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l'etmen yetiş- sona erdı·. dün çalışmalarını bıtırdı. 
tirme işine kı-

h. b k M d_ d_V_ I ---- ······--- ·12 801 lira sa ır a ış a ri ' a 8.nsiya müdafaa Dünkü toplantıda matbaa biJdcesı . . ' 
... :·~:y:~~.:~:!~:::md:'·~~ komitesi azası tevkif edildi, sıhhiye 244.612 lira, nafıa 231.861 lıra 
:.erım, arıcalı iyi &fretmen· G J M • h k t / J 'ld • 
lerle 1110mkOndOr. BtlhaıM ener& JY8 Q QÇ J, olarak kabU eaı l• 
ilk Ye orta 6iretlmde 6ir•t- P.arlı, 30 (A.A.) - Mad· rllen erl'ak, d~rhal halka 
IDea, baıta ıelen bir def er· rldde kalan mtllf müdafaa tevzi olunmuıtur. Bu me 

yanda, çocuklara daiıtılmak 
üzere çukulata •öoderdm•ı
llr Şehir t11al edılırken, 

ta1areler alçaktan uçmUf •• 
halka ıel&mlamııtır. 

Vtl&yet Umuaıl Mecllıi 

9J9 yıh büdee1tnl 
mOzalcere ve kabul ettikten 

ıonra diin toplantılaraaa ıon 
yermtıllr . 

dır. Ôfr,etlmcle ıaye, Tlrk 
Çocufuoa 1alnıs profHm · 
larla teıblt edtlen faydalı 
bır bıl•I ylkO Yermek delil 
.. ıım bir dOtlnce melekeaı, 
lbuyaffık bir çalııma meto · 
du •e hepılnln ilatilnde ço 
cuıu iyi Ye f a,dalı bir in 
•an yapıta temiz ve ku•vet · 
la btr karakter veTmel&tlr. 
Bu da alcuf bir metodla ea 
nıfta talebeye doiruyu Ye 
iyiyi kendi kenciılerlne dü 
t6nd6rüp buldurmakla, 
DQlarıa fikri :.e ruh1 ınkı .. f . 
larını temin edecek pyell 
•e ptlnlı çalıımıUarla 'Dlftm· 

kGadür. Kolay olmıya• bu 
çal.ımaaın temini lae ancak 
•ıaııların iyi yetıımıı ve 
lcarakterlı aıretmenlerln lda· 
'••inde olmaııaa baihd1r. 

Cumhuriyet denlaln mem· 
lekette 1arathfı uyanıklık, 
ber d~recedekı mekteplere 
doiru mGblm btr talebe 
•kıQı ba11I etti. Mektep aç 
lb&lr, blaa, teılaat ve tedrta 
•••atalara balumında• nlba · 
Jet bır para tııdır; aııl ıiiç 
olan, bu mekteplere l azım 
olan ölretmenlerl samanın · 
da t.teallen adet ve 1evı
)•tle bulıqaktar. Her ıene 
'•nlden açı l an mekteplere 
l&ııaa olan öfretmenlerl hı . 
lllla etmek için cumhuriyet 
.._.,.,. her derecede iyi 6i · 
tat•en yetııtlrmek için hetr 
ttırlG tedbirleri aldı. 

lık öfretmen okulları; ya 
l»ılan muhtelif deilJıklllder · 
le; her balumdan •erimli 
hale ıetlrlldı; tahıtıall umu· ı 

komlteıl azHı le•klf edil. 
mittir. 
Yalnız General Mıyaba ıeb

rln teıllmlndea e•vel kaç. 
mıtbr. 

Rarı.. ~ o ( A A . ) -
Madrltten ıonra Val&n
• •ya da dün te1ltm olmuı •• 
General Franko bOı6n lapan 
yaya blkım olmuıtur. 

Vallaulya, 30 [Kadyo) -
Cumburı1etçl "panya bülLQ. 

meli erl&loı, General Mıya 
hanın rlyuetind~ toplanmıı 
lar Ye Taziyeti tedkık eyle
mtılerdlr. Müteakiben, Mı

yahanın lmzaılyle bir be· 
1anname lnUıar etmııur. 

Bu beyannamede, Franko· 
ya aadakat 1öıter111eıl •• 

ılllbları terk etmul halka ta• 
ılye olunmuıtur . 

Madrtd, 30 (Radyo] 
Saat 11 denbert ıehlre •fren 
ordu, iki y6z btn kltlJ• ba
ht olmuttur. llamUiın ltııa· 
il, aıpanyanın her tarafında 
btiytUı ıealUdere yeı!le ol· 
muıtur. Bu bldlae ıle bera 
ber lıpany~ dahili harbi de 
kapınmıatır. 

Roma, 31 ( Radyo ) -
Madrldla ı11all, burada b6· 
yiik HYlaç uyaadırmııtır. 

Venedlk ıarayı önbde te · 
zabürat yapılmııtır . 

Dan ıece Madrlde tkı 

ltal1an fırkHı da 81rmfttlr . 
Madrlt, 31(Radyo)- Geaeral 

f raoko kıtaatı , ıehlrln her 
tarafını l11al ettikten aonra 
zabıta teıkı l&tı ıle ıehtr mec
ltıt yazlfe1lne baıt•mrttır. 

Hurvoıtan otokarlarla ıeU . 

HükQmetın Yerdlil emir 
üzerine bu ı•ce bOtOo U

yatrolarla, ılnemalar aababa 
kadar aç k kalmıı ve tren
ler, te•akkuf etmeden mi 
nakalita devam e,lemlıtır. 

Royter ajanıın&n verdlil 
ıon bı r habere 16re, General 

Mlyaba ile Cumlaurlyetçl lıpan 
1• hükimetı erklnı, derhal 
lıpanya topraklarını terk 
deceklerdlr. 

Mır.alay Pravo, kumanda· 
11ndakl kıtaatı herkHtea 
•••el teıh• etmtı ve mite· 
aklben ltUbklmlardakı bü· 
Uin Cumhurıretçl Hker •I· 
libları bırakarak phlre kot· 
muıtur. 

Fraako, cumarteıl ıiinO 
buraya ıelecek •e bOyilk 
tezehllratla karıılanacaktar. 

Toledo, 30 [A.A] - To · 
ledo mıntaka11nda cephe 90 
kilometre ıentıllilncle .. lr 
.abada 1arılmıthr. ;yarılan 

cephenin derlnlıil akıam 
30 kllometre1I bulmakta idi . 

Bu ameliyatla beı kolordu 
metıul olmaktadar Bu mın · 

takada 450 eılr a lındıfı re1· 
mi teblıfde bıldlrtlmektedır. 

Zapt edı&.ıa m6blm oalk· 
tarda malzeme arHında 

155 mlllmetrehk bir batar
ya, 124 mlllmetrehk tiri ba 
tar1a ye bir çok mltraly'6z 
bu1unmaktad r . 

'ili bildceye baf lanarak, bt · -=-=-=-ııı-...,.,=======---~------------~ 
11
•. tedrlı Yaııtalan •e öf ' ' Fransa bir karış yer 

tet1Dea kadroıu bakımından 
lcı.a,Yetlendlrtldl . Tabıll müd
dett fıl6rt Hneden 6ace be . 
ıe, ıonra Gç aeneıl orta 
okul tahetla olmak Ozere, 
ıtlh eeaeye çıkarlldı. Bu ıu
retle tllc 6jretmen okulunu 
bttıren lere, hem liae ae•tJe
ıtne yalnn bir btlıı, hem de 
ku•vetll blr mealeki teıekknl 

•ermek miimk6a oldu. Bu 
de,. yılında 2 tik ölretmen 
okulumuzda kız ·ve erkek 
okuyan ta lebe aa1111 meale · 
ls.i btrıncl 11nıfta 1169, lkln
cı ıaıufta 716 üçüncO aaoıf ta 
760 olmak 'ize re, ' bepıl 
~649 dır . Bu 6jretmen ok• 
ıa tlpladea baıka bJr de 
)•tıı bir k6y &fretmen oku · 
1
'- tıpı llada1 edildi. Buıln 
'-t•ıı 3 Ye talebe ıaJlll 309 
~-tı bu tip 6fretmea okal . 
,~'11t• mezun ohınca ber 
~l . 
'ebe yine keadl muhiti•· 

~ &ıretm••ltk etmek Gser• 

~ okwlları tal•bell l~ln· ........ ., ..... , 

veremez.,, 
------·--------~---------

Dilıdiye diyor ki: •f rınsa hiç ~ir zımın bu gün~ü kı-
dar kurrıtli, mittehit va cesur gör ölmemiştir.• 

ParJı, 30 (A A ) - fHn 
il& Baıvekth Daladiye dün 
•ktam Fran11a ,adyolartle 
••ıredllen bir nutkunda ba 
tin Franıanın ıeref ve bay· 
ılyetlı bir ıulhu mu haf aza 
etmek arauıunda bulundu 
fuau ıöyledlkten ıonra Fran 
11z hal,an mOnaHbahna ıeç 
m•t •• Fraaea 1935 anlar 
maları zihniyet • c çerçeveıt 
dahilinde kendlılne 1apıla 
cak teklifleri tedklkten lra
çıamıyacafıoı, PraaHnı•, 

ae topraldarandan btr lıa· 
- •• nede ken· raf r-· 

ill kuYYetlerlnden bir parça 
feda etmlyec:eftal Ul ye et. 

mittir. 
Roma, 30 ( RodJ• 1 -

ha}Ja , ........ Pn..-

ademi kabulü halinde in. 
ıılterenln araya arlrer:elr' llrt 
devlet aruında bir ıarett 

hal bulacai•• ılyaal maba 
f ılde muhakkak ad olun 
maktad1r. 

Parla, 30 IRadyo)- Ayaa 
mecltıl harlclJ• eacDmeat. 
buıün topla•mıı •• ıabık 
haıYektl LaYalla. Pra•H -
ltalya muakecleıl laalılnnda 
Yerdlfl izahatı dtnle•lttlr. 
Bactlmen, ltalya tle dtplo· 
ma11 yolunda mGzakereler 
açılmn liıınm ıeldlll kana -
atin• •armııtır 

Enc6men relıl, hariciye 
na•m JorJ BonneJI styaret 
edecek ye La •alıD beyana -
tandan kendi.tal laaberdar 

•fltr• 11 ktlr · 

i lk olarak muvazene! ma 
IJye encümeninden gelen Ilı& 

evrakın müzaluıreatnl m6· 
teaktp büdcelerln kahwüoe 

baılandı . 

Matbaa büdcesi: 
1296 Lira matbaa müd6rü 

maaıı. 720 lıra mutemet Ye 

kltlp maaıı, 8760 ltra m(b. 
tabdemln ücreti heyeti umu-

mlyeıl, 20 lira lurtaal1e ve 
enakı matbua, 50 Ura mO· 

tef errlka, 100 Ura te••lr ve 
tabın, 50 llra mefruf8t •• 

demlrbıı, 50 lira poıta ·tel · 

..-af, 500 lira hurufat itede· 
it, 300 lira reıml 

•ilayet ıazeteıl bedeli, 75 
Ura makine tamiri Ye yedek 

parça, 250 Ura llu•Yel mu · 
barrlke bede it, 480 ltra ma · 

ıarıfı daime, 50 lira makine 
yafı, 100 lira merdane tut . 

kala,1ekdn: 12801 Ltra. 
Matbaaya ı,ı bir cephe 

Yerilmek Gzere tik toplanacak 

Daimi EocOmene m(btabdemj11 
ücretini yevml1e1e talavtl 
için aallbly.etl Yerllmııt&r. 

M lls lçtlmalarının biri 
Vfldytl Umumi tc ta - telıraf' 400 Ura 

71)0 Ura poı 
mua•net kltlbl, temobtl yal ye bensı..a. 

300 lira 0 

tephir memuru, $Jbbfvı: 
dl Gcretl, I 

teplrbane ıar yaD 250 Ltra ıllorta n ,._. 

flD •6.dGree &il"- J OO 
Ura memurin laarcıralu 

3744 Ura ebeler için rardımı 
2400 lira k6y ebeleri Ger• . 
ti, 3744 lira KepıOt, Bil•· 

dıç Edınclk, AltınoYA elte· 
• _,O t&ıe 

lerlne yardım, 1 O uu 

Bandırma, Edremit baıtaha 
nelerin 1ard1111, sı .ooo 1•ra 

b mekte· 
dohum ••I 1ıa1 e • 
bl tçtn 50 lir• itli makln•-

ıl tamiri 400 ltra emrası 
' d d ....... ,. Hrlye ve ••• 1 

masrafı 720 lıra tekaOde ıevlE 
h mem•r• edilen tephir •Y• 

4 290 ıkraml1eıl . YekOn: 7 · 
lira. 

23.004 Ltra doktorlar m•· 

f8'kllld1Sl: 
500 Ltra mlkrotkop bede

li 500 Ura kulak, horn, 
.,:,laz &lltı, 100 Ura ıh 
ede•ah, 100 ltra ctldtye, .,_.,_ 

Uye edevatı , 600 hra ıoftik 
ha•• dolabı, 1000 lira laaı· 

...__.r borwu tahaae ..,.ann ...... .. 
bedelt .tOO ltra tamir ...... . 
%000 Ura ...... ,.ıha• •• 
•• ıara oede... 500 ..... ,.. 
mek .oba• 144 612 in idi 
•• fe..kllde 1tıclcelerlD ,.. 
k611U· 

lıft1 bOdclst: aıı 14 568 llra ınflatahdef· 
00 U me · 3372 Lira nafıa memurl• 

mla Ocrett, 20 ra 
O 1 t n•lr •• -e ınlllahdemlerl maaıı •• ruıat, 500 tra e " 

teabln, 800 lll!'a mlteferrtka, Ocretı, 1U80 Ura amele kltlhl, 

500 lıra teçhiz •• ı.kfl~, daktilo ücreti, lOO lira oda-
300 lira k1rtHIY• •e eYf••I cı flcretl, i 120 lira amele 
matbua, 5500 bakterı1oloJI ye tamiratı mltemadlye ta-

unvaaını almı!hr. malzemeıı, ı t.000 lir• laı• mirci •e ateffl, 1
0
50 :ıra :•· 

Sıhhiye BüdC&Si bedelı 150 Ura ıu ve bak••- •lr ye temıa, 15 ıra "" 

Matbaa mOCIGrlOili lıml, 

Ha111ıl Muba1ebe MOdGrll. 
tine hafla m~tbaa ıefllfl 

• •• ta•· taılJ• •• enaln matltua, 
672 L:tra tçtJmu 

1 
rlyolojl araba ha:;a:• 50 Ura IO Ura mlteferrllıa, 300 in 

..!m:!u:•:Ye=n~e:!t:, _:S:4~0~1~1r~a~_.:lç~t;:tm::a,:.t ~·:a:o::l •:,:r~m~t~n,..;y~e~m~b~~e='-==::s==-=-11 mef ruıat, 1 O lıra poıta •• 

S d A 
• telırıf, 20 ltra icar b.delt, 

urı•ye e narşı 1500 lira llit ye elleHI 
• nakl&yeli ma1rafı, 250 lira 

Camii Mardaı, nııbusaa leClisindı ııziyıt bıUında !:~,~·:7::::. ... 3:~~· :: . 'f d' mtıbendlı ve fen memurla -izahat ı.erdi. Cum~urreisi ıstı ı ı ıyor. rın•D barcırabl, ısao lir• 

Şamdan bir görünüı 
Şam. 30 (Radyo) - Htl· ar•.e mlsaherel eddme•I 

ld\metln me•ca olma .. ıına lıararl•ıtmlm11t1r. Şam " 
ratmen mebuun mKllıt Halepte •DkOMI ıade edtl
toplaomlf. ••ki Baıvekıl 8. mittir. 
C.mıl Mardamın •erattı Kahire, 30 ( Rady• J -
mhah dını .. ııtlr. Eılrt Be1ruttaa ltfNllrtltyor: Swrl-

Je ya:ılyetı. dakikadan da · 
lııka,a elaemml,etlDI artır· 
maktachr. CumharrelılnlD 
lıtlfaya karar verme1l, •e
laametf bJr kat daba artırdı 
f raD.. fe•kallde komlMrl 

BaıYektl, blkGmetl• Fraaq 
tle Sariye araeında imza 
edllen 1936 tarıhlı muabe • 
deyi tatbike çahıtılıaı bll
dtrmı,tır. Mebuılaraa lrabul 
ettıklerl bir takrirde 1938 
••• ........ tıltlalla ._. ( S-• ddnc& _,facia ) 

ıl memur ve ılllndlrlerln tamir 
1 ve muhafaza ve yıf bedel

leri, J 53 lira geçen ıeıusler 
düyunu. 

F11kıladesl: 
68.826Llra yol Y• ~~ 

ler tamir ••••1•· · 
lir• ,.0 1 •• k&prGlerl• be· 
deli, J 8000 lıra yapılmakta 
olaa yol •• klprDlerln be· 
delt, 700() lira batlaamıı 
olup 1apılmakta olan rol 

bedenlıl, 5000 lira k6J rol· 
ları ınıa•yeıtade •••adı 
ıafıl&ldye ve tamir ma"a • 
fı, 231.861 umumi 1e1ı6D. 

Bahkeılr Ylll1•tl 939 yıla 
bOdceal mtlsakere ve kabul 
edlldtlıten ıonra 1.1519.911 
lira olarak teıblt edildi· 

Bır ıaatltk f Hıladaa ıoara 
lçtlmaa de•am edtlerek,eaetl· 
men azalara ile tik tedrtıat 

( Soaa tklDal .,fada ) 
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Cumhuriyet devrinde ögretmen 
yetiştirme işine kısa bir bakış. 
( 8111 tarafı Jk ı ocl uyfllda ) 
den ıDzıdeler ıeçlllp alan· 
makta ve f • ıenedenberl 

ltu mekteplerdf:kl nazari ve 
pratik tedrlaaho verdfjl ne· 
tlcelere 16re, bu mekteple· 
rln, köyiin m~ktebıode öl · 
retmen, k61 tılerlode reb· 
ber muhitine candan baih, 
müteyazl ve çalııkan yeni 
bir öfretmen nealı yetltli 
recetı kuYvetll ümtt cdıl 

melctedlr. 
Cumhuriyet denlndeo ev· 

Yel, orta öjreUm mektep 
lerl ıüç talebe bulurken 
cumhuriyet deni ile ıelen 

büyük bir okuma Ye yük
ıelme arzuıu, orta öi1etlm 
mekteplerini luncabıç dol · 
durdu. Bcuan bu talebe için 
ilzam olan 6fretmenlerl bul 
malı kolay olmadı. Cumhu 
rlyetln ilk aeneılnde orta 
liretlm mekteplerlndekl öi· 
retmen aayııı 1634 ıkea bu 
ıln 694 Ü 1ardımcı ötret 
men olmak &zere, 3660 a 
çıktılı 16z 6aünde tutulun· 
ca, bu buıuıta ujranılan 

ılçllk •e ıaıf edOea ıayrte 
kola7ca aalaıılır . 

Orta mekteplere iyi ôi 
retmen 7etl1t1rmek Qzere 
6nce Konyada •e klçtık 
mlkyaata bir orta muallim 
mektebi atıldı. Ankarada 
Gazi Terbiye Eallltih6 adını 
alan bu mektep on iki ae 

aedeaberı. TQrldyealn en ıll· 
ael bir mektep blaaıı mo· 
clerD teılıatı ve deın vuı 
taları içinde orta mektep · 
lere her ztımredea, her 
aene yGzlerce mükemmel 

liret men yetlıtlrmektedlr. 

Bu den yılına kadar bu 
•ekteptea mezun olan 61-
retmea ıarıaı 850, bu den 
rdında mektebin muhtelif 
ıubelerlnde okumakta olan 
tılebe ıayı11 456 dır. 

Ltıe Ôfretmealerl, meılekl 
bir mektep haline getirilen 
Yüksek öiretmea okulunda 
yettıttrllmektedtr. Bu mek
tep talebealnta timi teıek· 

k4ılerf, fen Ye edebt1at fa 
kOıltelerlnln muhtelif ıubele 
rinde, meıleki teıekküllerl 
de bir taraftan keadi mek· 
teplerlnde, dıfer taraftan 
edebiyat falcGlteaıoe baih 
pedaıoJt enıtıtOıOnde temin 
edilmektedir. Cumhurtyd 
dent batından bu güne ka· 
dar bu mektepdeo mezun 
olanların say111 217, bu ıüo 
mektebin muhtelif ıubele
rlode okumakta olan tale 
be aayııı 176 dar. 

Bunlardan haıka, 61retmeo 
olarak yetlımek üzere, her 

-
yıl muhtelıf ııarp memle 
ketlerlne bir ço!< talebe 
gönderilmektedir. Bu ıuret . 
le yetııeolerln bir kıarnı bu 

ıün iiol verıltedt", dl fer kıa
mı da ort ölrettm müease 
11lerlnde muvatfalnyetİe çe.· 
hımıktad1r. Ltıelerde öjret· 
men olmak Gzere ydlftD 

ve bu dert yılı içinde döne. 
cek olan talebelerimi~ 
33 tGr 

Bütün bu norma 1 1et11tlr· 
mel ere rağmen , lhtıytı ç ol

~dukça açılan ehltyet lmtl 
hanlarında muvaffak olan 
lardan ve ayrıca 

aıretmenlerdeo de 
edllmekt~dır. 

lrtık ve teknik 

yardımcı 

ııtıfade 

elnılla-

11010 öiretmeo ihtiyacı bu 
ıOne kadar muhtelif branı · 

larda yetıımek üzere ıarp 

memle"ctlerlae ıönderılcn 

elemanlarla temin edılmek· 

hı idi. Bundan ıonra, san t 
okullarının eleman 6bttyftcı. 

Ankara aanat oku1 uod11ı açı 

lan ertlk 6iretmeo okulu 

kız eoıtttülerl ıhtiyncada lı 
metpaıa Kız Enıtllüıünde 

•çılan kız ertılr öfretmen 
okulu tarafından temin edi
lecektir 
Buıüo muhtelif fakülte . 

lerde ve yükıt'k mektep 
lerde, önce aatılan olarak 
baılıyao ve bir imtihandan 

ıonra tioçent olan ıüzlde 
ıençler6mlz, Tflrk ve ıarph 

profeı6rler yanında muv.f. 
fak bir çalıımadan ıoara, 

prof eı6rlük ııf at mevklhıt 
almaktadırlar. 

Her derecede 6jreUnıde 

çalııaa 6jretaıenlerln mea
lek bayatları, maaıları ve 
ilerleme ıartları kanun

larla teablt edtldlflnden, 

cumhuriyet devrinde ôiret 

menlik. yasıfe ve meıullyet

lerl muayyen lıtlkball emin 

bir mealek haline ılrmııttr. 

Sur iyede 
• 

anarşı. 

(Baıtarafı birinci taJfada) 

Galnlyel Piyu, ıon •niyeti 
ParlH bıldtrdt. 

Matbuat, yakında mOblm 
bldiHler olacalı kaaaaUnl 

16ıtermekte Ye endlıe izhar 
eylemektedir. 

Elmukattam ıazeteıl, Su 
rlyeye vad olunan ref ab ve 
aaadetla, yirmi ıenedenberl 

latr türlü buıule ıelemedıjı
nl kaydetmekte ve Suriye· 
ltlerln, eık&den befenmedlk· 

lert o.maolı tdareıtnı timdi 
aradıklarını lll•e eylemek 
tedtr. 

Neşriyat: 

Yani Adam 
Yeni Ada11>1a Ômer Sey

fettin aay111 çıktı. Bu fıktr 

ve aaoat ıazeteılnla bu ıa . 

ymada lımad Hakkı 6alta 

cıotlu, HüıametUn Bozok, 
Otuz Taraı, Mazlum Tozan 

imzalı razılar vardır. Ayrı
ca iç ıoıyete, dıı ıoıyete, 
kGltür haberleriyle birlikte 
muhtelıf ecnebi muharrfr 
leria çevrllmıı kıymetli ma
kalelerıde bu ıayıda yer al· 
maktadır. Tenlye ederiz. 

Tekme ila dôGmüş 
Merkeze ballı 8e7k61üo 

den lımall 'otlu 
lluıtafa çarıı hamamı et 
Yarında Kayaklı kôyiioden 
Ali ojlu Hald de llay•aa 
ıneaeleatnden dolaJı aralarında 
çıkan müoazaada orada bu· 
lunaa Muıtaf anın lııardeıt 
Ahmet, Haltlı batına tek· 
me vurmak ıuretlle yarala 
dıiı iddia ve f tklyet olun• 
dujunda11 hakkında tahkikata 
kflaDIPJthr. 

' 

SEHİ R HABERLERi 
Halkevi 
Reisliği. 

B. Naci Kodanaz 
feyzi S6zenertn mebuılu· 

la aeçllmttel dolaylılle açılan 
Halkevl Retılıfl Yazlfeıtne; 

Vali ve Partt Baıkanı Etem 
Aykut tarafından Belediye 
Relıl Naci Kodanaz ıetlrll· 

mittir. 

Naci Kodaaas dOnden m
bareD Halke•I ıılerlnl der 
uhde etmııttr. 

Açıldıfı ıGndenberl mem· 
leket ıençltjlala •e Halke•t 
ıube heyetlerinin tam bir 
ıamlmlJet, teaaııOdü ve kıy 
metlt meaallerlle emıalt ara· 
aında en ön aaf a geçen Halk· 
evlmlzııı; ötedenber6 halk ve 
ıe.mçllk teıekkallerıade en 
•erimli mualıl aebkeden 
deierll Belediye Relıl Naci 
Kodanazıa baıkanlıiı ve 
evin çalıılıaa ıube ıdare he 
yetlerlnln me..:llerl Ye ıa · 
mimi lheoıı, kıymetli V alt 
•• Parti Baıkanımızıa hl· 
maye ve müz.heretl ile da 
ba büyük muvaffaklyetlere 
erııecejıne inanıyoruz. 

Naci Kodanaz, •JDı za. 
manda Spor Bölıuı baıkan 
veklllıta vazıfealal de der
ubde etmtıtlr. Her iki vazi 
fealnde baıarılar dileriz. 

Gelenler, Gidenler: 
Mebuılarımızdan M Cavit 

Emir, Muzaffer Akpınar don 
ıebrlmize ıelmtılerdlr . 

Emli~ ve (}tam Bıntasmı 
yatınlacak paralar. 

Adltye Vekileu, Emlik 
Ye E1tam Baakaıına yahrıl
maıı ıcap eden paralar hak-

kında bir tamim neırederek 

alakalı makamlara aöoder· 

mittir. Bu •tamlmd~ denil 
mektedir ki: «Muh faza edil· 

mek ve nümalandırılmak 

üzere Emlak •• Eytam 
Banka11aa yatmlnıaıı icap 

eden paraların t!•klode ba· 

zı mabkemalerce teehhür 

ıöılertldığl banka umum 
mOdOrlüjQaden alman btr 
yazıdan anlaıılmakt dır . 

884 Sayıla Emlak ve Er 
tam .Bankası kanuniyle ka . 

nunu medeni •e bu ka . 
nunun vtliyet, .,.. yet •e 

miras lıellmelertnln tatbı. 

kine dair nizamname hü · 
kllmlertne tevfıkan Emlak 
ve Eytam Bankaaıo yntı
rılmaaı iktiza eden kOçiil<, 
m bcur Ye kayJp1ara ald p 
ralaran vaktinde tevdii huıu · 

ıuna lttoa edllmeal lüzumu· 
alakalı mercılere tamı. 
men ı.bltt edıtmek'9dlr. 

ak • 
ıe e 1 Umumi Mecliı 

azalarına 
ziyafet. cak? 

·llA ı · 1 }' k "'l • b h [ Umumi Mechıln çahıma · 
ırıQ ıye Ye Q etl, U USUSfa ma !arını bttlrmeal dolayılyilePartl 

sandıklarına bir tamim yaptı. tarafından Mecllı azaaı ıe· 

reftne Şehir Ku flbinde ak 
ıam bir ziyafet verllmııtır. Maliye Veklle-U, muvaz 

zaf hizmete tlbl erat tara 
f ından Yerilecek bedelt uak
dılerln, malıandıklarınca alın· 
ma ıekh hakkında bir ta
mim neıretmııtlr. Bu tamı 
mi aJnea dere ediyoruz: 

•MuYazzaf hizmete tabı 
erattan bedeli nakdi vermek 
lıtlyenler hakkında aakerlık 

kanununun 105 nçl madde 
ılnde; bedeli nakdi miktarı 
nın 250 ltra olduiu (Taya
re bı11eıl hariç) •• bunu 
mOkellef veya •amına aba. 
rı Türkl1e dabtlındekl mal· 
ıanciılıı.larına ve ecnebi mem
leketlerde •lçıllk •• koo
ıoloıluklara reımt mak 
buz mukabılt defatea Ye 
ya lkt takıltte ••rtr di
ye yazılı buluamaııaa ve 
bu kanunun tatbıktnl mQ. 
be, yta Mılli Müdafaa Ve 
l&&.letlnce tanzim olunan ta· 
ltmatnamede de: Bedel nr· 
mek tıttyenler ya kend ıl•rl 

v~ya vekilleri. bulundukları 
mahal aakerltk ıubeaıne iı 

Uda ile mlracaat ederek 
bedellerlat bır ••Ja iki tak-
ıltte Yereceklerlnl btldtre 
cel& lerl, ıube, bedel verecek 
olanın kaydına bakarak be-
del vermek hakkı Yar lae 
bedehota ahnma11nda bir 
mani olmadıfını Ye bedeli 
nln ka bulüoü tıttda altına 
yazarak mal müdür16ie ıöa

dereceil Ye mal mildOrQaü• 
de parayı aldıktan ıonra 
ıahıbloe reami ve matbu blr 

makbuz •erecell bedel ıa 

bibi veya •ekthnln bu mak 
buzu ıubeye 16ıtereceii •• 
ıubeoln de bu makbuzua ta · 
rıh ve numaruını küUik ve 
yardımcı defterine •e bedel 
vereoto nOfuı 

aakerhk 
cQzdanıoın 

baneılne 

Şehrımtadekl mebuıları· 

mızın da buluDduiu ziyafet 
ıamlmi bir ha•• lçtnde ıeç
mlttlr. Va 11 ve Parti laı· 
kanı yemekte Umumi llec · 
Ilı a:aalarına ıamtml bır hl· 
tabede bulunmuı Ye bu 
toplanhdan duyduiu zevki 
açı"lamııtır. 

razacaiı Ye bedelinin alın· 

dıtına dair mal mQdürfloün 
Yerecell cevabı da doayatın· 
da aaklıyacaiı izah edılmft 

buluamaaına binaen askerlik 

Hamdi A.rabacıoilu V alt · 
ye teıelddir etml11 daha 
ıoora mebuılarımızdan HaJ· 

ıubeaınden bu ıuretles ıelen retten Kara• bu ıamtml 
arzuhallerln bazı mal aan toplantıda kendlılo!n ~e me· 
dıklarınca kabul edılmtyerek bua arkadaılarıaıo da .iuy· 
8 ıubat 1341 tarih Ye 42 dukluıDı beltrtmııttr. 
numaralı tebltfata lıtlnaden ' Ziyafet neıe Ye muhabbet 
aıkerhk ıubelerladen tahıl içinde ıoaa ermlıttr. 
llt mOzekkereat lıtenllmek-

te olduiu ~ari mubabereden 
aalaıılmııtır. 

Alınma t•kll kanun ve 
taltmat•amealnde 11rahaten 
yazılı olan bedeli nakdileri 
nln aıkerılk ıubeıtnden ha
valeli lılldalar üzerine mu 
haaebe kalemlerince tanzim 
olunacak tabıtllt aıüzekke 

relerine fıtiaaden alınmaaı 
ve keıılecek makbuzların 

aablplerl eltae •ertlmeıl ve 
bedeli nakdtnln ahadıiınıa 
da btr tezkere ile ıube relı 
lıjlae btldırtlmeal ve ıube
lerden bu huıuı için ayrıca 
tahıılit m6zekkereal tıtenıl -

me.I lizım ıelmekıedır. 

Ooa ıöre muamele ıf aıı 

buıuıunun merkez Te mül · 
hakat mal memurlarına ta 
rnlmf'n teblıtt rlce otunur )) 

- zC!rr 

icra mırr uru olabilecek 
katip va bııkit pler. 
Adliye Vekileu, icra me· 

murlutuna elveriıh olaa 
kltıp •e baıklttplerln bir 
lııteıtal ıöodermelerl tçla 
alakadar teıkUita bir tamı .. 
ıindermtıttr. 

icra memur mua Yıallk· 
lerlae, erta tahılhnl ltlllrmlı 
mahkemeler •• adllJ• 
daırelerlade en aıalı 

6ç ıene muY&ff•kıyetle lllz 
mel et•lf Ye Jatı ohıa be· 
fi ıeçmemlt olaa kiUp Ye 
baıkiUplerdeo ehliyet •• ık· 

Vilayet Umumi Meclisi 
çahş ala ını bi i di 

Udarları icra kanunu, icra 
kanununun tatbikiyle kanu· 
nu metlenl Ye ltorçlar ka

•••u •• laukuk uıalö mu· 
ha kemeleri kaaunanuu 
icra itlerin• taall6k edeo 
kıaımlarıadaa lmtıhan 1aetl 
ceıtnde muyaffak olaalaraD 
taytaleri tekarrar etmlttlr. 

(Baıtarafı btrınct ıayfada) 
Ye maarıf inzibat mec
ltılerlne birer 6ye intiha
bına aıeçlldı 

Daimi encümıa azatıklarına 
seçilenler: 

H•mdt Arabacıojlu (Bıa 
dırma ], Haaan Kaptaaoilu 
[Baiıkeaır), lbrablm Çay lk 
(Suııjarlık ]. Muıtaf ınık 
(Göoen J Daimi Encümen 
azaıı olmuıtur 

Yedekler: 
Himlde Engin l Balya), 

Salih Deniz (Gönan]. Hüıe· 
yln Benderli ( tiürhantye]. 

ilk tedr sat ve maarif in
zibat mecllılerloe de Haaao 
Knptanoi u ve Sadık Deniz 
ıeçil mitlerdir. 

Baıka görütülecek bir ıey 
olmadı~ıadan Mecllı 940 

yıhaın l ıubat l rıhlode te ıar 

toplanmak' üzere celaeye ıoa 
•erlldtil riyaıct makamıodan 
bıldtrddt 

Bundanea ıoora bııka o 

Etem Aykut , 50 ıünden 
beri çalııan Umumi Mecliı 
azalarına h itaben dedt kt : 
• U mami Mec fıln kırmetli 

arkadaıları; 

Bu .. a• Umwaai Moc;ltt1~ 

alelıtllk ıeçlmferl meyanında 
yeniden intihap yapıldı. 

9 Şubatta lfe baılıyan he
yetin eıkldeaberl aza bulu
nan ve yeni ıeçlmd yenl 
gelen arkadaılar var 

ld ret Huıuılyeoln bereOo 
baıkalaıao ve atttıkçe ıztf. 

raplı btr ıekll aldıfıua eıkl 
arkadaılar az çok vlluftırlar 
ve eni ark'adaı1ar da ao · 
l dal r. 

Beraberce çalııhfımız 50 
160 zarfında bazı taftkaklar 
oldu tı de Umumi Mecltı 

meıatıın irazatı ohn dı. 

Y palan büdc biraz fazla 
kombioszoolu oldu. T ıdık 
edildtktea ıonr meaıumlz 

yine yürüyecektir. 
Y eol ıeçllen arkadaılar 

büdce tade edtltnce biraz 
ujraıacaklardar. Büyük btm 
meUntzle buou tedklk ~decek 
yf;ice komlayonda büdc nın 
taıdık edilerek g lmeılni te· 
menni ederi . 

Velıllet tarafından 16D· 
derllectk olan ıOal Taraka· 

ları üzerine verilecek direk· 
tıf dalreılnde adlJye encü 
menlerlnce tmttban vapıla

caktır. Mülhakat ve merkeJ 
mahkemelerinde bu vaııf 

ları haiz olmakla beraber 

ah '" ve ıeclyelert mazbut 
Ccra memurluiuna elverftll 
bulunan ldıtıp Ye bıtkltıp 

ferfo ahlak aldltlerl hakkıD 
da nıenıup bulunduklar• 
mahkeme hakimiyle mOd' 
d tumuminln mütlere : ıro 

zalarlylc birer veat a aldılı' 
tan ıoora bu veııkalıırın tıı · 

all6k ettlfl memurlar b lı 
kında ağır ceza relılyle wiif' 
tereken mütalea •e kao••1 

edtlmek ıuretlyle bir U•te 
yapılarak on ıün içinde <1t' 

ki lete gönderllecekUr. 

Bağd n h sn çalm ış. 
B lyaımı fındıklı köy1P

1 
den lbrehım fımlnde blr1' 
Cumhuriyet re halleılod'" 
H iti oğlu babçevan Şük':ı 
nün b tından buır çalÔ1 

f ddla ve tlkiyet otundui~:. 
dao ıuçlu ,akalanarak • 

Daima b111uılorıoı ıerefle 
lıtedlğlmlz büyük biil<ürne 
tlmlze ve oc uo baıındakl 

büyükl re hürmet ve Mcclııt 
reım n t tll ile ılzlere iyi 
yolculuklar tiılerlm 'I) (Alkıt 
lar . ) ı 1•1e teılfm edllmftttr. 
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Bütun mdnev 
verlerin ve hal 
kımızın naza. 
rı dikkatine. 
~u ıüolerde çok feci b zı 

huel&lta her yerde tetadüf 
ediyorum tsu hareket ço 
cuklarımızın ve battl mü
kellef bazı ıeoçlerlo elinde 
llıUlr upan (Ôlue) ile kuı 
ları avlamHt ve bunları 61 -
dlrmeeldlr 

ÔJdilrüleo Luılar, kumru 
lar, çoban aldatan, çalı kut
ları, kerkenez, auıuk rıba 
hayYaalardır . 

Bu kutların üıterlae büt6a 
halkımızın nazarı dıklcatınl 
çelrmell Çok ehemmiyetli 
rcblyorum. 

insanlarda bir çok buta
hklar •ardır ki bunlar; muh 
teltf ıınelderln bıaı 111rmaılle 
•Ocudumusa •tıladıklan mı 
Eır mtkroplarda• tevht eder 
Bunların bir kıımı lçllı •e me 

eell ıl•rlılnekler için dev . 
let bGylk mHraflar yap 
makta •e bu ıınelderl yok 
etmek için bGyOk mOeadele 
tetktllh kurmaktadır . 

Dtier taraftan daha bir 
çok ılnekler blslm mey•a · 
larımısı kurdlandmr. Bır çok 
böcekler aiaçlarımızın 16•· 
clelerlnt yer. Bır çok b6cek 
ler toprak içinde YGeude ıe· 
ttrdıklerl lıurdlarlle ağaçla

rımızın 1&6klerlol tahrip eder 
•e •taçları kurutur. 

itte ıu m"nlrade r6rdü
IOnGz ismini ıaydıfım kuı· 
lar hayat için çok mızır 
olan bu ılneklertn, böcekle 
rln •e kurdların en btıyOk 

dOımaalarıdu. 
Bu lı•ılar1a ııduı bu b6 

cekler Ye kurdlardtr G5rü· 
Joruz ki kut \ar bizim en 
blytlk bekçimizdir, yardım · 
cunızdır Ha yal düımanla 

rıauzıo biricik düımanları 

dır . Aynı z•manda ıebznle 
rhnızı mahYeden bıtlerlal 

bu kuılar mahYeder, ağ•ç
lara kurutan h6cf'lı'1eri bu 
lruılar telef eder. 

DOnyada htç bır mahl6k 
Yoktur kı kendi hayahaı 
kurtaran her banal bir yer
duncıya düımanhk etıln 

Halbuki btzler kendi yar 
ti 1 •cılarımızı . kendt muavin 
lerlmlzl, hayal ve ııhhat bek
çılertmlzt lSldOunekten ze•k 
1.lıyoruz. 

BütQn ••tondaılanmdan 
tlca ediyorum; bwrkeı çocuk
larına fU aaydıfım huıuıatı 
ehemmiyetle anlatmalıdır· 
lar. 
Aynı ••man.ta bu stbl 

kuıları öldQrmeoto ı. 
~o"' •iır 

ceza11 •ardır Netelr.trn bu 
gündea itibaren bu ııle ehem
miyetle alakadar olacafız . 

Bu ıtbl kuıları 6 dürenlerl 
Hıui 5 liradan 100 llray .. 
kadar cezai oakd~ye mahlulm 

etttrecefls. 
Bu cezaların lllloaf •e 

temyizi 1oktur. 
Fakat hallumıaıa, keadl 

•ıbhatana toallük eden bu 
ıt bt çirkin hallerden lııeodt 
Çocuklarını cesa tebdtdıle 
'ilen etmeıl dejll ele, keı:adl 
b,Jatına taalltlk eden en btl· 
JGlc ·~•lfeıl 11ratında telikkl 
•derelr 1avruların• kuı oıu 
"'bbau telkin etnıelerlal 
belet erim. 

Bahkeelr Ziraat Müdürü 

f.liki•i Elt•rman 

TORKDILI 

Ankarada bir neşriya 
kongresi toplanacak. 
Kongrede neşri;at işleri üze

rinde muhtelif meseleler 
göriJşiJ.lecektir. 

Aakarada bir neırirat 

konıreıl toplanacaktır. Ma 
uıf Vekalete bu huıuıta 

allkadarlaca ıu t e mimi ya,
mııtar: 

TOrk harf halctllbınıa 

onuncu yıl döofimO dolaylılle 
Veıdlllllmtz tarafından An· 
karada aerıl evinde tertip 
edilen eOa yıllık l Grk net 
rlyat ıerııat» ıle birlikte 
Ankarada bir de «Naırlyat 

kooırealıt toplaomaaı 1ı1yı•• 

16rOlm81t6r. 
Bu konıre ile memleke· 

tla mOatakbel neırlyat faa
llyetlnl ıtıtemlt ve 1ıllara 
ayrı l mıt bir prolrama bai
~amak •• bu sahada çalı
taa bOtün reıml ve buıual 
teıeklcOller ar .. ıoda f t bir 
ltjı J•P•.r•k eldeki Jml&ln 
lardan en •erlmlt ıoouçlar 
elde edebılmek yol ları 
araıtırılacaktıktır 

Reeml oeırlyal tetekkül. 
·lerlal temeli eden zatlarla 
memleketin fıkır adamların 
dan, tabt, muharrir, ıazete

cl, m•cmuıcı Ye matbaacı 
lan ile profeaör ve muallim· 

darlar aras ında lf biliruü 
yapılma11 

3 - Orta taluıl çafında 
ki ıençltk için yudırılmaıı 
veya tercemeıl l&zım relen 
ea • rlerta tHbltl ile bunları• 
neırı için bJr profram ha
zırlaamaıı . 

4 - Hır ~Oc'9k edebiyatı 
ldhüphaneılDI kıta zamanda 
•Ücude setlrmek için lcrAll 
lazım ıelen itler . 

i - Halk için ye,ılcna11 
llzım ıelea netrlyat tçla yıl 
lara ayralmıt bır prolram 
•Clcude aeUrUmeıl 

6 Y n:ma ve baıma 
eıkl kitaplarım ızdan yeniden 
Defrl icap edenlerin teıbltl. 

7 • - Anıtklopedı ve mO· 
racaat hlıattara •Ocucie ıe· 
ttrmek fçın yapılmaaı 16zım 
ıeleo hasarhklar Ye 1t1er. 

8 - Memlekette telif •e 
terceme1ı tet•ık edecek mtl · 

klfatlar ıbdaa ~e bualanD 
hangi eaaalar dabıltnde veri 
lecejıoln tr1blt1 . 

~ - Huıuıi D~trlyata 

devletçe yapılan yardımın 

c:laha verimli u eıaalı bir 
lerln müme111Uerfnden terek- yola konulmuı 
kOp edecek olan bu koncre- JO - Okumayı teı•lk et· 
nln ledkıkıoe Maarif Vekel mek ve neırtyatı tanıtmak 
hitnce arz edı1ecek meıele için yapılabilecek propafan 
lerle lconıreoln çahıma tar- d a . 
aını 161teren e1allar ıhtlk ı ı _ Neırlyatın utıt ve 

lf lertnt tanzim için 
faydala olac•k ted-

olarak ıunulmuıtur. dat tma 
Bu lıonırede rey, dilek 

ve lbtlaaıluıoden l•tlf ade 
edilmek üzere ltıe Ye öl· 

ahnmaıı 

birler 

12 - Matbularımızd• 

retmeo okulları öiretmeo- it o verimini arttıracak ve 
lerlnln üç, ılk tedrltat m6 lııa lıtuınt yükıeltecel< ted
fettlı!erlnln bir ye H"okul birler. 
6fretmenlHloln 6ç mealek· 13 Ebedi mülkiyet 
tiaıla temıı lt uyıun ıörül- hakkına dair olan menu 
m6ıtür. 

Bu arkada9lar her ltıe ve 
6jretmen okulu 61retmeo 

fer kurulUOUD a6ıterecefj 

blrar n•mtetle, her kültür 
d ırekt6rlüfüoün biri müfet · 
lif, biri tlhol&ul öğretment 

olara k aö•tereceil uamzet 
ıuaı •odan Vekıllıkçe ıeçlle 

cektlr Nanı:ıctlc rlo beıka 
okul talim heyeti araaından 
ve beılı• vilayetler mtifet · 
lif •• ilkokul ölretmenlert 
araıında~ ıölleralmeal de ca
izdir. 

Namzetlerin derhal teablt 
edilerek en çok 10 nlıa• 
19J9 tarihine kadar Vektlltk 

yayın dtrektörlOiOne blidt
rllmeslnl rtca ederim. 

Türk neşriyat kon
gresi proğramı: 

1 
Konırenın tedkiklna ırzedila

cık •nzuıar: 
1 -- Reıml •• hu111ıt ne· 

ıtr teıekklllerlnln aermaJ• 

Ye k•••etlerial lzam1 verim 
temin etmek Gzere tekılf 

ederek it blrlıtı et•elerl 
yollarının araıttralmaıı ve bu 
eıH• 16re umumi bir netrl -
7at prolramı bazırlaoma11. 

z- Dtlımtze terceme etti 
rllecek e1erlerln kllıtkler 
dahil olarak ea liiıumlula ... 
rıa1n ıenel re a1r1lmıt bir 

pllada teablt edilmesi ve 
baıl•na .. pi )ti• al&ka• 

atımızın ıOnüo tbUyaçlarına 
ıöre tadili lizım ı~len cıbet· 
lerlntn teabltt. 

14 Kongre ye lıtlra k 
cdecekl~rta konırenın açal 
mHındao eo çok oo ıüo 

önceye kadar bu ınevzular 
la allkadar olmak üzere 
J3pacalıları yazıl ı 

ler. 

teklif-

Konıranın çııııma esasları: 
1 - - Kongre umumi he

yet halinde açılacsk •e ID 

tıbapla enc6menlere ayrıla 
caktır. 

2 - Konıreata tedklkln• 
arz edıleo me•zular e••ell en 

cümenlerde m&zakere oluna. 
cak ve cılıoan kararlar e1 

ba bı mucıbell birer raporla 
umumi heyete verllecekUr. 

3 - Umumi heyetin mü 
zakerelerf encümenlerin ha
zırladıjı raporlar üzerlode 
cereyan e~ecekttr 

4 - Koosre ıu encOmen· 
le re a yrılaeaktn: 

a) Ba•ım, yayın ve ıatıı 
tılerl enclmeot 

b) Dilekler eacümenl, 
c) Edebi mülkiyet eocü 

meni. 
d) Gençlik ve çocuk ede· 

blyab enciiauml. 
e) MOlılfat, yardım •e 

propalında tılerl enc:Omeal. 
f) Netrlr•t profram1 eo· 

cOmenl. 
a) Tere••• itleri enc6me. ... 

Avrupada nüfus ve 
nüfuz meselesi. 

Buı6okü A vrupayı bul11 n 
dıra :ı akıt> r i, tkt udi ve ıl-

yui güçlük lerht nü fuı mue 

leler i yüzGoden meydana 
çakt ı ğı baun unu tulmakta 
dır Fazla aüfuı 'u memle 
ketlerle alıbetea az nüfuılu 
memleketlerin komıuluğu 

A.nupada fırtınalar dojuraa 
alçak ve yDkıel& ha Ya tu
yıklerl aibt oGfuı alçak ve 
yüluek laa•a tazyikleri do 
tur maktadır. 

Avrupada nüfuıua ıayrl 

mo ..... 1 takılml fa~l· nQfuı 
111 memleketlerde nüf uıun 
pek süratle artmHı y6aün 
dea daha zirade • ht11edil· 
mektcdlr. Az nCU•ıl• •e 
zenaın lmlclnlara malik 
memleketlerde nOfaı artma· 
•• durmuı, hatll azalmafa 
batlamııhr 
Avrupaoıa aQfuı harltaıı· 

nı 16zdeo reçlrJnce •t•i• 
yukarı iiç bcı,ok havza m6 
ıallede edıltr : 

1 - Garpta, olifuıu azal· 
makta olan Franıada mer
kealeıen bir aıalı tazytk 
eabuı. 

2 - Merkezde Almanya 
Ye ltalya ile lunveth bir 
tazytk 1aha11 

3 - Şarkta, · ıarki A.vru · 
pada Polonya •e Halkan 
de•letlerlnde çok t•ddetll bir 
ta1:yik aahaıı 
Şu ıon Gç ıeoe zarfında 

Franıa 4'2 bin oüfuı kaybet · 
mittir. Almanya •e hal1a 
2 600 000 ye ıark l A nupa 
3 milyon 500 000 nOfuı ka 
zanmıılardır. 

Bu yOzden on dokuzuncu 
uır baııoda A 'lrupa nüfuıu 
ouo üçte btrlol teıkıl eden bir 
nesıl ıoora yarıııoı tem -
ıll edecek olan Slav unıuru 
nuo d•kkate defer bir tez ·. 
ytkl mütabede edilmektedir 
Dojumlar1n buıüokl ııdı 

ılyle, yirmi ıeoe ıoara Po· 
lonya da 42 milyon aüfuı 
olacak •e o zaman franıa 
39 milyona lamtı buluDacak 
br Şarki ziraat Avrupaıı 

(Polonya •e Balkanlar) 92 
milyon nüfuıa maUk olacak 
tır) Buoa mukabll bır aıır 

e•••l A nupa nlfuıunun yilz· 
de 18 nl kendtnde toplayan 
Fransa o zaman ancak bu 
niif uıun yüzde 9 aa ıablp 
olacaktır. YekCın itibariyle 
ıarki Avrupa nüf ueca üç 
mııllna çıkmıt olıcak 

ve Fran .. nın n6fuı llt 
barlyle ehemmiyeti iki mlıll 
düım6t olacaktar. Ve · bu 
bidlıe ıürath bir rltlmle de· 
vam etmektedir. Şu ıon ıe · 

nelerde, 1930 dan 1937 ye 
kadar, dotumlaraa ölüm61e · 
olaa f azlahiı yOzüodeo Po· 
loayaoıo ve Balkanların zl 
raalcl memleketleri aGf uıu 
•eoede yQ•de 13 ntıbetlade 
Akdeniz memleketleri (hal 
J•, Y uaanltt•D, (lıpaoya) 
ylzde 1 1 , merkezi Avrupa 
(Almanya, ÇekoıloHlrya, 

Macarlıtaa) yQzde 6 artmıı · 
tir, Aynı mlddet zarfında 
ıarbi Anupa (lı•fçre, Bel 
çika, laılltere) ancak yGıde 
3 ıla 4 nlıbetlode kazaaı 
yor ve Franııa (yabancı mu 
baceretlae ralmen) yib:de 
0.8 kaybediyordu. 

Bu tasylk ıark •• Akde· 
atz A nu.-•l.9cb. lctlem•b• 

murabbaına lcuneth bir 
kesafetle ifade edilmekte 
dır. Bahıus buplar ziraat 
memleketleri olduiu tç'D bu 
keıafet daha ziyade keodl · 
Dl btı1etUrmektedlr Yirmi 
ıcoe ıoora bu keufet ta· 
h&mmül edilemez bir hale 
gelecektir . Kilometre mu · 

rabbaına: 
1933 de 

Fransa da 76 
Alman1ada 141 
ltalyada J 3l 
Polooyada 84 

J9J6 da 
68 

148 
162 
1 ()!l 
85 

Romanyada 65 
yani Orta Ayrupanın nilfu · 
ıu üçle btr alıbett•d• art· 
mıt olacaktır. Garbi Anu · 
pada lee artat ancak yOıde 
2 ıll 3 raclclı•lade olacalııtlf, 
Franıa IH buıOakO ıidtıle 
y6zde 10 nlıbettnde azal•· 

caktır. 
Fakat lt•rada, ziraat ve 

endlıtrl memleketlerl•I tıf • 
rlk etmeden umumi keıa
fetındeo bab.edı1oruz. yal
oız zirai mıntakalarıD keıa -
fetlerl kıyaılaı11raa farklar 
daha bariz olacaktır. Vaaat 
randımanlı bir memlekette 
ktlometre . murabbaı batın• 
40 ile 50 nüfuıluk ılral bir 
keıafet kabul edılmelııtedlr • 
f raoea •e A.lmaoJ• lçla ya· 
zlyat bö1ledtr. laııltered• 
bu keıafet kilometre aıarab
baı baııoa ancak 19 nüfu• · 
tur. Halbuki Poloo1ada, zl· 
ral nlfuı kilometre •urab. 
baa batına 98 z• 10k1ellr
Bulıarlıtaada 98; Romaaya · 
da 78, ltal1ada 90 dar. Ya· 
al aarp memleketlerine na· 
zaran lkt •eJa üç mlılt fas
la. Halbuki ıarp memleket· 
lertnde ıklım, toprak, metot, 
e4bre vazlJ•tl ,azGnden 
randıman dala• 16kıektlr. 
Bu 1ükıeklık iki iiç mlıllol 
bulur. Bu da Şarki Avrupa 
memleketlerlade ztraatçl bal 

kın •• kadar at•I• tartlar 
içinde yaıadıianı ı&aterlr · 

NOfuı zirai fıttluale aa· 
zaran daha hızh arttıl• 

k ce· 
için Avrupanı• ıar ve 
oup de•letleri bir kaç ıeoe · 
ye kadar korkulu bır fazla 
oüfuı •azlyetl karııııoda 
bulunacaklardır. 20 ıeoe 

Üf kllo 
ıoora zlraatcl u uı 
metre- morabbaıoa Polooya-
da 133 e, balyada 131 •• 
Bulıarlttanda 124 e yilkl•· 
lecek yani Franıa ve lnıtl 
teredeklnlD 3 ili 5 • 1•

11•• 

çıkacaktır. 
Bu arllf halkın yaıama 

fmkiolarını ıüçletUrecektır · 
Nnfuıçularıo daha uzak bir 
iıtıkbalt göz öoOode tutarak 
yapmıı oldukları heeaplar 
earp memleketlertotıle o Ofu· 
•Un azalmakta bulundufuou 
söıtermektedır. Yani bura · 
ra da dolum a:ılktarı yok 
olao oeııller•n yerini hda:ıa
Y• kifı gelmeınektedlr, O 
ıuretle ki o5iu• aslıfı teh· 
IJk:e•lne maruz bulunan 
yalnız Franı• deltldlr. lo· 
gııter• ye l•Yeçt• •enede 
yuz bin .afuıta 15 ktıı alı· 
betinde ekıllmektedtr Bu 
elulllt lıvlçr•de S3, foranıa 
ve Nor•eçte 27. AlmanJada 
26 dır Bana mukabıl ltalJa 
yO:z binde 66, Polooy• 100 
UkraoY• 173 ntıbettnde art · 
m•ktadır. 611•. ki türelle 

1 

SAYPA: 3 

RADYO 

- ANIARA RADYOSU -
Dalga Uzunlu{}!..'; 

1639 m. 183 Kca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.7-4m. 15195Kca. 20 KYV. 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kv.. 

31 · 3 - l!IS!I Cuma 
ı2 30 Proiram 12 35 T6rk 

müzlil - P,. 1 l .00 memle· 
ket ıaat "yarı, ajanı Ye 
meteoroloj i haberJerl. 13 15 
14 Müzik (Muhtelif oefeU 
pllk 1ar), 11 30 Konuıma (••
ktlip tarihi deufut H lk· 
eYloden oaklen), 18.30 Proi· 
ram, 18.35 Müzik (oda m6 

sli• Pı), U~.00 Koauıma, 
. ıY. 15 TOrlr mOzlfl (Faııl 
heyeti), Celll Tokıes .,. ar 
kadaı ' arı, Hakkı Oerma•, 
Eıref Kadri , Haaan Gar, 
Hamdı Tokay, Buri Üfler, 
20.00 Ajanı, meteoroloji 
haberleri . ziraat bonaaı (fl
at) Tilrk mlzlfı: Çalanlar: 
ZOht6 Bardakojlu, CeYdet 
Ç•fla, Refık f euaa, Kemli 
Nıyazl Se7hun. OkuJaDlar: 
Ua!6k Recai, Radı fe Neydik 
l - Otmeo beyin · U11ak 
peıreYI, 2-- Lamlnln- Uoak 
ıarkı - neler çekdlm neler 
canan, 3 - f atz ~apaacı -
Ut1ak ıarln - hayali çık••· 
yor birden ıönllldeo. 4 -
Haldun Menemencloilu
Nıha not tarlu-GDlzara S.· 
lıo, 5- Zübt6 Bardakoilu
Takılaı, 6 - Arif beylu-Hl· 
cazklr ıarlu GDldO açıldı 
yine ıüi yüz'.6 yar, 7- Sa· 
detlD Klyoajıo Hıcaz ıarkı 
Heolm ıönlilm bütOn ee•
ınek, 8 - Y ••art A11mı• -
Htcaz ıarln - Bilmem niye 
bir buıenl, 9- Otman Nıba · 
dıo-Hlcazkir ıarkı- Ellere 
uzakdan lt•k, 10 - ŞDkrO 
Oımaoın-Pueeltk ıarlu -
GöoOI hararetlt ı6nmez, 21. 
00 Meml~ket •aat •yarı, 21. 
00 r.oauıma, 21.15 Eılaa•, 
tah•lli.t, kambiyo - nukut 
boraaıı (fjat), 2 l .Zi Neıell 
pliklar - K , 21 30 Miizlk 
(Rıyautl cumhur ftllrmonlk 
orkellraaı) Ştf: Hatan Ferit 
Alnar, 1 -Jan Sıbehu• - 2 
inci ıeofonı Re mej6r Op. 
4J Alleır~tte Tempo An
dant~. ma rubalo vı ... aclı· 
ıtmo Final, Alleıro mode· 
ralo 2 M. Mouı•orgık1-
Soroç lotıl fuyarı, Entrodlk 

1 yoo, 3 M. Mou11orıak1-
Çıplakdat baıında bir aece, 
4 F. Smetana «Satıl mıt 
11ııan l ı » opera11odan uvertftr 
22 30 Müzik (Llfder - Pi.) 
23 00 Müzik (cuband Pf.) 
23 45 24 Son ejaoı haber 
ler l v r· \'Arl llk l pro~ram. 

*23 /'lisan çocuk 
bayramJ! 

Sinema sahfplerlnt: 

Çocuk bayra;nı 

yaklaştı. Çocuklara 
göstereceğiniz fi
li mieri hazırhyor-
musunuz. 
*İçki içme/ lipta/, 

ebleh, alil çocuk sa· 
hibi olmak istemi
yorsan içki içme! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

oiifuıu artan bir ıarkl AY-
ı upa karıı11nde thUyar sarltı: 
A vrupaoın Ye btllaaıea f a&la 
m6teHklrl memleketlerin 
nOfuıları azalmaktadır. 

Yaaao: 
Ceorıes Mauco 

L'.h...- Neu•elle 



SADA ı • 

Bohemyanın facia
larla dolu tarihi 

(Dlalrl yazıaıa cle•amı) 
Bir aıır ıonra Pruıyala 

Fredtlr Habıbarılardan olan 

l•paratorlçe Mart Terez• 
dea Bobemyayı kopHdı •e 
Pralı ltıal etti. 1756 da 
yedt ••n• harbtnıle o kor · 
kua~ Praıya ordaıu Bohem· 
7ada tekrar ı~b&nda. 

Nape11onan Oıterlç zafe 
rlnden ıonra mukadd11 im· 
paratorlulr parçalandı Mart 
Lulzln babaeı tldncl Franıu· 
Ya 1806 Alman imparator· 
lutandaa ·feralat etti. On· 
dan ıoara 1alnız A•uıturya 
lmparatoro, Bobemya •e 
Macarlıtaa krala oldu. 

Artık tik mlfrlt mllllyat· 
panerlllln Bohemyada dol· 
dafuaa •• Fraaıaya Joae· 
f la Hltanatını btlmam tek· 
rara hacet •ar mı? 

1848 llattllll Fraaıu•a Jo
:sefl daha 18 yaıında ıken 

tahta ı•çlrdl Bu ıbtılll hem 
Bobemyada, hem de Maca · 
rlıtanda btlba11a ıtddeth ol· 
ti•. Halk meırutlyet lıtlyor· 
clu. 

1866 da Pruıyalalar Be· 
hemyayı tekrar lıttll etti· 
ler. A•uahnJayı SadoYada 
Ye Mora•yada •af lüp ettl
lar. A Yaıturya cer men f ede· 
raıyoaaaa ılr•edt. Fakat 
Mf tene ıoara 1871 .ta 
Pruıyalı VUbem Veraay ıa· 
rayıada Almanya l•parato· 
nıı illa edildi. 

Oaclaa .. ara iki l•para· 
tu birden ltuluadu: Blrlal 
Hob .. aollernlerln ldareelnda 
Al .. n lmparaterlaia, 6teld 
Hababaralarıa ldareılada 
A•uıtur1a Macarlıt•a im 
1t&rat•l•iu. Napolyoa dGt .. 
tikten 1011ra mıllıyetçdık al
dı y4rldG. BuıOa lımlne 

aklıalllyet cleaen •e Ayuı· 
tur1a · Macarfıtanı kuıatmıt 
olan kGçGk milletler hare· 
kete ıeldıler. Cenup Sla• 
1arı !arpları lllaık etmek lı 
tedller Trlyeatelller kendi· 
lerlnl ltal,an olarak tlln et· 
ttl•r· 

tıttldal letedıler. 

A•uıturyalılar Alman dili 
kullandıklarından lmt11nza 
çoktan haııırdılar Fakat Bo 
laemyada da « BGyOk Alman · 
ya» unıuru yok detlldl. 
Bunlar uzlaımaya muhalefet 
edt1orlardı. 

Pek lli. Bohemyadakt bu 
uaıurlar kimdir? Bunlar vak~ 
ttyle savalh Ottoklar1n Bo, 
hemyaya muhaceretlerine 
mlhaade ettllt Almanlardır. 
llunlar tıpkı Stıdetler ııbı 
Almandır. Daha f tADIUYa 
Jozef zamanında •atanlrırı
na hıyanet ederek Alman· 
yaya bailanmayı tabayyll 
ediyorlardı . lıte bunlard1r 
kt, 1938 eylul facla11nı ha. 
zırla mıılarda.r. 

Boheqıya Çekleri, tanzl· 
mat teorilbelerlne •• yarı 
imtiyazlarına reim•n Habı 
burglarıa ta ortaıında dalma 
memnun kalmadılar. 

1914 Harbi patlar patla 
mas Ruılara •• .S1rplara 
Slo•ak kardeılerlne lrarıı 
yQrldGler. 

1918 de A•ulturya - Ma 
carlıtaa lmparatorluiu orta
dan kalktı. 

Aıırlarca aıaretten ıonra 

Bohemya Çekoılo•alıyanıa 
bir parçaaı olarak yirmi .e
ne hür yaıadı, ıenlllıler yap· 
ta. 

Eıkl A yueturya - Maearlı 

tanı hı ıtn bir ıurette par

çalı yan nice ıefler •ar ki, 
~unlar, buıln ılyaıetlerlnln 

kıaa 16rlflarlne De kadar 
atlaaalar yeridir. 

Fakat Bobemya, ba11m 
oldaia zaman ceıur, muka· 
Yemetlt, battl inatçıdır bıle 
Çekler lçlo, Sla •lar aruın 
da irade ttlbarlle en Pruı· 
yala olanıdır derler. 

1939 BoJaemya tarılate 
bir faciadır . Fa icat 
1918 kurtuluıu onlar içi• ne 
bir tek olan, ne de en ıon 
olan bir kurtuluı olarak lıa. 
lacakbr 

Domtofqae Anclereı 

TOHDILI 

Balıkesir askeri satın 
alma koınisyonundan: 

7000 Çıft yün eldıven ile 19027 çift yQn çorap kapalı 
zarfla ekıtltmeye konmuıtur. ! haleıl 11 4 939 pasarteal 
ıGni ıaat 16 da Balıkesir ukert eotıo alma komtıyonun
da yapılacaktır . Çorap •e eldivenlerin umam tutan do
kuz blo lira olup çoraplaran tik teminatı 528 ve eldt•en
lerfokt 147 llradar. Çorap •e eldivenden yalnız blrlılne ya· 
pılacak teklıfler kabul edilemez. Enaf ve huııud ıartlu 
komlıyonda herıün görülebilir. 

lıtekhlerla ihaleden bir aaat e•vellno kadar teklıf 
sııelıtuplaranı komlıyona •ermeleri. 4 - 1 - 68 

Susığırlık Belediye 
Riyasetinden: 

28 3 939 Tarihine raıtlıyan aalı 16nü ıaat 16 30 da 
lbaleıt icra kıhnmak Gzere açık ekılltmeye konan luuaba· 
mız elekttrlk tealsnhnın (7039 60) lira keıtf bedeli kanal 
.;e ıu lı61kü ile (3740) ltra keııf bedelli Hnhral blna11 ve 
teferruatına yapılan tllnata ralİnen talip çıkmadıiından 
ihaleleri 7.4.939 cama ıGnl ıaat 16 30 da icra luhnmalr 
Ozere b• baptaki ekıUtmelerln 2490 numaralı arttırma ve 
ekııltme kanununun 43 nen maddeıl mucibince OD ıOn tem
dit olundulu tlln oluaur. 

Balıkesir Tapıı Sicil 
Mulıafızlığından: 

K.öy ve nabt1eıl: Me•ktt: Hududu: 
Savaıtepe Sar•çal Dofuıu yol, batm Der

•tıler, poyrazı Bakırlı 
Mehmet, lnbleıl yol . 

(( (( 

« 

(( 

Demirci Dol••• Vellyan oflu 
piaarı 

(( « 

Yuıuf ı batıaı Mandalar, 
poyrazı Ramazan, kıb
leıl yol. 
Doiuıu Şe•kl, bat111 
pollı, poyrazı Muıtaf a 
Oobaıı, lııbleel Şe•kl. 

Kadıyerl Doiuıu Kurt Ali oflu 
Haltl, bahıı Kılaz, poy· 
razı yol, 1nbleal Velt · 
yanların Yuıuf. 

Yukarıda hudut •e me•ktlerl yazılı dart parça tarla 
verıl kaydında Sa•aıtepenln Suııiarhk mahalleıınden Bay. 
rakdar oilu Halıl namına kayıtlı bulunmakta t.ecle, bu 
terlalar eeaıeo adı geçen Hahlın anaaı Bayrakdar oflu 
karm Kezbanın ecCladındao lotıkalen taearruf ve mülkt· 
yetinde olduiu •e bu Kezbaaın da 335 tarihinde ölmeatle 

· kt'odıııaden ance ölen oğlu Haltlın evlltlara Ane, Ommft· 
ban ve Mehmet ile yine kendlıloden önce &len diğer in· 
zı ~nento mlraıcılarma kaldıiından bahtıle teaçth lıtenıl
mekte olduğundan bu tHarruf Tfl mülkiyet cıhetlaln teı· 

bit •e tahkiki için 11 - 4 939 g6nu !!!~halline memur 
ıönderllecektır . ltıra1:1 olanların ba müddet içinde yazı ile 
Tapu Sıctl Muhafızlıiına \>eJa maballtne gelecek memura 
müracaat eylemeleri tlln olunur. 

1 
1 
1 

3t MART 1919 

Memlekette taaarruf hareketinin lnklıafına hizmet 
arzuıunda olan Oımanh BankHı, Aile Sandıiı (Ta
ıarruf COzdanı) beıabına te•d•at yapanlara kura ke· 
ıtdeıl ıurettle •ıaiıdakl lkramlyelert te•zle karar ver· 
mittir:. 

Keıldeler 25 mart •e 25 e1IQl tarinlerlnde icra 
olunacak •e her keııdede •ıafıdakl ikramiyeler da · 
tıtılacaktır: 

TGrk llrahk 
1 aded T.L. 1000 -
4 • • 250 . 
5 » » IOO .. 

25 » )) 50 . 
50 )) )) 25 -

ft1; Yani c~rnaa 85 aded T L 5 000 . 
it.. TGrk liralık ıkramlye . 1 :Aile aandıiı heaabıodakl me•duatı kuranın keıtde 1 

edlldlfl t rlhe tckaddGm eden alb ay zarfında: 
T. L 50 · Türk ltrattndsn aı•lı dOımemtı olan 

her mudi bu keıldelere lttlrak edecektir. 

Balıkesir Vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Kalya hükumet konalı ikmali lnıaah açık ekıllt
meye konulmuıtur .. 

2 - lıın keılf bedeli 1500 liradır . 
3 - Bu tıe ald e•rak: 
A - Prozeler. 
8 - Fıat bordroıu, meıaba cet.eli, keıtf hulaıa cetyelf. 
C - Fenol •e buıuıt ıartname. 
D - Nafıa yapı tıterl ıenel ıartnameıl. 

Olup lıtlyenler bu eYrakı her ıGn Bahkeılr Nafıa Mü· 
dOrl616ade ıörebıhrler. 

4 - Eluiltme 31- 3 939 cuma gün6 ıaat 15 de Balya 
hGkumet konai1nda lı:aymakamlık oda11nda kurulu ko· 
mlıJOD huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıteklılerla bu tıe ald 112 lira 50 kuruıluk mu· 
•akkat temlnah Balya mal Hndıiına yatırdıklar1na dair 
makbuz ••ya ıayanı kabul banka mektu\>u ile ihaleden 
tekiz 160 e••el •tliyet makamına mürac~atla Nafıa Mil· 
dGrl6iüaden alacaklara eblt1et •eelkHını •e Ticaret Oda11 
••ıtlıalarını hamil olarak ekılltme lıomlı1onuna m6raca· 
atlara ilin olunur. 
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Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Kabtll tazylt ve tenklı kayCit1le Gönen lohlıarlar an-
1.arlarından Bandırma lıhlearlar1 anbarına otomobil Yeya 
kamyonlarla taıınacek 150.000 ktlo idare malt yaprak ti· Gallçyalalar blyGk lalr Po· 

loaya bllya11aa daldılar. RG· 
tenler, Slonklar •• Çekler 

---------------------------------- ---ı .tünlerin nakit iti ekılltmeye konulmuıtur. 

Orta Avrupa 
hddiaeleri ve 

Alman matbu
atı. 

( :Ol•lıG ya1unıa de•••• ) 
«Daıl1 Teleırapla• ıaze 

teıl de ayaı me•zu Gzertnde 
neıreUJll aaun bir baımaka • 
lede Almanların muıtalı 

rumrulllar1nın harekete ıeç 
tlitnl •• Çek lıtlkllhnt• 
merhametlfzce ortadan lıaL 
.lmldıiını acı Ye tlddetll ke. 
itmelerle te it ar üz ettırdık -
ten ıa.ra çember içine alın· 
maktan •e Veraay muahe 
daıt ılbl cebren kabul ettl
rtlmtı bar muahede tle eli. 
ala " lutl•nun baflaamıı 
elmamadan ı•klyet eden 
Alaaayaam bOtGa lau 111»1 
byıtlardan bade kalıa· 

•• .. ..ı hu.Ut etttltnln llt· 
'9tle t6rllecek blr,ey olela· 
fwau, Almaayaaın ... tla 
utak maılr .. ıaı llltlrm8t 
laaktlll çwhreılle ıörladtl
Md, arbk bwndaa ••111'a 

-'.90NU 11 Alt-

Balıkesir Evkaf Müdürlüğündeıı: 
Emvali ıa1rl 
menkule No: 

93 

Cıaıt: Ne•t: Muhammen badeli: 
Lira: K. 

( Arsa Gazi caddeet •e Beher metre murab· 
( Aua Gazi tik mektebi baına iki lira elit ku 
( Arıa karı111Dda ruı. 

126 - 16 DGkkln Y a1macılar caddeıl J 600 00 
1 27 . 20 (( f( (( 1 000 00 

18 « Cami çeıme ıokafı 50 · 00 
19 « SGlüklü « 100 00 
29 « Yeıtlll çıkmazı 1000 00 
30 « Bıjadu· caddeıl 300 00 
53 « Sobacılar nam dıfer koıumcılar 400 00 
75 Bahçe lata1yon ıanbarı arkaaı tOOO 00 
76 Araa lstuyoo helalar öna 400 00 
13 Han ar1a11 Eıklcı ler ıokağı 4000 00 

ııO Tarla Paıak6y civarı çayır 125 Ol 
118 « « K.Uık çeıımesl 250 00 
120 « « Aıçı dereıl 800 00 
121 « • « Tat altı 10 00 
125 « « Tabir çeımell 150 00 
127 « « Ulu mezarlık 680 00 
128 « Orlaanlye qcı deresi 300 00 
129 « (( « « 90 00 

Yakarıda mevkii •e claılerl ile 111ubammen bedellert yazılı •alııf ıayrl menkuller 
temllkea sattlmak tlzere25-3·~a0nden IUbaren yirmi ,On müddetle açık artırmaya konul
muıtn. 

l&ale 13·Nfıan·989 perıambe eaat 14 de V alcıflar lda~ulnde yaPılacaktır. Muvakkat 
teminat muhammen bedelleri &zerinden r•d• yellı buçuk nakıt ve banka teminat 
mektubuaar. T•lfplerln ,.raltl anlamak nı pey •'ftrmek uzer bu mtiddıet içinde Vakıf .. 
lu td reel'1• •elmehrl ttla nfUftUJ'. 
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lateklllerln ıartna meyi görmek •e bedeli muhammeD 
olan 1350 ltranıo yüzde 7 5 nu temfnet akça11 olarak 
yatırmak üzere 8 4 1939 tarihine m(badtf cumarteıl ıün6-
ne kadar G6nen, Bandırma •e Balıkeılr lnhlaarlanna mira· 
caatları. 4-1-57 

Balıkesir VilaJret.P. T. T. 
l\lüdürlüğünden: 

İdareaıtz 939 ıeneıi direk ihtiyacı fçln DununbeJ Su· 
ludere ormanından k .. ıılmek ve Durauobe1de tHltm edil · 
mek fatttle (6 7 · 8 • 9 · •e 10) metrelik 300 •e Edre· 
mitte Kavaalah Gıcıkdere ormanından kesilmek Ye Edre
mltte teıltm edılmek ıartıle 6 •e 8 metrelik 130, Bahkeılr 
balaban demlrct k11ığı ormanındao keılllp Balıkeılrdf! teı· 
lım ıarttle 6 · 7 · 8 · •e g m~trelık 170 çam dıreil 28 3-939 
dan ftıbaren on beı 160 miiddetle açık elutltmeye konul· 
muıtur. ihale ıı 4 939 talı ıüoü ••at OD beıte P. T. r. 
Mtldürlüiü blnuında yapılacaktır. Dununbe1 dlreklerlalo 
alta metrehklerlne bir lira elli kuruı yedtllklere bir Ur• 
dokıan kuruı ıeklzhklere iki lira kırk dokuzlara iki llr• 
dokaaa altı kuruı onluklara üç lira yetmtt bt!t kuruı. B• 
hkeılr direlderJnln altılerına alta Ura yirmi bet yedllarıo• 
altı lira yetmlf beı aeklzlerJae yedi ltra yetmlı bet do 
kuzlarına Miriz lira yetmlt bet kuruı, Edremit dlrelderlnlO 
altı metreltlderlae Qç lira elit eelılzltklerln d6rt ltra bedel 
tahmin eclılmlıtlr. Talip olan(arın.;ye daha fasla izahat al
mak lıtlyealerln P. T. T. MGdlrlOPae mtlracaatları. V~ 
ihale 1006 depozito akç~lerUe muayyen ıaatte hazır bll 
Junmaları ıJln olunur. 4- 1 -86 


