurette tedkike taloAlu, Kaaım Sami Paylı, 
karar vermlt bulunmaktadır. Tevfik Zerdecldlr. 

Bu itle meıgul olmak Ozere • 
talim terbiye azalarından bır 
komisyon t.teıekldil etmlıttr. 
Komlıyon yeni imtihan ta
limalnameılnt kısa bir za 
manda bazırhyacakhr. 

Çalınan 
Köpek 
Yavruları. 

Mtrzabey maballeılnden 
Mehmet adında blrlnln Or-
latepe mevklforlekl koyun 
afılınclan d6rt dene koyun 
köpeğl yavruıu kaybolmuı · 

Dıfer tarzıftan hariçten li· 
ıe bıtarme lmtıbanına siren 
ıençlerln lmlıbmnlcrını zaten 
olıunluk ıekllnde verdıkle 
rlnden ayrıca bir olgunluk 
Smtıbsnına tabı tutulmama 
ları kkındeld dil k Maa· 
rıf Vekaleti tarafmdan ted· 
kik edtlmektedfr. 

Arazi VeBina 
Vergileri. 

1 
tur. Şılciyet üzerine yapılan 
aramadı köpek yavrularının 
Ortamandıre köy nden Ra
mazan oğlu Rıza ile Hüıe · 
yln oflu Halil taratmdao ça 
lındığı anlaıılmıttır . 

2871 Sayılı kanunla arazi, 
btoa •erıllerlyle bunların 
buhran verıllerinln buıuıl 
idarelere deni dolaylıtle bu 
vergiler bı11elerlntn munta. 
zaman alakadar dairelere 
"erllmedljl anlaıılmaktadır. 

Maliye Veklletladen vlli· 
yetlore yapılan bir tamimde 
borcu otan •lliyetlerlo her 
takııte ıaabt:t eden borç 
mlktarlarmı muntazaman 
ödemedık eri, borçlu idare 
ler•n borçlarını ödlyemedık· 
leri lçlo alacaklı vlllyctııııre 
tevziat yopılam dığı bıldirll. 
mlf, takıttlerln zamanınd 
b nlınya y tmlm 11 emre 
d&lmtıttr. 

Neşriyat: 

Olus 
Ank r&da ((Oluı)) adında 

b ftalık bir edebiyat ve.fık•r 

meccuuoıı çılrnrılmeğa b ı 

lanmııtır. 

Bu mecmuanın 

içinde 6U yazı'ar tulua.ıı k· 
tadır: 

«B ş1 ıken = H lil Ve 
dat Fır th», «Na ık Kema · 
le d r dü§Ünce r = Ahmd 

<< rnd T npmurJ) , «V r · 

hk = T Met•», «Ed b ya 

Ç lınan köpek yavruları 

aablblne çerllmtıtır . - -
Avcılar kulO~ü senelik 

toplar, tıs1. 
Avcılar kultibQ ıenellk 

toplantısını 9 lkltıcıklnun pa· 

zuteal ıünü akıamı kendı 

blnaaınd yapacak ve yeni 
idare heyetini ıtyırac Ltır - ..................... . 
Kari Jl~ktupları: 

f jdanlar hakkında bir dilek 
Bu aene ziraat müdilrü

müz bize aııh meyva fidan· 
lıuı yetııUrmtı ve bunlar1 
ucuz flatla 8 lmaktadır. 

Bu cihetten ço memnunuz. 
Yalnız eded& bJolere balli 

ol D bu f ıdanlar unc k p& 

~arteıl ve ulı günleri halka 
aatılmaktrı ve dtğer i:Üolcrde 
h D tçlnde, toprakl r altında 
bekl~mektedtr Helbukl eı· 
naf ve tüccer bugünlerde 
alıı verlıten vakit bularak 
fidanları alarnedıkları gJbi, 
aloolar da tatıl günü· 
nün uuk olma111ndan muha 
faza edemtyec,.klert korku 
ıtle alme.mcktıdırlııır 

Bu at ııın cumartesi veye. 
paz r günlerine de teımilı hu 
ıusunu likadarlMdan rlc 
ederiz. 

Ytrml yaıında tık ve ıüs 

16 bir kndtnı ıevdım . Be 
nim için bu kadın yftruyeo, 
dan ıeden. g6zel seıll bir 
illhe idi Yine iıık olmuı 

tum Fakat hakikatte ne 
kadar t ouüpıQı., noksan 
kuıurlu olduğunu iğrenin 
ce sevıılm ltalmadı . 

t.azao, ıevdJilmden daha 
çabuk soğumuıuoıdur. Ta
mamilr. zlhntnıl meftJul ctmtı 1 
ol n bir kadıo artık dıha 1 ~lt Aylıtı~400 .. 1 tımızda oıÜnBkaş lor = Muı 

Soora, bana karıı çok 
iyi hareket elttjloi düıüa 

düjüaı birini sevdim Bn 
diitGnce zihnime o kndar 
Je..letmlıtl kı, kuı111ndfl. 

fazla ılerl ııd~medi Ve ı Say111 3 • 
ben bir gün baktım ki, ar· Günü geç ip sayılM zsl 
tık ke:ıdta ol sevmiyorum. 1 kuruıtur. 1 

Daha bir çoklarını aevdım; 1 ADRES. 1 
baı111n<:i lnıan yalnız Y•ıı- LBALIKESlR TÜRKDILI 1 
yamaz diye, bu11ınd• baı· ------------' 

tefo Nı•1at Ôzön «T yntro 
taılhl = Ahnıet Kudıi Te
cer, ,( Reıtmde yrnt leıı 

zm = Z kt Faık lzer, Ay 

ran (Hikaye) = Sttb hattlo 
Alt», Şıırler: SmırıJe. aular= 

Ke01aleltfn Kamu, Anadolu 
Alp. rılrın, Ymaoca = Ah 
met ' u..ısi Tec r. 

F ata on kl rucı olan O uş 
mecmuuım kartlerlnıfztı tav 
siye edert7. 

1 
Her Yerde Me· 
mur Kulüpleri 

Açılacak. 
Bir çok yerlerde ıubay-

ra mahıuı orduevleri ol
duiu gibi memur kulCıplerl 
yrıpılmak üzere de tedkıkler 
yapılmağa baıtaamııhr. 

Haber aldıjımıza ıare, 

her vilayet ve kazada birer 
memur kulubü açılabtlmeıi 
için Vekalet tedkıkatta bu 
lunmağa baılıyacalıtır. 

Memleketimi%· 
de Nüfus Va

ziyeti. 
Memleketimizde ziraat 

bakımından nOfuı vaziyeti 
tedkik edılınce fU neticeye 
•arılar: 

3487 4 Köyde 12.297 .22-i 
loıan yaıamakt•dır. Bunlara 
l 0.000 nüfuıtan daha az Dl 
fuılu tehirlerde oturanları 

da tllve edecek olunalı. aııl 
k6J nüfusu m~ydana çıkar, 
ki bu da 13422718 lrltldlr. 

Köyde oturanlar yüzde 
76.1 dır. K6ylQ nOfuıu lı~ 
bütün nüfusun y6zde 832 
ıldlr. 

lı takılml bakunından 
Türkiye n6ıfuıunun çok bü. 
yük bir kıımının ziraat de 
me11ul olduğu ı&rülGr lı 
güç ıabtbl 4.635 523erkekteD 
3 383 260 u yahut 7üzde 73. 
4 Ü, 328 5677 it IÜÇ Hhlbl 
kadından 3096799 u yahut 
yüzde 94.2 ti ziraat tle uf· 
raf maktadır Şu halde ziraat 
nQfuıua yQzde 81. 7 tine •ı 
vermektedir. 

Ztraat ılyaaetl için bilba1· 
•• ehemmiyeti ol•n nokta 
memleket oüfuıun•n yaı va · 
zlyettdtr. 

Tdrklyede 40 yaıından 
yukarı olanlar aormalden 
aı•iıdır. Bu azlık harp za
ytatındab ileri ııelmltllr. Buo· 
dan baıka dilnya ve lıttklil 
harplerinde dolumun azlıtı 
tetir icra etmlftfr. Bılba11a 
bu ctbet 1916 - 1920 ıenHI. 
ne kadar daha bariz olarak 
göı:e çarpar. Ştmdıki hl!llde 
evlenme çafıoda olan bu 
dojumlular evlenmenin az 
lığından dolayı tekral" bir 
dolum noksanına ıebep 

olabilirler. 1932 Sayırnından 
bunun vukuu hıuedllmekle 
dlr. 

Fa kftt, küçük Yftıtakllerln 
nlııbetl b~ıka memleketlere 
nlsbetle çok iyidir. Bu Tür
kıyeoln gençh~lne alimetttı· . 

Birinci büyük 11111f huıün 
15 yeıındadar. Ve bundan 
ev•velkl 11nıflara nazarnn 
hemen hemen bir mlsll fıaz· 

ladır Bunu müteakip 48 52 • 
yaşlarında bulunan ıııoıfla ı ın 
hepsloln ihtiva dtıklcrt n . 

ada huluoan aınıflnr hayata 
atılmağa doğru y klaınıak 

ta dırlar 
Bunn mukabil vaılı ıınıftar 

lhtl)•arlara n zazan tabii bir 
ıekılde az olnrok bulunmak· 
tedar. Şu lıf\ide z rflat &le 
uğrP.{lfttı 1 .,rın aay111 gel~cek 

tt'oeler lçlnd oldukça yük 

ıel(cel,tfr 

Dr CbrlstlAnaen 
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l 11tlRCIKIMJll iNi TORltDb..I 
SAYFA: J 

T unanın Eğe Denizi· 
ne Bağlanması Fikri 

= 

1 

tlmanya, şarkla olan iktisadi alakasından do- I 
ayı Akdenize daha kısa ve daha serbest bir 
Zor ili yolu ile bağlanmak istiyor. 

a ıaz.eteat ya:zı'Jor: · 
«Ha'!delberıde çıkan«Z Suliaa - Çatuıkk l• - Se yazmııtar. Bu yazlyf sıhem-

ltıch lft f • llnik ite 11000 kılometredit. mlyeUoe blnaeo aynen ıktl-
~ 6r Geopolıttlc» Rıec· ihuHınıa teırlnlnlaanı Yani Tlmok nehrinden bat bu ediyoruz.: 

ıınde T MJı- lıyarak Tunayı takiben Ka· - Anupttoın buıüokü 
balaD unaDıa Ere denlsıne radenı~deıı •e Boiazlardao politik ve ekonomik taa!ll:&U 

b 
nıaıı hakkında nıühl• 

lr makale 
1 

ıeçlp Setaaı•e varan bU yo· 

Eıaıen bu 0::~':' A~tmlttir. lun uzunluiu 1970 ktlomet· 
aın y I& ' nııuıya redir ki bu, yukarıda auo 
leıını ~e=ı Şa~kla muka•e· lunan projldcn ı 070 ldlo · 
te t h .. e en meıelele metre daha u'Zundur. 

.abl.bı ıtıl •dll•tttlr. Makat111:. Yok 
L 

ıc tatıyan vapurl rao 

b.. o •n odolf Luıt11. b' "' me .. l De lrlerd~ bette •ekiı, de 
eyt dalaa 6nce or-taya t Diz.de ite ıaatte 20 kılomet 

••det a mııta. Anı1uıdaa •e .. re İcatettlklerı nazarı ltlhare 
arazııtaıa Al 

llbak maara1a ahnıcak oluna, böyle bir 
ıadan aonra tekrar or-

~aya ablan bu mesele baL . ıemı Tımok Suhna 
•lDda•-ı • - Karadeotz - BoXrazlar 

ıa: yazıyı hGll s 
Y•ruz: •• •dl · - Sellnlk yolunu 164 ıa-

- larlcla ölaa ık atte almaktadar. Tırook 
•llkHı itibariyle bGyG~ıAadt Vardar yolunu ıee 113 ıa 
ID••Janın Akd L atte katedecelttır kt arada 
lcua • d h enıze daba 51 ıaatltk btr taearruf me~ 

l • a • ••rbeıt bır ıu eut olacaktır. 
yo u ile bailanm 1 
dır. ••• lıım Muharririn yaphjı hesap 

Çl11lıQ: flmdtkı T lata ılre bu kanahn •tlcu-
baı ti k uaa •kın· da ıelmeal için 400 milyon 

k e •Pah bır denlt l A 
aradenızJen latanb 

1 
° •n iman markına ihtiyaç •ar 

Çarıalrlrale Bo u •e dar Ye bu; on beı ıene zar. 
~erek E lazlarından ıe fında meydana ıelebllır. Mu· 

L 1• dedlzlne •e 
cam: ondan ıonra Alcd an harrtrln bu munzam iti Bal· 
çıkar . enlze kan de•letlerlnln ya l nı:i ba-

A.lmanya ile A1cd tına J&pamıyacıklarını Ye 
11nda en eniz ara bQyQk de•letlerden birinin 

nadan ba;r~Y::nbıet leytT, Tu yardımına mubte ç bulunduk. 

V r uoa 1 - l k - ardar - Sellnık ka arını ıoy eme tedir . Böyle 
b&hJl. temin et •- muazzam bir ite alrebllmc 
le .... "' aılnı 1 1 indir. Bu kat1al 

1 1 
1 tın ise O devletin bu itle 

..1 ç n icap h e•en proj• dah aya ti rnenfaatletı bulunmak 
b a umumi le b d 
•rpte haıırlaanırı umum' • e er. B6yle dıt de•lct 

ııarpten ıonra rla b b 1 de ancak buıOnkO bOylk Al. 
ta Yu 1 u uıuı . man'I d Al 

101 ••ya1a bir tekhf a ır. •e manyanın 
Y•pıhnııhr kendlıınl Akdeaıze çıkara 

Haaırlanan bu cak bôyle hır yola ihtlfacı 
te bu L projeye 86 . Yardır . 

••nalın tunadan M 
ta•a m b d 0 Muharrir, bu l.analın Tt· 

le 
en.. ın an baılaya· k 

ra ırmatı takıp etmeıl ve mo nehrinden batlamaaı 
•ardar nehriyle bt 

1 
için ataiıdakı esbabı mucı 

K r •terek beyi ileri ıirmektedıt. 
umano .. dan ıeçlp Se.ll 

nıfe ulaıma11 llzım rel k 
Halbuki buıün Mora•a me -men-
ıabından zlyadtı kanalın Tu 
aaya dökCllen Tımok neh 
rlyle boıalmaıı projeıl daha 
tlyade teccıh edılmeSc te 
titr. 

Muharririn Leunte ka
nal adıth verd. 1 hu kani 
Tırnok llebrlnl alrıben Zay 
çare ••rmalcta oraı::lan Be
yaz Tımoku takip ederek 
5•lrlıre ulatmaktadar Ka 
Dal bö,lelılsle Nıt ·n Nııo 
•adan k M r•çere orvayıı va 
racalctır Sathıbablrden 450 
metre JOluekllj1nde bulunan 
Preıo•adan seçmek ıuretıy 
le Morova - V ardar yolty 
le Sellalfe çıkacaktır. 

Moro•a Verdııır ara 
ııodakt kanal, 60; Tunadan 
Se1inlie kadar olan bOtGn 
bu yolun uaunlufu ile 550 
ki lometre otalaktsr. 

Muharrir, yollarda&ııı du 
raklara ~e 111eaave lratedtllr
lcen kaybolunacllk zamanı 
b~ıaplıyarak bu yolun 11za-

11aı 900 kilometre uzunluk 
araedeceffoi ı6yla mektedır 

lialbukA Ttmek neh,ınden 
Tua, 1 ••• meoaabı o an 
Sulıh L 1 

Eaaıen Tuna meaeluıntn 
Demtrkapıdao IUbareo kö· 
kinden halli icap etmekte· 
dlr. Bınacnaleyb bu itla ten 
kıt bir tarzda •e paraca 
halledtlmuı daha muvafık 
tır. Daha sonra kanalın ya 
Palmuı lçla müoasf!betlere 
ıırtılltr. ÇünkO bu ıayede 

kanalın inıaa ı için zaruri 
bulunan elektr l" teılıstada 1 

1
1 meydana getırtlm't olur. 

Bundan maada Tımok •i· 
1 zında baılamaaı ikinci bir 

:zarurettir. Çiinkü; o nokta 
Romanya, Yuıoılavya ve 
Bulıar ıtan rıbı üç Baıkan 
de•letıntn birlettlil yerdır. 
Bu Jıe , bu iç deYletln de 
bu •ıle ali.katını temi o et . 
mek demektir. 

Bulıar ıaaeteı>. orta Al 
manya ıtbı ene.jık ve pa 
raya malık bir devlet var 
ken meaeleyl ctddl tellkkı 
etmelır tlzunıelecel}I fikrin
dedir. 

Zora ı•zeteıl yazı}•or: 
«Polonvanın ukl Sofya ıe 

fırt Vladıalav euonovkı 
Bükreıte Polonya, Roman~ 
ya Yugoıla•ya ve Ruıcuk 
- Curkovo tranıltlot g6rOı 
mf'i• mernur komlıyonu• ı 

vunuo veçheıl hem~n bütdn 
defletlerln Avrupe, Aıya ve 
Afrıka kıtalatı aratındakl 
ticari nıübadeleyJ elıtıde b11· 
lundurao Akdenlze tem•yİf 
etmelerini zaruri lıulmakta

dır . 

Orta - Ş tk A nupaaın· 
dAn Akdenlze kadar olan 
de•letlet i~lo colrafl yoİ 
Egtı denlz•dfr . iıra Boi•~ 
lar ıerbeıtlılnlo müemmen 
bu' uomaaıo,. raimcın Kari · 
deniz, kapalı bir denizdir, 
•e çok ıtddetlı fırtınalar bu 
yolu lmkAnaız1aıtırnıaktedlr 

Bununla hetabu ıarkl 
Avrupada flmendlifer yolla 
rı tetkik edilect'k oluna Jal· 
nız tlmalde bulunan 9ulıa
rltlao btle bu denize uygun 
btr methal!e b•tlı detıldır . 

Bu iti• teknik bakımın
dan lmklnaızlağı Tuna 6:ıe· 

rlndeo ıeç~rek lomeaya 
ile Bulııutataoı balhyan de
mfryolunun bulunmamaaı ve 
Bulgar trenleriyle Yu · 
nan trenleri arasında btr it 
ttbat m~vcut olmamaaıdır 

Roman1a ile Bulaarfıtaa 
eraamda yapılacak olan bay 
le bir demtryolu, Şark - Or 
ta A•rupuı de•letlerln1n 
Akdenlze çıkaıalarını temta 
edecelı; bu he tıbu memle
ketler in Yakın H Uzak Şark · 
la olan mu•aaelenlo en ln 
H ve kelllrmeainl meydana 
retırmlt olacaktır. Bundan 
maada bu yol, bir yandan 
da Yunanlıtao ve TOrkiye 
ıtbı Balkan memleketleriyle 
dlfer yandan 1 unaaın ti· 
malinde bulunan Romaya 
Polonya, Macarlılan •e Bal 
tık d•vletlerl ve k11men Al 
manya ve Çekoılavakya ıl · 

bı de•letler beyntade en H 

ri ve en uyıun muvaıele 

y1 temin edecektir. 

Buıünkü menut mOoaka
le hatlarını nazarı ttlbare 
alacak oluuak bu köprüde 
tlmalden: 

1 Şraki Pruıya - Bal-
tık devleti eri V utova 
- Lwov - Çernovllz yel
ları; 

2 - Berlıo - BrAıla• 

- Katovlıte - LWo• 
Çernovltz yollan; 

3 Berlln Drezeden ı 
Prai - Keıltae Eplato-
nla - Bükret yahut Kapeal 
- Mıko Karakal yolları 

4 - Pral - Viyan• 
Budapeıte Temtıvar 

Kara yova yolları bfrleıecelı Ur 
Ct-nuptan da bu köpr6 

den baıh,aralc: 
1 - Sofya yahut Fıllbe 

- latanbul; 
2 - Köpr6 - Vara•; 
3 Koprl - 8urgAZ 

yollara blrleı~celctlr. 

L M 

Türkiyenin Maden işle
rindeki Büyük Çalışması. 
Beş senelik pldn, zam;;;;;dan evvel tatbike baş· 
lanmıştır. Bu planda maden çalışmalarına 

büyük yer verilmiştir. 
(Dünkü yazının de•llmı) 

Aynı zamaDda Zonguldak 
kltmlrii Karabilk teıebbü · 
ıüo6n hır •namını tetkıl eden 
20.000 Kw fık elektrtk lı · 

taıyeounu beıltyecekur fab · 
rlka; 1ene .. e 200.000 metrik 

ton demir ııtlhtıd edecek 
tar. Bu mtkdar, Türklyenln 
halihazırda ıhtıyacından faz· 

ladır 
DJjer tarııftao, M. T · A 

kömür aramakta duam 
etmekte olup, Azdayay 

Erganideki Büyük T e
Bitmek üzere .. • 

sısa 

Bu Mükemmel Eser Çok Yakın· 
da Baıarılmıf Bir Hale Gelecek 

Erıanl bakır madeni te· macleoSn ııletm• tecrObelerl· 
ılıatı. lfletmutnl temin ede. ne bu ıünlerde batlanmıt 
cek bir tekilde telsemmOI olacaktır. Tecrübelerde bu· 
etmlf bulunmaktadar lunmak üzere EUbanLı tara· 

Menimin 16çl6klerlne fıodan ıeçtlecek m6teh•111
• 

rajmen ıerl kalan ve tlll bir heyet ıene buıQnlerde 
ehemmiyeti haiz bir k111m Erganlye gidecektir 
lntaahn tamamlanmHına Yapılacak tecrübeler her 
da azami bir ıayretle çalı büyük ve yeni tzabe t,.ııa· 
ıılmalstadır. tında olduiu ılbi fiç •Y ka. 

Haber ••rildlilne röre dar ıürecek ve bu aıüddet 
içinde ancak az bir miktar 

4 - Saf'Ja - Selinlk - d• b•kır lıtıbıal edtlebll• · 
Atl ıı a~ 

5 - Ftltbe - Dedeaiaç; 
6 Sellnlk -· V alona; 
7 Nit - Adrlyatik de 

nizl yolla11 yine bu köpr6-

den baıhyacaktır 

Tunanm ıtmall•de klfn 
memleketlerle llalkau dev· 
letlerl, Yakın ve UZllk Şa-
rk araaındakı ticari miiba· 

de leler: 

Deniz terlklyle: Bal-
tık ve tlmal denizleri -
Lasnant -- Septe Bofazı · 
Yunan - Tirk limanları •e 
Uzak Şark; 

2 - Kara tankiyle: Vı· 

na - Budapette - Belarad 
Ntı - Selinlk; yahut Sofya 
- Edıroe - lıtanbul yolla
rlyle yapılmaktadır. 

3 - Kara ve ıu karııık 

y :>ilan tae Tunıı yollarlJle 
Köıtence yoludur. 

Halbuki Tunamn ıtmaltn
de kilo devlet lerle Baltık 

memleketleri için bu yollar 
çok pahalıya mal ot malda · 
dır . ~&tün bunlar, Roman
ya ıle Bulıarlıtftn ara11nda 
bır derniryolu k6prüıiio0n 

biran eYvel kurulmaaını za 
ruri kılmaktadır. 

Dlfer taraftan Balkan 
devletleri de bu köprünün 
kurulmasından huıuıi ıuretlc 

ve ayra ayrı faydalanacak· 
lardar. Meaeli, Komanya bu 
eııyede Eıe denizine. Seli
nlje ve Adrlyattk denizine 
dalaa uyıun ve lıreattrnae bir 
yoldan çıkrnıt olacaktır . 

Bulgarlıtnn yollarının bü· 
tin httkametlerlnde tam bir 
hareket ıerbutlıtoe malllc 
elacak ve Avrupa ile Yakın 
Şark lteynfndekl tranıttten 
bGyGlı lıtıf a deler edecektir 
Yunanlıtan Sellntk ltmanı 
tranıltlndeo faydalanacak· 
TOrklye de bu yol ••Jeıln~ 
de Şarlcl Avrupa tle en 
lceıttrme btr halde batlah 

cekUr. 
1939 Seneslnla mütebaki 

dokuz ayında ıtttlkç• nor
mal kapaılteye 1akla1mak 
Qzere iıtlhıal arttırılacaktır. 
Sene ıonlanna dotru tıttb· 
ealltın normal kapaılte1I 
bulacaiı kuv•etle umulmak· 

tadır . 
Btlındlil ılbl Erıanl ba· 

kır madenlerinden ıeae•I lı· 
ttbıal edilecek ttandart ba
ku miktarı 8 • 10 bJn ten 

raddeatnde olacaktır. 
Gene Eti bank taraf ı•daD 

tılettlen Ka.,anhaae bakır 
madeninden aenevl lhtlbıal 
edilmekte olan iki bin bıf 
yüs toa bakır bu miktara 
iliYe edlllrae t939 ıe•••1 ıo· 
aunda bakır lıtlhulltımız 
10.000 tonu açmıt olacaktar . 
Bunun da memleketimiz 
için ne kadar miblm bir di · 
vlz kaynaiı olacaiı itlklr · 

dır 

Erganlde vücude getlrJ· 
len ve bugGnlerde iılıtmlye 
açılan tealut aruında ez· 

cümle ıualar •ardır: 
3000 Kllo•atlak buhar ıan· 

trah, tuz ceYherl aktmüle 
etmlye mahıuı bOy6k akl · 
müllıyon tealıatı , rıffnaj 
fannlar, yilıde y6rezenell 

izabe teılıatı . 

Bualardan haıka m•as· 
zam Ye moderD aakllye Ya 
11taları ile ıtok, ıllo ve ma· 
ia:raların lnıaatı da ikmal 
cdılmlt bulunmaktadtr Ha
len tnıaaına ~ahıılan teıı .. t 
aruında muamele ltOroları 
da bulunmaktadır. Bu mi· 
nuebetle tunu da ka 1clıde 
llm ki, madende çahıtırıla
ea k amelenin konforlu bir 
hayat ıeçlrılmeıfnl temin 
için ılnemaya yarıncıy• 

ka .. ar her t•Y en ince tefer 
ruallna kadar 8l10n8lm61· 
tQr 

1 

y~ Karafaeılda bir nılktar 
bufmuıtur. ilk arattırma
lar, memleketin çömlekçtltk 
merkezi olan Kütah1ada 
yOkıek dereceli zenıln linyit 
madenleri meydana çıkar. 
mııtır. Bura11 lıtanbulun de
mtryolu ıle 200 mil cenubun· 
dadır. ikinci bet senelik pil· 
nın muhtelif rayelerladen 
biri kha1a endGıtrlılnl lnkl 
ıaf ettirmek o\duiuna a6re, 
Uoylt ıadece cenubi T6rk1J• 
lçtn elektik tıubıalinde kul· 
)anılmayıp, amoayak •e me· 
tıl alkol ıtbl, kimyui mad
deler ııtıbıalıod• de, lıtımal 
edılehtlecektlr. 

Tirkler bu maddeyi «hydr• 

ıen•tlon» uıulii de k• ••etil 
bir ıazolto membaı yap••ll 
diiıOomektıdırler . Bu ha'f
saoın JhtiY• ettlil lıömGr 
hakkında talD adetler 1ok· 
tur. 1937 de yapılan tab· 
anınler 100,000 metrelik ton 
kadardır. Her ne kadar tek· 
nlk bakımından bu llayltl, 
elektrik veya gazolin •eJa· 
but her lklılnln 11tlbaaUade 
kullanmak mümkln lı• de, 
çok büyük manaflar thtlya· 
rana mGtevakkıf olmaıındaa 
dolayı, bunun yapılıp yapıl . 
mıyacaiı ıüphelldlr «Hyd· 
roıenatlon» uıulünüD tatbik 

ımklnı Tlrklere bllhaıaa 
pek caıdp 16rinmektedlr. 

Bir çok lüzu111lu iptidai 
maddeye ıalalp almakla ta-

lihi bulu••• Tlrklyede, ti•· 
diye kadar biç petrol bul•· 

namamııtır. Hemen hudud· 

larıaa yakın, lran ve Ruıya· 
da büyGk petrol .. balarının 
TOrluyede htç me•cut olma· 

111811 tronlk bir mahrumiyet 

Ur. Yirmi HDe Mek-
ııka •e Tek... petrel 
ıahalarında tecrübe 16r· 
mOt olan Cevat Taıman lı· 
mtnde bir Tlrk tarafında• 
idare edilen M. T A. nı• 
petrol ırupu, petrol arattar· 
malarına devam etmektedir 
Taımaala birlikte bir düzü· 
ne Amerikalı petrol miite· 
huııaı çalıımaktadn. 1937 
de birçoju 11ğ çıkmıı olan 
52 kuyu kazılmııtar . Yalnız 
Çanakkale f mtldadında Mii· 
refte cl•aranda ve SurlJe 

hududu yakınlarında Adanada 
hafif petrol emaretlerl ıörOI· 
müttiir. Maaaıaflh, Mar · 
din clYarıoda; Dicle nehrl•ID 
iki taraf .ada ki Oçüncl arat 
tarma mıntakaaında. p•trol 
ltulunacalı kuY•etle l•lt 
edilmektedir Bn ıoD mal\\ · 
mata nazaran, 2.500 a1ak 

derlnliie kadar olfuz edlldlil 

ve elan aondaJa deHm edil· 

mekte oldutu.fakat aeUce iti· 
barJle pek az 11zıntı elde 
edıldlll bı lcltrllmektedlr. Bu 
mıotaka, lralnn Muıul pet· 
rol aahalaranın 100 mil ka. 
dar tlmalfntle Ye Kafkuya · 
dald Ruı petrol aabalarınıa 
da 200 mllden biraz daha 
fasla cenubu ıarblılncledlr.» • uotas•na lcadır o an 

llDeıafe 870 ldlometredir· 

baltye 1 heaabt;o-!e Kurıer 

Ploakı ı•aetHIDe blr yaaı 

Bunl,.,dao maadn yapıl
m~kta olan, yahut proje"" · 

lllltie bulun••= • ••t bulunacalltır. 
E,aanl bakır madeninin 

{ Senu .tirdi••• .. ,fada) 
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Gayri Menkullerin T es
cil Ve intikal Muamelesi 
Gayri mentullerm satı ş. veraset, vısiy6t gibi ~atlerde 

tapu dairelerince yapılan tescil muameleleri. 
Gayri menkullerin teıctl 

ve intikal muamelelerinde 
kolaylık temin! maluadıyle 
bazı tedbirler ahnmııtır. Bu 
huı•ıta Mal•ye Vekiletlnden 
•lllyetlere ıu tamim ıön 
dertlmlıtlr: 

( l Gayri menkullerin ıattı, 
•eraıet, ••• ı,.t, hibe a•b• 
hallerde tapu idarelerince 
yapılan tea,11 muameleleri 
dolaylılyle tapu ı l cll muha 
fızlafı teıktlltı olın mahal
lerde kıymet •ukuat Yata· 
kaıı •ertlmeal için beheme
hal feraf ilmühaberi veya 
beyanname aranılmaıı ll•ım 
.reldtfl halde bazı mahaller· 
de bunlar te•dl edilmedikçe 
kı1met •e •ukuat Yarakaıı 
•erllmeılnde tereddtld edll
dlll anlaııldıiından aıalıda· 
ki buıuıatın teblljlne lüzum 
ıörGl m iiıUir. 

RHmi ferai •e intikal 
muameleleri yapılacaiı za· 
ma• alikadarlar tarafından 
iki kıta beyanname tanzim 
•• bu beyannamelerde• bir 
nüıha11nıa mahalli verıı da· 
lreslne tevdllne dair olan 
727 numarah kanunun 3 
ne& maddeıtle konulmuı 
olan bGküm bu kanunun 
2l-12· 1934 tarih ve 2644 
ıayılı tapu kanunı,le ılıa 

edılmlı olmaıına binaen or· 
tadan kalkmıı •e •aııtaaız: 
•erııler tarh Ye tahakk .. k 
taltmatnameal•ln buna meı· 
neci b11lunıa 59 ncu madde
ıl h6kmü de tadile uiramıı· 
tır. 

Tapu ılctl nlzamnameıl
aln 14' ncü maddeılade ta -
ıarruf muamelelerine atd 
bilumum taleplerla tahriri 
olacaiı J&zılı lıe de reaml 
ferai ve intikal muamelele· 
rln Japılmaaı için behemehal 
be1anname ita olunacaiı •e 
be1anname tanzim edilme 
dikçe kıymet ve vukuat Ya· 
rakaaı kHtlmlyecejl hakkın 
da bir hükGm me•cud de· 
ilidir. 

MılOm olduğu üzere ferai 
ve intikal muamelelerinin 
•arJdat idaresinden •erilecek 
kıymet •e •ukuat •araka11· 
na mGıteoiden ya11ılmuı: 

(1 intikal yapılacak olan 
1•1rl menkullerden bu inli 

kal ve teactl muameleleri 
dola7lılyle tapu idarelerince 

alınacak reımlo teıbtttne 
esaa olmak Gzere o ıayrt · 

menkulQn vergi lcayıt ve 
kıymetinin tapu ldareıince 

blldlrllmeıl: 

(2 Satıı ıılerlnde, ıatılan 
ıayrl menkulün vHgl nokta 
ıından lllılllnln keallmeıt, 

(3 Veraı ka1ıtlarının bu 
intikal netlceılne ıöre yeni 
aahlplerl namına teılı ve 
taıhlhtntn temini; Mak· 
ı a t 1 a r ı n a matuf bu 
lunmaktadır. Ferai ve lnU
k~l ~muameleleri dola 111lyle 
kıymet •e •ukuat •aralullı 

verllmeıl f çln alikadarlaran 
iki ntlılaa beyanname veya 
llmGbaber tanzim ederek 
bunların bir nüıhaaını all 
kadar varidat idaresine tey 
dl •deceklerlae ve bunun 

üzerine kendilerine kıymet 

•ukuat varakaaı verlleceilne 
datr vaııtHız •erıiler tarh 
•e tahakkuk tallmatnameıl· 
ofa 5!:1 ncu maddealyle ara
zi •erılılne ald 3 ncü taU
matnamealnln 18 ncl mad· 
dealnde yazılı hiküm de kıy. 
met ve vukuat •araka11nıa 

ve tahriri müracaatlara lıtl
naden verilmesini temin lçla 
koamuıtur. intikal muame· 
leleri dolaylılle kıymet Ye 
vukuat •araka11nın lıı:eıllme

ıl, allkadarların bebem•hal 
beyanname •e llmGhaber 
tanalm ve te•dl etmeleriyle 
meırut deilldlr. 

Alakadarların tanzf m ve 
bir nüıhasını •arldat ldare
ılne tevdi edecekleri beyan
name yeya ılm6haberler iz. 
erine kıymet ve vukuat va· 
rakaıı verlleceil aıbı tapu 
ılcll muhafızhiı teıkllltı ol . 
an mahallerde ıahlplerlnla 
m6racaatlara üzerine intikal 
yapılacak ıayrlmenkulun ne
vini, bulunduiu mahal ve 
mevki lımlnl, ıablblnla adı
nı, ıoyadını, lkametalbı ad. 
realnl, ıatlf bedelini •e ala -
aın lımlnt ihtiva etmeli Bııte
re tapu sicil mu haf ızlıiından 
yaztlacak iki nüıba tezkere 
den bir nüıhuının varidat 
ldarealne te•dil ıuretiyle va 
ki olacak reıml mGracaata 
milttentden o mez116r •ara
kaların tanzim •e ltaıı il · 
zımdır. 

Henüz tapu ılcll •lllam· 
aameal mualblnce teıktlitı 
yapılmıyan mahallerde ııe 
ıımdlye kadar cari muame· 
le•ln tebdiline mahal olma -
dıiı cihetle bu ııbt mahal
lerde Ye keza t•tlılllt olan 
yerlerde de dahil olcluiu 
halde vera1et lılerlnde 4644 
aayıla tapu kanun11nua 
22 ncl maddeılnln ıon fık· 
ra11 mevsuuna giren mu-
amelelerle tapu kayıdlırın
dan hukuki lnymetlerlnl 
kaybetmlı olanların taıyJ. 
yeılne dair olan 8 6 929 ta
rih •e 1515 numaralı ka. 
nun h6kmüoe dahi) mua
melelerde her halde kıymet 
vuakaaı tçln ilmühaber ara
nılma11 icap eder . 

---c:::P"o::. c:----
ltalya Habefi•
tanı Hala Zap
tedemedi mi? 
Parlı,-- Htrçok devletlerce 

halyanın Habeılltan üzerin
deki hakimiyeti kabul edd
dlil halde Habeılıtaaın elin 
tamamlle zaptedllemedlft 
kanaatini uyandırabilecek 

bir mOracaat vuku bulmuı ~ 
tur . 

Müracaat, MHletler Cemi
yetine ve Habeı kabile re
lılerl tarafından ya pılmııtır . 

Üç mGhlm kabile refılerlnln 
imzalarını taııyan bar muh 
tıra Milletler Cemiyetine 
1röndertlmııt1r. 

Bu muhtırada Habeı mil· 
letlnın elln ltalyanlara teı 
llm olmadığı ve m\lcadeleye 
devam edildlfl blldtrllmelcte· 
dır. 

ikinci bir muhhrada, Ha 

Fotoğraf da 
Sinema da 
Yalancı. 

5:otofraf 1alaD ıiylemez · 
derlerdi, ılaema ile fotoi

rafta da hile olacağı meyda
na konuldu. Buıün ıeae ıl · 

nema bir hakikati daha or
tadan kaldırmıı bulunuyor. 

Her du1dufumus ıea aılında 
o ıekllde .leilldır. 

Bunu ılaema ••htl kabile· 
lerln, A.merl"•D 1erltlerlnla 

ddtnl taklit etmekte k•lla
Dılıyor: Artistlerden ltlrt ln. 
ıtlızce bir cümle ıöy)Gyor. 

Bunu, filim makl•eal tenin -

den baıla11p okuduiu za
man aalaıılmaz bir llıaa 
oluyor. 

Bu ıuretle, her ıramofoa 
pllfı, ortaııadan baıla1ıp 

muhite doiru ıelen bir lln• 
tertibatı ile çalındıiı takdir 

de b&yle ıarlp bir llıao ••
ya ıarkı teıkll edebilir. 

$arlonuo «aart zamanlar» 
fılimlnde~ı6yledfil ıarlp ıar
kı da bu ıekilclo teraladen 
9alına• bir pllktan baıka 
bırıe1 deillmtı. 

Bıhkeıir ıulh hukuk 
hikımliiindeı: 

İıkender köyünden ölü 
Hacı Süleyman vereıealnden 
torunları Mehmet Alt ve 
Hasan ve ölü Zebranın ko
ca11 Halil •ekili avukat Sab-

ri K.oçağın milddeaaleyh 
Dıkılttaı koytlndea Alt ojlu 

Durmuı vekili avukat Bohor 
ve Bektaı oflu Hü1e1ln 

aleyhine açılan meni maraza 
da•aaının ıörülmekte olan 

m11bakemeılnde mlddea
aleyhlerden Dellkhtaı kö 
yünden olup halen tkamet
ıibı meçhul buluaan Bek 
taı Bahar ollu Htııe1ln l:aak 
kında mahkemece verllen 
lllnen tebltl•t Qzerlne ya
pılan teblıte raimea ıelme
dlflndea hakkında ııyap 
kararı •erilerek bunun da 
yine tlln yolu ile tebliği 

kararılr olmuı bulu•duiun 
dan mualle1hın muhakeme 
ıün6 olan 27 · 1 ·939 ıaat 
1 O da mahkemede hazır 

bulunmadılı takdirde ma
hakemenlD rıJabında ltakı
lacaiı ta.umu tebltf maka
mına kaim olmak Ozere llln 
olunur. 

~atılık Bağ Ve '"farla: 
Ziraat Bahçesi elvarında merhum Yırcalı IGluGden 

aldıfımız beı dönüm bal ile Cevizler araaında 7 .5 dönüm 
tarla ıatıhkbr. Taliplerin lpltkçt Hazım inana mGracaat. 
ları ilin olunur. 

5-1 - 404 

Balıkesir Tapu Sicil 
l\I uhafız lığından 

· Me•kll: Claıt: Mıkdam 
2 

Ahklı Tarla 4595 Metre 

Hududu: 

Doiuıu Sale,man Ça -
vuı iken bale• Bay Meh. 
met labrl S8z:en •• 
k11mea Bacakofhı •e· 
reıeıl ve Tuzeu oilu 
lımall vereaeıl tarlaları, 
poyrası yol, bahıı Ziya
ret.il eilu Muataf a kızı 
Aytenln Sabri S6zeae 
sattıiı tarla, kıblesi Ku. 
lak11zoilu Mehmet •e· 
reıeıl. 

Hadut •e bulunduiu yer yukarıda yazıh tarlanın ta
mamı Ztyaretll oiullarından Muıtafa ojlu Muharremin ba
baaından lntlkalen Ye kardeılerl GGlıGm •e A11e ve HG · 
ıeylnln ••lltları Ali ve Dudu ile takılmen 309 dan beri 
ziraat •a teme11Gk6nde iken ölümlle kardeıl AJ1e ve ön
ce ölen kardeıl Hlıeylnln oilu Aliyi •e Alinin de öllmlle 
karııı Zeliha •e kızı Müzeyyene ve MBzeyyenlo de çocuk 
lkea ~l6mtle anaaı Zehhaya kaldıfındao bahılle •ereıeat 
namlarına teaçdtnS lıtedıklerlnden senet •e kaydı buluna· 
mıyan ıözii .reçeo tarlanın keılf ve tahkiki l~I• 15· l-939 
tarthlne müıadıf pazar ıünü mahalline memur gönderile· 
ceilnden bu yer hakkında mülkiyet hakkında iddlaaı olan· 
lar vana buıüoler zarfında Tapu Sicil Muhafızlılına Jazı 
ile ve mOablt evrakla birlikte veya mahalline gidecek 
memura m6racaatlar1 lüzumu ilin olunur. 

btılltanda birçok .renıı mın · 
takaların elin müıtakll ol -

dukları kaydtle, eakl Habeı 

imparatoru •aaıta1tle müıta . 

kil mıntakalara Avrupalı 

m6teba11ıılar ıöoderllmeat 

rica edilmektedir. 
Mtlletler c~mıyett katibi 

umumllıil Habeı kabile re 

lılerlnln bu müracaaatıadan 
derhal konsey azalarını ha
berdar etmlıtlr. 

Cenf'vre1e aeleo haberle 
re ıöre Adlıababanın ıuku · 

tundan ıonra cenup mınta· 

kaıına çekilen ve orada yer. 
1eıen Habeı bük6metl büUin · 
mevcudıyeUnl muhafaza v~ 
mücadeleyi idare etmekte-
41ır. 

lrğınide~i ~üyük tesisat 
~itmek üzeredir. 

(Baıtarafı lçOocü ıayf ada) 
temel atma merasimi Cum
huriyetin oo Gçüacü yıldö· 

nümünde yapılmıı olduğu
na göre, bu bftyük eıer çok 
kııa bir zamanda baıarılmıı 
sayılacak lalr raddeye ıel

mlt bulunuyor demektir. 
Madenin bulunduğu havalt 
nla tablaten ne kadar ıayrl 
müaald ııırtlar arzettlil di
ıünülüne, bü büyük eıerln 
bu kadar kıta bir zamanda 
meydana ıetlrilmeılnl Türk 
yapıcılıiı hesabına büyfik 
Ye yeni btr muvaff nkıyet 
olarak kaydetmek lazım -
dır. 

ı IKINCIKANOll ı• ~ 

.................................................. ~.._ ............... .-! 
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası#. = K apita_I: JOOIJ00,000 Türk Lirası J. 
• Yurd içinde 261 Şube Ve ltjans ~ 
: Düny11nın Her Tarafında Muhabirler ~ 
1'J. Her Uirll zirai ikrazlar-d•ier bi leümle banka mu· -
,,;.. amelerl blyüık ıubelerinde ktralılı kasalar. ~ 
1'J. lhbaraı• taıarruf ve kumoara beıaplaunda ikra· , = mtreler. ~ 
llJ ı·kramt11~: llikt i il i l f, ~ ... ar : :ram yen n tutarı: .ıı1. 
.,. ADEDi LiRA LiRA ~ = 1 1000 1000 , 
~ 1 500 500 ~ 
.. 1 2.50 250 I': 

: ıı ıoo ıooo = 
..J 26 50 1250 .. 
..- JO 4'0 1200 ~ = •O 20 ıoo ~ 
• l~ ~~ ~ 
W. Ba lkr• .. lgtlır htr ıiF •r•• "' •lınalc riıtrt sı· ~ 
~ nede diri dtf • bu miktar unrlnflen kura llt dtıjıiı- , 
llJ lac•ktır. ~ 

·····~·-·········~~····••! •••••••••• ··············~ 1 Kulak. Boğaz, Burun Hasta/ıkilm 1 
• Mütehassısı. 
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1 MU A. YENEHANESI: BALIKESiR MILLIKUVVETLE 
• CADDESiNDE ......................... 
Balıkesir , . ilayet Daiıni 

Encümeninden: 
1 - Arttırma •e ekılltme kanununun doku2.uncu mad· 

deıl mucibince pazarlıkla eluıltmiye konulan tı: Edtncılı · 
Gönen •e Sıiırcı Karacabey yollara blokaılı tamirleri ıtt· 
dır. 

2 - Edtnclk · Cöaen yolunun lceııf l edeli J 385 Ur' 
• 1 

45 kuruı muvakkat t«>mlnatı 103 lira 99 kınaı, Sıfır~ 
Karacabey yolunun keııf bedeli 1701 llra 82 kuruı 111•' 

Takkat te•lnatı 127 ltra 64 kuruıtur. 
J - Bu lıe ald ıartname •e ••raln ıanlardar. 
A. Ekılltme ıartnameıl 
8 Fennt pıartname 

C Moka vele öroejl 
D Bayı•dırl.k tılerl ıenel ıartnameıl •• teferruat•· 
lıtlyenler bu evrakı ve ıartnameyl •Balıkealr nafıa oıO 

.16rldiGnde •eya delmi encGmen kalemtnde .rörebtltrler· 
4 - lhale 19· 1 939 tarihine raatlayan perıembe ıoo' 

ıaat 10 da vliayet makamında müteıekktl Daimi inc6aı'' 
huıuıunda yapılacaktır. 

5 - Bu lıe .rlrebtlmek için vilayet makamına mir•''' 
atla tarihi ihaleden Hklz ıln evvel Balakealr nafıa 010 
a6rl0iünden ehliyet vutka11 alınm&11 lazımdır. 

6 - lıteklllerlo yukarıda dördincü maddede yeı:ıl1 

al• ve aaatte muvakkat temlnatlaranı malaandıiıoa yatıt 
dıklarma dair makbuz •eya banka mektuplarlle Da10'

1 

EncGmene m6racaatları Jlin olunur . 4 - 1 - 1 
....,,_,.~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~ 

Balıkesir Vilayet llainıi 
Eneümeni.ııdeJJ: 

Açık ekıtitmeJe konulan lı Matyaa kazaıı 111'' 
kezinde lnıa edilmekte olan afat lllaıyonunun bakiye ıo 
ıaatı olap keılf bedeli 996 lira 52 kuruı munkkat tedl1 

oatı 74 lira 74 kuruıtur. 

2 - Bu ite ald ıartname ve evrakı ıunlardır: 
A - Ekılltme ıartnameıf 

B - Fenni ıartname ve plAn 
C - Muka Yele örneil 
D - Bayındırlık •ılerl genel ıart•amealve teferru•'' 
İıtentlen bu ıartname ve e•rak: Balıkealr nafıa ,..a 

dürlüiüne veya daimi encümen kaleminde ~ıörülebıltr · I 
3 - ihale 19-1 9J9 tarihine rutlıyan perıembe • ıO' 

ıaat 10 da vfliyet makamında müteıekkd daimi encüd'I 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu ite ılrebtlmek için vilayet makamına 1110
11 

caatla tarihi ihaleden ıeklz g6n e•vel Bahkeılr nafıa .,,, 
dGrliljündeo ehliyet veıtkuı almak llzımdır. • 

5 - letekltlerln yukarıda yazılı ıtın ve ıaatte mu''• 
kat teminatlarını mal ıandıi1na yatırdıldarıoa dair "'~t 
buz •eya banka mektublle vfllyet daimi enc6mene ır 
racaatları tlln olunur. 
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Sahtbl ve Baımuharrtri: Balıkeılr Mebuıu H. K.ARArıf 
Çıkartm Genel DlrekUbü: FUAT öiL 'AL ,, 

Ba11myerl: Vıll1et Matbaası - Bahkeıh 


