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22 MART Ç ~R.SAM8A 1131 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE -
Ydksek ziraat 
tahsili ve ilmi 
araştırmalar. 

Tlrkı,etle yak .. k (Aka 
demli&) ziraat, Yeterlaer •• 
erman talMJlt J 9JJ MnHfn 
.le hu1Uıi kanunla tee11tb 
•den Yllı1ek Ziraat Latt· 
tllerta4e Ja1tılar 

Eaıtttllertn faahyett yal•a 
Jll11ek meılek teclrlnbna 
lalıılMr •t .. ylp bütln all· 
laadar ıabaların da tedrı .. tı 
•ı oldufu ıtbı •••lelseUa 
it• HhalardalU timi eaula· 
naa aıa .. 1ı. teıbat etmek 
•e bunlan ••mleketla kal · 
lr-•11 için tathıllata ar· 
.. tmelc bueaılaram da ıum6 
la daıreen. al-. lt•lua 
.. ktadır. 

la.tatllerla ltaılıca llıt p
, ... 1UDlardar: 

l - Memleketi• zirai 
lsallcı... ..haıındald tek. 

••Is •• ı ... ı eaaeluım ha. 
•&. .. k (anıtarma) 

1 - Bu kalluama •e d. 
•I •r•ıtar•al.,la tedrlıat 
1' 1• llzı• olaa akade•tk 
•lemaaları me•lelret dalat· 
ıı-. '•ttfUrmek (Tedrtut). 

•• •1aılarıa •• •Uftf ık 
bir ıellllcle ,..... için bu 
•le1MMJ• tamam•• aka· 
.. _," ...... ,.. ••rllllfı •• 
b• ıuretle yettımekte elan 
111• •l••a•l•rıaa lteyneiml 
lel lıaılleler cl•lreala~e aka· 
d .... , a.... .. 1allhlyet . 
lerıa ••rtl•ell l•lrlaluı te 
18ta eddaltllr. 

Zt1aat 1119tbin faydalt ol..
'-tl•eıt ı,ıa t•••••• Aat· 
.. lato .. lıılr naalt1etl hM• 
'-'••••11 , • .,, bu ıim,. 
••Uııık HbHıadan cloimuı 
01••11 l&aımdar. Ge•t ele. 
•••laraa .la çah9ıcaldara 
~ ........... ,.. ............ ... 
-4ar •llatta •e faydalı 

•1•catı •areıtel tnlltar 
Eoıttt.,. lraW edtlaael 

·~· .... talaıtllal lyt bır ... 
,._ 11• lıııta.a.1t olmak il ....... , 
t 1• s6a. •lltitllertn (700} 
• ebeıt •arclu 

Eaıtttılerln tedrtı •• dtm 
... ,., •• ,. aaaları b 

f Y• aacı 
pre .. ırler de dahli olmak 
lzere 1939 H••ıl \ 125 )e ba 
lıt olmaktadır 

Teılı tarihinden ltu i 
k d 1 •• 

a •r .... tltllerln •ubtelıf 
falıGltelerlnden (432) talebe 
•••un olmu t 8 la 1 ur. unlarıD 

IJOk bır lnımı Zı t V 
lıll t raa e 

e • emrinde YeJahut hu· 
:_uıl tatlatlrat 11halarında bir 
•••mı da tt 1 l b 
1 eaı t a ratu•ar 

1 
•rıa da akademik ••had• ça· 
1t•alrtallır . 

Zıraat, ••terl••r •• or 
llaaa fakllteleftaln •lıtenlıı: 
liertlerl Aalsarada beraberce 
ıaıtertlır. Orman fakllteıl 
•ıa meılekl kıımı, Belırad 
o'-•nı.da Bahçek6y4e bu· 
lua•alitaclır. 

Ziraat fak&lteıtoe ahna · 
t,tı olan talebe enıttt6ye 

"'••elen •••eıl bir ıene 
'-•cld•tle Orman Çtftltf&ode 
~'her ol.,ak ameli ziraat 

-.lfuı ç•lııhnhr 
t( •1t1tıler1D malateUf lalt" ............. ,,. ... ) 

~~.~~~--~-----------------------------------------. 
, Acıklı Bir Ölüm 

Mebus İntihabı Pa· 
zara Yapılacaktır. 

·Genef al Ali Hikmeti 
Kaybettik .. 

8 - Jıkesirlilerin Kıy-İkinci Müntehipler Bugün Toplanıyorlar. 
'1 i . t 

ıııetli Ilenışef!•r !1,,~
tanbulda Ve at·~ ı. 

Bunun Bir Yoklama Mahiyetinde Olacağı Tahmin 
Edildiğinden Bu Günkü Toplantıya Büyük Bir 

Ehemmiyet Atfedilmektedir. 

Bu günhii toplantının yap1lacağı Halktvi :ç 

A•kare. 21 (Huıuli) - muı kati ıek&lde lı:ararl•ı· 

Mebuı H~tmtnln btıı a,ın tmlmııtır O ıln aaat 9 da 

26 neı pazar ıOnl yapıl me•lelaetln her tarafın.la ... 

Fransız Cumhurreisi
nin Londra Seyahatı .. 

- - - -----
1. lı-rin dan Pariıtın ~ırakıt ılli. lındiıinı Hııici

yı lazuı rınnı ~. r1fıkıt ıdiyor. 
Par&ı, 21 (A A.) - Fran · 

ta Cumhurretıt B. Lebr6n 
ref ıkulle bırhkte bu aabab 
L .. dra,a ıttmetıı lzwe Pa
rlih• a,rıl•ııtar. 

Cumhattetıl•• Hartciye 
Nazm 8. Jorj Boırne de re· 
f ak~t etmektedir. 

Partı, 2 l (Radyo) Re· 
lıtc.ambur Lebrön ve refl· 
k•11. Hariciye N ... rı Jorj 
Bonae •le reftk .. ı, ıl•ll •• 
Hkeıl malyetler.tle blrllkt. 
yaran Hbah ••t 8 15 de 
burada• Londraya müte••c· 
e•hea yola çıkacaklar •• 
nat on birde Kalede b•lu
aacaklard1r 

Relıfcumhurla ref ıkHı, 
Hertctye Nazırı Jorj Bono• 

~e refıkuı tle malyetlorl, 
haaar bulunacak olan Kot· 
dajur •epuruna binerek, 
he1:nen hareket edecekler · 
dır. 

On beı hup tayarealntlen 
mlrellkep btr ha•• fıloıu 

tle Fran11z donaama11ndan 
eç filo. cumhurrelıln& hlmll 
ol•n ••pura yarı yola kadar 
refakat edeceklerdir. laatllz 
doaaamaaı, relaleumlauru 
hlmıl olaa •apuru yarı yol · 
daa alarak Dcın limanına 
ıltlrecektır. Vapar. aeat 
12 5S de hmaada balua•cak 
•• r•l•lc•mhar top atalmak 
ıuretlle Hllmlanaralı lcara
J• çıkacak. hazırlaamıı bir 
.~alyette buluaacalc olan 
krala maluuı tr•n• lttnee.k· 

tir 
Lehr6n •• reffka11, Du•r 

U.11aaında Dok cll Cloc•• 
ter tarafnttlaa karıılau.ak 

n . Ltbrön 
tır . 

Fransa cumburrelılnl ha" 
mil olan tren, aaat 15 de 
Londraya mu•aHlit ede 
cektır. Lfllbrön v~ reftka1t 
lltaıyonda Kral Altıncı Jorj 
tle Kraliçe Ellsabet. Haı•e 
kil Çemberlly• tle HarJclye 
nazıra Lord Hallf alu •e re 
flkaları tarafından kerııla
nacaklard1r. 

f renı• Relıfcumburl Lon· 
dr•da muaua• tezah6ratla 

kartal•n•caktlf 
Loadra beleclly• ret•I, 

çarıamba •1•6 Fra•••• Cum 
burrelıl ı•r•f 1•• mu•••••· 
laır ziyafet yerecektll" 

BiJyQ/ı F Gf İ•t 
Mecliai Top

lanıyor. 
Roma, 21 (AA) - Bı 

yGk f •tlıt meellıl bu •kta• 
Mu11oltnl•I• rlyaMtlade 
tottl•••alstatlır 

çime baıl•nacak •e Hat 12 
ye kadar Hçlm btttrJlerek 
netice Dahtlıye Vekaletine Ye 
Parti Genel Sekreterltjfne 
.ıllyetlerce btldlrllecekttr. 

Ayın 22 net çarıımba aO· 
niı ıktr.ct mGntehtplerlD ka · 
za ve vlllyet merkezlerinde 
y•pacalcları top!aatıya bü · 
y6k lllr ehemmiyet atfed&l · 
••ktedlr . • 

G r.:tan· Dila ı•ç •akit a 
b f ebrtmlz 

tep mebuıu • 111 

G 1 •il Hıkaıet lJt!r 
ener• kt• 

demin teda•I edıhn• f t 
olduiu lıtaDbulde n a 

b t ... , • 
ettlilnf blyftk lr •• 
le haber aldık · 

k ıe•· BalıkutrltlerJn ço 
• Alt fflk-

dtil •~ ıaydılı dd t· 
d blr aıO • met Ayer em BGtla 

tenberl r• .. •t11ıdı. 
ÇGnkl ba toplantılar; tkın

cl mlntebtplerln vll&yetle- / 
rt dabdtaden çıkaracakları me. 
buılat1 yoklama yapmak ıu· 

teda •il ere' r•laı•D ku~•·, 
ralamı1arak bayata 161 er • 
nl vummuıtur. 

G 1 lU Hıkmet lyer· 

d 
en~S78 tarJ.hlad• Y,e· 

em rkaoı· 
rettle d•ha ıentı bir ıelctlde 
ıeçtme tıttralc ettirilmeleri 
ıureU•de telikkl n tabmla 
edllmektedlr. 
Çarıamba 16aü ( y•al bu· 

ıO•) ikinci mlntehtplerln •I· 
llyet •e kasa merkezleri•· 
delcl lçttmaını mlteaklp ur.:ak 
meaafelerden gel!!nlerl• ı•· 
rl 16aderılmtyerek ayın 26 
ncı pazar ıilni\n~ kadar 
intihap merkeslerlnde kal· 
maları m••afılc r6r0hntlı · 
tir. 

Japonlar 

Sana~ıydıki beynelmilel 
imtiyızh mıntıkayı işgal 

ıtıık istiyorlar. 
Londra, :t 1 (A A ) - Rov 

ter ajan11 Avrupada hali hazır· 

da mucud olan ıereınlıkt~n 
lıUfade eden Japonlar Şanı · 

baydaki be1aelmllel lmtl· 
yazlı mıntakaların ılruını 

n bunların Japon t11alı al · 
tına alınmaıını yeoıdeo '•le· 

••ie baılamııtır. 

nııehlrde dolaıuı. e 1 Mtrhum Ali Hlkmtl 
barbf ye tahıtll ıöraılı •k• Ayerdtm 

d btrço G ral Türk orduıuD • det bulunmuıtu. ••• 
blzmetlerd• bulua•uftu. .lU Hikmet A,erdeml 

k llltıada çok ıeftll Balakeılrlder 
Meputıyet fn ıııerlae kendlıln• hemıehrıltk u•· 

31 Mart hldlıeıl 

H 
~ t Orduıu ale letan· Yanı yermtılerdl. Şehrimi· 

are e ' 1 biri· zln Te battl 't'lllyetl• umu 
b 

' 
eleD tabur arın L 

u n g 1 Ge••· mi •• tmar tılerlle Y••••· 
k da•• o aD 

alo uman _ Ok blı:· da• alibd11r olmuı •• 
1 roaD buJ la 

ra ın oıa Balib•re bu ıuretle de ma itin H•ll 
meli ıörülrnOıt6 . k lalr••ttol toplamııtar. 

d fırk• u- Te • 
Harp Umumi ~ •• lı· Bıl&bere tahvllen KayH· 
mandaolaklarıD • rıye ta•ID ohı•muf, daba dOf er komlter- 3 

mirde ıtmen d lede ıoara ela Gazlaatep •• · 
llj&ode, Maili Mc;Q;afaa buıu .eçllmlıtl. 
cephede •e Mtlll Bir HDe kadar Tlrkıper 
Veklletl mGıteıarhfında Kurumu baılıanlıtında da 

. b&lihere koler- bulun•• Geaeral Alt Hık· buluomuı, k t k 
du kum•ndanı ol;r• 

1
,:,, · ••t lyerdem kolordu ku 

rar cephede .aıi e • kip maodanblı e1nHında •lll· 
1 ..,ot•• d d ı it tır . Kurtu uıu d •• yeUmlı ıporuna • e er 

kolorduıu ile Edreml e . blzmetlertl• bulunmuıtar. 
Balıkealre ıelmlt •• 

0 
ta Aıleıl efradı•• H kıy 

rtbten itibaren bttt ••el•• ••tll bemıehrtler•nl 1r.,. 
1 e lıa ar 1 l t 

•••eline re ıac•1 k • bede• Ba hkeılr ı er• • 
d ı.0lordu u 

ıehrimlz e • ad. ıtyetlerlmlıl ıunarız 
1 kuzun m.. I . mandanı o ar• • 

Romanya İngiltereye En
dişelerini Bildirdi. 

Polonyanın Londra-EİÇ°i-~i Dün İngiliz Bari-
. b Şarki 

ciye Nazırı Lord Ha lif aks l~e <:_e~u u 
A v~upa HS.diselerinı Goruştii. 

•••• te•effll edKejtat ı.ıt . 
Leadra, 21 (A.A.) - Po 

lonyaaıa Loodra elçlal bu 

•in lnıılız Hariciye Nazırı 
Lord Haltfaklla ılrGımtıı· 
t6r Bu mülllrat eıaa11nda 
cenubi ıarlıi A.,upa11 hldl · 
ıelerl hakkında mOıterek 
bir deklaraeyon mu '•pılma 
11, yokH ..,eıterelc lttr hare 
kette ml buluaul•a11nın 16· 
rOtGldGll t6yle•mektedlr. 

Parlı, 21 (A.A ) - Fran· 
... 1a•k*••t1,fılstha ve Ame 

t 

rllıaD h a•-6metlerln• t•klbela La u• d dtrmtı •• Romaapaıa -
bettin t ran11z baalralar1a an 
keadtlerlo• me•du Çelsotfo· tin petreUert1le bafda,la · 

h l llt •• ra•• ••••je etmek tıtemlttlr. 
Yak'• etlıa••· ta • 

1 L et•elorlal altınlarını b o•• 
tıtemtıtJr. 

Parl•. 21 (Radyo) Al· 
ı111aayanıo Kom•aJaya ••r· 

dlll nota reci edtlmlıtır. Al· 
maaJ•• lrea.ıı .1,a1etlat t• . 

lclp etmek ı•rtlyle Roman. 
, .. ,. ta••••,•U mllklJ• 

Notatla, Rom• parHmıa, 

Ra1tıltankıa ••recefl talt

mat .latrellnde tltlflrGlmeıl 
latenllmlttlr. 

Roma•J• lalk6meU, Al· 
man1anıa aota11nda lla1tl•· 
luaa• ••taltlıab lceadl lı · 

(Seını llllrtlhcll ••Jh41aJ 
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Varidat Büdcesi Hak- ,. 
kında Enc_Q_men Kar.~rt i. S E H i R H A B E R. L E R I 

, 
,j ~ - ~ - - • • 1 :-, .... , ' ,, • rı-: "': ·. • ... 'f • '"-"i 

Mali muvazene encümeninin Umumi Meclise vardığı ra- A 
por va vari~al bü~ces:n i n esaslan.. rap 

• ' ' - ,. ..... _ I.· 

Harfleri Oku
Umuuıi Mecltıtn varidat 

büdceelnl kabul ettlilnl dün 
ya~mııtak 

Mali muvazene encümeni 
b6dce1l Umumi Mecltıe Ye· 
rlrkea; bGdcenln bazırlan
mHıada De ııbı eıuları ı<Jz 

6aQode tuttujunu uzun bir 
raporla J:ıab etmltltr. Bu 
raporda 1611• denllmekte
cltr: 

ede o J86 l 68 ltra ile merkez tan 1 
Balıkeılr lırnzaıınıo yüzde 
15 itiraz teozllt d e dOtOlerek 
tutıuı olan J 2346 l lira tle 
bhlikte 509629 lıra varidat 
tahmininde eaaı Utıbaz edil· 
mit •e bundan y6zde 9 ta · 
yare •e banka hı11eıl çıka 

ralarak 463763 Ura büdceye 

ıeltr olarak •az edılmııur. 
bu tahakkukun muafiyet 

r Hakkı da 
-------

Aaliye Ve~aLtı ~u ~ususta J! p ılacık n:uamelayi afi 
ka~arlıra bildirdi. 

BOclceml:ıla Yartdat kıımı •e kaoual 1ebeplerle tenzıU 

Bazı yerlerde Arap harf. 
leriyle çocuklara T6rkçe ted· 
rleat yapanlar hakkında ce 
za kanurıuouD 526 ncı mad 
deılne ıöre takibat yapıl 

makta olduiu anlatılmııtar . 

ne itina 16ıterJlmek icap 
eder. Aynı zamanda 
1353 ıayalı kanunda da mek 
teplerde Tiirkçe yapılan ted 
rlıatta Tiirk harfleri kulla -
aılmak mecburiyeti •az edil· 
mftUr. Eıkl harflerle matbu 
kitaplarla tedrlHt lcra11 
memnudur Bu memnuiyet 
ceza kanununun 526 acı 

madduıyle cezıtl müeJylde 
altına alıomııtar Bıoaenaleyb 

kanun Ye nizamlara ayk1rı 
olarak açılan mekteplerde 
yapılan Türkçe tedrisatta ee 
kt harfle kullanıldıjı takdir
de failleri hakkında ceza ka. 

tanalm •e teeblt edilirken 
mu•aaene encOmenl 34 72 
ıayılı kanunun 1 acıt mad · 
deıile tadlle uirıyan ıdarel 
amumlyel Ylli1et kanunu· 
nua muaddel 84 acü mad· 
deıl hGkmQnü ıözöoGaden 
ayarmıyarak bu kanunun 
bu1ruiuna ı6re ıeçen ıeael 
maliye tabıllltıaı yani 937 
mali yıb tabıtlltını vilayet 
ıellrlertn• ••H tutmuıtur. 
Yine aynı kanunun aynı 
madcleıl fıkral ahlreelnde ı 
ıeltrlerl artan Ye ekıılen ıe· 
beplerln de lzab edllmeal 
emredllmtı elmaıı ltlbarlle 
ltldcenln ıellr lıuımının mO · 
~im bir yek6nunu teıllıl 
eden arazi, bina Ye buhran 
Yerıtlerl 6zerlndekl tedktk
lerlmlsl beneçbl slr arzı 
lGzumha bulduk. 

Arazi Y•rıtıt ıeçea ıenel 
•aliye tabıtlltl yek6nu7:l3744 
k•rut bu miktarın 421805 
Ura11 haltye Ye 30 l !l35 
llra11 da tahakkukatı ıabıka 
tabıtlltadır. Bodca yapılmHı 
yolunda m••cut kaaualar1n 
tarzı lıtlbaleıt: Oç ıenelık 
tabıllltıa Yaıatlıl varidat 
olarak yazalmak ılıtemladen 
ıeçen ıeaealn tahakkuku 
ılıtemlne •e nihayet bua
dan ela ıeçtlerek ıeçen tenel 
maliyenin tahıtllt yek6au· 
nua nazara ahnma11 tarzına 
ıeçllmtıtır ki bu beeabı ka· 
tlıl verllmıı rakamlann va· 
rldata eeu tutuJma11 ıllle 

midir . 
Bu tarzı latlhale ıeçen 

ıenet maliye tabılllhnın 

içinden eabıka talaılli.tıoı 
ayırmak ııbt eekl team616 
atmaia mahmul bir tf ade 
tel6kldılnl •ermlıttr. Bu H 

heple arazi ~erılılnln eabıka 
Ye hallye yekOou olan 723740 
ltranın aynen alıomaıı 

liaım iken, 

A - 2651 Sayıla kaCJu -
nuo mOrur zaman diye 
koyduiu hnkümler, 

B - 3586 Sayıla kanunla 
arazi Yerılıt 935 mali yılı 

ıonuna kadar olan bakaya 
nın terkinine dair olan ka· 
ouo kt bu kanunla tabml· 
nen 1174000 lırahk bakaya 
affa ufra mıt ve ehmtzde 
ancak 936, 937 Ye içinde 
bulunduiumuz 938 seneleri 
bakaya11 kalmıthr lıt buııun 

da yeküou alettahmıa 
300000 liradır . 

C - Yent tar•hıo rakam 
lberloe mihtenld luymeUeo 
nolcunhğa doğru ııtmul 
ıebeplert ıözonünde tutu 
larak urldata 937 ıenetl 
arazi verıııı tahıtlltı olan 
723740 ltra de§ıl kazalaran 
938 ıeneet yeni ta lırtr J• 

k6au olan Ye tahakkak 

AdllJe Vekllett bu huıuı 
ta alakalılara mnhım bir 

•e tahııl edılemlyen kıtım· 
lara kartılık olarak bakaya 
olduju arz edilen 300000 il· 
ranın tabıılınden buıule ge- tamim yaparak, ceza ka · 
len meblii ıle teliftıl im· nuounun 26 l ncl maddesi 
kanı temin edileceği mGla· nto , kanun •• alzamlara 
baza edtlmııur. aykırı olarak denbane 

Bina •erııılne ıellnce: Bu açanlara bu yerlerde rubHt 
ıeUrlo 937 aeneaı hallye tah- 11z öfretmenlık edenler hak 
ıılltı yekunu 106821 Ye ıa· kında cezai mOeyyldeler 
bıka tabıı ı ita yekunu da koyduiunu btldtrmlıtlr. Ta 
123086 lira olmak" üzere mimde deniliyor kt: 
yekaou 229907 dır. Bu Yer- «Maddedeki (dershane) nununun ayDı zamanda 261 
ılnln kanuna 1are •arldata- tlbtrınıa mahiyet Ye ıuma Ye 526 ncı maddeleri mu-

mıza ay•en eıaı lttlbaz IOne ıellnce bu tlblr ıüpbe clblnce takibat tcruı lüzu. 
edilmesi icap ederken tU ıla ki tedrlıat icra edilen b6· mu keadtnl 161terlr. Ç6ok0ı 
Hbepler azaltıcı 1ebep ola· tün maballere t•mlldtr Bu bu takd•rde kanun ye nizam· 
rak yarlt g6rOlmQı •e bu- maballta buıud bir e• ol- lara aykırı olarak mektep 
auD teelrtle bu varidat ay- ma11, okutulan çocuklaran açmak mOıtakıl bir ıuç tet· 
nen ahoamamııtar . Şöyle kı: mahdut bulunoıeaı ve tedrl kıl ettiği ııbl , bu mektepler 

2656 Numaralı kanuna ta tın Octete tibl tutulmuı tile TOrkçe tedrleatın eıkl harf . 
ıare 932 ıen~ıl ıonuoa kadar olmama11 haizi ehemmlye! de· lerle yapılmıt olmHı da_ ay-
btaa verılıl bakaya11 olan ilidir. rı •e müıtaktl bir ıuç vueu-
SJ 174 lira mürur zamana 3531 Sayılı kanunla yapı- de ıetlrlr. 
ujramaaı bu verılnla ıellrl- lan tadtl ile 261 ııct mad Şu kadar kı mektep id Ye 
DID 937 eeneıl eıat ittihazı- dede yer alan bu tlbtr ted itibar olunamayıp ancak 
na mani telikkl edtlmlı bu r!İat yapılan mahal mektep 26 l acı maddenin deraha. 
eebeple bu yerılnlo 938 ee- mahiyet ve ıerelUol hal~ ol oe t~btrtne ııren maheller· 
ne1I tahakkuku olan 165943 mua da henüz kültGr uhıbi deki tedrtaata gelınce bu ma-
lıradan la yare Ye belediye bulunmıyan fenç dımailuıa hallerdeki 1 Clrlıçe tedrtıatın 
bit1ul olan yGzde 18 28575 fıkrl tnkltaflarına mani olıt · Arap harfleriyle yapılmıt ol· 
lira çıkarıldıktan ıonra cak mahiyette bulunan ve. muı ikinci bir ıuç •Ocude 
kalan l41368 liranın tetYlkl maarif teıkllitının mOıBede getirmez. çOnkü t::S53 numa 
tanaylden iıtıfade ıureUle ve mOrakabeeınden azade ralı kaoua ancak mektep 

olan bütün tedrtaatı kati ıu · itlak olunabilecek mGe11eıe · muaf lyet kazanacak k111m· 
lar nazara ahnarak bu Yer-
ıı 13607 4 lira olarak ıeltr 
k11g,ına yazıhnıthr. 

l:Suhraa Yerıııtne ıelınce: 
Bunun ıabıka ve hallye ye· 
k6nu 50000 olmı.11 l:ıüdceye 
50000 lira ıeltr diye konul
ma11na icap ettirmekte lıe de 
bunun 5069 aoktanlle 44931 
re ındtrılmul mGıur zımaa 
hlkOmlerlntn tatbıld ye bi
aa tahririnin nrdlji nok
tan neticelerin mabıuludür. 

Yol verılılne ıeltnae: Bu· ' 
nun nakdi ve bedeni yeku· 
nu 450000 lira olarak teklıf 
edilmekte lıe de 937 mali 
yılı tahıtll 483110 liradır. 
Bu verılnln esas ittihaz edil · 
mlyerek 504000 lira olmak 
ıuretlle çoialtılmaıı eebebl 
de: 

938 Seneti 101 verılıl mü 
kellef adedi olan 84000 mü 

kellefln 6 !ıradan tutarı bu· 
lunan 504000 lira olıuak 

tahakkuk eden luımının o•
zara alınmatındandır. Ztra 
bu verıtnln 938 ıenealne 
'denedllen bakaya ıı mllcda 
rı 43'5931 dır Bunun 938 
eeneat klnunevvel ıoauna 
kadar tahıılı olan 38889 it 
ruı tenzil edtldtkten ıonra 
kalen baka ya 39707 4 ltra 
ıtbl mOhlm bir yel!Ona ba· 
ili olma11 ıebeblle 937 tah
ıtllhna nazaran 23000 Ura 
f azlaıtle 504000 ltra olarak 
kabul edllmlttlr. Ftlbaklka 
'9aka1ada kalaD 397000 kt · 

rette C!nlemek maluadtyle lerde etki harflerle tedrlıah 
vaz edllmlıt ı r Kanun vazıının 
bu m•kıadı g616n6ode tu
tularak maddenın tatbı~ı 

ıur liranın )' üzdc 15 ıt ta h · 
ıll edtleceil nazara alınarak 

buaun tutan 59000 L.u 
ıar Ura eder. Bu meblli ye· 

rlno 23000 lıra gibi az bir 
miktarın ahnmuı tam ta 
hakkukun tabıll edtlemlye
cf'il mutalea11nden ,. büd 
cenin tatbıkını kolayleıtır 
mak mOllhaz .. ından doğ 
muıtur . 

Oljer maddelere gelı ce 
Zebhlye teldıf veçhile a y 
Den ve tat ocakları 3000 lt
ra f azlullc 8000 lira olarak 
yazılauıtır. Bu surUle f zla 
yazılıı ıehlrlerlo imarı, ba · 
kımı ve imarda uf alt y rl
ne parkonln tercih edtltıı 

ıuretıle huıule ıelf'cek raj 
bettendır. 

İcar bedelinin 2200 ltra faz. 
luıle 10000 lira olarak ka · 
bul edllmeel huıuıi binala-
rımızın müzayedede fazlalık 
göetereccll muhakkak olu· 
tundan ve bılbaaııa ktra be
delinden geçen ıcoeden 1ıl1.-
cajımızıo bulunaıumdao 

dır . 

Haııtabane bıuılata a ynen 
ve Matba a hıuılatına ge-lln · 
ce: 937 Seneılndeo 2317 ltrl'l 
tahıil kaydedilmekte ise de 
bunun çotaltalmaaı Matba
anın meccaaeo birçok itler 

(Sogu d6rd0ac0 Hyfada) 

memnuiyet altına almıthr. 
Gerek kanun •e nizamla 

ra aykırı olarak yapılaa ted . 

rlaattan ve ıerek Hkt harf 
lertn lltımalıoden dolacak 

zararların 'VCİH.t •e ebemml
yett Ye b1lba11a m~mlekette 
yapılan lnkllapların tc.p 
ettırdlll yeni zihniyet telkin 
edilmek ıuretty le yettıtırtl-

mek icap eden lf'DÇ dlmai· 
lan maarıf tf'tktlihoın mura· 
ka bulnde• azade bir ıurette 
eıkı zihniyeti telkine mGıaJd 
ktmıelere terk etmemek )Qzu

mu ıl5r.öoünde tutularak, 
kanun hük&lmlerlnlo t tblkin· 
de azami baılret ve huaaıl· 
yetle hareket olunm 111 taml· 
m~n bi ldtrUtr •e keyf •Jf!tin 
kaza dairenizdeki C.M U. ltk-
terine de bıldtrilmHt tıtentr.)) 

Hü~ümeı tabipliği. 
Soma hükumet tabibi Ce 

me letttn Ayıen 40 lira 
maeıla ıehrtmlz bGkumet 
tablplıftne tayin edllmlt· 
lir. 

İnhisarlarda tayin 
Bnnd1rma ınhıearlar mü· 

dürü Kemal Tan 175 lıra 
ücretle Kütahya tnhlearlar 
mQdlirlülQoe ve KGtahya in· 
iiıurlar mftdOrO Alı Rıza 
da Bandırma ınhtıarlar rnG
dOrlOjQne tayin edllmıoler· 
dır . 

• • ...A.i. ... ' .... ..... ...._ •• .: 

Arazi tahrir 
netice! eri. 

Maliye Veki leU, blrka~ 
1 

ıenedenberl yapılm ta olan 
arazi tahriri , netfcelerl hak· 
kında yeni kararla r almıı

br. V eki.lelin bu kararına 

16re arası tahriri neticeleri 
may11 1939 ıonuna kader 
kaul.-tt ırtllp 1 an edtlecek . 
•• J 939 m•li yılandan ltlba 
ren bQUlo arazi parçaluı 

Qzerlade yeni tahrir netice · 
lert tatbik ve ona 16rl! ver 
ıı tarh olunacaktır. Tahrire 
ald ihbarname tanzim Yf! teb
llf itleri 1 S at.an 939 tart· 
hine kadar btt ı rtlmıt buluna· 
caktır T ahrlr Ulrazlıuıoıa 

mayıı ıonuodan eYvel tedktk 
•e karara bajlanma11nda 
hiçbir ıttcikmeye meydan 
vertlmlyecek, vt llyetlerde 
Taifler ve huıuıl muhaıebe 
mGdürlerl kazalarda kayma. 

.kamlar bu tlerl 1akıodaa 
takip ederek •ak tinde bıt · 
meılnt temin edeceklerdir, 
Bu itlerin vakttade yapılc:na 
ma11 arazi tahrir neticeleri· 
Din 939 mali yılında tatbik 
edılmf'meılae ıeb.-p olacağın

dao ıebep olan memurlarla 
lmlrlerl bakkmda hiçbir ıe 
bep ve mazeret nazarıdlk · 
kate ahnmadaa kanuni ta
kibat yapılacak ve tahririn 
ıeç tatbik e-dtlmeetnden 
dolayı bir urar vulcua gel · 
mıt lıe, bu da memur ve 
Amirlere ödettlrtlecelc tır 

1 RADYO 

-- ANlARA RADYOSU -
DtJ/ga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 Kv''· 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

22 . 3 - ı~:m Çarşamba 
) 2,30 Prolram 12 35 Türk 

müzığl - PL 13.UO Memle
ket ıaat ayarı, ajanı, mt:te · 
orolojı haberleri . J 3. 15 Mü 
zlk [Rlyatetlcumhur Ban 
doın - Şef: lh1an Küoçer} 
1 - Ambrolıe ~ V ıdal -
Zafer (Alleıro) 2 - L Ble · 
mant - Pıı.kolo f!'.üçQk 

flüt için bolero) 3 A. 
Poachlelll - - La Cyokon
da operHının balesi 4 
Meyubeer - Le Prohete 
[Peygamber J opera11ndan 
•~çll mıt parç lar 5 - R. 
Vogner --- T adöyzer ope · 
ra11oın marıı 18 .. O Proğram 
18 35 Müzik (Sololar - P1 ) 
19.00 Koouım J 6 15 Türk 
müzıil [Fa11l heyetı J Celal 
Tokıee, H klu Derman. Eı · 

ref Kadri, Haıan Giir, Bu 
rt Üfler. 20.UO Aj a nı, mete· 
orolojt haberleri, z_traat bor · 
tHı [ftat) 20. 15 TOrk mü · 
zil Çnlanlar: Fahire Fersan 
Zahtü Bnrdakoğ' u Kefık 

Fenan, Cevdet Çatla. Oku 
yanlar: Sadi Hoııeı, Sema 
hat Ôzdenı~ı . 1 - Suz•dtl 
petrevı . 2 - Tanburl Atı 
efeodf - Suztdıl a~ ır ıemat 

- Kant yadı lebin le 3 -
Nurı Hali l Poyraz - Suzi 
dd ıarlu 'ev da elinin 
4 - Hatim bevıo Suzi 
dıl ıarkı - Mel!ken oldu 
bize dejl r. 5 Mubltı 

Sabab•ttln - Hıcazk&.r ıar· 
kı Çobaa kı•ı. 6 - Ot-

. •" ., . · ·~ • 'A. 
!'." - ., ~ • • 

Elektr ·kıen ko~ 
runmaya dair 

afişler. 
Nafıa V ekllett, elektrik 

teiallkeeını göıteren broılr 
ve aftıler bftltarmıt, hllD• 
•lllyetlere ıöndermlttlr. 

Bu af it •• proı6rler btl· 
umum mekteplere, halke•· 
lerine, pohı ve jaodaroı• 

karakoUarıaa, elektrik ıao· 

taraHarına, fabrikalara, eı· 

malere talık eddmektedtr· 
Bu ıuretle halk elektrılı 

tehUkulne kartı teo•1' 
edilmektedir. 

Çifte E'le yara, 

/anan Hasan 
öldiJ. 

Deveyoocaıı el••· 
rıodaki bir depod• 
çu ıralların G1:ertnde dolu chJ• 
ran bir çifteyi bot zaoDıl• 
elıoe alarak oynamakta bır 
lunan Kurtuluı maball~ıto .. 
den Mehmet oflu Ha1aoı• 
çiftenin blrdenb"e patla111•· 
ıile tai kolundan al'' 
ıurette yaralandığı dQakO 
sayımızda yazmıttık. 

Ôfrendıflmlze 16re yar•· 
lanan Hatan, fazla kan sa11 

ettljlndeo ölmüttGr. -
Encünenlerin toplantısı. 

Dün Umumi Vııayet 111~'' 
Ilı! encDmenlerl toplaner•~ 
kead ılerlne gelen en.akl•'1 

lncelem tı lerdlr 

Okullarda imt, h~n br sf ı~ı 
Ltse Ye ôiretmen okuloO' 

da ayın 20 oden Jtıbar•• 
ıklncl yazılı imt&hanlara bıf 
lanmııtar. 

imtihanlar ay nthayetfO' 
kadar devam ed•cekttr. / 

man Nıhat - Nıhannt ı•'' 
kı Fatma 1 Refi~ 

c•· f ereanın hicaz ıarln -
handa btr cık ıeYdıjım 8 .,,.,,. ,. 
Refık Fenan - Hicaz ı• 
lu - Geçti rGya ııb·ı 9 _.,.,,. 
Sedat Ôztopralın - Hııe1; 
ol aıtran ıark111 - O gOıı'o 
gözlerle bakmu ını bıl . 

Sedat Ôatoprajın -' 
ıe· Su ıem6tıı. 21 00 Merıı 

ket ı at ayara 21.00 Koo~:t 
ma 21 15 Eıham, teh•1 

,,ı 

kambl:yo - nukut bor• 
ffıaı)"" 21.25 Neıelı pllkl•; 
R. 21.30 Temıll 1bntrrefl 

ııı· 
Ahmet Nuriyı anmak 1~ • 

22 00 Mazık (KOçük Oıke~ 
tra - Şef Necip AtİUI> J 1 1 

Ztehf er Atık l oro;~ 
2 - Czernık - Dao•e / 
katbler - Konıer valıı 3 ~o 
Bre bmı Macar dan•• 

0
, 

17 4 - - Sehroalıtıck - 1,ı 
manda aık 5 G•b' 1 

' Hafta nı hayett pazar ,1 
İ l r Mart 6 - Ltod ~· 

ııJ 
Rachcnele · (Şarap 

1 
/ 

Uaküı ıerdıne dsn•J i 
Munkel - Venedık hltı' 
[ıercoad) 8 - Oıe!rlch ,ı , '~ Fıtreler [Mart] Venınge 

1
,.

11 

Ubı 9 - Mailer - Lt1P~Dı' 
ttukı~ı üzeri o de f ante~• J ıı 
Müz:Jk (Cazbnot - pi. fi" 
45 Z4 Son ~janı b•b" 
ve 1arınkl protram· ·, 

Q 
il 

cı 

' 
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Hareket 
Kazma . Kııızmak tıı .. 
Bunların 1nina11nı bılea 

lıaf a, kendi meçhullerini bul· 
mala çalııan bir hafriyat 
illmldlr, 

Çelıtç eallamaııaı bilen 
adamın duydufu ıeı , kendi 
nabzının vuruıl ndır Hare 
ketaıa adam, kafa11nın du
varlarını kaaıyıp kGrmeleı 
mtı (duraldama) Jı ataaadık· 
ça, cemtyettekl varhlını clu 
Ja111az. Kendi nabzının vu. 
r111larından huıl olan 1eıl 
duy111ıyan adam, ıeeln Ye 

hareketin varlıfıaa inana. 
maz .. 

(Hatıralar)de n 
Parçalar. 

«G&zel bedenler için 
zevk, büyQk ruhlar 
için jztı ra p gerekur. 

- OSCAR '1.'ILDl.-
1 

Gnzelllk Jllhut Venüı ban. 
f i ZeYklD tatmini 'ÇID, harp 
allahı Maum kollarına , 
aı1rlar D tapındıfı bedenini 
btrakta .. 

V eaüı . Marı. 

ika ruhun, ı kı vücudun 
tezadı .. 

Köylü 
(}ö11lüude Atası çalı~an köyJü 
Zorlugu ycıuııeğe alışan ~öylii 
Savaşta duğları hep aşan kö)·Jii 
Cumhurluk devrinde büyfık şau köylü. 

Acuna ün salan son önder k.iiylii 
Varhğım yurduma fedadır köylü 
Her işte en önde hep gider köylü 
Yok bilmez, ht~r şeyi var eder köylü. 

Bu giink.ü de,·rimin temeli köylü 
Ôudef'in eu büyük emeli köylü 
Çelikten orduııuu sağ eli köyJü 
Bu yurdun nüvesi, heoı beli köylü. 

IADA ı 1 

' 
Coşk"un ,~.~!.~~ .. d6••••• ..... 

Günet yeri yakıyor. er / Jle der•lıler ııbt dii•mel• 
- f 1 d bir hare r d • ajacın ıo ıe• D • l baıladı Kıı heyecan •n Mr 

ket aez ıllyor, btr 1
"' ı?;•:~~ ıaiıJor, erkek daha ıerltlen 

Yordu Seebellı ki baa 1redlyordu. KAiıt dlnek· La ri•I• •• f Uya r. ardı Gençler .. p t 
8 

kurtulm•tt•· Bu 19 er 
1 k balı • alt tarafında ıO &ıer• ' d bir dalın 16l1Dne Jal-

111arak avuçlarındaki k:·: ı:ndı Kı• ıOlmGyorı akıam 
lara bir ıeyler yazıp, k ! . bulutlar1le dolan ell ılılert 
rea Pouuia atmakla f kijıtt•· . Dat•• dOtilnlyor· 
ıuller.. K6prOoüa Gıt tara~ Acaba kii ıt alçi• 11tmedl, 
fanda ıbu,arlardaD utaaara okıa ıevııll Mehmedl il• 
onlar ıtbl ,orıuo akaD p;~; :.ıenemlyeeekler miydi. Eler 
ıuk, burada ıeoçler 1 b6,le oluna ilmek daha 
k Or 7u•arla•ı1or, Kli t bili orada alaJ" 
aynaııy ı ı ,ı . ı 

takla atarak akıyordu. lı bir nazarla 1lll1or Gıaf 
Genç dehkanlalar.laD biri, k hemen ae•ılllılnl çalar· 

ıeoç bir kııı• blleitnl J•. tJ:ı beJeeaala yana• ellertle 
Duydulumuz '"'· nabzın 

hareketındendar Nabzın ba. 
rela:ett, bar yOrüyGıGn ıf ade· 
ıldtr. 

GOzel bedf'nlere Zf'•k ye· 
rlD• kalb dthyelım: Sevıln; 

ıztırap Çt luın . O Yakıt, ıo. 

tan 1üzOndc tanralaıao, ebe
di ıüzelltilo temaıaııoa da
lalım. 

Salih Vecdi BortJ 
k l d Kıı kurtul••k iti• ' L luıuna earıldı . Tctrek 

a • ı. f 1 Te- 1a•u• 
çırpındı . fakat na t •·· ılık M•lyle: 

Toprak Adamı 
Kendi tarnaklarlyle, kendi 

lcermelertnı yolan Ye kana -
tan kafa, bir m6cadelenlo; 
bunları ahp yerlerine yeni 
btr f ıkcr tomara koyabılen 
lrafa, bir tnkıllbın lf adeıl · 
dır .. 

Seven bir kalbte lztırap· 
lat•D 1Gzellı&.; o, bOyük 

rublar için de bır örnek ola
eaktır . Ortaya 1relecelır eaer: 

Susuzluktan yanmış dudakta arzu •. 
Ne kuşları anar, ne ışıklal'I; 
Bir ömür gibidir gözlerinde su 
O yığkar yüzünde kırışıkları 

lıte kazma, bu fıkcr beto· 
Dunu ancak toz haline ıett· 

rebthr. Bunu lıtıyoruz . Bu 
toz, hayaya karııır ve bunu 

teneff(h edenler, lnklllp 
••vda11aa tutulurlar: Amacı
mız, bu . . 

Bu arzu bir dirilmedir .. 
Bu ıevdaya tutulanlarda

lu t1k ıık ıolumalar, külttır 
•Porcula11n1D tıknaz, fakat 
1bl11ala aefealertdtr . 

Her lnıan bar ılnettl•; 
f •kat hareketi vana, 

Kemaj Özdeş 

86,ük rubun ölmea 1rOzel
hilnl akaetUren, taa11laı•n 
bır beden . . 

il 
DJıOnüyorum, düıOnmek 

ne rOzcl fey!. . 

DOıünQyorum, fakat; var 
lafımı ıebat lçın deill • 

V arlıjım bir oluıtur. Za
ruri bir oluı . Yoklujum da 
aynı ıey: Zaruret kanununa 
uymak .. 

V aram, ıevtyorum, lztlrap 

çekıyorum, ümit ediyorum 
yaıayorum, inanıyorum . Bu 
aevııde, bu inançta oe var. 

Fethi /lktuğ 
(Sonu dördüncü aayfada) 

Son Gül 
Albn aaçlarıDı omuzuna aermtı; 
Saçla11 rOzılr elınde 
Bır deıte ıQI var ellndf"; 

• 

Güıler ki, kızaran ıöklerden dermiı. 

SOıülürken ruha mor au lar)a güo. 
Eo ıür ıeale ıüleceluln, 

Göllere açılan ua~ırh ell~r: 
Bol yr.ğmur, omuzla boy ölt;en elin 
Kurak bir rüzgArdır rıasibi, IAkin 
nelecek vıllar da avrn eoıeller .. . ., 

Toprak adamları «Toprak» düşünüı·~ 
Gözünde toprağın nimeti boldur. 
Toprak ona esir. o toprak1a hür; 
Toprak ki, Tanrıya ulaşan yoldu,. ... 

Fethi liktuğ 

Gurbet. Ve Hayal 
Her açk kalbe, acı ıerpen merhametıız yad; 
Sülditla derınlcıen hacımda birer ferrad .. 
Çı•lar lralaklarında, çı•lar kulaklarında .. 

Sıcak bir anne eli asan1rkea ylslme, 
Hayaltmı lekeler, lltıırler 16zlme 
Hldıaeler burkalup, d6ner dudaklaraatla. · 

H ktkat balçıfıntla tlolatmaktaD Daçauan, 

Hayalin kucafına ı•mılyenl açarMD 
Döoenln, dolaıar11n, ll01) a konaklarıDda. 

Ve bir ıün gülleıt ölaüD, 1 

Gördilkçe içinden üzü ecekıla . . 1 

Şemııyeaf yel alır, esince bir fırtına 

t:ıkt balçıfa atar, hiç balrmaa hatırana. 

Mehmet H. Gökaytuğ 

oODD Türkdıltnın Tefrtkuı: a11aaaaa aaaaaaaaa,,• 
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Cariyelerin çocukları aııl 20 - Cuualar, yalan 1ere 
karaların çocukları ile aynı Y•mln edenler, lutıler , ılh!rbaz. 
derecede tutulmalıdır. An- far cll,,.m tle t 

1 
ı 

u ecz ye o uour 
cak ilk karanın ~oculc 2J - VazlfelHfol ıu • lıtlmal 
ları dtferlerlnden DıtGndOr ve eden veya hllcenıa da•etlne 
atlentn varlıt onlardır . icabet etmlyeo zabitler •e 

J 7 t:anller 6 üm cesaıı tle rOeaa, btlha11a uzak yerlerde 
tecziye olunur •• mOcrlm- kiler idam olunurlar. Meze. 
ler derhal ıdaaı edilirler. reli olanlar hlkana bızzat ıza 

l8 iki aile 11hrlyet yolu ile hat vermekle mOkelleftırler. 
btrleımek lıtedıklerl takdir · ( Ptlls de la Crolks ) dan 

de çocukların ku~ük olma lkıncl fasıl 
ltrını bakılmaz, ıu ıartla kt ; Sekizinci kısım 
bu çocuklard~n birinin er· Katay (Çin) 
itele dlferlnln de kız olmHı d 

8ü yilk ıeddJn cenubun & , 
~eltelctır , e•lllerdeD birinin d k d 
Q hayat Orta Aıy • in en 
\-q~eaı izdivaç aktıolD ıOlu1 - bGıbütOD baıka bir çehre 

1~ icap ettirmez. dl ordu Bur1da, tarihi 

,,,._.,~ Fırtıoa eanatındı ıuya :::~kararı tebmtae• elll eıtr 
''• ' J•kanmak ve ~una· ..J. ...de• JtİI 

lı\ ••••ltD• ka..-r •• 'lllll•ls yataktır. 

· Bır Grperttle a6zler fırlar çanakla nada . 

' u1rl1k htr medenı1et mey
cuttu. Ve burada mevcudı 

yetlerlnln eıHını felaefi ba
kımdan allta harbiyeye •er· 
dıklerl ehemmiyet kadar 
yükaek tutan tnaanlar yatı -
yordu. 

Onların ecdadı da bir za -
mani ar göçebe idiler; on ler 
da ıü~arl idiler; onlar da 
ok kullanmakta mahir ln
aaoludı. Fakat 3.000 aene
denberl bu lfÖçebe hayatını 
terketnılıler ve t•htrler l&ur· 
muılardı; bu mOddet zarfın 
da birçok ıeyler defftmlıtl . 

NOfuı fevlcalAde arlmıı kar 
ııhkh vutfeler ~olalmıı Ye 

lnıaolar içtimai •ınıflara ay· 
rılmııtardı. 

BOyük ıeddln ulruıDda 
Gobl tle kıyaa kabul etmez 
derecede, eılrler, k61l6ler, 
talebeler aakerler •e dllen
cılrr meYcuttu; Mandaren · 
ler, DClkler, prenıler bulu 
nayordu Bunların bir ım . 
pautorları vudı : «Sema· 

nın ojlu •e bir de aar•yları:» 

S••••lD 1ıı ... a. 

. lifi Oül 

1210 Senulnde Kc.tayda 
Çan Yeya Altın Kayur aal 
tanat ı0r6yordu. Saray bu · 
ılokii Pekin ıehrlnln chra· 
rında klln olan Yen Kını 
ıebrınde idi 

ICatay memleketi, derin 
düıDncelere dalmıı, bellrt .ile 
biraz ıatafath ıtylnmlt ve 
etrafı lttrçok balırımıı• Ye M . 

btpılz çocuklarla çeYrtlmıı 

bir ıbttyar kadına benslyor· 
du. Kalkmak •e yatmalr 
zamaDlara ıayet dekllr bir 
ıuıette tanzcm edtlmııtt; ken
dllerlnl hızmetl&lrlan ref a · 
kattnde oldukları halde ıe 
dlyelerde taııtırlar •• mezar 
taıla,.Da du• ederlerdi. El 
blıeler Jumuıalr •e reakll 
ipekten lm61 edtllrdl; eılrler 
tae pamaktaa elblae ılyerler 
Ye yaJıa ayak IHerlerdl 
Bn,ük memurların 111uhte
rem bati arının thtllncle t•m _ 
ılyeler tutulurdu. 

Bır Hlf kadar •Y••I Bar· 
barlar tlmal tarafıatlan Ca 
tayı tasyllr e:lerek hlyllr 
HddlD 1~1- llr•ltlercll, fa-
kat ltu hrlluler, • aetltl'8 

be11im6D ılık rlsılr ... pr _Korkuyorum, korkuJ•· 

Pılaa dudakları bafıfçe tlt- • eırleıemlyeeeiiı ... ,. 
ru ' B k kll t it· rı,erek: L kurkuyoram ·· a 1 1 

- Bırak. Dedi. Irk•• ra· 

•aeça: 
-Ne yasdıa? 
-Hı, ... 
-Sl,le. 1 
- S6yleatr mi, ca•• 

1 .,.,.k ta 
o,ıe ıey oma•, 

atayım liliıdı. ite 
-Bırakmam; dl•J• ı• 

d la•••· ,. 1 Mal elim eD a 
16yli1ecekıl11, ,abutta. ··· d 

ylca a 
Erkella iri J•rl 

A etti.at. 
ıGzel kısıa iıt .. oe 
Kıa kaça•adı, kııaran yl•~ 
16len dudaklarıle •• ıl• 
kadar deri• 16ılert1l• ıeace 
bakı1ordu. 

- S61ltyeeek mitin? .. Y•· 
it:! 

1 .. a•· Kı• kurtulamıJ•CA 1 

f f arala••• lamıtb ve ha ı ,e ....... , .. ,. 
dudakları arall• 

medt.. d 
Mehmet, teı çıkarma an 

baktı, baktı. YlıO ıarardı, 
•-ıa olea kllıdı Jlrlt• 

ıu ••• k 
mek ııten bale delil! U la 

k . ya bofuluna. 
ıular coı un, 

111 amma, ya ıerçekt•D ••-

leoeasezlerae · 
- Giizel Kesba• dedJ. 

lııt lafçblr ıey a1ıramaı. O eo 

kljıt bu suda deill, tufaa-• 
dft olıa yine ylrltlrlm· Kıs~ 
dt yıp dtyecellne pltma• ol-

tu a•m• lf ııte• ı~tı. 
a.uı b 
8CU0D 1alnrmaları op 
ı•ttl . Mehmet çabucak ıo-

d IC6plren eularıD ku-
yu• u ela 
caiı•a atıldı Sular oaa 
klfat ııbl bllstller, yaYar· 
ladılar . Zorla ıuyua yl
sb• çıktıjı ıa•a• . alaı lıa· 

•yordu. 
ler f ıııldadı: 

- ıırleımemfı 

GeDf kaslar ye erkekler M -
,... , .. - y~eaah y0r6klerlle Melame

d• bakıyorlardı . lçlerl•d•• 
biri batırdı: 

.ıım rı ...,. .. 
Onlar iki .. aed• 

•ltlJorlardı. Vakıada ....... 
cekler. Kıs tltrlJ•• ellerlJ· 
le kliıdı ıuJ• attı K&fıt, 

/*)-Mahalli bir itlkul: Kd 
ğıda ga:ılan bir arıu ';fa~ 
atılır, eğer kdğıdı ': ~kuk 
rürıt arzuların la 0 k 1 
d ~1 gA/ürtn.tzıt o • t ectg, v 

olacağı anloştlır. 

mlcllalt 
dahilinde Y•t•J•D 
a hali kttleıl tırafıaclaa JU 

1 t.meııilt edtlmlt tu muı ve 
a. az aonra lerdl. Onlar pea 

yerlilerin adetlerlDI kabul 
etmltler ve onlar ıtbl 1IJID· 
meje, oelar ııbi yapmal• 

baılamıtlardı . 
Katay ıehlrleriade muaz

zam elleu 16llerl bulunurdu; 
bu a611erln ıurıacle ı ..... 
lar 1oıel b~ılrlar itinde 
ıezmete ~karlar •• lace btr 
kadıa eltnd•• çdraa .... , 

l.r' ara1111da plrlDf 
çaa ••• 
ıarabı içerlerdi. 

Bambu yapraldarıadan ki· 

d , 8'•1t de•lrlere 
taplar aD a Ta• 
ald hıkl1eler okur •ef 

eolerlndelrl usun 
ıın altı• 1 lr .. hbet eder· 
bayramlar• ela in .. ı . 
lerdl Şı111dt o•lar, Ç 

.c1amlar1nıa kul -
tatıaıa •• lat otar•••• 
lara ıdıler •• ta a ..L•- baluna1orlartlı. 
..... e59... ..Jı· 

ı oolara hlkOm ea Aaaoeer 
bunlar da .atlet l•-

1or •• el 
parat••Je •ta• _.,.:. 1 ,..... ........ ... . 

-Aman Mehmet,dlkkatl .. 
Dönele varıyonua · 

Gerçekte• Mehmet dlae· 
ie doiru ıOrlldeniyorclu. 
Ondan u:ıaklatmak lıtedı . 
Sular ellerlae ıeçırcltklerl 
bir ••• barakmak tıtelDIJGr" 

Osman Özden 
ı Sonu dördlncü .. ,fada) 
\ 

onları ara11ra lltıfeler 7ap
makta n, KoafuçlJUI • K•nı 
zamanlarında olduiu ıthl 
menedlyordu. lmparatora.n 
alayı geçerken, •D blJlk 
ef eadlnln yanına çok ılael 
bir kadın almıı olduiu hal
de arabada oturdulunu ve 
arkada da bir ilimin elpe•· 
çe dt•an dwrdufuau ılre•· 
ltr «tamam diyorlardı, ,.h· 
nt 6nde ıerel arkada .. » 

Yallut ti• ateılı; bir ,.ır, 
a.ertacl• parlıya• 

ıehrl• 
d • flar Ye IU· mehtaptaa vee 

ya dlferek bofalurda. . M6· 
kemmelrret yelu uaaa ve 

1oçte, fakat ~ta,M (sa 
man) ın ehemmt1ett ,ektu. 

Bar re ... m bir parp ipe· 
I• birkaç damla boya ıOr· 

melde llutf a ederde Bir da
la lroamuı bir kuı veya bir 
karla dalı• tepHI. Her ,.,ı. 
.. .ı. bir parfaıı . Fakat bu 
parfa en ıon dereeealae l.a· 
dar mlkemmeldl. 

-S9NUV•I 



IAYPA ı 4 rOaKOILI 

Romanya lngil- Varidat büdce- Balıkesir asliye hutuk Yüksek ziraat«Hatıralar»danı Coıkun Sulaı 
tereye endışe• . ai hakkında ~n- hUimliğlndan: tahsili ve ilmi Parçalar. ı:;.:.~;;:~ç.0~!::~1;:'~:~: 
1 • • b ld • J • Ü k Bahkeetrde mahkeme ki araştırmalar (Baıtarafı üçdocü ıavfada) l•t•ak tçtn çek ça'9ala.&1t 
ıerını tr I• C men ararı tiplerinden Şe•ket hemıı · • Bütün blr hayat mı? Helkl, ne yaaık kt, kartulama.lı, 
(Baprafı ._irinci sayfada) rHl Fahriye tarafından (Baıtarafa btrlacl ıayfada) biraz da ruh! · tllaelı oa• .la dtbe 9ek-" 

ttkllllne UJIU• ı6rmemıı •e (Baıtarafı ikinci ıa1fada) Balıkeılrde Hükfımet cadde ratuvarlarında e•••lemlrde ' Dlt6Dlforum; dltünmek.. Dehkaalalar .. •l••ldan ltlr 
aotayı kabul etmemltUr. 1apmaıından ileri ıeldllt ılnde Kırtutyecl Fehmi memleketin lktlHdl kalkın- Yarın . yok olacatnm; al- urıaala ceH.11 çıliar••I• 

Blkreı, 21 (Kadro) - Ro· anlaıılmakla beraber IDtl· aleyhine açılan 120 •e muına 1ardım tçl• aktGel mek! çalı11rlarkea, ıon'-ahar ka .. ' 
manya, ıarp hu~utlarına zamla mHalılnln .te•amı mumaileyh Fehmi tarafın· ve pratlk meıelelerln balhae Ôl6m, •arhiı Jarataa t.ır ıarı, alaca karaalılır ıtltl ••· 
mObım miktarda aılrer tah· •• dairelere tozum• ola- dan da Fahriye aleyhine çalıtılmaktad1r. dojuıtar. ÔlGmle her t•J ı•n ylsll Kea~aa ~lr k•lfl 
tlt etmlttlr. Bu aekerl• mık- cak enakı matbuaaın ter- mGtekabilen açılan 325 DJfer tarafta• memleke· bitmez. Belki, feaıdea laaı · rtbl 1•r• yılıldı ... 
tarı 200.000 tabmıa edalı ctbaa orada yapılmuı ıe· lira alacak daYalaral\ın tin z irai ıhm noktaeından lar . Ôlüm, doiuıun baklka· Artık ltuatlaa ı .. a fer 
yor. Monkaredaa her aaat beplerinln Matl:iaaca te. teYhlden yapılmalrta olan kliılk •• ıtıtemattk bır ıu · tanı muammalaıtmr ıufa lrlmıe ılt•edl, 11"91 
hareket edea trenlerin H· mla edılmeell• mClmkün duruımalaranda: Davacılar· rette tedkıkt 11, yerli bir it. DOtdoGyorum; atmak da o••t•ldu 
kerlerle •• harp malzemeıl ılıGldCliil müllbasa11ndaD dan f ahrt1enln tkacnetı-lhı teratürü• •Ücude ıetlrllme· Afla1ııla dofarıı, ajla · YalDıa lalr paf in• h9I 
Ue dolu oldufu 16rllml1Uır. aeıct etmtı •• bu ı•llrln belli olmadıfından Fehmi ıloe de çok ttlna edilmek· tarak ııderfz . ıG• oralarda dolaıar ... ... 
Sır Macar tayareıl, hudut temlD edtlecefl llaaaaU11e Yekti• llfap kararının •e tedlr. Yaıayıı. iki kutbun uzak. d•k yamaçlarında .... , .... . 
Oze ıod• bir Romen kaea- •arılmııtır. yemin davetlyeelnhı tllneD Bu ıGne kadar ziraat, lıfı:A.ilamak - ıülmek .. Hep kıtlarını ıuya çevirir, ıwl•-
b .. ı GıUlode uçmuı, hudut· tebhftal talep etm 1 •e ta· Yeter iner, orman, tabii ıl bu mu? He yır: rıa dlneftade kayl.ela• p· 
dek& Mecar komutanı, bu· Villyet hlı.eılle Htala- lebl mu•afık 16rülmüı ol- ilimler •e ziraat Hnatları Ve dl1Gn1Dek!... •ulduıunua ba1allnt .,., .... 
nan rHahn yanıh•a11ndaa cak •11• aynen kal.ul edil· makla ııyap kararı ve 1e ıabalarında tab e.dtlmlt F efhi fiktuğ Osman Ôzden 
tleri ıeldıllnl bildirerek tar· mit •• ıatllacak •mllkl mtn cla-.etlyeelaln tllnen eeerlerfn adedi yGze baht 
:ılı• •ermtıttr . huıuılJe mecllıl lltaln AHr tebllflne •• duruımanın olmaktadır. ~~~~~~~~,~~t~~~~~~~a.llfl~ 

,.,~:::.! .. b~.~:m::~.!~;~.~ ~~-:::·~:.:~7:k ~=··:.h~:; ~?.~:~~:. ·::' .~ııı n;.:::;~ m•~u b~~~!·: •. =D~~:·= .. ~:: 1 o s m an l ı B a n k a Si 
Fakat Dormal samanınliald 2350 hra1a ~ıkarılmııtar. tllaa derclne karar •eril- rinın neırlyatile mQbadele it 
aıkerlerlnl tamameD Kar mt ıttr. edilmektedir. " 
patlar UkraDyHı bud.duna Mltef•rtk ••rldata relin· Şekli yemin: (fahriye ile EoıtttO neırtyah batlıca it. 
H•k etmlttlr. Romanyanıa ce: Tekltf 3250 lira olup ba. Fehmi e•lenmezden •••el 3 kateaorıye ayrılır: ~ 

Memlekette tuarruf barelretlnln fnlıtıafıaa lalsmet 
arzuıuoda olan Oımanh BanlıHı, Aile Sandalı (Ta· 
1Arrut Cüzdanı) heeabına teydtat yapanlara kura ke· 
tldeıt ıurettle aıaiıdaki tkramlyeled te•ale karar ••r· 
mi ıtır 

ıulh :ıramaoıodalıl Hlrerl auo 85000 lıra tll•eılle 88250 Fahrlyentn K•nral zadeler· l - lımt çahımalar ~ 
ku•vetl 200 000 dır. Ştmdl Ura olarak kabul edllmeaı den aldıiı 11 ltra 95 kuruı 2-«Ôğütler» aade btr 11- 1 
bu miktar 300 000 8 çıkarıl · ıekhnde çofahılmHı ıebebl kıymettode emtia yine fah· Hnla m(bıahııl lçln yazılmıt ~ 
mııtır. Huduttaki Hkerler rfyenln heHbı olup Fehmt ameli eserler . it. 
tamamen ıeferber llale re· A1•alık kasaeında miba· tarafından kabul edilen 19 3 - Talebe lçla yazılmıı ~ 
tlrllmtıttr. dillere ald emlik Yerıllerlo- llra 90 kurut •e yine Fah dere kla•uzlar1. « 

Keııdeler 25 roart •• 25 eyl61 tarlhlerlade ..... 
olunacak Ye her keııdede •t•lıdakl ıkraml1eleı Ü• 
lıtılaeakt.r: Badapeıte, 21 (Rady~) - d•n ıerek maliyeden dene· rlyenln borcundan aaklea Bunlardan maada herg(in ~ 

Romen hudutlarına ldUIJ· fillen •• ı•ek tdarel bueult febmlnfn yolladıfı mektup 1enı eeerler yazılmaıına de· it. 
Jetli miktarda aıker •• yece tahakkuk ettirilen 104000 mucibince kabul ettllt 46 il ••m edilmektedir. 1 
mGlaımmat ıe•k edılmekte· k6:ıur ltralalc btr •arldatın mil· ra 50 lcuruı Fahriyenin Kan· 8 1 k . 1 h k k 1 

Tlrk liralık 
T.L. 1000 -

» 250 . 

dır. Yollar tank •• motlrl· badıUere ald TGrlc Yunaa m•· ıal zadelere müıtall:tllen bor- 11 8Slf 88 IJ8 U U 
lra Hlenameılnla 930 1ennl • h ~· 1 • d 1 

l aded 
4 ~ 

5 » 
25 » 
50 )) 

)) 100 -. 
» 50 . 

.. kıtaat1yle doludur. cu oldufu halde Fehmi tara· i ım g· ın f0' 
t.tLt1.:. edılmeıl bu matlubun 

Bud•p•ıte, 21 (Radyo) -
11

" fından •erlllp •ertlmedfllne • 
bDDcl.n e•••lkı zamana ald Bal k 1 1 S h lıar m ~ 

» 25 -
• -

Ha•aı ajan11 btldırlyor: •e yine, FahrtyealD Stnıer 1 ee r n a 0 
•- it 

BGUln Macarlıtanda Vı- baluama11 h81ebıle tenlyeılD· kumpanyuına olaa 44 lira halleetnden DGyunuumumtye 1 
clea maliyece tıtlaklf edtldıtt ltorc•nu 4 ll 930 •e Fahri· mii.dGrü ıabılu Salim kı:ıı 

Jana hClkOm kararından ey· 

Y ant c•man 85 aded T L 1 000 . 
Tlrk lırahk ikramiye. 
Atle ıandıfı heeabındald me•duah kuraaıa kefil• 

edtldlfl tarlha tekaddlm eden aiti ay zarfıncla: ctlaetle fzabnamelle maliye yenin emrlle Yalıdeılne 20 lı- Fatma Ntcmlye •ekili Avu· ~ 
••' prOlen lıttınal Hkerl •• huıuıl idareden mtlletek. ra 12 z 9l2 •• yine Fahriye· kat Te•flk Zerdeci tarafın· it, 
bir kaynaıma blklm ıClr- kil bir komlıyon tarafıadan 1 dan avnı mahallede mukim ı 

T L 50.- TGrk lirasından atafı d6t••mlı ela• 
her mudf bu ketldelere lttlrak edecektir. nln emri e yaltdeeıne 1 O llra ' 

mektecltr. Toplanan aaker· tedklk edilmekte oldufanan 21 6-932 ••yine FabrlJenfa mftıklrat bayii Recep Rıfat 
lerden bazıları dolu, bası· yazılması •e bu •arldahn ta- emrlle •alıdeılne lıtanbulda aleyhin• aç&lan boıanma Ye ·~~~~~»"1tt~~~~~~-~ 
lan da cenup dolu hudut- bakkuk edeceil anlaııldıiın · 20 ltra 4 9 g3z ••yine Fala· 500 hra tazminat davaeıoın D ~, d f kt 
larıDa landertlmektedtr. dan idarece ftlraya Yeya IOD rlyealn emrlle valldeıfDe 10 yapılan mubakemetl IODUD" eı. ı er ar 1 an: 

Londra, 21 (Ratlro) 
RomaDJ81UD bura ıeflrl, ı•ç 

•akit tekrar Lord Hallfakn 
slyaret etmlı •• Roman1a
naa endtıelerlnl bılcltr•lftlr. 

Loadra, 21 (Radyo)- Ka· 
bine, buıGn 1aat onda Baı 

Yelıll Çemberllynın rlyaH· 
ttade topla•mıı Ye Berhn· 

den ıelen loııha eeftrt Hen· 
dereonunu raporu etrafın 

na tetlltkatta l>ulunmuıtur. 

lçllma, Hat 14,45 e ka
dar ılrmtltttlr. 

e., •• 1111 Çemberllya, 
mltealılben muhalıf parti 

lideri erinden MeJor A tle ile 
Sır An Bald Sınklerl kabul 

etmlı •• btras ıonra da 
Berlln ıef frl Hendereonla 

konuımuthır. Baı•eklltn, 
Hflre ıtmdıllk 8erllne d6n• 

memeeı baklnnda tebltiatta 
bulundulu •ö1l~nı1or. 

Harlct1e ne a rı Lord Ha• · 
ltf akı, kabine fçttmaında• 

t0nra earaya ıttmft •• lıra • 
la •••lyet hakkında lubat 
••!mittir. 

Lord Hallfakııa, BGkreı 

Sofya •• ADkara biktmet* 

lerlle t•••aa ı•cttıı .a,ı. 
ıal1or. 

Roma, 21 (Racl10) 
Slyaıl melaafd, ama.mi Ta· 

alyetın çok ı ... ıın oldaiu 
lunaattndedlr. Bılhaua in• 

ı ltere AtmaDJ• mlaaMl:ta· 
tıaın aidatı ıafha, bu ıer. 

ıtaltft bir Irat delta artır· ....... ,. 

kanuna 16"• hakeme mClra· lira •e yt11e Fahriyenin da: MGddeaaleyh Recep RI· Ameli miiddetlerlnl bitiren Raılml:te1 ~lftlfllade, 1 .. · 
ca•t ile lehe lcarar ahnacala emrtle a\la1t Nurtyeye fatın evlenmeatn kendlıtne alan köyünde, MerJemderede, Gl•emçt••• l&arl•d•• 
kanaati yer bulduiundaa bu 25 lira 14.9 932 tarlblerıade tahmil ettiil vazifeleri ifa Klrezpınar, Korucu nabtyeıl merkealnde, it.orucu aalalf•· 
miktarın beledl1e •• tayare F e b m t tarafından te· etmemek maluadtle haneıl· ılnln Çarkacı, Btfadıç merkezinde, Çalıı merkntDd•• 
bl11eıt olan 16zde 11 18720 diye e..ıtllp edılmedl"lne •e nl terk ederek ıemtl meç K.epıutta Şamlıda bulunan kal .. or malctaaları O.er •• 
lıra ten•ll ile 85000 küıur • • h 1 K ı ı K ( " .. bu huıuılarda Fahriye ta- u e l'ltmlf ve btr ay zar· a a1cı arda, eartven k6JGnde, Bttaclıç merlintade # 

hranıa lll•e.ladeo ileri ıel· rafından vertlmlt emir bu- fında evine döomeıl için adet ) bulunan kalbur maklnalara en ikt .. r, Ktpeler ..... 
mııtlr. Aneak bunu• Hrf im. tliD•D yapılan tbtara rai· kezinde ltuluaan btr adet kalbur makın .. ı kırk beı, Ke,· 
1-a L ı.ı. •- 1 0 ı. 0 lunup bulunmadıfına ve k b L 
••Dl ta11t.a•Ua 1 e m m• a men muhl lr ıeuep ol ıutta bulunan btr adet kalbur maldneel kırk, SaYatte ... dl 

Lk l d b yine Fabrlyealn t6fer lımet r-
tella 1 edl dıfln en IDa faı madıiı halde e•lae dan bulunan bır adet kalbur maldnaeı ıatııı 15 lira lted•ll 

d kı. •- va11ta1ıle kocHı Fehmiye ld v d laaa etıl 0 taba •Uaa taall6k ı mem•ı 0 ugun an tara· muhammen üzerinden 8 3-939 tarllalDden 22-J 939 tarl~ 
aarureUnde mGabelı olmak yolladıiı haber üzerine feyn'ta botanmalarıaa ve k d b l d d 1 Jf 
Qzere muteae••I •e yine töfer lımet •HıtHlle da•acınıa tazminat talehı ae a ar •e u un uklan yer e tHllm • 1•ak ıartt • 

mGte . 50 •• yine Fahriyenin a•-- nln reddine •e f ıün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. Talt.lerla 2l·S 13' 
ferrıls •arıdata 1azı mıthr. • maıar1 1 b d ..ı ..ı b ı. L.-a· 

rabHından Sıddık.,. 1azdır. muhakeme tle alam barcının çarpm • aGnü Hal 15 • yibae Y••• UÇUK ,., a•r 
lıttrdedat ile çeltik tekhf dıiı 20·7·932 tarthlt mek- d6rtte GçüoOn aıGddeaaleyla larlle birlikte Defterdarlık daırealnde buluamalara f••1

' 
tupla talep ettlfl Ye Fehmi· Recep Rıfat Ye birinin da· malumat lıt11enler Milli Emlak .. alrealae •llraeaatlar•· •eçbde aynen alınmıt •• 

yol ••rıtıt cezaeı 50 lira 
f azlHtle 3000 Ur aya çıkarıl· 
mııtır. Tadil Ye tahrir ay· 
nen •e ftdaalık laaeılah 
1500 lira olarak kabul edil . 
•ittir. Bu ıuretle bldeenln 
••rldat yek6nu umumlıl Da· 
ıım hHaplar •e Nafıa btı · 
Hıl hariç olarak 1244u98 
lira olarak teablt edtlmtı ve 
•azım heuplar yektnu da 

122J l 2 Ura oluak heeap 
.-e kabul edılmııttr. lktılnlD 
1ekGnu umumlıl 1366410 
lıra1a baltl olmuıtur · 

937 Senel mallyeel tahıl· 

lltı amumlyeet 1565972 li
radır. Buna nazaran •art• 
dalımızın da bu miktara 
çıkarılmuı lce• ederken yu· 
karıda araedllen •ebepler 
dolaylıtle 200562 ltra nok· 
Mntle kabul etitlm•k zaru 
r•U duyalmuttur. Teıbtt 
ecldea bu tektlde laeyett 
umumlJnlD ylllıek taı•tltl· 

.. U111 taWI• lnlı•~ı. 

nln yolladıiı 35 ltrafı alsp Yacı Fatma Necmlyeye tah 4 - 1 - 10 
almadıiına ve yine Fahri· miline kabllı temyiz olmak 
Jen(n manto al.nmaeı tale- Ozere I0-12-931 tarihinde 
btal ha•I mektubu üzerine karar verılmlt •e müddeaa· 
fahriye tarafından ( 100 leyh Recep R1fahn ika· 
letreıaaın bo,anmuıoa, 450 metıihı meçhul · bulunmuı 
lılcarpla. 24 llra üç metre olduiundan tllm teblıfl 
mantoluk kuma,, 270 ku· makamına kaim olmak üze. 
ruf, üç metro krepdOıen re keyfiyet illa olunur. 

50 kurut altı düime para11 ) dıjıne dairdir 
ki eeman 32 llra 70 kuruı Ber müclbl karar ııyap 
kıymetinde alınan manto kararı •• yemin davetlyeıl 
•eıalrenln bedeli Fehmi ta· Fahriyeye teblli m lıamı

rafından allkadar emanetçi na kaim olmak üzere llia sa,.,,.,. •ertllp verilme· oluaar. 

Vilayet Makanıından: 
J 9 3 g"'g Pazar ıünü tıtHyoada bir adet çocuk paltoıu 

buluunup l.mnlyet Mild6rllltıne teıllm edtlmtıttr. Sahibinin • 
zuhurunda Emntyet MOdGrlülGne mOracaat •tmeıt . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Koınis)10ntından: 
3, 7, l 1, IS Mart 939 tar h'eflnde tlln edılen yiyecek 

mad.lelertnde• 1 l ton ıabuD Vekl letçe te•la edtlec•fln 
.ı.. •öake1atiu kaliınlthlı ti&• eluaur . 

Deı·,erdar lık tan: 
Maballeeı : 

Börekçtler 
Sokajı; 

Kor 

Bedeli mulaammenl: 

Ctnıı: 

E• aakazı 
,,. area 

Ankas haltnde yıkt1rma maer•fı 

milıterlve ald olmak Osere anlcazı 
toO lJra belaer metre mura bltaı 5 
liradan 140 metre &rHlt 700 
Kepıüt aahtye1I Camlceclll E• 

Hudud .. : 

Kapa No: 
A IJ 

41'. .. 

Hudadu: 
Salı Raıl;., ~ 
ve dlier t•"" 
ları yol. 

00 Ldell ,,,. 
h ••••• ı ..,,. -

Yol, Ş6kr6, Molla Emin Yer-eeelerl 
•e lbrahlm pehllYan. 
Balıkeılr Camh bedeeten fe•kant dlkklo i 50 ~ 
Yukarıda eveafı 1asıh ıaJrl me•kullertn ıat111 •3 ıJ 

daD 22 3,939 tarthlo• kadar 15 ıln mflcldetla mla•P7 
konmuıtur. Taliplerin aıOzayedenın J•pılaaiı 21 ~ _,, 
çarıamba gllnG eaat 15 de y6ade yeclt buçuk pe1 ak~ 
rlle Defterdarlık dalretlnde bulunmaları. Fa.ıa ..,.ı..,.
alrnak lltlyeolerln Mılll Emllk datreıt .. mlrıaatlatl· 
_________________________ 4 __ - __ ı_-~ 

Baııldıtı Jer: Vttlyet Matbaua-•lalcear · 


