
Geçen zamanlarda c ha
~ın her tarafında bd dtye

b•r IDedeni, içtimai, ııhhf ''e 
k edn bütün ıehlr teehılerlot 
Urtnuı, belde sakinlerinin 

•oıyal ihtiyaçlarını karııla
~ıt ve lıtılcbale atd ıhUyaç-
llra C'"' h l ... vap •ermeie azar-
•Dlbıt bulunuyorlardı 

d Cumhuriyet lduesl bele
lyelerlmlzl v~ beldelerlmt· 

at tıt bu hel Ye bu vaziyet 
te ele almıı bulunuyorda. 

Cthan aevlyeafne erlımelı 
'-•an bır zaruret "e hem de 
bır ihtiyaçtı . 

1580 Sayıla beledtye ka. 
•unu tehir \'e lraıabalarımı 
zıa faaliyetini harelretll bir 
hale koydu. Beltıdlyelerın 
Y•pacaklım tılerl bünye •e 

ıeltrlerloe ıöre ııraya koya· 
'•k v.zlfe halinde göater
dı . 

Mua11r ıehtrctltk, lonn 
t~Pluluklartnıa ya111aeak· 
1
''1 Jer)erl oDI r1• J•t•Y1f 
... ı ~- •ıma ıartların• en UJ· 
tllQ tekilde kurmak ve dO 
t•lt 
l lllltk olduğUDflı (Öre f8 
"b 
ttt •e L. sabalarım11:1n ha-
~ ' "• imar plinlarıodan 
"tlı -._ t hrak ıu, 1ıık, saihk 
(~~lılık teeJılerlnl, hep 

" •tinci ıa1fa.la) 
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SAYPA ı 2 

Gümrüklerimizde Vaziyet 
Alikıdır ıakamlarcı tiilfslırda y pdan tad ı llar~e 

esas tutulan maddeler nal rdh? 
Allkalı mak•mlar, cam 

hurlJehn a6mrGkler üzerin 
de b•ı6ae kadar aldıiı ted
birlerle bt1Dlardaa temin edl· 
len fay lara dalma çok 
ılsel bir et6d h aır lamıılar 
dar. Tedldldo baı tarafları• 
da, lmparatorlulun n sa· 
manlarıaa aıd ılmrlik •azf
yetl Ye Cumhuriyetten ahnan 
tedbirler taab edilmekte, bıl 

hHM balen Jirürliikte olan 
tarif enin laemen hemen bü· 
tlD •atanclaıları alllıadar 

edea lnaımları bakkıada ••· 
l6mat •ertlmektedır. Bu 1a· 
zınıa bası k111mlarını alı10 
ru: 

Yııı tarif ı: 
ileride •emleketln dahili 

lhtl1aparmı temlDe klfl ola
cak derecede laktıaf laHdadı 
16atern toprak •e aaaat 
mabaallerlnla, 

Dalaılf ihtiyaçları karııla 

•akta Ye fakat barlcta re
kalteH dolay.talyle Jolıltıaf 

dereceılnl kaybedebJlmek 
lmklaı 16ıterea toprak •e 
Hnat ••bıullerh~tn, 

lbt11acı temi• ettikte• 
ltaıka ihracat 1a1tmafa da 
mllH14 buluaaa toprak •e 
ıanat mabıullerloln, 

Memleket lçlade yettıen 

iptidai mıdtlelerl yar1 ma • 
mil •eya mam61 ialr hale 

1 ke1arak llaracatta bulundu. 
rulacak olan ıaaayltn hıma· 
1• eclil•eıl, 

Me•lekette mlmaılll bu· 
laamıJ•• Ye fak at zirai •• 
11na1 lıtıbl&tıa teaJldloe h,z. 
met edebllHek olaa iptidai 
maddelerle lllt •e etl~••t 
•e laa,•anlar, 
Mahıullbn naklinde kulla · 

aılaa YHıtalara yarayacak 
•• h• ıuretle hanları• ma -
llyet flatlarıaı tlGıOreHk 
olaa madde. •• Aletler, 

Memleketin mDdaf auıaa 
yar11acak olan madde •• 
ha1•aolar, 

içeride yeUı•• benzerleri. 
a& meır O kaaanç •HılHı de· 
recHfne indirerek memleke· 
tin imarını tearl •• teahlle 
h&dlaı teıaat malzemeıl, 

haklarında mltaadeklr dav
raaılmHl 

İçeride he•zerlerl olma· 
yıp da memleketin zirai la · 

tth .. lltına hizmet edecek 
olan me•at •• &latlf"r •• 
laay•aalarıa, 

Meml ketin 11bhattoe hta· 
met eden ve memlt>kette 
beaaerlerl olmayan m••at 
Ye &letlerln, 

Memleketin irfan ve tçtl · 

mal ıeYlyHIDID yGlr1elm~ .• ı
•e yarı7aealır le•aaım •• 
kitapların reılm tle mi kel -
lef tutulmamae101, 

Toprak larımız mahıulita 

. nıa nefasetini bozacak tai· 
tlıata yarıyaa maddelHfn, 

Menut aanatların ıaklra 
zına Hbep olan aeınelerh>. 

Memleketin ıkttaadlJahna 
f na ltı1lr yapacak lftkı ıa · 
yelerlnl latlbdaf ediyordu. 

Taritıda tadiller: 
Bu preDılplere 16re tertip 

eclılmlt otan tarife a1nı pren· 
alplerl daha ıeoft zaylye-
den 16Aönil•de ltuluodur
mak ıureUyJe tbsar edlbntı 

bulu•ın 2255 nu•aralı ka· 
nunla mlİl l thtlyaç1ara bir 
derece dah tetttbuk ettiril· 
dıkten aonra her gün kendi· 
ol 16ıteren icll fhllyaçl r 

karımnda re1ım h l'l dlerl 6se · 
r•nde tenziller ve t zyltler 
J•pılmak ıurettle t lmül 
ettirilmekte bulunmuıtur. 

Tlrkl1• 801lk Millet Mee· 
hatala 2294 aumaralı kanun 
la hlkfamete verdlll ealllal 
1et leli ihtiyaçlar Ye tktl
aadl 1ebepler kar1111nda ta
rife haddi rHlmlerlnl he
men tbtlJ•c• tetabuk ettir 
mel• müıald buluamakta
dır. 

1 O Mart 1332 tarlialt tari -
f. kaauaunun merlyettea 
lıalktaiı 30 eylal 1929 tart 
hinden seriye dofru yirmi 
ay lçlado ahaan reamla ••
.. ti nlıbetl J•DI muabede
lerle ballı oldutumu:a, oL 
madıiımız memleketlerde• 
JUrtla ılrmlf olan etyadan 
altlıfımız ıGmrQk ithalat 
resmi bu eı 1anıo kıym•tlne 
aaaaran •aıatl ylztle 14. 16 
idi. 

1 TeırlneYYel 1929 tari
hinden ltlbarea mertyete 
ıırmtı olan tarıleala merl
J•tl tarlhlndea ıonra 20 ay 
zarfında tea»ID ettlll ıllm · 
rllk ltbal&t resminin ııren 
•tTa kıymetine nazann atı· 
beti 16zde 33.66 oleaı
tur . 

Tarifenin ıym ıeklldı tatbiki 
içi o 

C•mburlyet ldare1t aGm
rtk tarlfalerlatn memleke· 
tin her tarafında ayoı ı•· 
kilde tatblktal temin etmek 
•e ltballt taclrlerlnln ıetlr· 
dikleri eıJ••ıD tarife llıtele
rloclekl yerlerlal kolayca 61· 
reaebılmelerlnl temin için iki 
Har •Gcude ı•tlrmlıtlr. Bun
lardan biri tarife müaul dl· 
lerJ de tarif• repertuYarı · 
dır. 

Tarife mbeıt tarifede ya 
salı e11anın nlmuoılertadea 

teıekkil ~tmektedlr •• her 
nGmuoenlD 6aerlade o e11a · 
oıa tarlf edekl 1erJnlo nu
mara11aı •• Jzahahaı 161· 
teren birer etiketi ha •I bu
luamaktadır. ı 

Bu müze HJeıl•de ıerek 
tarife tatblkatlJle me11ul 
olan memurlar Ye ıerek 
kurala 1•tlttlralmekte olan 
talebe tarife ta\btkatıoa ald 
bllıılertnı ta amlamakta. 
dwrlar. 

Repertu•ara ıellnce: Di· 
i•r mlterakkl memleketler 
ıDmrGklerJnde eyyeldeaberl 
me•cut olan lııu kitap t ri
f ede temi 1azıh olan ve ol· 
mı yan bGtOn alf al. tik 11ra· 
larıoa 16re lçtnde c9m den 
bir e1er olup her etya lıml· 
nla blzaıına tarifede ıara. 

balen •eya dellleten yaaıh 
olaa 1erlerJaln numaraları 

ıaıterllmlıttr kt bununla da 
ıerek tarife tatbıldnde mi· 
kellef memurlar ve gerek 
ıthalltçı tacirler ıelen e11a
nıa tarif emi:sdekl tatbik re· 
rl aereıl olaulını kola7ea 
bulup ljraae~ıllrl•r· 

Umumi eclis 
Dan muhtelif evrak üzerin.de 

görüşmelerde bulundu. 
D6• Umumi Vtll1et Meo· 

llıl Vali B. Etem Aykutun 
ltaıkaalalında on d6rclCincG 
fçtlmaıaı Mat J 5 de yaptı. 

Eıkl aabıt hullıaaı, hak
kında ı6a 161ll1en 
olma dalından ittifakla ka ltul 
edildi. 

Hundan ıo•ra enaka Ya
rldealn mGaakereılae bat · 
landı. ltk olarak Huıuıl Mu · 
laaaebe MGdlrlGltlnGn BOr 
banlyede mtldcletlerl hitam 
bulan 1495 adet aeytla •la
cınaa 939 - 940- 941 Ye 942 
ıeaelerl mahıullerlala arttır . 

maya Ye eactımeo kararlle 
temltllen HtılmHı tenıtp edi
len Edremltte Huııul Muha
..... akaratındaa iki parça 
ıayrt menkule ye talipleri tara · 
fıodan •erilen aon peJ mlk· 
tarının tedkıkl 1azııı ile Bor
hanlyecle icar müddetleri için 
yapılaa Ye encümen kararl· 
le eatılmaları teaılp edilen 
Jlrml iki parça zeytlnltil• 
açak arttırma1a koauım .. ı 
baldnndakl 1asılar ekuadu. 

la iç •addehk e•llkta ıatal· 
ma11na deill, malaıullerlnla 
uıulu yol•ada ıatılma11 •e
yalautta d6rt Hnelak bJr 8· 
za1ede ile malaıullert•I• mu. 
••kkatea aatalmaaana heyeti 

umumlyece karar •erildi. 
Arıır clepoıu için 15 9·938 

ta.rlbıade 640 kuruı muka· 
llilıade kırk ktlo ıazın a · 
ballı .. rf ları 16eteralcl iladeo 
bu miktarı• kabulCiae karar 
••rllclt. 

Huıual Mubuobe Yarldat, 
tahaıl&t •• müfreclat kltlp
lerl lçla 135 liralık maıala • 
raa pasarbk ıureUlo yaptml
maıı kararlaıt1rılarak kabul 
edildi. 

Bunları mGteaklp Nafıa 
Maaırıoıanaa A1•ahk - Al
tıao•a 7olunua 12 - 13 ncl 
kilometreleri araııadakı d6rt 
k6pr6aln 895 lira mukabı
llad• emaneten tamirine da· 
lr olaa yasıaı okuadu •. Bici· 
cenla darhiı dola1tılle bu 
k6prillerl• emanete yapıl

•••• kabul edildi 

Sıhlaat M&dürlOfOaCla, 
Meml•ket H11tabaae1t clldl· 

ye miltehaeııılıiına taJID edt· 
leD Selam Ôzella maaıının 
70 lira Dzerınclen b6dce1e 
konulma11n• llalr Sıhhat 

V eklletl tabrlratı mu -
•afık 16rllerek mu•azenel 
•aliye ea •O•eolne haYale 
elllldı . 

Memleket Haatabaneel h;la 
muba1ea edilen k11taıı1e 

bedeli 15 lira 85 kuru· 
0

Bl51le her iki tarafh fay
daeı olan bu eıerln •lc•de 
ıelme11yle ıllmrQk me•zua 
bmızda büylk bir boıluk 

doldurulmuı olu1or. Halea 
ılı harfine kadar olan kaı· 

manın tabı bltlrılmıı bulu
aao bu fıhrtıtln l~tade bu
luaduiumuz mali ıene nl
bayeUae kadar tamamlan· 
ma11na bararetle çahıılmak· 
Jadır. 

ıun teıYlyeıl, ıalabat bldce
ılnla dl1•n tertlbıne tlokua 
hacualaıa t11Yf7eıl t9la 100 
liralık talaıl•t koaulma11•a 
Haatabaaeala ıultat afı sar
fında ıarf edtlea elektrik cer
J•n bedeli 103 lira 82 
kuruıwı te .. lyHl, m•bayea 
eclalea malaeme betlelt 23 
Ura 35 kuruı ıle eeralabl ljae 
betlell olan 620 kuraıua 

•erllme1tne •e 1••• Haıta
haae lçıa 27 Ura 65 kuruı 
luk •altyet puıulalaraaıa 

tabı ile Haıtahaaedekl ta 
mlratın keılfaame lzerJa
den pazarbkla açık ekıaltmeye 
koaalmalarıaa clafr elaa Sıh· 
bat MGdCbillOa yasalara 
okunarak tab· 
1l1atıatla tee•IJHlne karar 
•erilerek kabul edildi. 

Maarif M6dOrlOl6D6n ilk 
mektepler tercGmel hal Ye 
ııhhl alaYal raperlarıaıa tabı 
bedeli olan 14 lira 70 ku 
ruıun teı•lyeıl ile Edremit 
merkez mektepleri için ln,a 
ettirilen a1ralaraa aakl•1• 6c-
eU olaa 13 Ura 6S kuruıun 

•erilmHble clatr 1a:aıları ok•· 
naralı kabul edılclt. 

Matbaa Mi GrlGiOn n 
Vallyet Matbaaıı ı~ alıaaa 
bir toa k6mtlr iaedell 950 
kuruıun telVIJHI hakkında

ki yı'aıtı Ok•ndu Ye teaYIJe•l 
kabul edildi. 

Rasaamede ıörüıllecek 
baılsa bir t•J olmadıiı•dan 
buıla ıaat ı 3 5 toplaaıl•ak 
Gaeı'e cet .. , allaa1•t •erli· 
dı. 

TekaOd ıı yetim aaılı
nmn iskontı muamalııi. 

T ekatıt Ye ~ yetimlere ald 
tıkoato muamelelerini• da· 
laa kola7lıkla 1apılabalmut· 
al temıa lfta MallJ• Vek&. 
leU Zıraat Bankaaı ile lıılr 
aalaıma J•pmaıtar. a •••. 
laıma1a aöro maaılaranı lı. 
kont• ettlrealerin adıarı bir 
bordro ile lıkonto muamele
lerJnla baıladıiı denelerln 
ıelmeılndeo 15 a6n •••el 
malmüdOrllkierlae 16nderı· 
lecokUr. MalmüdürlCiiQ bu 
bordroları tetkik Ye taadtk 
edecek, ban a da lakootoyu 
bu bordre üzerladeo J•p&· 
cakhr. 

Maaılarıoı ilk def• ban
kaya ııkoato ettirmek lıtl · 

yealerln lıtmlerl, ltordro dı· 
ıında kaldıiı du bu kabtl 
mlracaat eahtplerl kapoala
rım Hkl uıul dalreılnde vl· 

. ( 8onu ü9iincl ıa1f•da ) - -
F zlı raba ile nitihı 

1 ' ge, ış. 
EY•• ki ı yemfıçl Na· 

ztf adıncla blrtıl, ntklh kıJ 

dumak Cbere beledtJeye f as· 
la araba ile ıeldlilnden ha 
reketl men'• tnafat kaau 
nuoa mubalıf ı&rllerek 

hakkında takibata bııfaa. 
auıtır. 

Duraunbeyde 
ağaç bayramı 

yapıldı. 
Dunu•bey, ( Huıuıi ) -

Ka1aba •• k6ylerlmtade btr 
kaç ıe•edea beri ı•rek meJ· 
•ah •e ıerek me1•a•ı• afao-
1et11Urmek buuıuada blyGll 
bir ıayret m•••uttur. Her 
Hn• bu ıuretle btalerce fi· 
daa ıanlyata 1apılmaktadar. 
Halk; aiacın kıymetini tak· 
dır ederek onan mulaaf aza 
ıına Ye çolalmaaıaa dlrt el 
le nralmıı bulunmaktadır. 

Halkın, mekteplderlo 
Ye •em•rlaran lttlrakılo 
•Alaç ba1raau» tertip edıl 
mit Ye ziraat muallimi tara 
fıadan a61lenea bJr nutukla 
ba1rama baılanmııtır Ka
aabanan Saa, Sasyolu, Aıılı 
Ba1ırpaaar, Çıfte Det•rmea· 
ler Ye beıllderHI me•klle
rlae bl•I miitcca•lz afaç dl
kılerelı& ba1rama nlba1et Ye 
rllmtıtır. 

Sas me•kltncle halka •• 
mekteplilere ziraat muallimi 
tarafınclaa •lacın dtktm •• 
bakım uaullerl ameli ola-
r&k anlatıl•ııtır . 

Manyasın K.a-
Y ca çayı laftı· 
Mı• ... (Hu111ıl) - ıır 

haftadanberı J•I•• yai· 
murlardan Manyaıa p•~ 
rakıa •Haf eden aka• IC• · 
,aea ,.,ı taıarak oYaY• 
1ayalmıı •• mallaulltıa dlrt· 
te Gel ıu altıada kal•••· 
tar. 

Ça1•• ibGr kaımıadakl 
kl1lller Manyaıa ıele111•· 

mit •e bu ylaclen olduk'' 
ııkı•h ~ekalmtıttr. 

1 RADYO 

~ ~NlARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 
163~ m. 183 Kes. 120 IC ... 

T .A.Q.19.7-tm. 15195Ka. 20 K1"· 
T .A.P.31,70m. 9465Kca. 20 K~· 

24 . 3 - 1~3~ Cuma 
12.30 Pıofram 12.35 TOr~ 
m6aıtt - Pi. 13.UO Me•l'' 
ket ıaat ayarı, ajaDı, ..,el'' 
oroloja haberlera. 13.1 &·I 
Mnzık (Meloclaler - pı.) 
18 30 Proiram 18 35 M0•1~ 
- Pl. [Oda mazıiı) ı9 oO 
Konuıma [Tayarecl konut"' 
yor). 1915 TGrk mCb:lil ( f

,. 

ııl heyeti) Celll TokH• 11 

arkadaılara. 20 Ajanı, 111•· 
Bu 1eae içinde dl kalen f I· ı 

teorolojl haberleri, Ztr••
6 dan miktara, m•r•ala, me1-

Yuız yirmi bin• 1al11adır. 

Bu buıuata ka1•akamım1· 
•lD da o Jilk ıayretlerl 16· 
rcılmektecllr . 

Sef srberlik Mü~ürlüğü 
Ankara huıuıi mubHebe 

muamellt ıeft Zekt Kızıl. 

ka1a, 41 lı ra maeıla vlllyd 
ferberllk MldGr1616ne ta· 

yla edllmııtcr . 

Yııaiti oakliyanio muııı
ıısl. 

Ôlreadtllmiae ıire lele
dlJ•• ıerek motlr!I Ye re-

boraa11 ( fıat ) . 20. 1 
T t1 r k m G z 1 1 a. çı· 
laalar: Kemal Nı1azt S•f 
lııuo, Zühtü Bardakotlu, ır 
ref Kadri, Ce•det Çallı· 
Okuyanlar: Halak Rec:•1' 

SafJye Tok•J 1 - Ae.•" 
kürdi peırevl 2 - Nıkolo' 
afa - Aeem kGrdt t•'~' 
- Se•dl 161nlm ey 111•''~ 

alma ıeol 3 - Melek•' 
efendt - Ferahnak t•'~1 

- Tatrer J6rellm e1 ıout•' 
4 - Melekaad efeadt ./ ,. 
Perala•ak tarkı - Bir • 
lttple 10cenml11ın, 1 - 9'' 
mal Nıyazt 8e1hua - "', 
mençe takılml, G - tl•f~ 
Yuıuf - HlaeJDI ıark• .. ,. 
Saçın bGklümlerl 7 - 1 

rek1e mot6utlz YHaltfnaklJ · fıs Yuauf - HGee1al ''u 
J• tle araba ılren be11ırlerla Hmalal 8 - Taab•rl > 

/ 
ııhlll mua7eae ve koatrol milt- efendi - Nıha•ent ıark• ft~ 

dett ıeldtlindea heyeti fen· Seırdtm yine 1 - R• ~1 
•IJ• tarafınclaa mua1euele . Fer1aa - Sualnak t•' / 
rıne bnı anacaktır . - Caa n kimi later1e 10 t' 

Erken er~ın bığnhr ı ı? 
G6rült6 11. mi 

cadele talimata• esine ay · 
kın hareket eden iki Hoaf, 
mahalle ar&1ıncla halkı 
erken eaatlerde bal1rmak 

• ıaretlle ralaataız ettiklerin. 
dea belediJe aabıtaıı tara
fında• ıCSrtllerek yakalan· 
••ıtır. 

Ref ık J enaa - Unak •' 1 
kı - Kız bürüade t•tı',ı 
21 .00 Memleket ıaat •1~~ 
21.00 Konuıma (tl•ft' ~ 
ıpor aenlıl] 21.15 i•":"ı 
t hvtlit k mbtyo · .,o ,ıı 

• boraHı fflat). 21 .25 f'(f~r 
pl&klar R. 21 .:.10 MQ.ıllı "1~ 
yaaıtleumbur Fl&rot' 1,,ı 
Orke1tr11ıj Şef: Pr••t0 'w . c:.,,ı 
1 - C. Ro11lat «- e' •' berberJ• operaıı daD . 91 
Ulr. 2 - S. W Mtı!l•'· 1,-

Yısik8SIZ imit satı ormuı hemya Ozlil a) f"', t 
alleıro molto e fer0

" ~11 

Sıhhi eaaaf veılka11 olma 
dan mektep inlerinde t le· 
bere ılmlt eatan iki aahcı 
yakalanmıı •e h klarında 
muameleye teve11ill eddmlı
Ur. 

·- ~ 

iki fayton çarpışt1. 

Pelk •) Pasaaeaıh• d) 1ıl 
dll6nü 3 - Ed, G' 11 

Senfontk danılıuı .,._,, 

a) Alleıro moclareto ',l 
cate b} Alleıretto f' I' 
c} Alle~ro glocoao d) 

0
11; 

dante - A llelro ':. 
mhıeluto. 4 - C 

116
,) 

E•Yelkı rıın 38 numarah Weber - H. ser ,,tP1 
K.imtltn faytoo arabası 17 au V alı• davet 22 • .C5 J(.1 ~I 
marah Mubaremlo arab&110 (Operetler - PJ) 23.l ıı, 
c;arphfı zabıtaca ınralmüı •e sik (C zbant - Pl l 1,,ı 
her lklıl haklC1ndıda kaDan1 1 24 Son ajane bcb•' 
m.uaaılıı• 1ııı,alm11Ur. rumlu ırojr••· 



I 

IOMPILI 

Cumhuriyette Belediyeler. A. vrupadaki Yeni Hidi
selerdeıı ·8011ra \1 aziyet: 

(8attarah lmllld a~atla) Ge,•n saman için.le ltaa· ııf bedeli L342 000 liradır . 
•••• bir arada .1. almak.. kanın talaıll ettlll aerm•J• Projeleri •• teıtıatı olma . ltaly~;.;; Tunusu Tsteme•i Kırşısında 

M!IA ı 1 
6 

T ıkıit ıı yıtiı ııı~ı· 
nnm iılıota ııııılııi. 

ha itleri k11a t.ır zaman•• •lktan 7 mllron ltradan 2~ L L raa • ıebtr •• kaaabaya -~=- .. ,.,.u .,..,d.. '•&ladar. • ... ıç ... •ular···· m ...... Almanyanedu·· şu·· nüyor 
•ak laar'e .... lret'ı-:1~ dfdefalr kA•.r: T-.ktl makea4ia üaerlade ••• tutarı 2.155 000 liradır . 
karada 1..1 a ı. ı SeaeılDe kadar ta- - - - • • 

(Ba ... rafı llıla•I ta1'ada) 
se ertlrmek turetlle lıkoat• 
m11ameleılnt yaptaraealıdar
dır. Maaıların• bacız ...... 
ıa .. ların haciz miktarları tla 
malmld6rlftklırf tarafında• 
haokaya blldlrtlecekttr. r. 
kail H yeUmlırla llull••· 
dıkları b~lıdlJe taıdtld•• 
meJd•• yer•lmek lsere ••
aılaraoı fıkoato eturıeekler 
ra••t deftertei:lekl tatbik 
mGblr HJa lmıalarını baa· 
kaJ• nrdıklttrl mAlalr •eya 
tmsanıa aJDI elarak kulla· 

aacalılanitr. 

.. • çok b ..... da'l'r•1M• banka 942 
yap• .... "n •• ,. l••r sene •k 1aız mllcdarın• h•ç it ı Al G · 1 esını lnrll\1 la mamlanaeak olan bu teıl• a ya man enış em 

D l'I, imar t .. tdllta lu• btr zaman Jfi&de e.5 'Cfaa ' aa ilaJr za•aa •• -L.--11_ C ~ l ler fÇID 8 5 mtlyoo lira earf d• r _ ...... _ mn· ••a aya s:ıkarmadı. A D k S ıyo 
burtyet &bıd .. ıaı yuatb. ti edılmiı ·••caktar. zap . uyara eyre . 

Eıer; Jnkıllbıa cthaaı hay· lflll fi lmır faaliyıti: lktneı de•re pilot•• ••· h talep-C L f 5 Almanyanıa Orta A nupa . telerlnl ltalyaaıD u 
retler lçlade bıraka• mocleri• •maurtyetten e'l'Yel ea •ıu 10 bıa arHındalıl k lam••• bl uk h .la J••I bir zafer ka· lerlnl .. ıaalllr arı• :1 ' 

hlralflnla hfr alma--- Y • ıehlrlerlmlsıa bile ıe tr •• kaıabalar tlalaılctır R d ,.ık•• -- t 1 G aaamaeı •Y•• samanda ıöz· Mıl&no •• om• • 
7 

ıldlr. amam anmıı munt•••• ba eçen Hneler sarfında tl.,;t1· 4 lerl ltalya üserlne çe'l'lrmek ıasetelerlD ne1rı1atı•• • 
Ebebl •efı 

1 
bt rttaları yoktu Hıçbtrlnln 2 5 Y•rta açıktan ıelen iç I it IJ•D•• Y ım • rer •eıtle tedır. tal1aaıa Roma · Ber- baea, Tunuıt• • 

ile lal L b 1 imar pllnları yapt1Talma •• ıuları beledt1eler tara· • ıe r .,.. •Ha • arımıaın lın •lh•erındel&t bu arkadaı aleylalndekl yapılaa au••· 
ima .a L .. Lf mııta fından lnaıbat albna ahamıt bl ili rınwa ••ac aolıtaıım 1eol topraklar kaaan1rkea r•ılerl oldutuade D ' ıu Yeda il 

1 
L NOfuıu 10 000 den yuka •e ııhbi mabaurları lale• ._. D ı dıeraln ı -------·-----• • .. ret uuy•r- oa• ae ••ad ettlfl ıuale ıa- ıaıterm•Je, '" • • •· 

muılardı: (Şehırlerlm ıs, bu rı olan 80 ıeh•r •• Jıaeaba •ittir. 6 •ıı 1 l T C l No.ut11llD 
d E 

J•• ı ru yor. ta J••ın u- yeya tn•r• •- 1 t •·tt edile--'" Itır 
IUD l maa an yar&llDI• laarttaları laktrlk tas slırı'ı hl k (l bfr po ftıDID en• _. an •e bu acafımız ted· 1 • nuı lzerladelsl taleplert kar · Tunaıa ıtdııtal te 

1 
• y bı ı l d Japtmldı. Mitebaklılne el C h 1 L l ıya iıareketı olarak, « ... .,. 

r er• me eni tipte ıehır. um urt,ettea e•'I'• m••· 111ında Fraaıı:ıca «Le Tem. hareket diye ••'1
1 

•• f ' ı. ı ._ atılmak lzeredır. Umumu l L la el ltalyal K.abroltun raaaa. • 
r o M••hr.) eaetımıaıa ya ıs 4 yerlD • pı• ı••eteetaın Berlta mu· m•cbur etm iıtır. lr 

T d 
940 eeaeeıne kadar ILmal 1 •- • d dı1e balıraD bir ıenç ıaı 

8 bı'rlır,• • • •••rtk teılaatı me•cutk~• bablrlala •ı•i•Y• aldıfımı• Ytae Alm•D matbuatın • ecill•tı olacaktır . 31 C:.-bırın b A 

150 
L k b N 1 nuD tevkif etutıat ı61IG1or. 

933 Yı)ında •'lredllın bı .,,. uıun palr •• aoa • mektuba bu itibarla ehem• Konllı•lı ol•• •P
0 

yo Bood•D oıll<• çılıar .. ll· 
l
_..1

1 
imar pllnlara Japtıralmıı .,.. mız elelctwıl• •• nura ka- mıy-ttd 1 ld 1 1asılmııtır. - r• rıpı •• roller ı...... - "· ıaı,.. • • • ••• ıaıeteeıoı, ıarl• ı.ır raphrılmakta balu11•uıtar. ••ımuıtur Faaliyet ntıbetl «M 16 d L Al o 8erlı•d• bu· maaıır t•hlrııltlı leıplarıaı • m ur al mın ••1· Hatıl, buı • Ulım• varıror: «B• •••· 

biti• lıeledlyılıre yaydı. Bn 49 Şehir•• kaeal>ada l•llp lıer 11ne artmılııadır . buetı ltelyaaıa Praaoay• lana• Tıno Ro11ln .. aılU,ı · lclıette ılıı b111m olan Fran· 
•u lıeledıyeler ııtıml&k ka 1truı...ııdır. llezbobılar: k•rıı ileri •Grdtıta ıalopler- 11 Koroılıalı olaı•lı ııaoıe- 111 •• lıely .. aılelırı .. r•• 
nuau ıaı.ıp ,

111
• P•olrta•• 16re 942 Y•lına Cumburı,ıtten ••••I yal- ılea bıbHderk•• bu•lu rılmelıtedlr. ..rdtr dıJıblllr aı,ısb 

Bılıdtyılırlmlıt• teknik k•der lıepıt la•ımleamıı ••• 17 yerde m01belıı ... p•• faala takdtr ıdır ma· Şa•l6• bıldımd• ,asılı• Pık•I bunlar• ,.1ı fule 
tııkıl&t .. eleman ltlberly olıeektır 1 cutta llusta fenol ••ıha. blJ•ll• ••ırtJetta bulunma yaaılarda fr••"" oldalu•• bedbin dOtl•dGIOnO ke•alol 

lı ola• aolıoanları 1135 yı • f 111 I iÇii Si f ISISlll j; lıe•arın .. '"' 11 7 yt buL •••flır · Yalnız Roma - llerlin dao hıc b• boolu•muror' 
118 

de 111
0 mıı ıl••• ı. ki, ılelıe lıotla 2713 ıayıh kaaanla Cumlaurtyettea ••••l-oda muıtur •• dal•• artmakta ! mıhwerl icabı Alllbaa ı•z•· kt Almanyaf•k d~•I';:,~~ ıearakl bir yas111•tl• i•r•· 

kurulen beledlJeler lmer be ecnebi ıırketlırt erafıadaa bu unmuıtur. rına baihhlı•ı .. •eler yap· delr•r• Korlıl ' a• palılerm T••••I• dfnluı 
Jeti tarafıadaa lıarealaadı 1 1 Pazar '' aıııyı rıırııı•· hl••• her ıln ba .. r1la• LI JOrmuı ııbı, oa•D dotdul• .... 11 ,ısd• .... ffikll H Y•ptırı •ıı olH ıtınbul •• ro • ı. • yırt ,6,1,.,,ı.ı. ılıtıf a ..ıı. 

•r•t •••IJıtl autılu •a lamtrdea bııka b•çblr tara· S.neılea M•Y• art-k •.er 11•rl• ı6raıkl•JI•. ıtttll•I, bl••n•l•r•, -· tedkıL ._ Gelir •• trad •tıL-rlJle 1orlar. leLet .. ı•areetad• halJ••I•· 
• •ltl•tea ıonra •f'ıal fa buılnln ılltlJ•"larana 1a ıuretıJl• ~eledıyeler tara· L ' - k fa.. • ııroframını haoırlaılı. • .. ııdtyelerımızı ku .. etlın· BGtlD bu•larut ,. f L rsn fıa11ııalarıo ail,..-

re kurul•uı tasyıkll, feaal fınclaa açılan ..-sar •• pa dtrmek teclbır Ye teıeL.blı· la 'eba••IJ•tl 1ok· •••t il eltili' 1 
Kurulaa fen t.-ı.ıllll ••- labt l 1 ~-a.. • L çaltı••'•" ıı.. 1 D illa I .- •• oı içme ıu teılolarl .. ,ır yır er DID HYlll .,..., lırt herl•de duıul•aı.ta •• Almanr .. ı• t11klıatl lıi( .. ı• o6JIGyor. 

11' • pll•larıa tatbikatı : •••cut deialclı. JI bal•uıtur. projeleri haaarlanmaktaciır. Me il dltlS 
•• ıeııldı. B l d 1 Paaarlar1 lıUlallL ••r- Cu11ah11r•r•t HıL•--tı sa Tunuıta. .. •-1.lll· Ztra, fllllakıka, ~1 ... 

ilk • • 11• er laar lteyetl • ••- -11lıolal•I bitin • ...,. ıueteclıt yerltlerle, laattl 
d tırtıı.ı alf•ıu 10.000 ala faaltyetı ııeçtıfı 936 yı· koılerl•• ballıyH yollar ı•lılrlerıa11la uhlıet .. ıl· 11 .. ••I• .. 1, .. ıolerl• T•· 
•• 1ukar1 olan ı•latr •• hada nlfuıu 10 000 dea 1• 1 ıollo dalıılıaılı yıptmlaat.- aell•lt•I alllıadar eti•• " auıta lıuııuıl mUlıalıir lıal••· Doıtur pertlıl ıaalarllı P lıı:a1abalarımı•ıa harita •• k tadır pllna abaan rılerla baıarıl· cıak konaımaıtmr. Oaun de.,llH 

1 

an ıelılr H ı.uabalarımı durduklırı · el• carpe ı Al 
••r pllalart1l• içme ıuları 

22 
M• t la 

1 1 
maeı •••lfelarla 16rGleltıl- a.--da l6r· bakılana. T•e•ılo ar •••· 

l 
sın ıl ..J f ı uı a ıl t e mlıtehl•lı:ı '-tr a-a...a.ıır~ ·- .ı a ınalı . ••• ... ıu teılı • m11I içi• malt ımı.&olort tı " -· • f iti JaD•• Yılıadl ılıJlı•ın 11-
lert ••cade ıetarelmtı b•lu. karıı karııya setıren arada· mta..1- ı•-• ... -tyecekt•r. ea• .Z.ttuaı• p•ta ' k L.-1 

1 ı 
Be1aelmtlel tlhretl ha•· ki , aw -- • L b .... ka yuetlnl pe - •• JOr ar••t 

•• auyorclu. GerlJ• kalan 51 mata'l'a111tları kaldıra• Mallı Şef lamel lo6atl bu muhalttrl yar .ı, • . ,. Alaa.aJ• ne kadar k•Y· 
•ltelaa1111lar tarafaa.&aa laa· L paaarlar •em leke ti• •Ltıea. d el .ı• ~tr ... ••· ı~alre aıd teıleata lle1et ta· •• meyaa QseitDde mlıbet ar ıasete D• yetlealree, fra•• o kaur 
•ırlanan imar pllalarıaıa ıll f aall1etl •• b t 1. ı ı tir rafınclrn el atılda. ihale ite• •J• ucuı· tlt•l•r• daJ••a• t• net• •• • aeıret• f ' aayaflat, bu euratle .la fraa· 
,., J•r tatbikatına ,......... . • ••• IHrlade mlll•• fa,. sı,l-•J• ... ~ ..... , ... : y tlellera l mtlJOD Urarı ı•- .aırekttflertle atdıl ... k J•l• - k ıada• ımtlJ•Z alaraz 4lr• 
BoıtH •ı•tı muh· ~ea 28 .ı•hlrl• teılıab lk•al dalar temin ıtmılıteıllr. lfarel lıayurm .. larılm Sn muboblr Jıaly .. lıa,_ . dl1l•lyorlaraıt · 

taç olup r•pılecak -11•-
1
- Hılllf,' ı - (T•LIJ•••• L-,,8 • laraaüa ıattfacle e.llJ•' •a b •.r 8 ,. -ıa eıiltlmtı Ya ectımek la•• b• • - 11 ..a11ııı Garı, lr •••"•· •••-rlylı lıuekete ı•çtlmut l••ıo ı .. muıtvr. lualırt• •• mi· Cumhuriyette• .... ı ••• dırlıfı, .. tendaılarnı dl.... Tunaıım aıııteal• • - la bıtabor, ylH Alaen ı•· 

...... flhlr •• ..... baları hıml.,ı: · leketın bıçbtr torıfı•tlaa lıol ıı.ı..ııre ylnell•I ı•t••d• nl ltalyaa ıarıı,a.e ılre ••· aeı.,ıaıo ı.. mulıalılrl•• ... 111tını imar hare ... etlerlnl fı . yoktu. Buılo 81 r•r.JI• Lal ••.iealyet J• .. rııı ılrme · latayor, •tlete•l•k•J
1 

lt11•
1
· F L d L ı • Adana, :4.ydıa . Gaslantep, • • b kb ı · ra, raaı•••• latl arı ••• a 

••n•e etmek fçl• her teJ • tHlı etldmııttr. lerf, beledlJ•lerlmlaln yllı- raoıa taleplerlal • l .JI ı.ı 11parla, Kltalaya, Kara, Ma- 1 bJ•' ç6kme1e baı a••t "••il•''· 
den ••••l matı ımLl•lar 

1 
Snar ılııları.· al"l•••••• bathdır) tereHk ıekald• a • • · 1 b 

1 
L L• 

1 
• atra, Maraı, Mufla, Tekir· p 94 iti• Deıturcu ar 1 • .un• _, • 

lıaaaırlamaL tcap attı. C 2 - (lauaamla Ye lrtl- Fraaeaaın Tunuıta .:ı 1 
• dal, Zoaıuldak, Urfa, To· umburl1et de•rlacle te- 108 bl• kat.uf edl1orlar 'l'e ••ı •-

Bu makH«lla 933 rılın..J• · d hatla tıll1e• ller beledlJ• ltal~•D• •ukabtl 

1 

v kat, Meni•, Eıkrıehır, Ela- ıtı • den ıpor alaalarının -.aıter•• dOklt"rt. laarelretlerfal Y•••t 
5 1 memlek•tl•tsl• lftf•al laa· Fra•••• eld•l•DU r mı Y .. lira .. r••J• tle 111, Uıalr, Beadnm• .. ,.,,., 1118 dır. ..ıı 1•••1 s•••ılıt••• H r.ırı.ac 

kwnolan e.ı..ıı,.ıer a....... Tanue yahada mllı•• ı.ır •••• ... lotatlıtılıl••• ıtırDI, • ..Dl -·· Mıoıra .... -1ı1. 
Camb 111111: yGlueltmek 1.-111, ll•rletmels 1or, laakıkatt• 100 itin r••· 

urtJetlo onunca 111 d&· Projeleri hazırlanan ıekls M l • f ,, el 1 ııtılılll ka•••••ktadır. llıl•Gade •ı• lt•ıladı. t ,J .,.. ta .. Cumhuriyet ıc•• •lhl• bir maı.anl•••· ,,., 130 bte lıalran .ı • •· 
.... ~~~ ........................... '.e•h•l•re ... •.•d ... •.u ... t•.•.••.le•r•l•n•ln ... k~e ...... H~l=k~6:m::•':•::nla me•leketlm~a~·_:.~d:ır~·~> .............................. ~n=u~ıl:a:rl~ıl:r~l~1~e~r.•.a_.P•r••.•.•.··~--~~· .. SO~•N•lJ-::V:A:-R-:::'.::' 
~·••D Tirkdılıoın TefrlkHı: ••aaaaaaaaaa••••••. tayda caddeler, blylk taı ıeylerdı. •eıkladu. Bua• ıll••t•• 1apıbyor.ılu Bua• tl&ntea ., c l b il d L Lir ınlteacldlt retılar Y• alaylar 

den ıeçıp ıtdlyorlarmıı; ne ıGçleııyerdu. Oalar l:tii10k Ti daj kralıyatl ol•• Kara ordaıuna iltihak autlar. lu 

:
: E N G ı• z M A N •a: ar • n • neaırl•r IHrln Zab&tlerl rerlertnde tute11ak cenubi ıarWJ• dolr• • ••· 

D • 

llırler .... ,,.de ala"t•a L
1 

dd d d pte ıuretle, her ıe1dea a'f'Yel, 
u. Y • H e ofru hlcum etmek KataJ usaaıyor a •a ı•r 

•. Yaımı: 'H. LAllP ıÇ~•ltıen: EN VER lt TAf RA T : bıtkaoler oallanı1ora11f, •• için çırpıoıyorlerdı . Peı.at dı Mıtollar.ı.a ıımdly• ••· onnn ıllHrl alayları ıay .. ı •o ,ı, lıOth lıGrlk .. ıı .. ıerı. lıep- •I•• Hen bunlara .,.pi• dar dıt•• bt••J• .,u•af· an• bir tezoylt k•lıel•lt· 
•-•••••••• lefıüıa Jıi ~9 a•••-aaa••• ıtala etrafında okallar Jlk- hG•••• kall11aydı, laem kea fak olan Kırıtılerl• laaydut leult. 

Maamafıh bu•• tefrtL .. l 
1 

sek du!arlar ••r•ıt ki ea dtıl ile• de ••mlekett lçta orduları buluDuyerdu. 
I• sıralarda Kat•J l••a

ratora &idi, •• 1alnı• • .,. H 

r~ıımle allkadar el1ı11, •••• 
ltoylu feylral&d• an• .. kal. 

11 •e ıu•arl a •J arı ,olladı. •t•ek •lıtD; ,.herler 1 .. 10.ıe B '- m6kemmel lllr at ••ları• ~ok tehlikeli olacaktı Eler Ceaıl• Haa, Orhu•larıaı• 
"' 111 ua~ra•, Altan Kayeertn yar· 

7 

• emaJJ•tle Y•t•Jaa •rmz tlımcı taburları olarak •• iiıertndea ııçra,am•••lf o laenla bir araya toplaya- kumaadHı altında ba J•r•· 
m•lyoalarca Kata y 1

1 
ı a r ki Oradaki tnHnlar pamuk· blldıtı me•leketlnl terk ile maı komıaları yola 'ıetlr· 

250 000 • b yaph ara malam detti, fa · ' ıull• ede• te,.kkll kat ıurau muhakkak ki o• tan 'l'eJ• ipekten, laerlnde azalrlara ,tder ve belirt de mek 8Hr• muhtelif eO'l'arl 
eden H ılrlha eh .. mtyet ı 

1 
la••••ur olunabllea biti• ,.rka •-•Katarda ••11 .. p alayları relladı . Yas Mfer-

ar, ta• erlal d6rt açarak _, u \tile vermJyorlardı Yalnız K h renk eri ha•I ceketler ıtri- elar .. , oa•a d81maaları Mo· lerl ••••ıada Hıla deYl.tl·, 
•ta,. akkında birçok ma. lltan Kayıer 1ardı•a llatl· 16mat topladılar. atrlermıı ve lllttl orade, tel ııı .. ı.. hlc•• et••k •• lrarıı ~lıaat ku•aadayı 

, •

.. 

1 0

1.dolu sama• onlarda• o ı bu caketlerclea recll, eekta tçla f araab ~lr aaalJ• itile ..18 ,uLte .ttJ,· ye bu eıpenl• 
• nar, ıö,ebelerde fe'l'ka· • • •ot alıyurda. Ve lıt• ıım· IU ..... ,,_malik aoıler •armıı fevt ••••r-lılertlı. ara.ıde ma•affaklyello ~·-

ç 
L el telıreaamll etmıı ola• Saraylar.la ıhttyar ea• ,.ır- Gebı çll6adekl mıatalra- blr'OL J•lm• .. ı.rlerl ••lJ 

dı el• cenupta Yanı· enin ••bl IJd• bı ı d i ı ı. b 1 ,, • ... • r ıey ••Y• bir eri • f, s••ı ıaır r u • lar •••amile ona altU; fa· ceetad• H .. • rl• .... Mofol 
6te tarafındaki Suaı ıalta· •••ki slrdllıı::tea •••a Itır aurmut. llaualar ı,ı. Jlkıek kat, ceaup, aıaubl ı•rbt ve Haaı ile .ııalllaa etm•JI 
Dah ile kovıa1a ılrlıttlln · .aaha uaut•amalr kabılly•· •el• kahl'••••hk t•rluları ••rP budutlarıada iç kuY- mu•afık buldular. Bu ittifak 
elen, lıaan• elttler ılndere· tın• maldıtaler. Ve onlar okumHlar; ipek kilıtlar •etti dit•••• Yardı. Cenubi allel lsralld• bir kası C-
•ok, ttl•arılırllı ona yardım Gobıye ••det ettılrlerı ,,. ••••••• lıelımel11 yu•rlar -t• rol• boy.... •••••ıo si• •••• •••••" ı•retırlı 
•tıneeını rica etti. men Kal•Y•• arası lmtıuç mıtı hım bu lııllaıler ka- lıir ltrallyot elıa Hela· Thı ıad"•f ılo dı ıallamlaflınl· 

la yardım ••maunlyetle luı hakkındı old•kca mi dıuıerın ıınllllrle•l.dın, ı•· bal .. •J•rda. M•ı••r bır· .ıı. Baolırı• heıool, ıhllJ•I• 
lrab H kemmel ltlr mal6mat Mlatbl rabıo letafetinden bala1eller dutlar Krall1et1 olaa lturaa rta•et etmek ıoın at.kerl bir 

ul edıldt; ve CeDılı an. ı t O tdıler. Fakat aynı samanda lermıı Bunlaran bepıl Gebl Çapala• Katarlalarla, Y•I•• tabir lsallaamak lbı• ... 

L •-. No1onun •• dlf•r r-•Q l d bir rok ta faflp htk&Jeler ele JafJJan .~ebeler tçla dlflDCelerlle dalları••a• lir .. , caDah H •e•ll• ıerl• 
iP_• &rıo kumanda11 aUıD • 7 ,.a •-a.a.. ..__ L L ... L-ı..... __...-...ı~. ala· Jewuıaıd• _ .. , >'•l•..ı.11 ..., • - Yıı.eııı..ı. ...ı _._. w••••• • 

•• , ••• , .................. ~ .-ı· 

la oflu •Jderh• tahta setlf· 
Bu sat kendlıl••· .,. ••• u 1•

.. alar ıçıa pek ,.tafeth olaa 
W•Y Waaı Ua•anı•ı •eri 

yord• · 
Yeni ltlr eDl•ı elDa ... .la 

adet oldulu Hchlle mand•
realer, yeni bOlı.6mtlara Yer
ıı lııtelerlaC tak•ı• ettiler; 
•• Ceoıt• baaa .la, •••r
re• mablalı teell• al•ak 
ClHr• l.tr aablt ıl•darlltll; 
aaltlt aynı zamanda :yeal 
hlklmd•rı• ealoı llalterlat 
de ıAtlrlyordu. Ntaamata 
pre bu lratlel laOklmllları 

-IONUV.Ai"-



-
__ s_A_Y_IA. __ :•4------------------------------------...;;.TO_lKDl-;-:•1 ............ ~~---------------------...... -... .... ..-....;..;._;;::~::;;:;._.-24 MAaT ıue 

DÖRDONCO HANRININ ASKI ! Balıkesir sul~ ~uk~~ I' Balıkesir As~erlik 
ha~ımhgm~en: Şubesinden: 

(DGnkO y.u:anıo devamı) 

Sully, doktordan ayrılmıı, 
kendi mahklaealne yemek 
için nra1dan çıkmııtı O, bir 
aralık cümle kapıaıuıu 6aün
de durdu Eltat aloaoa a6 
tGrerek epeyce dOıünd6. Son-
ra: 

Hayır, hayır, dedi. Şım 
dl krah r6rm•nlo ye ona 
Gabrlye\. Deatre badlıetl bak· 
kında uzun boylu izahat •er
menin ııra11 delildir. Bu 
buıuıta blraa dütüomek li 
zım . Ben, her ıeyden e••el 
timdi eve ıUmeliylmf 

06rdüncü Haurl odada 
yalnız lıaldı. Sull y, 
klfi miktarda kendfılot yor · 
muıtu . Arhk kral, baıbaıa 

kalmak kendi yara-
11n ı blnat kendlıl urmak 
tıllyordu . 

8tr aralık o, ayala 
lkta 

ka· 

En kıymeti• aiaçtaD ya· 
pılmıı, alhn kakmalı küçGk 
bir ıaodıjın 6oüode durdu 

Bu ıandık, kralın aık ha
zıaeılyd._ Haarl. bir taraf tan 
ıözlerlndekl yaıları ılltyor; 
dıfer taraftan tHrlyen par· 
maklarıaa hlklm olmaia 
çalııarak ıandıfın kapafını 
açıyordu . 

Sandık açılır açılmaz, oda· 
eın ı,ıae nef lı bir koku da 
fıldı . Hanrl bu koku,u de 
rla bir vect içinde do1a 
doya kokladı. 

Sonra ıandılın karanlık 

bir k61e1ındea eline bazı 

kliıtlar 11k11hrdı 
imparator, · bu kiiıtlara 

dakikalarca dudaklaraodan 
ayarmı1arak uzun uzun 6p 
Ul Ooua ıazyaıları okudu · 
lu mektupların Azerin• dam 
la damla d&kOIQyor, ve 
hı~kmklar ılttlkçe odayı 
kaplıyordu. 

Sandıldaa çıkan blrlnct 
mektup, kralın ıevıtltıl Ga· 
brtyel Deıtreden ıon zaman· 
l rda lrendlaloe ıöoderllmlı · 
tı . Mektubun içinde tu aa· 
tarlar Yardı: 

(Se•rtllm! Ba1ramdıt bir · 
leımemlzln mQmkOn olma 
yacağına datr ıöcıderdlflnlz 

haberi aldım. Gene emriniz 
muetblnce Rombonlyl 1alrın 
da terk ederek ParlH ıele · 

ceflm, •e ha l "ın aözOne 
ılrmek için, gene arzunuz 
•eçhlle lctlııelerde ibadet •e 
taatla m~11ul olacafım . An
cak aziz •e blrlctk HYll· 

llm bQtOn bu arzularını 

canla baıla yapmak flter 

ken •ücudumuD çok bit · 
kin ve kendimin alam de· 
rcce1lnde hHta olduiumu 
1ana ıöylemekllllme müıa

ade ediniz. Bu mektubu 
a 111 yazdıf ımı bılml yorum! . 
O kadar halı lzlm ki ıevıl

lım, 8Gt6o ıayretlme rai· 
men fıtedllc lerlml ılze yaza · 
mıyorum Ancak, allaha 
ılnna beni g&roıefe ıellnlz. 
!Sizi •e çocuklarımı ıörmek 
beni çok metud edrcekt r 
ıevıllhn! Sizi dört ıöıle 
bekliyorum. 

Hanrl, okuduiu mektubu 
bitirir blttrmez a 1ata kallctl. 

- Blt6o bu yal•arıılara, 
biltiia bu ••mimi duyıu lara 
raimen H•alllml 6l0rkea 
ı~rmemek, ona koıamamak 
ona çocuklarını dahi 161ter 
••••k f ellkett lte•I aaııl 

çıldırtmaz ey tanrım! Za 
valh De1tre! Bir çare aev 
ııltm! Sentn ufradılın bft· 
yQk fellket, muhakkak ki 
beni de 61dürecektlr. 

Haorl, bira• durdu: 
- 80tün bu tuzakları Ye 

fellketlerl bazsrhyan kraliçe 
Morırlttlr 

Dedi 
Se•ıtllml öldüren o, ya · 

but oauo varlnıdır Fakat 
oe yapayım kt bunların hep· 
tinin birden biranda 
larını veremiyorum! 

DördOncü Haorl, 

ceza · 

mek-

tupları Hodıfa yerleıtlr lrken 
odanıD luıp111 yavaıç• açıl · 
dı . Kral, baıını arkaya çe
Tlrlr çe-. ınnez lcarımnda 
lualıçe Margrıtf g6rd6. Mar 
grlt, ıo\ıun stması Te ba yaı n 

• 
ıözlerlJle inala baktı. 

Kral, 1endıiın 6nünden 
kalkmaia lOzam g6rmeden, 
kraliçeye ıordu: 

Rır ıey mi 
edlyonunuz? 

rzu 

S;zı ıörmeie ıelmtı . 
tim 

Nıçın? 
- Bu ıuallolze hayret edl· 

yorum haımetmeap! 

- Hayret edecek ne .,., 
Mrırırlt! Görüyonunkl yal· 

nızlıktan zevk 
Yalnızlıktan •e .. 

Kraltçe, ölen 
De.trenin elan 

alıyorum . 

Gabrlyel 
matt:mlnt 

tutan kocuıoa acı acı haktı . 

Yazan: 
Hella de Ruffi 

- SONU Vl\R 

Mebus Namzedleri 
Bugün ilan Edilecek. 

(Baıtarafı birinci aayfatla) 

mahkemetl azuı }, 23 
Ekmel Kavur [Zonıuld~k 
aiır ceza relıl], 24 - Şazi
ye Berin Kurt [Ankara ll1e-

ıl Almanca muallimi], 25 -
Sabri Çellkkol (Beledtye mec 
lııl aza11ndao demirci). 26 
- AYni Refik Berkmea 
(Maarif Vekaleti talim 
terbiye heyeti az111ndan), 
27 - Saffet Erktn [ T6rk 
Tarih Kurumu azaııJ, 28 -
LGtft Akıoz [h"tıut Vel«iletl 

arılv mlteha11111 ), 29 
Hamdi Akif (Emekli Albay}, 

30 - Refet Alpman ( leva · 
zım dalreıl relıhiladea 

emekti Ulmweneral), 31 -

HüHyln Ertujrul Ett {Bele · 

diye mecllıl aza11], 32 -
Nuuhl Baydar { Uluı ıaze 

teıl datmi muharriri) . .:ı3 -

Natlı Tezıören (Devlet Şüra· 

11 azuı], 34 - Belkıı Bey
kal l Ankara kız liıeıl tabli 
ye muallimi] . 

İngilterenin Ro- Bır tecavüz 
manyaya Yar

dımı Ve 
Tü.rkiye. 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
alala burada bulunma11 mü· 
nuebetlyle Baınkll Çember· 
llyn tle Hariciye Nazırı Lord 
Halıf akı içtimada bulunama. 
mıılar •• kendilerini temıll 
etmek Qsere Dahtlı1e N111r1· 
Sır Samuel Hoar, ıönder

mıılerdır . 
S ı r Samuel Hor, bir ıua· 

le cevap •erirken, Alman . 
yanın, Meaıel için Ltt•anva· 
ya bir ültimatom • ererek 
tehdıdde bulundufunu Ye 
Ltd•anyaya 4 ıOaltık bir 
mOhlet verdlflnl ıöylemtı· 

tir. 
Sır Samuel Hoer, Grabo 

nuo bir ıuallne cevap "tere 
rek demlttlr k i: 

- Franıız erklnıharbt1e
ıl tle erklnıbarblyemlz ara· 

ıında Amerika tle aıkerl 

bfr teırtkı mesai l~Cn 
1

lıtlm· 
saçta bulunulma11 keyfiyeti 
mevıuubablı olmamtthr. 

MOnakaıalar çok uzun 
aGrmGı ve mebuılard•a 

Bran ıu ıuall ıormuıtur: 
-icabında Romaayaya karıı 
yardım için donanmamız1n 

Çanakkaledea ıeçmeıtne 

TOrktye mtllaade edecek 
mı? Bu husuıta Aakara ıle 

temHta bulunulmadı nu? 
Hariciye m(hteıar1 Rutler, 

mebuıun bu ıual ıne ce•a• 
•ermemlı •• müıakerelerla 
benOı; bltmedlilnl ılylemek· 
le tlcttf a eylemtıttr. 

Butler, clıter .. lr ••ale 

Karşısında 
{Baıtarafı birinci ıayfada) 

teklinde tehir olunu7or 
Berlln, 23 (A.A.) - Al 

man lutaah bu ıabah 1e· 

klztle Memele glrmtıtlr. Hlt· 
ler efe iki buçuk ıaat ıoara 
mu•Halat etmııur. 

Londra, 23 ( A .1\ ) 
FranH, her tOrlil taarruz 
aleyhtndekl lnılllz plinına 
kayıt11:ı ve ıartaız olarak 
mu•afakat ettliln tahriren 
lnıtltereye btldlrmlıtır 

Berlto, 23 (A.A.) - Bir 
Londra telırafına aör•, ln
ııltere ıle Prao1a, halihazır · 
da beynelmilel bir konfe· 

raaı lçtlmaıaa müteallik olan 
Sov1et tekltfl•t derptı et 
mekte dır · 

Almanya 
deai burOn 
lanmııtır. 

Ltt•anya muahe· 
Berllnde fmza-

Bu muahedeye ıöre Me· 
melde bir ıerbe1t ltman 
mıntakuı ayrılmaktad1r. 

Her iki taraf birbirine 
ka rıı ıtddet bareketleatnde 

bulunıuıyAcaldardu . Ve ahar 
bir de•let tarafından bun· 
lardan birine kartı teca· 
•üz yapılmuına müHade 
etmlyecek lerdırler . 

• 

ce•aben de, Çekoılovakya

nıD Berlln ıeftrl ile 1efaret 
erklnının memurtyetlerlade 
lcalacaklarını ıöylem lt -.e ln
ıılterenlo, merkezi A •rupa · 
dakl emrl••kllerl kabul et
medlilDden bunun tabii ol 
dulun• lll-.e eylemlttlr. 
latlerlD bu ı6zlerl hararet
le alkıtlaDmııtır 

Açık nrt1rma ile paraya 9a ~l Nisanda celb ve ~evke tabi olanlarla evvel· 
çevrl lecelı ıayrl meokuluo • b k k l . ..... ( 
ne olduiu: Hacı lıbak ma. ce a · aye a rnış olan erlerın rlogum ve sını .. 
balleılnde haoe ıayrl men· ları aşağula gösteriln1i,tir: 
kuton butundulu mevkı, l - 316 - 333 Dahil doğun1lu erattan hiç 
mahalle1t, ıokaiı numara1ı: askerlik yapmaınıs olanlardan 1>h1ade süvari, 
Sağı zabtlye Ahmet kar111 • • ' 
baneıı, ıolu Hacı topçu, ınuzika sınıfları ve tebdilhavasını bitir-
Nurı baneıı •e onu yol ile miş olan bu doğum ve sınıflar eratı; 
mahdut baae. Takdir olu 2 - 316- 334 DoAunılu dahil J0 andarma, or-
nao kı1met tkı yOz lira. Artırmanın Japılacağı yer, nıan, gümrük, deniz ~ınıflariyle yine hu sınıf 
1aa, 1aat: 24 4 939 ... t doğumlulardan tebdilhava nıüddelini bitirnıiş 
IS de pazarte•ı ıünG . olanlar: 

l - lıbu ıayrl meuku- 3- Bu ve bundan evvelki celbde bedeli nak
di verenlerdet oplantı günü ol~n 28 _ nıart· 919 
salı günii şube merkezinde bulunacaklardır: 

lio arthrma ıartnamHl 
23 · 4 - 939 taıtbloden ltl
baren 72 numara ile Balske 
sır tcra clatreıtnın muayyen 
oumaraıında herkeıln ıöre 

btlmeıl için açıktır lılnda 
yazılı olanlardan fazla ma · 

llimal almak htıyenler, ııbu 
ıartname Ye 72 doıya eu· 

marutle memuriyetim ize 
mOrııcaat etmelidir. 

2 - Artırmaya l9tirak 
için yukarda yazılı kıyme · 

t in yüzde 1 .5 ntıbetlnde pey 
•eye mıllt bir Bankanın te 

mtnat mektuhu te•dl edl· 
lecektır ( 124). 

3 - ipotek ıalalbl ala
calchlarla dlier allkadarla 

rın •e irtifak bakin ıahtp 

lerlnln ıayrl menkul &zerin· 

dekt haklaru.u huıuıtle faiz 
ve ma1raf a dair olaa tdtlıa· 

larını it bu tlln tarihinden 
itibaren yirmi cin içinde 

enakı mibbltelerlle btrlıkte 

memurlyetlmtze btldırmelerl 

icap eder Alul halele hak
ları tapu alcttlle aablt olma· 

dıkça sat ıı bedelinin pay laı · 
maaandan hariç kalırlar . 

.4 - Göltertlen ıünde ar 
tırmaya tıttrak edenler ar-

tırma ıartnamettnı okumuı 

ve lüzumlu malQmat almıı 

•e bunları tamamen kabul 
etmlf ad .,. itibar olunur
lar. 

5 - Ta1ln edilen zamaa· 
da sayri menkul üç defa 

batırıldıktan ıonra en çok 
artırana ihale edilir. Aneak 

arhrma bedeli muhammen 
kıymetin yQzde yetmlı beıt · 

nl bulmaz veya 1ahı iıtlye · 

oto alacaiına rüçhanı olan 
dtier alacaklılar buluoupta 

bedel bunların o ıayrl men 
kul ile temlo edllmıı ala

caklılar1nıo mecmuundan 
fazlaya çıkmazı• en çok ar

tıranıa taahhiidü baki kalmak 

üzere artırma on beı ıün 

daha temdit ve on beeınct 

ıünü aynı ıaatte yapılacak 

artırmada, bedeli ı tıı lıtl 

yenin alacaiıDa rüchanı olan 

dlfer alacaklıların o ıa yrt 
menkul ile temin edt lmıt 

alacaklara mecmuundan faz· 
laya çıkmak ıarttle en çok 

artırana ihale edlhr. Böyle 

1 btr bedel elde edllmeZ1e 

ihale yapılmaz ve ta lif ta · 
lebt dGıer. 

6 - Gayrimenkul kendi-
. ılae ihale olunan ldmıe der 

hal •eya Yerilen mlhlet 
içinde parayı verma:ne tha· 
le kararı feıbolanarak kea • 
dlılnden eY•el ea yiiluek 
teklifte buluaaa klmH ar 
zetmtı oldutu bedelle al 
mata razı eluna ona, razı 

olmaa ••1a lndua•aHa be-

4- Redeli nakdi 27-ınart-939 akşannna ka
dar alınır: 

5 - Şube u•erkezirıde ıoplautı gunu 
mart • 939 salt günüdür. 

28 -

ı~~~~~~~~ 

/» Osmanh Bankası 
Memlekette t .. arruf hareketinin tnkiıafıoa lııtzmet 

arzuıunda olan Oımanh Baoka11, Alle Sandıjı (Ta
Hrruf Cüıdanı) hesabına te•dlat yapanlara k•1ra ke· 
ıtdeıl ıuretfle •ıaftclakı lkraml1elerl te•zle karar •er· 
mittir. 

Keıldeler 25 mart •e 25 eyl6l tarihlerinde icra 
oluaacak •e her ketldede eıajıdakl ikramiyeler da
jıtılacaktar: 

Tlrk llralık 1 l aded T .L . 1000 -
~ 4 » • 250 . 
it. 1 • )) 1 00 -
~ 25 )) » 50 
N. ~ » » 25 -

1 
Yani c@m .. ı 8~ ade.l TL S 000 . 
TOrk liralık ikramiye 
Atle ıaodıiı heHbındakt meY.luah kuranın keılcie 

g edildiği tarihe tekaddtm eden altı ay sarfında: 
~ T L 50 - TGrk lirasından aıaiı d6f•••lt olaa » her mudi bu keıldelere tıttrek edecektir. 

·~~~~~~~~~~· 
• 

Balıkesir lnhi.sarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Kablll tezyit •• teoklı kaycU1l• Göaen lnblıarlar ao 
barlarından Bandırma ilhtHrları aobar1na otomobil -.e1• 
kamyonlarla taııoacak l 50.000 kilo idare mali yaprak ti• 
tGnlertn nakli tıt ekıl ltmeye konulmuıhar. 

l.teklllerln ıartnameyt ttörmek •e bedelt muhama,.ı• 
olan 1350 liranın 16zd~ 1 5 nu teminat akça11 olar•ll 
yatırmak üzere 8 4 1939 tarihine mGıadıf cumartetl ıoot· 
ne kadar G6Deo, Baadırma Ye Halıkeılr lnhlıarlarıaa mir•· 
caatları . 

4 - 1 - 57 

------------------------------------~-----_,,-
Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyonıındaıı: 

, Kolerdu anbarnun kullandtl• levazım ayniyat teıelll.., 
makbuzlarıodan 336100 aayılt makbuaun her üç alala•" 
cildinde çıkmaıııut olduiundao zuhurunda muteber 011111,•" 
caiı ilin olunur. ____________________________________ __.,.,, 

men on beı ına ınGddetle 

artırmaya çıkarılıp en çok 

artırana ıbale edlltr. fkt lha· 

le araııntlalrl fark •• reçen 

ıOnler tçln ylzlie S den he· 
aap oluaacak fatz •e cUjer 

sararlar ayrıca hlkcne ha· . 
cet lıal•aluızın •emurJy• 
tlmlı:ce ahcıdaa tabıtl olu -

nur. Madde ( 133) 

Me.ıkur hane yukarıd' 
ıöıterllea 24-4-939 tarıbl•d' 
Balıkeıtr ıulh mahke.,,,. 
odHında tıbu tlln •e ıl•t'" 
rllen artırma tartnameıl "' 
Jretlndekı 1ahlacalı tlt' 
oluour. 


