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1. INÖNO 
TGrldye Bı,ok Mıllet 

Pttecl&ıi 1920 Jıl&Dcla milli 

tclareyl ••••• aldıfı zaman 
••111lelcet 11narları tçlnde 
'9aluadulu demlryolları• 
'-allnhıiu (4138, kllometr4'· 
cleD ibaret adı. Ve tmpara
torlulr denlala demlryol 
ltohtllıaıının karak terlıttk 
•aıfı •illi olmayııı ve mılli 
lht11açlardan dolmayııı idi . 

Cumhuriyet dnılmlzde 
de1nıryol polttıkaıının ka· 
rakterlıttlc •atfı lıe mtlli ah
tlJa~lardaa dof muı bulua 
••11 Ye tamamen mıllı ol-..... .,., 

811 milli lhtıyaçluın he 
deflerı lıe: 

Yurdun bayındırlıiı 
Utuıua blrllfl 
lılmı lktraadın laktıafı 
Hallrın lııauaur •• refahı 

rtltı lralkıama •••• •e pren 
•lplett elmuıtur. 

Bu lrallnama he~eflerl de 
(t1111lt mldafaa), (milli lıttk · 
~I) llkGlerlDe dayaamııhr. 
h Q haktlcat Edehi Şef; Cum 

'lrl1et Uoluimetlntn kalkın· 
18• PDlıtllcHına eMı olan -

MmCti"Qıizin medeniyet yo-
l1tnda inkişafı için bütün ha-
1-! fubelerinde dütündüğü
~uı «Maddi ve Manevi• bü-

n tedbirler «ancak» tinıen
dütır ve •yollar• ile hakiki 

ı \'erimini verebilir. 

il. A1ATÜRK 

lngilt~re -Frans;:·R~manya Hakkın- LANA·N c_ASUSLAR 
da Balkanların Fikrini Sordu. 

8 1 
Olan BuCasuslar;Trak 

Ak denizde de Tehlike Artıyor. ~~;=ki Askeri _v~ziyeti-
. . Ö(Jrenmek Istıyordu. 

Akdeııizde.ki tehlike lngiltere \1e t~ı·aıı. 
sıının menfaatlerine halel verecek 

bir ınahiyette görülÜJ10r. 
Londra, 22 (Radyo) _ 

franıa He.r lc ı ye Nazm Joıj 
BoDne buıio Lord Hahf akı 
ile bir Hat 1ör61mü1Ulr 

lnıllız Hariciye Nazırı, B. 
Bonaeye lnglllz hükdmetlntn 
nolctal nazarları hakkında 
laahat vermtıUr . . laıvekll 
Çemberlaynle fraoıa Hari
ciye Nazarının da yarın ıö 
rOımelerl muhtemeldir. 

Almanyanıo , Romanyayı 
tehdit etmeel tlzerloe,fraoıa 
lle lnııltere haktametf; böyle 
bir hal karı11anda Balkan 
devletlnl•ln fUdrlerialn ne 
oldu4unu t0rmuıtur Franıa 

•e lnıılterenln vazt yeti, bu 
de•let lerd~n alacakları ce
vaba bftflıdır. 

Berlln, 22 (A.A.) - Al· 
manya, Ltt•aaya hilkümetl 
ne Memelln A.lmaayaya ken
dlhltndea tade1Jnl talep etmrı 
ve ltu laal ıuretlatn iki mem· 
leket ara1nıdakt m6aaaebet
ler lserlncle çok haJarlı te
ılrler yapacafıaı hıldlrmtı· 
Ur. 

LltYanya blkflmetl, Al · 
man7aaın bu teklifini kabul 
etmiı •e Memel Almaoyaya 
d6nm6ıtOr. 

Hitlerin - -
son resim

lerinden 
biri 

mtle müzaharetle 

.. 
meta it· Londra, 22 (Radyo) - En 

batını ıl"'rl ıOırmeıl mubte ulihlyettar makamlar, İn · 
meldir ıılterede mecburi Hkerlllc lçlo 

Londra, 22 (Radyo) bir kanun tek lıf edl l meıt IOzu· 
Alikadar mehafll; bir harp muoa kani bulunuyorlar. Umu 

Httler buıOo bar harp ıeml · •ukuunda Fran1aya yardım mi efkar bu itin biran e.-el 
ı ıle Memele hareket etmlıtır . edebllmeıt için İnıılterealn hal ıoe taraftar bulunmakta 

Londra, 22 ( AA ) - mühim bir ordu temin et dır Hükumetin, buıünlerde 
Datly Telıraf ı•zeteıtntn yaz meıı llzımgelclfilol ileri ıü- avam kamaraaında buna 
dıjıoa •e Kö1terfn ajanııaın rllyorlar . Söylendtflne 16re dair beyanatta bu'uoacs fı 

btldlrdtilae 16re Alııdenlzdel&I Franıa hariciye nazın Jorj ai vlentyor. 

m JZJ GeD• kararda ,.httlerlD lf a· 
lzmlr' 22 (Huıuıl) ; tlelerlad•• a1rı .,,. balaM-

Buadaa ,.dı ., eYHI Tr• • dılmlt ye aetlc• mbartrle 
l lı bavallıtD· ek 1 

1ada, Kırk ar• &I ıaçluların Trak1a1a • •r 
deki Hkeri yast1etımlzl t blrl•at ye yazl1etl tecee-

b bt deYlete a d l 1 • 
renerek ecae l ' l . Gı et•~k main• ty • 1 r 
haber Yer•ek .,ıkıadty e, d' ıklert fakat teıe~blılerlal• 

budut· ' d Trakya - Bulıarlıtan k derecede kaldıftn a9 ; 

dd t bekllyen na ıı 1 tJ 
larında bir mü • U Tlrk cesa kaaunuaun 
ve 24-8 938 tartbl•de 

11
'
1 

n .,addeıl mucibince ta
bir bu•ada, Sazara " 6' 8 • · ne, edtlea 1 S ıen• haplı ce-

k Tir· 'D d 1 tındaki dereyi ıeçere Bul- :ıılaraaıa içte ıktıl ta iri •· 
kiye toprakların• ıtren . k Yetir otlu Mır,ef, Ya•I 

lar •• re fi gar tebaall bazı caıuı ' xıu RaDgel •e Yorıl o u 
d yak• · 0 • b kerlerlmlz tarafıo aa l Ç pok beıer sene hıpıe I · 

l lı ad 1- 0 ti lanmıılardı . Kırk are rer ıene, ıtklzer ay mi • 
yeı lnco ıf adelerl alınan ıuç· d ti hük6 "Oetçe tayla edll•-

hkemeıl e e 
lulardan temyiz m• I k yerlerde emniyeti uma· 

1 ı- ce 
üçQncü ceıa daire• nce . t e nezaretinde hulu•••· 

hk meıtode 
81 1 ht mır aAır cezama e x "'çer sene amme a· 

1 1 mu •• · u muhakeme edilme er derinden mahrumlJete 
vafık ıörü l eo bet klılaln me h1ı6m edılmlılerdır . Suı · 

b ı ıslt ce ma d uzun zamandın er 1 ı 1 dan letıfan Aeenln • l muha· ıu ır l 
reyao etmekte o on ve aynı ıektlde mahk6m edl • 
kemeleri ıena erllllf, f lae fakat haphhaaede 

l d karar te · mea ' f 
d ün açık ce ıe e t"e• dll•r ıuçluların ltlra · 
hım edı lmlttlr . 1 1.,.10 1ardı•d• bul•a~a· 

b ti ajır ce arı .. 
Muhakeme eyo Orho· ıu aalaııldılı•daa, cezaııaı• 

u relıl 8. 3lire)'Y• kili et . 3 ıene dört ay hapı• ln41: 
oua relılljlade teıek .,ad rtlmeılae karar .ertlmlftlr. 
mitli· iddia makaauoda Rlı- Karar okunduktan IOBr& 
delu•umi 1111ua•IDI 8 d tercllm•• ya11ta1lyla ıutlu-
tl Uıkeat buhaauJ•:, u: lar• aalatıl .. t Y• relı: 
Kararda ıuçlularıa _ Bu kararı temyiz et• 

atakada 
lceri me•nu mı -ek hakkına mallkılefı. 

ldıkl•fl ... 1 
naaıl rulm a Demlıttr . Su~.lulardaa ı-

I 1 ahlmatı 
ve elde atUk er 81 

1 tepçef ofhı Todorl Voredof 
d d e ıuret • Bulıar hu u una 0 b hap!ıbaoede kallt dur•a1ıa· 

göt6rmek teıebbOıünd• u dan 6ldiiiü ı~ta haklnadakf 
h kk nd• ba11 luoduklan • 1 b davanın ıukutu•a karar ••· 

1 e•• azı ıahlt ifade eri Ytı 1 d rilmtıtfr. 
f. ••' ır ıuçluların ıtlra arı 

•ecıaeıtle çok ıumCillQ ola· ı•rıtaltk endlt• verecek B•nne, burada •ap11 cafı te Parlı . 22 (Radyo) - Hü-
ralc btr tarzda utmaktadar. la · maalarda Lord Hallfalu ve küınetin aldıiı ıa lihlyet 

Samda Ka~gaşal.ı~l~r 
Fransız Kıtaları Şehırı iş

gal~~..! ~ld~ 
tebarQz ettlrmtılerdt . 

lu aıltere •• FraDMDID men- Çemberllynla bu huıuı hık· Gzerlne yen i tanzlm o\unan 
l 1treaılplerle kurul•uı faatlerl tehltkededlr. k nda uzun- uzadıya konuıa · kararnameler, buıün rHml 0 
•• de•tr1el pollllkHıaın ltalyaaın, Alma•raya tama caktır. (Soau d6rdüncü ıayfada) 

Cu•h•rl1etta 15 ıenehk le· ı ==~....,,:z::=ıı=z=====ı:::s:::===-========================== 
'•at deneetade lrdüfii de . 

llıfr •il arıo uzuolu ~u 2975 
lıc il 0ınetreyl bulmuıtu r 1 -ıı 
Plratorlufun, mihald a razi· 
de • • uaun laıaaf devrele-
tlade ı ene•I ancak 60 kı l o 
llletreltk demlryol J'•phrmıı 
o lmHına mul&abıl; Cumhuri
yet hOkfamettaın J•prnıı bu 

luodufu dem lryollarıa aen~
lere l1&bet eden usunlulu 
200 lc ılometredıeo •t•lı dGı 
llaemııttr. 

Bayındırlık ııler lnd• Cum· 
h'lrlJet h6k6met•; yabaocı 
'•rırıaye 16ıetlernemtı . de•· 
1'tla hazlneılne •• mtllett• 
''•rJı ka7naklar1aa ıD ven · 
'-'•ıtır. 
tt\ lt iriye Büyük Mdlet 

1 •clıeıatn demlryol laıaah 
:ıra ilk Japtalı kaD"• •99 

"-. 92:t•la kanundur. 23 Mırt 
(a_ 1•rlblt olan bu kanun 
(.:"ll - StYaı}(Ankara Mu· 

'- ltlnel ta1fatla) 

• 

• 
ikinci Müntehipler 
Dünlstişare Yaptılar. 
Bu istişare Milletin Siyasi Olgunluk Ve Rüşdünü 

Göstermesi itibarile Çok Ehemmiyetlidir. 

Genel Sekreterliğe istişare neticeleri dün 
bildirildi. Namzet listesi yarın illın edilecek. 

D6a merkez.ta ve mer 
kese bafh nahı,. •e kly
lerlD tktacl 1110ntehtplert 
HalkeYlnde; kaza tlllacl 
mlatehlplerl k•za merkez 
lerlnde toplanmıtlardır. 

Şebrimlsdekl toplantı S•D 

,ankurulca 16nderllen Ko· 
catll mebuıu Rıı•P Akça 

••• tder•tlade, Valimi• •• 

Parti Baıkanı Etem Ayku · 
tun rtyaeettade yapılmııhr. 

Bu toplantıların mahiyeti, 
tktDcl mlotehtplerln mebuı 
ıeçtmlaln yaklııhi• ıu 16•· 
lerde Hçl lecek mebuılar 
lzerlnde ıet ı ıar• yapmıı ol 
malan ıekllndedlr . 

Bu ıuretle Parti Genel Sek 
reterlllloH ıldael mlnte· 

htplerle; Parti yOlcaek dt•a· 
nının mebuı eamzetlerlne 
aıd ıörCiılerl lıarıılaıtıralmak 
fmklDl hazarlanmıthrlrı, hu 
tekti, g1ebuı lotıhab nda tik 
clefa olar• yapılmakte, bay. 
lece mtlletln ılyaı1 rGıdOnO 
•e olıunlulunu eaıtermeıl 

ttıbartle çek ehemmlyelll 
( 5eau ıkt•~• ıayfatla ) 

Orfi ilarlilln adildi va tntıfat ~asla~ı. 

Şamdan bir göründı 
8 t~mfnlne memur etmlftlr. 

Ş 22 (Radyo) - u 
am, 1 ler ol· Kuma11dan, derhal aıkerl 

ün bOyBlı nO.o•' I 1 ' b t mOdefa•Y'• tedbırler almıı •e nOma,tı-
muı •e :aa ı • 
mecl.ur lca lanıt ır . Zabı•a lerl kati ıurette ••••t•lt 

1 1 Dımaylfçller ti kuY•et eri • r . 
aHııada kanh çarpıımalar Vataalle.r D.,rettlklerl Itır 

her ıkı taraftan 
olmut •• 

ı. k kla"eler yara lan· pea ço 
mııtır 

f ra••• fev&.Allde komtH· 
rl Gabrlyel Pıyu, f rao11• 
kumandaalarınd•• btrlal ça 
ııraral.:, ke•41ı6al ataJJflD 

IM1••••••de, Sarlyenla fı
ttlcllltnl yDrltemtyecelr laer

banıt bir hlll6metl lıraMI 

etmtyecaklertnl llln etmlı 
lerdlr . Vaslret, •OD derM• 
(Seau dlrdGa•Ci .. ,fa~a) 



• 
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t9a~ı ZJ lılilT lUt 

lngilterenin Denizler
deki Mevkii .. SEHİ R.HABERLERI 

loıllterenln yeniden ıllah 
lanmaıı 1936 - l937 malt 
yıhyla baılam ıtır . O zama 
na kadıu lnglllz imlralllil, 
heraene tezgiha,ancak Y•t 
lanmıt ıemtl~r ın yerint tu 
tacak yentlerfnl koymakla 
iktifa ediyordu. Bu tarih
ten ttlhare• yalnız eskilerin 
J•rlnl tutacak delil, fakat 
donanmaıını arhracak lota 
ata batladı . Bu muazzam 
1raJretln tik teıtrlerl ancak 
yeni bt11edllmeye hathyor. 
Bu yeat proframdao hız 

mete ltatlamıt o1anlar an· 
cak 1936 da ılparlı edilen 
birkaç hafif semiden tba · 
rettir. fakat lnsllt& deniz 
kuvvetlerinin arhı ritmi 
aıaiıdakl rakamlann muka· 
1e1eıtnden kolayca anla11 
lablllr; 1 ıonteırtn 1935 de 
lnıa baltade 140.000 tonluk 
ıemlıl vardı; 292.0UO toaa 
ç•kmııtır . Ôn6m6zdekl 31 
martta da 670 000 ton ola. 
caktır. Ve hemen bu tarih· 
ten IODra tatbtklae ıtrltll• · 
cek olan 1939-40 profra. 
mında 200 bin toolulıtaa 

fasla ıeml vardır. 

Da .. a tlmdldea laıılı:ı do· 
naamaıının btsmıt 1haltnde 
1.140 000 tonluk harp ıe 

lmtıl vardır: ZırhlJ kruvazör 
ta1are ıemtıı, torpido mub· 
rlbt Ye denlsaltı, her ne•t · 
dea dlier yardımcı ı•mtler 

ltu heıaba dabtl dejtldtr 
Franıız, Alman, ltal1a• do 
aanmalara cemedtltrae mec
muu ancak ı milyon 155 
000 ton eder. Y aln1z bu 
umumi rakamlar ıözloün· 
tle tutulsa bile laııltennto 
herhanıt bir muhtemel 
ltttfakın kuvvetini çok aıan 
bir donanmaya ıablp olduiu 
ıöae çarpar. laıtlterenta 
s&rhtı Woları buıGo ayoı 

•••aada A.nupanın bQtGn 
denl:alerlne hlklm olacak 
k a b t l t y e t t e d t r. Ve 
tnıaabna batlamıf oldu 
iu 6oHf aemllerl tamam 
laadıiı zaman, ana•atan ıu 
larının emniyetini thlll etme 
den Uzak Şarka Stoıapur 

l11loG ıon dene• ku•vet· 
leodlrecek 6lç0de bü1Gk f 1 
lolar ıönderebllecoıkUr. 

Fakat muhtemel bir deniz 
laubtnln netlceıl yalnıı t.a

raflaran her ıemt kBteıorl 

ılode kartı karııya koy•bt 
leceklerl nihai kuvvetlere 
t;aflı olacak detırdır Bu ne· 
ticede btlhaaea koruom 11 

harp hlolannın baılıca va· 
zlfeıl olan deniz yollarının 

hlklmlyetl rol oymyacaktır 
lnaıllz fıloıu fıe f raoaanın 
ki tle birlikte, kuvntlerfn 
buglakü vaılyettode, Al 
manya ile ltalyayı deniz el 

hettnden derhal •e tamamı 
le abloka etmekte Oç Ok 
çekmlyecektlr. Fakat loaıl 
terenin franaa gibi ve hat· 
tl ondan ziyade kendi de 
nlz münaaebetlerlnl denızal · 
tılara kısrıı müdafaa etmut 
lup edecektir. Ve müdafaa 
taarıuıdan fa-ı a vasıtalara 

ıhtty"ç aöıteıir 
1914 te 1918araaınd , lo· 

ıtltere denizinde m4oeluıa 

16t6rmez bir hlktmtyete ma· 
hk olmaktaD ıtı!rl kalmamıı· 
tir Bu hal oau birçok tin· 

ret gemtlerlnlo kavbolma-
11odan kurtaramadı . 1918 de 
aıaaı yuluı.ı.. tam bir tekilde 

münakalelerl i<orumaya 
muvaffak olnı uıtu Fakat 
bunua için uzun araıtırma 

lar icap etmlttlr. 

ikinci Mün ehipler 
Dün 1 tişare Vaptlla • 
(Baıtarafı birinci ıarfada) 

dır. 
intihap kabiliyeti buhın· 

duklarını ileri ıürerek vtll 
yetlmlzden mebuı çıkmak lı 

Almanya •• ltalya mal<im 
ı6ra tle denizaltı f ılolaranı 
arttırmak ııtoe ıtrltloce, lo 
sılt:ı amtralhlı bu t~hllkeye 
cevap •ermek fçta kap 
eden tedbirleri almak mec 
burlyetınde kl\lmıthr. Tez
ıiha daha bOyGk miktarda 
denlzelh koymamııtır, fakat 
onlara kert• müdafaa ve 
hücum y&11taları hazarlamıı· 

tar. 
Denizaltının en korkulu 

laaemı ıOratt, hareket kabi
liyeti ve tooajaoa nazaran 
ku••eth olan ılliblarJyle 
mubrlptlr; lnı•lterento ıtm
dıden hlsmette ıSU muhrtbl 
yardar. O.aba yirmi tane tn 
fil etmektedir ve 1939 - 40 
proframı da daba on altı 
muhribin ln1a11nı ıözetmek
tedır. Daha az tealrlt, fakat 
daha ucuz ve daha ıüratle 

ınıa edilen bir batka ıllih 

da bin tonluk a •lzolardır. 
loıtlterede t.unlardaD altmıt 
tane •ardır ve bunlar 
aksiyon kablliyetle1lot arh· 

ran daha bOyOk bir ıürate 

malik olacaklardır. Alman 
ya 50 ı alopa eaho alarak 
toplar ve deolzalh bomba
larlyle ılllbla mtttır. Btlbaı
ıa Hhtlerde çok kıymetli 
blsmetlerde buluoabllecek 
•Üratt torpldobotlar da imal 
etmektedir. Daha iyi teçhls 
edtlmlf olan mlkemmel bir 
taraaıut ve mücadele vuı 

ta11 olmutlur. Deniz ltılar 
lallyük harbe nazaran d b 
kalabahklatıraa bunların bG· 
oumları her zamankinden 
daha iyi haıırlanmıt bir mü. 
dafaa ile karıalatacaktır. 

ttyenlerden Gene\Sekreterhkçe 
muvafık görOlenlerle, balı 
hazır mebuslarımız Qserlode 
dan vtllyetln her tarafında
kt ikinci m6nteblpler tıtlta
re yapmıılardır. Bu lıtııare 

aetlcelerl ıelarlmlZilektlerle 

kazalardan ıelenler btrleıtl 
rllerek bu ite memur edilen 
Kocatlt mebuıu Rasap Akça 
tarafından telırafla don sa 
at 18 e dofru G•nel ::,elue · 
terllie btldtrılmtttlr. 

Pakat hepıl bundan lba 
ret deill, tecrübe lıbat ıt
mlttlr ki ticaret ıemtlerlnl 
mOıdaf aa için en tyl çare 
bunları kafile halinde •••k 
etmetlr. Yeni bir harp ha 
llncle 1916 da e1duiu ıtbı 
bOyGk teredd6tlerden ıonra 
deill, derhal loıtll:ı babrı1e· 
ıl bu uıulG tatbik edecek· 
Ur . A.mlrallriın denlzyolla· 
randa bu kafileleri orıanlze 
etmek itiyle muvazzaftır.Ti. 
caret ıımtlerınln ılllhlan 

a iti hasırl nmıt 1r, mu 

a 1 yen bir tonajı aıen 

bcıtün ıemller için l6zım · 
gelen toplar ve cephane 
bu ıemi1erln lca1ıtlı olduk. 
ları ltman1arda depo edıl • 
mittir. Bu ıemllertu &mir
leri bu ılllbların kullanıl· 

ma11 lçlo kuralar taktp et
mekte delll Bunlardan 8 000 
den fızlaaı top 
ateılal IJI idare edebilmek 
ve denlsalh bombalarını 
kullanacak ıekıld tallm 
edtlmtıtır. To)'falar araıında 
babrlyelllerla 11:uayyen hır 

miktarı nlt11ıD almayı 6fren 
mtılerdlr. 

Hava taarruzlarına karıı 

da tedbirler ahomııtır. Eıkt 
fakat hen6z eallam olan 
kruvazarlerden yirmi kadarı 
bJrçok hayaya kartı müda· 
faa toplarının ve m1tral161· 

YiıAyetimızden mebus olmak 
istiyenlar: 

Vıllretlmızden mebuı çık

mağa kabıltyetll bulunduk 
1arını ileri ıClrerek mQracaat 
edenler ve Genel Sekreter
lJ kçe mu•afık 16rOlerek dün 
tkıocl mOntebıplerln tıtlıa 
reılne arz edilenlerin adedi 
11 dır. 

Bunlardan d6rd0 hallha · -
zarda Umumi Mecltıte aza, 
btrl latanbulda mühendlı, 
aça daha ••velkı deneler· 
de •lllyettmlı mebuıların· 

dan, biri mOtekait ıubay, 

biri ıebrtmhı:de e••elce Tll 

zıfe glrmQı bir adlıy~cl, dı. 

feri de bir vali dır ki hepıl 
il dır . 

Dün •lllyetlmlzle birlikte 
28 vıllyet ikinci mitnte
btplerl aynı lıtlıarecie bulun· 
mut ve neticeler mOtahtt 
mebuılar tarafından Genel 
Sekreterllfe bıldhtlmltllr. 

Nımztitler yarın ilan ıdilecek: 
Parti, mebuı namzetlerini 

cuma 160Cl illn edecek ve 
pazar ıilnl bertarafta Hat 
9 da eeçlm yap•larak ıaet 
12 ye kadar bitirilecektir. 

Partinin yarın illa edeee· 
ft namset lııtHlnln ıkıocl 

mGntehıplerın Japtıklau lı 

tııare ile alllralı ltulunaca-

leranın ıliveılJle tayarelere 
kartı kullanılacaktır. 

Deniz üıtü koreanlarına 

kartı loglllz doöanmuı elit· 
den fazla modern kruvasöre 
maliktir ve bunlara daha 
ylrmı tane illve edecektir. 
Bu demek d ilidir ki, bu· 
kın ıeklt•de taarruzlar ar 
tak Japılamaz . . Amiral Ba 
conun 1917 de Alman tor· 
pldo mubrlplerlula taarruz
lar1 mOaa1ebet1yle ı6yledl

il ııbt «poltılo arkaaına çe · 
vlrdtğl bir ıırada bır bacak 
11zın btr pencereye taı t· 
maaı ve ıoora Yar kuvYetlle 
kaçmaeı her saman milm. 

• 
küodilr; fakat bu ite devam 
edeue yakalanması ıhttma· 

il kuvyetlldlr» lngllterenlo 
deniz mOnakale yolleri 
her zaman her türlü ta r 
ruzlardan muun tutu!ma11 
ıüç olacak derecede müte
addtt •• uzundur. fakat 
mütearrız muveffakıyeUnl 

ve bele ınuvaff akayetılzhat 
nı pek pahalı &demek teb
likHlae m ruzd11r. 

jını ve tl6ak0 ikinci mfia· 
teblp toplanhlarına bu nok · 
tadan bOıyQk ehemmiyet at 
fedllmHI llzım ıeleceflal de 
kaydetmek dofru olur. 

Ragıp Akçı bu&ün gidiyor: 
lkıncl mOntehJplerın top 

lantı11nda bulunmak Gzere 
birkaç ıGn ance ıehrlmlae 

ıelen Kocaih mebuıu Raııp 
Akça buıün K6tahya yollle 
Ankaraya ııdecekttr. 

Ankara, 22 ( A.A. ) -
Yurdun her tarafında tklncl 
miintehıp ıeçtml ıkmal edıl· 

dıfıoden martın 26 ncı pa
zar günQ mebuı aeçlmlae 
ıeçtlerek aynı 1rüode ikmal 
edtlmeal takarrur etmlt •e 
keyfiyet bılumum vlllyet 
lerle Parti teıkllitana teblll 
edtlmtıtlr. 

•• 
Oğretmen Ve 
Talebenin 
Sağlığı. 

Maarıf Vekiletı, öiret
menlerln ve talebenin ıai · 
lak •ıleriyle meıgul olan ııh· 
hat heyeti teıktl&tını ıenlı 

letmeie karar •ermlt, An · 
karada Maarif Veklletlne 
merbut btr 11hbat umum 
mOdiirlOlü kurmak üzere 
tedk•klere baı amıthr. 

Yeni ııbbat umum mü 
d6rlüğüne bitün vlllyetlerln 
maarif mQdQrllkleri heyeti 
ı ıhhıvel rl Maarif Vekllett 
sıhhat m0111eaelerlne batla 
olacaktır. 

Aynı zamanda bu mü-

dürlüiün bllhuıa talebf'nln 
ııhhl • ztyetl ile enılı su
rette ulreıuıeıı için btr ta 
llmatname lle çalııma tıkıl· 
lerl ele teablt edllecelı, Jenl 
umum müd0rl6k yakında 

faallJete ıeçccektlr. 

Manyasta 
Bır Okul 
Yapılıyor. 
Manyaı, (Huıuıi) - Mer 

keze baib Bölaeafaç kö 
yGndı bu yıl plina uygun 
beı dershaneli blr okul in· 
ıaaına lteılaomıttır. 

Muhtar Halit Akıoın ça · 
lııma.. eayeılade köy okula 
yakında ka vutac ktır . 

Pıs suları ebze yıkanumı1 
Atatihk parkı yanındaki 

ı bze bahçelerinde bahçe 
v nhk yapen CumburlJet 
maballealnden Muıtaf a oilu 
Berul, pazara aatmolC: içın 
aetlrdlit pıraeoları bahçe. 
lertn ken rınden geçmekte 
olan Kaaapl r deresinin p ı 
ıulan ıl yıkadıfı belediye 
zabıtaaı tarafından teıbtt 

edllmlı ve mukQr ptraular 
muaadere edilerek bahçıvan 
hakkında kanuni takıbata 

baılaamııtar. 

Liaan bilen 
Memurların 
lmti-hanı. 

Devlet memurları 11>a•t · 
larıaın te•htt ve teadGIOoe 
dair olan llanun mucibince 
birer derece daha yOkaek 
memuriyetlere alınmalarını 

temin etmek üzere garp dil
lerinden birine vakıf olduk
larını lmt&baola ııbat etmek 
lıteitnde bulunanların lmtl 
hanlarının ne zaman yapı 
lacalı hakkında Maarif Ve 
kileU tarafından bir talimat 
name hasırlamıthr. 

Bu tallmatna meye ı6re 

imtihanlar Ankarada Tarıh, 
Dıl ve Coırafya Fa"ülteılnde 
ve lıtaobulda Onıveraltede 
her yıl mart, mayıs ve ılk 
teırın aylannda yapılacak 

tır lmtthaoların günleri Ma 
arif Vekllett taraf andan ay 
rıca teablt ve ilin edilecek· 
tir. 

imtihana ıırmık lıtlyeo 
memurlar hanıt ıarp dilin
den nerede ve banıı devre 
de imtihana ıtreceklerlnl 
bir lıtlda ile her yı\ ıubat, 
nisan ve birlncıteırln ayları 
içinde Maarıf Vekilet ıne 

btldtreceklerdtr. 
Tahmatnamentn dlfer bir 

maddeıloe ıöre de bir ıarp 
dıll tmtabanına 1rlrecek me 
murlardan bildikleri ıarp 

clıllnde yazılmıt t!n az Oç 
ıayfahk btr parçayı TGrkçe· 
ye ve TOrkçe yezılmıt bir 
parçayı garp dılıoe IQıala 

müracaat etmeden doğru 

olarak tercQme edenler, tm· 
tlbaoda mun.ffak olmuı aa. 
1ılacakl rdar. 

01çü va tartılarm muayenesı 
ıki gün sonra b tiyor. 
Oo ıOndeabert devam 

eden 937 damıah btlumum 

ölçü ve tartılarıD eenıltk 

muayeneleri Qç ıDo ıonra 

ıona erecektir · 

Şımdlye kadar ıeblr ve ı•h· 
rlmtae balla yerlerden birçok 

klmaeler 6lçl ve tartılarını ıe

tirerek damgalatmıılard1r 

Ehemmiyet verm ylpte ge· 
ttrmi}·eoler hahkında kaau· 

oi mu me1e y pılac ktar . 
Gurup ayar memuru Mehmet 

Ôçal, ıehrlmlzdehl ilçü ve 

tartıların muayenealnl ikmal 

ettikten ıonra Balya , Bıaa 

dıç, Sındırgı, Kepıüt Dur· 

ıunbey, Suııiırhlc ve Man· 
yaı kaularaoa da ıtderck 

mayıı nihayetine lıadar ora. 
tarın muayeneılle meurul 
olacaktır. 

Eva t rruz 
EYvelkı ıüo Eıklkuyunı · 

cular mahalleıloden S lıh 

oilu Necatlnln ıerhoı olarak 
Dıokçller m•halleaıııde otu· 
ran Ramezan karm Zehra 
tle Müne•verln evine taar 

ruz ettıil ı ı kiyct 

oluodutunden Ncc ti ya 
kalanaralc hakkında tanz•m 
edtlen evrakıle bırhlcte ad 
U1•1• ••rtlmlttlr. 

Kacak Et , 
Satarken 
Yakalandı. 

Evvelki ıün Sellmt1• 
maballHlnden Şaban oflu 
Ahmet, mezbaha harici ke•· 
tıjı koyun etini maball• 
araaında ıaterlıcen beledtJ• 
memurları tarafından sör61-
mGt ve baytarlıkça yapı

lan muayeneılnde kaçak ol· 
duilt teabtt edılerek eti•' 
muıadere edtlmtıttr. 

Belediye, kasap bakkıo· 

da da ayrıca para cesaıı 

atacaktır. 

1 RADYO c 
-- ANllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kes. 120 K~· 

T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KY"· 
T.A.P.31,70m. 946~Kcs. 20 K~· 

23 3 - 1~:J:l l!erşcnıb' 
12.30 Pıolram t.z.35 1 orJJ 

müzııa - Pt. ı J.uo Me•••· 
ket ıaat ayarı, ıjamı, met•' 
orolojt haberleri. 13.15·1' 
Müz.ık (Karatık proiram) 18 
30 Pratram 18.:.i5 Moıılı 
[Danı piaktarı] 19.oo Koouf' 
ma lZıraat aaatı} 19.15 tor~ 
müzıi• [Fa11l heyet•) TabtlO 
Karakul, Hakin Derm•O' 
Eıref K.adrt. oaarl Ofl•'' 
HHan Gür Hamdı Tok•1· 
~U.00 Ajanı, meteoroıoJ1 

haberleri, ziraat boraaıı (ft· 
at) ıo. 15 TOırk müzıtı Ç•· 
la olar: V eclhe, Kemal Nayı· 
zl ~eyhuo, Etref Kadrı, Cef· 
det Çaj la . 011u1anlar: Mil' 
zeyyen Senar, Mahmut K.•· 
rmdaı l Müzeyyen ;1e 

o&r - Hıcaz peırevı 2 ' 
Şükrünün - Hıcaz t•rk1•' 

- Sevdamı dılim anlataoı•• 
3 - Saadettın KaynaiıD --

1 Hıcaz ıarluıa - Hazan l ' 

ıeçu . 4 lahak Varoo j, 
Hüıeynt tarka Baygıo ı&J 

rıll 5 - Cevdet ÇağlA ...,.. 
d t· Vtyola takııml 6 - Sa• • 

tin Kaynak - Muha11er ı•' 
kı - Bın 1ıllarca yaalD•f'd' 
7 - Saadettin K.ayaak ,...,, 
Halk Ulrklıl - lkt karP'' 

1•' bir koltui• ııfarmı 8 - r' 
aart Aıımıa - Hlazam ı• .... 
k111 - Ômrlm HDI ae•ID·~ 
le othayet bulaeaktır. O _, 
Y eearl A ıımın - HO••',, 
ıarkıaı - Yıne halblm t•f,..... 
bu ıece 10 Hayrıııto 

19 
Bozzam ıarkm - ôıur•~ ~ 
yazıktır tana k&nmad•D ~ (fJ 
M m ket e t y rı 2 fı' 
Konutma 21 15 Eıha•• '',, 
vHit k mblyo - nukut b0 r1,, 
ıı (fiyat) 21 .25 Neıell pi&~, 
R. 21 30 Mar.tk ( Küç6k fi 

~· kutra Şef: Necip ...4fd'" 
1 - Schmcılıtıc - r"vP1 ,,~ 
ve putı bt!ı hıımlak ~ 
htkiyeıl. 1 Yaklaf "1'., 

B b' ... 
- Aık valıu 3 •t cı 
4 - Gez!nll 5 - Ka''~,I 
lı c ve br.ırııma 2 - B•B'tıı' 
le [faka! f antezı 3 P6 ' 1ıı 
negg Vslı Trııte (1-f~,J 
Valı} 4 _,. Küoneke - p6' 
Hamllton operetlndeP t1' 
purl. 5 - Vınkler - ~"1~ı 
nın aık ıerklll 6 - ae',f 
veo - Menuetto ıol "'uıl 
7 - Aubert Göbe"ol 
reımt ıeçldl . 22 30 ~' ~ 
IOperal r Pi] J~ 
Müzık {Cazbant - f.t• ,ı/ 
45 24 Son ajanı. h•b' 

Ye JUIDkl Pl'Ofr.a•· 



SAlfA : 3 
TORKDILI 

Memleket Sığırcılığında lslah Ve 
Yetiştirme Ç, hşmaları. • 

Cumhurlyelten •••el de•· mettnde temin edilecektir tnktıafı için ilzam ı~leo le 
let blmayeıfnden tamamf'n 1 De•lf't elılt': ılıet yapılmalıctedır. 
mahrum bulunan memleket a) Devlet damızlık yetıı Yurdun muhtelı( b61ıele· 
aılarcıltfı uzun aeneler de· tlrme müuıuelerl rl•de bay•ab yetııtttme kül · 
vam eden harpler ve bekım 1) Haralarda aığırcılık ıu türümüzü o btrer anctb6 
• 1•1111: y8zünden ıoD derece belerl 1 b · o an u müesaeselerlmız bir 
seri ••zlJ•tte bul11nuyord1.1 . 'l) İo•'-hanel•r t f 

1. .. 11 ~ ara lııo yüluek eY1afta inek 
HayYanlanmızın adetleri b) Huıuli ıdare tııııhıııatile ve bota yeUtUrlrken dıjer 

azalmıı, cthıeleıt k&çBlmOı, bola temini (boia büyütme) taraftan da bırer bayYan 
11ldet, ı6t ve et Yerl-lerl çlftıta_lerl - • Jetlıttrme 6rnell mektebi 
biç meeabeılne lnmfıtt c) SGt •erimi letıkamelln· •azıfeat 16rmekte •• yetıı-

lıtıkl&I HY•tını büyGk za· de lıllhı tacıl ve temıo mek- Urıcthkte bllıı balumından 
fertle baıarao mflll hülnl ıadlle hariç memleketlerdeD olan noluaolıfımııın ızale· 
met, vatan kurtulduktan ıltlO ırk boi• ve inek ttba- •inde çok müımlr rol oyna· 
ıonra, ekonomi kallunmHJ lı. maktadnlar. 

aa•aıına baıladıfı &aman, il - Halk el~le: lıılh ıılerlmlzl en kııa 
Jurd mtldafaaıı,mıııı ekono- a) Kör eaadıklar1 tahıııa· bır zamanda hedefıne uıaı· 
mi, mılll tatdıye •e köy tile boia tedariki tırmak ıçıo devletin d ıjer 

Cumhuriyetin Demi~~ol Politikası Ve Örü-

l D . Ag--larımızın Bir Plançosu. 
en emır d "26 405 +· 47• kıl•m•tr• 

(Beıtarafı b ı rı oc • uyfoda) 14 Fılyo•-Zonau • (O 60 lık) lhca - Pala· 
aakôy) hatl41·1nın 5 ıenede 305 kılometre ki, topt~n muduk 29 + 000 kılo••t· 

2975-ı-21 S ktlornetrore ba lj r• toptaD es 43• 47• ktlo yapılıp bıt ı rllmeal kayd le .., 
65.000.000 lıra tahıı ıııt l•a· o'muıtur. l ml!!tre demtryolu tlrketleru 

C lhurtoet n•f ,.mı:ı.;cnl . k d 
bul etmııtır ' Evvelce Aokft · UlJ 1 iD aat ııleUlme te ır . 

1• demlryollarımtııD 1 Ş h ld 
ra Sı.u demıryolunua (Sam· 1 k bir bıı u • e: 

k fftaUyetıoe clıoaml Cumhuriyetin 15 ncl yı-
ıun S ı vaı) haltıle tej,i 1 d 200 ktlo11tet l d 
aoktuıoın (Muaaköy) olma· vererrk ıene e k lı•da devlet~• ııletl •• • · 

relik b.r d•mlrrolu yapma il -ı·ın u•unlul 6718 
ıı mutalea edılmıı iken bl "' mlryo ar1- • .. 
Jlhere Kayıt>rfden s~çırıl- ve lıletmedk ımklt:~:;~10':a + 536 kilometreyi •e yine 
meıl Ye her iki battıo \Ka ratırken ljrr k bu tarıbte topraklarımız 

bl k hatları .. ııo alar• üserlo"e ııletllmekt• bulu· ho) lıtaı1oounda te iki et 
meıl bırçok bakımlardan 

daha fatdeli görülmOı •e 
lnıuta bu fattkamette de· 
vam ~dılmııttr. 

b undan ıonra taıdllı edil 
mit ol~n muhtelıf. kanunlarl1a 

- Fevzıp ıı fa Malı.tya Er 
ıanl D11arbakır 

r ço l tmek polıtıka M d 1 il arın 
devlete ma e oao biltlo em ryo 
1101 ba1ar1Dtttır. k . uzunluju da: · 

De•l•t demırrollarına . a (715l) KılometreJI b11l· 
1 uıunlufu: 

talan bu bat arın 000 
Anadolu hattı 1032 + muıtur . 

bunlardan baıka Ersin· 

kilometre e1+ 
Mf!rtlD . Ad••• 

185 kılometra, Ç k) ar· 
kallunma11 bakımlarından b) Huıuıl çıf thklerde, teıiuıltları da bot durma· 

bala olduiu ebemmlyetıle c) Ôrnek k6ylerde teılıat maktadar. Ka,eerı·U ı ukıı a 
tnOtenaılp olarak ele aldıiı yaparak d" mızhk boia ye- Huıuıi ıdareler tahı tıatla• Ankara. Ereflt 

- KOtabya Balıkealr Samıun (GCimtG - . 
ıamb• 39 + 465 kılom•t 

ıapdııo Erıuruma dofru 213 
kılometro usunluk &zeri•d• 
hıılı b ı r demlryol •oıaat fa 
allyell bulundalu ,.bt Dırar· 
bakırdan bııthrar•k Irak 

0 
lrao hadutlanmıza dol· 

ru ılerleınekıe bulunan de · 
mlryollarao 131 kılometreıl 
Oıertade de mGbtm ıoı••t 
ye amehJat yapılmaktadır . 

hay•aacıhfın lıl&h, çofalt· Uttlrmefl teıvtk, hımaye rtle damızhk alarak kaylere Sl•aa . Erzurum 
IDa •e teı•lklne HOyük Mıl· ve murakabe dajılmakta •e bol• bOyiU· Afyon Antalya 

let Mecltıı tarafından çıka· Dnlel damızlık yetişflıme me çıfthklerı teı ıııe 4 • 6 oı,arbakır Irak •• lran 
rılan lıllbı hayvanat lıanu· Ü I j a)'lık ıOtten kutlmtf er· hatlarının yapılmaları kabul 
nu. Ye bu kanunu lt-am . m 8SSbS8 tr kok da nalan halk ehndelll .... •• lHdlk edllmtıtlr. 
eden dıfer kanunlar •• talt Memleket ıılırcalıtımn ıahn alarak bola rajıaa 

fd T Bu kanunların •erdlil ıa· 
111atnameler ıle rerçe•elen•n kalkıomaa1 •ıtnde ön aa a 0 ellnceye kadar •eterıaer· 

"' " lab • Jlbiyetle Cumhuriyet nafıa 
çahıma proframı ıayeıınde selen k6y bofalarıoın iı 1 lerln aeaarett altında fenni 

k ıının 29 10-938 tarıbıoe ka-
hay•ancılak tarıhınde pek lrıaa Ye ••f1rlarımızın •erim a - ıurette balrıldıkdao ıoara 

b l 1 d 1 t clar haıardıiı mıllt demlryol-bır zaman ad edılen 1 S yıl 1 lyet erinin a im ıurel • tekrar kaylere vermek ıu· 
(imi kontrol ile •aaıf !arının !arımız. 

zarf d bn. Ak h ı ı reUle mOımlr faaliyetler ın • uJu am •er ya· h l Samıun ( GG•rGk ) 
pılmııtar. ta1ınl •e mllml ı Uyaçlarımı· rapmaktadular. 

re lsmlr Kaıaba •• temdidi 

70'.l + 696 kılometr• 
ıubelerl 

Aydın llattı •• 
608 + ı;84 kilometre 

Şark demlryolları 336 + 
286 kllometre ki: + 848 

Ceman :::::: 2776 
1 tur. Bun· 

kilometreyi bu mut Ruı · 
lardan baıka So•J•t 

• 
lardao: . Sa 

(0.75 ilk) ErsurulD 
rıkamıt 231 + 940 kalemet · 

CulDhurlret Halk Partlıl 
ve hftkümttlD OlkO halinde 

takıp •• tatbik edeıeldlft 
bu bOyilk demir yol poltuk• · 

11 1ayeılnde 
Buılo demlryollar Ka· 

radeDlıde Samıun H Ptlo-
Akdentzde Meral• •- ı L lı i Kalın 379+658 kilometre, 

M 1 lr 1 zı •Ufl ıyaca.. yer 11 ır Tra1·yada yepılan t••ru· eme et •ılır arının cOı· • ~" 2 - Ankara-Kayıf'rf 379 re 
•e ve boylarının. ıüt ve et tlplerının yetııtJrılmeal lçto belerde mu•affaklyetll 11e· (1.524 lak) Sarıka••f -

.. .. ~ 
ltmaoıaa ulaıtml111ıt •e " 
ıuretle Akdeniz ..e Karade· 
oize barluç kol.la• ltal· de•let mQeeıeaelerlne olan +940 kilometre ~44 kllo••t 

•erımlertnın k11a bir zaman. Uceler veren bofa b6Jlt 3 222+ hudut J 23 + " 
d lbtl 6 Zt t V ki - Ka•terl Stnı 

a iDiiii lbtıyaçlar1mızı kar- J&Cı 1 ren ru e me çıftlılderı me•leketla 420 ktlom:tre ro ki: k 
tılayacak bır ıekıldc- arttml. letı ilk defa olarak 1924 yı· her tar.fana teımıl edile· Cem•• ::::: 335 + 384 I· 

iaDllHftlt. 
G6r611y•r ki, imparator· 

ID&aıoı lltıhdaf eden tıllh hnda Kar~cabe)• baruını le- cektır. 4 - KGtab1a - Bahkcıtr 
1 ttlkt 1928 929 2&2+'S42 kılometr• lometre h d •eıatr ıuret 

•• yetııUrme Çlllıımaları lk· • • • ea sonra ' Bir taraften de•let eltle Ve mua • • ... 

luk de•rlnlD ehanelerln• ka 

b b ı Cumburl· 
rıımıı lr •1• ' il 

lıın, toprak •e bayat ıartla •e 934 yllarında aıre ile damızhk yet ııttren Vekitet 5 - feyzlpaıa Dıyarba- lerle de: 
rıba UJıun bt tt r Sultanıu1u . Çukuro•a , Çıf d kır 5o4+028 kilometre, Kon'!• YeDlc• 346 + 

yetin yapıcı ,..,abeı feyl• 
ıltocie Tlrk uluıunu ıu· 
rurlaoduan bir hakikat el· 

oıuıtur 

r ıure e ıen f aıfır yetııttrmealoe m6aal 
mlkyaada tatbik Ye ıokııef teler ••Konya haralarını Ye olan Kau, Trakya, Tokat 6 - Yolcata Elazıı kolu OOS~ kilometre 

1
,
1 
+ 

ettirmek frln ılk ıafhada •-6y bıllhere de laanlı, Göle •e 23+926 kilometre Ada•• . feyslpata 
T • Samıuo, Eaktıehir b6i1'-'l• 

dam l k b 1 ı Tokat lnekhanelerınl kur 7 B i •-6 ı K d ız 1 o • arının temini rinde 11iar ııllhı t•ıktlltla- - o H• pr • ar •t 431 kilometre . n + 
· ıelmekte ıdı. muıtur. b ı ı d ıedtll 17 ı+aıi kılom~tre ı. ı Par•• J• rını •• ütün •I Ayet.er e Toprak•• • • 

Din Yahııhanda Kııılar. 
mak kı1ılarında beıaret eli· 
dikleri çalaD Cumhurtret 
lokometlflerl b"ıln f.,sta· 
r•• ıarıada zafer dlcllklerl 

Memlekette •aeaU bir he· Bu müeueıclerlmlzde 815 bealeme •e hlmn ıartla - 8 - Irmak Fılyoı 390+ 784 kilometre 
aapla 2 mtlron inek mevcut baı damızl&k ioek olmak n müeaid olen 1&6yluı 'H 260 kilometre M~rdaaııklııer 
Old 2184 b i n - Sin• Er•laca• J35 fenlpıııfa · 

utuna Ye aaı•rl bır he üzere •ı 11 ır mn- yetı1t1rıcllerl ~ruek kör •• 11 34 + 552 kllo••tr• ı4l + 
•apla ~O ınete bır bola •e· cuttur. Her yıl k61lere 30lJ örnek yetııttrlcl olarak tan· +ooo kilometre, Muda•J• . Btau• 
rllmeıl zaruı1 oldut•o• 16 350 boja •ertlm•ktedır. zlm etmek ıuretele damız· lU - Çetlakaya Malatfa t 10 kilometre kJ: l 

,atır•r 
yum Ersurumda, daha 

r 1ık h ş d ._ d ılsO b J39+s2o kılometre · 0,, "' sa6 ki• 
• 1 amlede 40 bın köy m ıye "" ., eı t.lı yeUttlrmcyl k6yllye mal Cemao 6 .. "' 

b 11 - Afyon - Karakuyu 
ıe•rada Irak .,. lra•. lkt 
komıu •e doıt memleket
ler le blt ltlk ııoırlanmııda •il· 

11 •ahdet ıre milli tıttkllll· 
mlzlo ye•I bir aaf erl•ı .la · 
ha cihana ili• edecektir. 
Çftnkl: Türk lnkılAbı dl•I••· 
mlyen bir irade a.ptedtl••· 
y•• bir be1ecan, y•ttıll•IJeD 

01a11nın daha kuYYellt ve bol• dafıtalmııtır. etmek Gzere tıllhı Ye ye · metre ,.11 
d h 1 t ı2+400 kilometre 1 t •a••• 

• • •ettmll olarak yetııtt· ıtlf" olunmuı damızlık tlttlrme tılerlol kö1lere yay- Demlryo u a d 
1 12 - Bozaoana - lıparta d let • · 

rl meal aibl munzam btr it hay.anlar iızcrlode çalııen makttıdar. llleıUrllmfı n •• katıl· 
karııaında Idık. bu mOeuuel~rfn inek kad Şımdf:re kad11r lı400 lr.6y kolu 13+200 lcılometre , mlryolları ıebekeılD• 1 J 3 _ Baladı.. Burdur 23 Ti ı. 11nır a· 

ıwu 1 bl d d l l 4000 b '- 100 k k .. mııtır. Halın r• · u n ar r ,an an ev e - ro arının ııa çıı.ıa • ve yetlttlrfel örne ÖJ 
tlo lcuruculuiu, ya pılıcıfı n rılmaeı ve her vıl 1800 ve örnek 1etrıtırlcl olarak ,_+,:_9_o_o_k_ı_ı0_.m_•_tr_e_____ rı içinde •acak 
61retıcılttı dtAer taraftan 20LO boia nrılmuı karar · orıantze edılmtı •e bunla· de yaptırılan bola bakım tNermal) Çoba•hey -
halin baraktıtı ftlerin tan - laıtırıtdıiından bu lırdefe ra 4l50 h•t bola dajllıl· depoları •a11taıll~ k6r bo Nuıa1blD) 
zı- a_ b 1 k 1 h 1 1 t i 1 b k b 1 (Normal) .,.. Derbeılye - bir ıürıııttlr · ... •e mura111a eıl eııu an · Yarmn çın er yı a ınan a>Jf ır a arının a ım ve eı e 

-n~a ... u•'•'•u•o .. fk•t .. ça~l•ıı•m .. a•l•ıt•l•kft ..... t.8•h•a•la•n•t ... ıl•e ..... m.ü•e•ı••e.•.~mıe~r•ln ...... IZll\IK~a•z9an,...,nahlye •e k6yle:~~!(S:o:n:u~d~6~r:d~6~_n:c:O..:•:•~Jf~a~d~a~) ... ~M~a:r:d~in:)!.._..-~"-:--.::"::~-:~-;:;:;-:::::~::~= ıtri hiçbir zaman .ermedi. 
kelime ıle ,ıııtlll• balel ı•· Gobldekl aeferlerl eaaa· oOllD Tiirkdlllnln Tefrlkuı: GGaaaaaaaaaaaaaao'> 

1 • 
! cı=Nf3·~~ H~lll~ 5 
a • a 
"~ Yazarı: il LAMP Ç~ulr~n: h,ı\ \'J::R A 1'A l·RA T : . ~ 

Ooa aaaoaaao Tefrıka N'l 28 aaaaaaaaruJ ao 

Tavan aralarında dQrbQa 
ler ve kadınlar ara11ada olu· 
ran mOnecclmler yıldızların 

en ufak hareketlerini itile 
takip ve not ederlerdi. Bız 
zat harp ıarkılarıodakt kor
kunç ve tO)'ler Brpertıcı me· 
lodllerlD aruıoda bile ince 

bir ruh yardı : 
((Dflıız duvarlarda bir kuı 

•adHı bile vok. rüzglr, ka 
'•olıklarıoda ölüm hayalet · 
••rı doleıan gece lçtode ıüzil· 
lGror Beyaz çerıeflarıD d6· 
lcGleo kıvrımlarından ayıo 
do1auk hılul kıvılcımlanıyor 
()•1 ıa çukurlar, doomuı ce 
••t •e kından uruımuılar, 
~lc'tı•r buzdan .ertleflll1f·· 

L oa •it atılmıı ıoo yaylar 
~., l ' 

' llaıt • lea kıD laarp atla· 

rı olmuı .. lıte bu dGımao 
çtzmeal altıada tolt,f.'n Han 
Lt ıehrıdır. 

Btr harp ıarkmada bile 
Kalayın •arlı olduiu bftyQk 
l»ır ıey, ıllrene tanirler 
kendtıl 16aterlyor. 

Onlar berp makinelerine 
de malıktıler. Eıklyen •e 
arhlr kullanılmamokt1t olan 
ve 20 at taraf ıodan çekJ lır 
harp arab•lan, taı fırlatan 
m ncınılılar, kurm k için on 
ad•mdan fazla kuvvete th
tlyaç olan manc•mlt: topları, 
ağır haladııırı 200 topçu oe 
feri terafıudan kurulno yay 
toplan bunlardan baıka 
bambu kamıılar1 lçtnde uçan 

Ye patlıyao 8tcıler vardı. 

911111 .ubırtbı, ıarlab 

alaylar ve muharebe arab• 
lara ıyabıD ıentı o••larıoda 
manevra yapm fa ~e konak 
yerlcrf•de erkanı harbiye 
lçfrı, rahrıtıız edilmeden ça 

lıımak ve plln kurmak için 
aaraylar yapılmaya bıılırah 
bert adeta bir ıanat hallol 
almıth· Harp lllhı Kuao Ti, 
her zamnn ıadık kullara 
malıktl . 

Kataylıların ku•Yetl, t~k
ılf edllmtı kGtlelerln lntlza· 
mında ve bıtmez tOlıenmez 
alih harbl1ede tdl 

Zaıf tarafları lıe, Jmpa 
ratorun Yen Ktnsde kalma•• 
ye kumandenlıjı generali•· 
rloe tevdi etmeıtnde ıdı . G6· 
ç belerin ku••ett Cıe btlelsfı 
askeri b zzat idare eden hen• 
tarının d~hıtyı harbtnde idi 

Cengiz banın •azlyett, 
Anıbalıo ltalyadalrt Hzlye 
tine benziyordu, o da buılrı 
gibi mahdut bir miktar aa 
kere mahktı; bir tek alır 
mallObt1et ı&cebeleri bir 
clt ~. dla••••k ... ,. ...... 

karlara ıtirec•ktl. fakat 1a· 
rım bir muzafferiyet de bir 
kir temtn edemezdi, muvaf 
faklyet daha baılanııçta ıa· 
llp tle mel übu tefrik ede
cek ıekılde olmah idi. Şu 
halde o, m•bdut dl•lılonla 
rl1e, taktik Oatadları tarafın 
dan idare edilen m~ntazam 
ordulara da laGcum eclecekU. 

Bu 11ralarda Cenılz han 
hlll « uılere ltarıı lrnn•el 
mOdafaa ku111andanı ve Al· 
tun Kayıerl metbuuJ> bulu · 
n .. yordu 

Şımdlye kadar, kun·etll 
olduklau zamao Kayıerler, 

b010k aeddln dııar11ındakl 
ı6çebelerden Yersı laterlerdt 
Fakat ıahanat fena bir ••. 
z:ıyette bulunuyoua, a6çebe 
feri haydutluk v~ eıklyalık
tan menetmek fçln onlara 
birçok ıGzel •• cfcfllbfcllf 

1eyler, ı«hnGf, ipek balyala
"• ıoce ıılenmlf dertler, buf. 
dar ye ı•r•p JGklli lcervao
lar 1ollarlardı. Şereflerlal 

ln11tar•als 9 •J• "•tlı• Itır 

k l 1 bualara her d f 1 La tlrmeme ç D ıında muhtelif e • ar au· 
zaman bılbau• hediye un · yük ıedde tenıaa etmff Ye 

1 dl Buna muka-
vanı •eri lr d bu taf ve kiremitten mam61 
bil, hikfmtret ıeaelerfn e l 

1 fı ve yGlnek kula kapılarlJ • 
ıöçebelerdcn aldık araı~:~ı • mub•t olan muht ı•m hud\lt 
re lıe verfl aamı yer .. 

Muhteri• ç6l alnamı, muh çlıg l ıl onu hayretlere .16· 
teıem hıdlyelerl ve Kataf ıOrmOtHli bu üzertocl• Y•D· 

l almak yana alh atlıoıo diri mala memurlarının verı k 
bah•neelle 1aptıklarıoı •• bu koıobılecejl 11enltllft .ıı · 
( ıapka-lıe••r ) kavlmloln k tle ted!ıU' etmlttl 
bClyük ıeddfo haricinde •• Kısa bir mlddet e•.ef, 
diren vaki ola• ıeferlerlal bir aıuhareb• ıeferl dola11· 
unutmıyorlardı Şu iıald• ılyle, bayrafıoı bu ıeddla 
ıarki Gohl akıramı, Altı• dibi•• dıkmek fıraahaı bul· 
Kay.erin kanuni tebauı b~~ muıtu ıerek hudut kuman 

as•rl olar•• •- Alt lunuyorlar •e D 1 daoıoın ve gcıre.-ıe ID 

eluerlJ• 1erlade o mıyaa Kay.erin hiç ehemmiyet Yer· 
ıarp hudutlarl kuaıa~daaı • ı •edıklerl bir meyden oku· 
nın miltevelJtllfl altın a J•. fUftu bu.. Dınran 16lıele· 

!ar demekti. Cenılz ban rinde ••t•JaD ve Kat•J b6-
ftJOr t lu"un ltetelertnde , 
lmpar• or • d kftmdarınft a•a çıktılı ~a-
« ılere kartı ku•vel mi a· maalar bl7met eden obalar 
f.aaı kumandanı• diye mu· 

k 1 fıe bu cOretklrlıfı ehemml-
ka11ettf, Şu halci• &tip er, 
at ve aıfırdaD •erıt almak yetle telakki •e Ahın Kay 
Osero 008 da emlrıer ılade· uriu bir ı6çebedeo kork 
rlrlerdl. t•ıtuna hlkmetmlılerdl. 

V•k•t C:t•fi• lıtı• iau •••· - SONU VAR 
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.., • ,. ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ı. 
cılıgında ıslah 1/ıi Kapital: JOOfJ00,000 Türk Lirası '1A 
ve °yetiştirme : Yurd İçinde 261 Şube Ve liians = l11>paratorun oduından 

çıkmak Gzere bulunan na• 
zar, birdenbire dOıQaQr ılbt 
oldu; sonra: 

- Haımetmeap. decll. 
A11l mQhtm bir iti u9utu. 
1ordum Mfhaade buyurur
sanız .• 

IJ6rd6ne6 Haarl. yorıuo 
rorıun aaıır Sullyye baktı . 

Llkln Sully. 
- Y al•ız bir imza hat 

•etmeap, dedt. Y alaız bir 
lmıa! 

Sulljynla krala uaathiı 
klful bir fermandı Ku fer 
maoda, 11tt1kçe memleketi 
tsttll eden ••rıl kaçakçıla11 
1$1D tlddetll taklbatıD lfl&u· 
mu emreddıyor; 'fe •arlda· 
tıa asahaaıı dolayfılyle bQ. 
k~mettn endlteal alenen hal
ka bıldtrlllyordu . 

imparator, Sullyala eltn· 
den fermanı aldı. Bu ferman 
o kadar ince btr yası ile ya· 
sılmııta ki en mGtelaammll 
karii er bl le tıtn içinden çı· 
lramaada Haarl, bu yaıılara 
u&ua uzun baktıktan ıonra 

•esirine d6ad0ı 
- Azııım Sully, cledl. 

len bakıkatea ıayaaı hay· 
ret bir adamıınl Yalaıı . 

- Y alnı• haıaaetmeap! 

- Yalına beotm de, bu 
dala•ın blrlıl olmadıfımı 
aalamanııı lıtertlım 

. . . ! 
- De•ln odama ılrer 

kea Hll 1anlar1 dOtGadOn: 

(Eler •erılye ald ferma · 
•• krala ille &ne• •erı r .. an, 

o, bunua laepıtol oku••I• 
lrallsacelr •• ftler bu ıuretle 

çatallaıaeaktar. BlaaeDal•yh, 
inalı bir eaat kadar yor· 
clukt•• Hara fermanı ona 
ı~btermek ve imzayı derhal 
lreadlıtaden koparmak il· 
aımdar.) Na111, dDtGndGlde 
rint iyice aohyabllmltml · 
Jlm! Şimdi HD bana bu e• 
rakı 'fer Ve ancak yirmi 
d6rt ıaat ıonra o•lara ben· 
dea lıte! Ne1e 'fe nlçlm im. 

•• ettlil•I be•fm de itti . 
meldtfl• ıerekttr 

Odayı, derla hır ıllı6t 
kucalda4ı. 

f r••11z ıly•Htlncle be Ilı 
baılı teılr •e n6faz ıalıılbl 
olan birinci nazır Sully, 
tltrlyea ıeılDI teıldae ıalı 

taralr: 

- Haı•etmeap. diye mı
rıldandı. Bu zamana kadar 
okumadan imza bu1urdu· 
la•uz emirlerden dolaya 
bendent:ıl te•hlb eltlflntz 
yakı olclo mu? Acaba bu 
laareketlnlıden dolayı plı · 

111ao m111nız? 

imparator ayala kalktı 
Yaıı C11a1aaıaıa &nilae ıeen 
ken onun elleri titriyor Te 

ylzG asar aıar odan111 ka · 
ranlıfı fçlne ı&mftlGyordu. 

Sully. kralın bu lnl ••• 
bl1etıne hrçbtr mlna ••r•· 
ml1ordu. 

Ntlaayet lmttarater, ferma· 
•• eline aldı. 

- Ş&pbe bahılnde sa1ıf 
olmarı lııalrıız olmafa ter· 
ella •derim! lıte H•a e•••· 
hı• SuU1! 

Dedi •e derlala Oaerlae 
Juılmıı ela.o Hrıı ferma· 
••oı imza etti 

* - f'•~IJ• katlar laaı-

metme•ba bu kadar uabi, 
bu kadar ıarlp ıörmemtı · 

Um. 
Sullr, bu c6mleyl kralın 

huıuıl tabibi Ddere .~,ı~
dı. 

Tabtb, dliıftne dGılne bı
rlocl nasıra cevııp Yerdi: 

- EHt, bu ılfalarda kral 
hazretleri çek yerıun glbfi . 
aüyor1ar Kendtlerlnln bGyük 
bfr ıstırap tç ı od• k1naodık· 

lan •• •fedan azabından 
buhranlar ı~çlrdıklerl mu 
hakkaktır. 

Tabtb Defer, birinci na
zmo kulafına etlldt. 

Gabrlyel Deıtrenln vefatı 

imparatoru buta yaptı . 

Onun bOtftD lstlrapları bu 
kadının lfulüoden tlert ıe

ltyor. 
Dedı. 

iki adam, kralt~ealn daı
real önOnden ıeçerlerk~o 

ayaklarının uçlar1na baama · 
ıa, •e ıeılertnl alçaltarak 
ıızll ıtzll konuımaia batla 
dalar. 

Sara Jln ıenlı mermer 
ıımerdtvenlerınden e•nli adı. 
mıDı atan. Su l ıy, bııını yu 
lcarıya kaldırdı: 

- Defer, dedi, Kral hu 
retlerlnlD dalralerlae balıı ! 
Gut çelnlerek •e kendini 
ı~btermtyerek oraya bak 

Df'fer, baııaa J'Ukaraya 
ıu,ldırda 

Dördüncü Hanrt, aaraym 
Gıt katındaki bOynk bır 

pencereılnden ormana doğ

ru bakıyordu YOz6 o kadar 
kadar me temlt . hareketleri 
o kadar bttıım, bakııları 

o kada ıönOkUi ki o anda 
imparatora canlı dtyebllmek 

içi• lnaanın çok ceaur ol111eaı 

lizımdı 

Sully mırıldandı: 
- Hiçbir derci yoktur ki 

zaman denilen kudret onu 
mahvetmemtı bulunıuo! 

- Ôyle amma azl~lm 
Sull 1, kral hazretleri aynı 

zamanda •fedan azabından 

muatarlptlrler. Vicdan azabı 
tae, zamanla ıayrl kabtlı te· 
da•ldtr. 

SuUy, bılmemezlikten ••· 
lerek .ıoktoıun alzından bir 
,a,ler koparmak lıllyordu . 

Ne ded ıntz Defer; vlc· 
dan azabı mı? 

- EHt, aziz im Sully; 
aanoeclerlm ld onun vicdan 
azabı•• mucip olan hldfıeyf 
aız de beotm kadar bilecek 
ılohı:dır . Gabrlyel Outre ya., 
ka11nda SullJ lımlnl bılhu 
H btrkaç defa en sailh ı 1et · 

tar aiızlardao tıttttm . Bu 
ıün kral bezretlerlnln ılze 
ulan hiddeti hep bundan 
ileri ıell1or kanaatindeyim . 

Yaza•: 
Hella de Ruffı 

- SONU VAR 

f [ = Dünyanın Her Tara/!ndeı Muhabirler = 
ÇG IŞmO OTI. 1IJ/ Her t6rl6 zirai tkraslar-d lier bilcümle 'banka mu· -

(Baıtarafı üçGoctl ıayfada) 11JJ amelerl bOyük ıubelerinde ktralılıi kaaa lar . fi 
melerl •e aıhhl durumlara ftJ. lhbanuı tatanuf ve kumoara beaaplarmda tkra· = 
Yeterlcer kontrolu •ltına ~ mtveler. ,.. 
alıomaıtır . .,. ,.. 

Bu ıuretle • kı bir tıl6h • ikramiye: Miktar/: ikramiyenin tut•rı: = 
metod •e dlaipllolne alıaan "'- ADEDi LiRA LiRA .,_ 
köy ıOrGlerlndekl fena ev "'- 1000 ı 000 .,. 
ıafla erkekler her yıl vete. = 500 500 ,-
rtner gurupları tarafı•dan ıtı 1 250 z50 .,. 
tallh t"dtlerek yetlıttrme · fi' 1 IOO 1000 -
den uzaklaıtmlmaktadırlar. ~ 25 50 1250 ~ 

KültGr memleketlerinde .,. 30 -40 1200 ""' 
11f ırcılıiın lnklıaf ıoda batlı = 4G zO 800 = 
ca teıfrf olan teı•ik yuıta ~ 

lan ile ıergller, Z traat Ve : I08 6000 -
klleu tarafından elaemml llJ Bıı lkraıntyeltr her üt: ayda bir elınak ıi:ıırt ıc· ,. 
yetle nazarı ıttbare alanırak • nede d6rl dtfa bu miktar uurin~ılf kura llt 4ajılı- • 
her yıl •lllyetlerde aerat · ~ lacaldır. -
ler kurularak yetlıtlrtctlere • J. 'f. W. W. W. W. W. W. • W. 1-). .. 1-W.). 1-'I • • • • ....... 
nakdi •üklfatlar verilmek- s J k B J d • 
tedir usığır 1 e e ıye 

ı.ı,b ve y•tııurme çaı.,- Riyasetı· nden·. 
mal aranın munffaktyatle 
netlcelenmett ıçlo iyi bea· 
leme tartları ile beraber 
ha~van mahıuilerlain kıy· 
metleodtrılmeef, lıUhlik alam 
ve aat ıııaan orıanl:ıe edıl· 

meal zaruridir . 
M l l hayvaocılıjın Saliha 

buıuıunda en mfthtm it ola 
rak ııda thtıyacının temini 
keyfıyetınt ele almaktayız 

MHa ve çayırlann lellhı 
ve bayvao yemi z i raatının 

tamtnl bu meıeleoln ön 
p lorndft ıelmekted r. 

Kaaabamız hidroelektrik tea,.atandaa 7031 60 lira k• · 
ıtf bedeli( maasıva kanal Ye au kötkü tle 3740 lira keıtf 
bedellt ıaatıral bıoa11 taıaatın1n tamamı 15 ıüo · mQddetl• 
ayrı ayn olarak açık ekıtltmeye koomuıtur. 

1 - ihale 28 3·939 tarihine raathyaa aalı ıftal ıaat 
1 i de Su11fırlık beledJye encGmentnde yapılacaktır. 

2 - Talipler 2490 numaralı arttırma •• ekııltme k•• 
nunu laOklmlerlne ılre ehliyetini uııml •eaalkle Jıbat ed•· 
cekttr. 

3 - Kanal •• ıu köı1ıl için keılf bedallnln y&ade 1• · 
dl buçuiuna muadil olmak üzere 128 ltra 11nnakkat t•• 
mlnat akça11 yatıraoak •• ihale tarlhl•den itibar•• en b.e 
ıftn zarfında maa temlDat yOzde 15 ıı çıkarılacaktır. 

4 - J - 5~ 

Almanya Meme
li de Aldı .. 

iktisat Vekilett ha1van 
ve mabıullerlntn tıttblAk, 

alam ve aatım ıı l erlal tan· 
zlm ve orsıaalze etmekte 
dlr 

Ha.yvanlarm Jlchm ve top 
rak vuıflarına ve hıf ~111h · 
ha katdeicrlne uyıun o larak 
bakılma •• yetlıtırmelerıne 
mani olabilecek idi ve Hrf 

haıtahklarla aa ••ıma ana 
preılp olarak kabul edilmek -
tedlr 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
ıaHtede lnttıar etmııttr. Bu 
kararnamelere 16re bOk6 · 
met, ılllh f abrlkaloranda 
yeni bir f aall nt ılıte

mi •tlcude ıetırecek, aakeıi 
ku•'fetlert zlyadelaıttrecek, 

~aba iki btn zaltltl vaalfeJe 
da•et edeeek, IOzumu ba· 
llade llaUyatları derhal ıllib 
altı•• çafırabllecek. mllll 
mOdaf aa tçla fıtedlfl ted· 
birleri alacak, aıkerl mın • 
takalarını artıracak, m6hlm· 
mat 'fe ılllh fabrlkalarıa1n 

11aevl iıtlbaalltanı, amele1l 
'fe tayare lmalltını artıra· j 
cak •e Marıtlya lima•ı•ı da 
ı••tılettlrecekttr. 

yaoıa Romaoyaya ülUm•tom 
••rmıdlilnt ve Roman· 
yanıo Londra ıeflrl ta 

rafından a6ıterllea tellı 
Gserlae bari et,• ••sırı 

Lord Halıfakean, Ruı1• ile 
dlier de•letlere mQracaat 
ederek, Romanyaya btr ta 
arruz •ukubulduiu takdirde 
ne yapacakları hakluada 

ıondıjda bulundulunu ya
zıyor . 

Parlı, ~2 (A A ) - Alman 
aeflrl Foa Velcıeck •aılJ•t 
hakluad• hiikCımatfne ma· 
16aıat v•rmek illere dün 
akıam aaat 18. 15 de Berh
•• hareket etmtıtlr 

.... 
Ne'fyok, ı2 (Radyo) 

•1an azaıındaa (8ttman) an 
Amerikanın bUaraflık ka
nunu hakkındaki beyanat., 
matbuatta iyi teeırler yap· 
m•thr. Gazeteler. bu kanu 
nuD biran evvel kaldırılaca· 
lı hakkındaki haberi mam . 
aualy•tle karıılamıılar ve 
Amerikanın Avrupa.da. bir 
barp zubur etttil takdirde 
Avrupaya yardımda bulun 

1 Şamda karga-
' 

ma11 lOzumuou bir kere 
daba tebarOz ettırmltlerdlr 

Vaıınıton. 2~ (Radyo) -
8Uarafhk kanununun dettı 
tlrllmaıt laaldundakı llylhe, 
buıln ayanda tetkik olun 
mllf •• harfolye •llc6menlne 
havale edtlmtıttr. Kanunun. 
buıcıolerde heyeti umumı 
yec• m6zakere •e kabul 
olul'acefı tehmltı ediliyor. 

Loodra, 22 {Radyo) 

l•••l• Staatlartl Alma•· 

falıklar. 
( Baıtaraf ı blrlncf ıa yfada) 

neuket keıbetmtıtfr 
Şam, 2 ~ (Radyo) Kar 

ıoıalıklar , baıladı . Halk, 
Yerilen emirleri dlnlemlye
rek, taraf taraf nGrnayfelor 
yapmakta deum ettfflnd•n, 
ıehlr, geç •akit Franıız .. 
lıerl•rl tarafından •11•1 al 
hoa alındı 

$am, 22 (Radyo) - DGo 
ruku bulan mlıademelerde 
b"t lıtılolo &ldGIO Ye 30 kl 
tlnto yaralandıia anlaıılmıı 
tar. 

Şaın, fraoıız aıkerlert ta
rafınd"D tem•~en ı11al. 
edılmlı, atrat•j lk maot•k•lar· 
da lıtıhklmlar tnıaaın• ltaı· 
la•••thr. Fraaeı~lar, Orfl 

Mılli hülı6111etln feyizli 
hlmayelerJ ıle pl&nla çalıı
malar aayealnde mtlli lıtJh. 
ıal •e milli ziraatın çok 
mObtm uaıuru olan 11farcı· 
lıiımızdan pek k11a zaman
da bütün mılll tıler&mlzde 
olduiu ılbl TOrk yurdunun 
•e ·rnrk k6yUhünün refah 
•e ıellrlnto artmaann mucip 
olacalı kanaatlle çahıılmak· 
tadır. 

idare illa et mitlerdir . 

Şam, 22 (Rod1e)-Bu10n 
yeni badıaeler beıı söıtermlt 
Ye zabıta kuvvetlertnln filli 
mftdahalul nettceaınde k11 
men bertaraf edllm ııtlr Bu 
na rajmeo, hallı tarafından 

barıkatlar kurulmuı ve ıeç 
vakıt, nümaytıler tekerrlr 
etmfıtır. 

Fraaaızlar, SurlyeDID meı 
bur ııhelyetlerlnl te•k·f et 
rnefe batlımıılardır. 
Şam, 22 (Radyo) - Vaz!

yeıt çok nazik btr aafhaya 
rtrmtıttr. SurJyede, yer yer 
mleademeler baıta111ııtır. 

Franıızlar Suriye jandarma· 
1 

taranın •aztfelerlne ıon 'fer-
mtıler 4

•e yerlerine Fraa11z 
aıker l erlnl tkaaut etmitler
dtr. 

V atanller, bu ıln lldnct 
bir beyeaaam• daha net· 
rederek; halkı, Frenıızlarla 

olan mlaaıebıtlerlnl keı · 

mel• 4a ••t •1l•mtılertllr. 

Sa~ir imar plin1nm pazarhk sırııif e ihılııi. 
Balıkesir ıeblr imar plinınuı yapılmuı tıt Nafıa Veki' 

lettnden ıebhc:lllk ıht1aa11 ••alkaaı alanlara pazarlık ıur•· 
ttyle thate edtlecekttr. 

1 - lıtn muhammen ltedeli (6900) liradır. 
2 - Pazarlık 5 · Ntaao - 939 çarıamba ıla6 .. at (16) 

da Bele.llJe datrealnde Beledtye Encümeninde yapılacaktır· 
3 - İıtekltlerta •t•iıda yazıla teminat ve veaaıkt •1•1 

ılade ıaat 15 e kadar enclmene tealtm etmtı ohual•'' 
llaımclar . 

A - (517) Ltra (50) kuruıluk kanuni teminat 
B - Kanunun tay in etujl •eılkalarla Nafıa Vekil• 

tinin ıehtrctllk lhttaaa vu ıkuı. 

C - Kanunun 4 ndl maddeıl muctblaee pazırlal' 
ıtrmete mani bir halı bulunmadıjına lıteklı tarafı•.1•19 

lmsalanmıı b ir mektup. 
Bu ite al4 ıartname1ı ıörmek 'fe fa•la maltmat al-~~ 

lıtfyenlerln leledtye Retıltfln• mlracaatları lll• elu••'' 
'4 - ı-16 

------------------------------------~---~ • 

B«ılıliesir T•tpu Sicil 
Mııhafızlığındaıı: 

16 Şubat 939 tarth ve 4104 aayılı l'ilrkd ı lı gaı•''1 ıl nde •aaı( l ara yazı1ı Peteralanı mevkllodekı tarla1ı 1~0 
Abmetten 40 aene ance haricen aatıo atan Gakk3f 

o· 
Mehmet otlu Haaaouı olGm ı le verel~rınto aenede bel'' 1 
maaını lllemelert Qzerloe bu yerin 25 2 93!l da m•b' 

llne memur ıöndertlecekdı. O a\iaG ıeltp lfl taktp •'"~ 
dık ler lnden 2 • 4 . 939 aaaı memur 16ndertl•cektfr. ti',. 
iddea edenler varsa bu ınGddet zarfında tapuya mOr•e 
atları llln olunur. ./ 

------------------------------~~ 
Teşekkür ,,, 

Şehir ılneıı:naaı mOıteetrt ruclan dolaya kıadtılo• ( 

B. Cemal KIH, beherJ 8 .5 ıekkGrlertmlzia tbl&fı•~ 
lira kıymetinde ve Gzerl kr metU ıa•etenlzln ta•• ,

nu rica eder, Hyııları..ıı 
rlıtal 17 dan• mauyı kula· 

ıunan• · _J 
bQmOze teberru ve hediye Balakeelr Şehir ""'' 
et mıtlerdır . Tutuı 144 ltr•- Baıkanı: ~ 
ya bulan bu kayrnetll teber· . Abdi ~ 
8aııldıia 1er: Vilt,•t Matbaall-BaulJ .. tr 


