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2 NiSAN PAZ4.K 1931 

Başvekil Hava 1 Türk-Amerikan 

Kurumunda. Ticıretanlıımasİ ~ün An
karı~ı imzalan~1. 

Aakara, 1 (AA.) - Tir· 
lrı1e -Amerika ticaret •• 
laımaaı buıln Aalıarada 

tmzalanmııtır. 

Aalat•• 5 mafll 939 .la 
••rlJ•t• ıırecektır. 

B. R4ık·saydam lnkıngücü I. - 4 6da-
latanbuı, 1 (Huauıll -

Baı•ekıı Ref•k Sa1d•m ba· taıarayt yendi. 
ıeo Hat t!S.30 da Ha•• Anlcara,l(Rad10)-Buıln 
kurumana slyaret etmtıtlr. Ankarada mllll 16me maç 

BaıYekll Tlrkkuıu okulu· ları lıtanbul GalatHara, 
lunde, tayare meydanında t•"ımı tle~nkaraıOcl takımlara 
tedkllerde bulunmuı •• Ha•a arHıatla fapıldı Çok se•lı · 
kuruınunun mOıtakbel faa. il bir 01uadaa ıonra A•ka · 
lıyetı hakkıada Kurumaa re rahlar 1 - 4 ı•bl bl1Gk 
lıl $GluG Koç•I• cltrektıf· bir farkla ıahbı1et1 lehleri· 
ler •~rmtıl.rd•r ne temtn etUler. 

Almanyanın yeni 
mali politikası .. 

llmıı iktısat n!zın DoktOiluBk 8JJl~dnkıı yeni ıı
zıhleri haktrndı izahat vardı. 

Berlıa l - (D N 8 ): 
Ra11baal11n ııttıarl orıanı 

olan merkezi komite, yeni 
l•ael dırekt6r0a taylaladen 
~ert tik defa olarak dla 
toplaamııtır. 

Doktor funk, 1enl mali 
Pohukanın prenııplerlnl an· 
latmıı •• ekoaemık Yast1et 
ile Alman1aaın yabancı 
•eaaleketlerle olaa ekoae-
11alls mGaaaebetlerl hakkında 
lıahat vermııtır . Dr. Fuak, 
l:tanlralar lııanuaunda l6zu111· 
hı detıııkllklerJe Ra nba11 · 
"'il Je•I •azıfelerl hakkında 
.ta lııahftl Yermlttlr. 

Dr. Fuak, merkesi Avru· 
S-lda tahakkuk etttJılen ye· 

"' ıarett tenı,eler hakkın· 
ela •l1ledıf1 ıl•lerde ba ıu · 

auyenal maame!elerla ve 
pua ılrHetlerlal• •1a11calı 
olma11aa mlıaade edemeyiz 
Sermaye itibarile f alılr olaa 
memleketler 7abaaeı mem 
leketler tarafından yapalacelr 
lkra~larla beyanduruk altıaa 
ıtrmlyeceklerdtr. 

Y eal baaka kan•n• hl· 
ktamete A.lman "••k•11•ın 

ldareıl•t kontrol et••'- laık · 
kını Termektedtr Alman 

ltanka11na Hrma1elert• ıı· 
Uralrl tadil edilecek •e ~l 

man henlraaı •"'alu nalıdlye 
ıablplerlnln ıerek memleket 
f~ıade, ıerelr memleket dı 
ıında menfaatlerlnl •6zetlı
yecek .,.., heaOz hariçte bu 
laeın AlmllB bankuına · ahi 
kı1metler dürlbt hfr tarzda 
hamtllHi tazmin edılmek 

ıurell le Alma•yaya ıellrl • 

lecelıt~r . 

- ( lmtiy11z S1Jhibi: &hkesir 
\ Mebusu Hayrettin Karan 

umum Neşnyat Müdürü 
Fuat Bilal 

Yıllı!Jı : '1VO \ 
Allı Aylığı: 400 
Sayısı: 1 Kuruılur 
Adrts: Türkdili 

Balıkesir 

Her Gün Çıkar. 

G trNDELlX. SİY .ASAL ~~.AZETE 
ON 0Ç0NC0 YIL SA Ylı 414J 

ROMA DİYOR Ki: 
•Daladiyenin nutku müzake

re kapılarını kapadı . ,. 
Mussoı :ni nrd ği yenı bir nutukta italyının füaniı

da mı ~~us kalmak niyetinde ormıd ı ğım söyledi, 
Roma, 1 (A.A ) - 8. Mu· 

ıohnı, bu ıabah CoıeDaada 
bir nutuk 161lemı1ttr . Hiç 
bir ecoebı muhabtr, dantlt 
deilldl. 

Stefanl •Jan11. D•çenfa ba-
ı 

l 
rıct meıelelere telmih etmlf 1 
•• bllhe11a eltalra, Akde· 1 
nlatie mabpuı kalmak nlJe 
tinde def Ildır. • demlf oldu 
lunu baldtrmektedtr. 

8. Muıollafnln birdenbire 
KalabraJ• a•tmHI, faı•ıt hl· 
ka netinin Daladlye nutkuna 
karıı B. Mu11ollnlnln cumar 
teıı ıe,,a Rom•J• a•detta · 
den •••el YH•J~t elmıyan 
lını 16ıter•ektedir. 

B.,hn, 1 (AA.) - 811a · 
ıt Almaa mebafılı, Delad · 
f enın autku laakkıada bO· 
ytlk bir ıht11atla tclarel il· 
aan etmektedir. Hariciye aa · 
zarett melaafıll. bu n•tuk laak· 
lunda aoklaf aazarını ılk 

olarak ltalyaıun orta1a at· 
mıı old11tuou beyaa e,ı. · 
mektedlr. 

Lokal Anzelıer ı••etHI; 
«Daladı1e, hayır dı1e ee · 

Yap verl1or» Baılıfı ahın · 
dakt malraleelnde, muaııal· 

lerbtn ltal1aya lltı bar fe · 
daklrhk yapmak lıle•e· 

1, 

J 
t 

1 

M. Musıollnl 
mfı oldufunu lll•e ediyor 

· Gtorcale d ltaila, Daladı 
yenin d0ok6 nutkunu balafı 

mennu ederek diyor kt: 

Ma11ohnlnl11 natkuadan 
İaııUa ıazetelerl. ntkbta 16 
rlnü1orlar Ye m6Hkere lıa 
pıların•n açık buluadufun-

daa hahıed•1erlardı . Halbu 
ki DaladJJeDla d&• 161ledl 
il natuk hafifçe ·~·.ıaa ka 
pıyı isali olarak lcapsmııhr 

Daladıye, Tanuata 94 bin· 
İtalyanın buluadujuaa ılJ · 
IBfor. Ftuız tabU1etlne zor 
la tokalaalar da heHp edl· 
lıue Tunuıta J~O bla hal· 
yaD Yardır. 

11 lıkkloao tarılalt hal 
J• a aotHının mlıbet lıılç 

btr leklAfi lıtJladııf etmedltt 
Yalııa dofrudur fakat, mtl 

. melıate •• tar,bt Yaalfeılal 

taoımakta• ımtlaa et••"t• 
olduia Al•aa1aaıa Yaslye. 
una biç l• aalamamıı ı~hQa. 
melde eldulunu Y••••kta· 
dır 

ı aakere edılebtlecek meyzu· 
lata ıhUYa etufı lal&lr edl 
lemn Meıker cotanın ıh· 

( Sobu D6rdftnctl Sayfada ) 

Nafıa Vekilinin beyanatı: 

Sulama işleri için 
b ·· ·· k hazırhklar .. uyu _ 

Halk tipi ;;dyo makin~leri 
kanunu yakında Meclıse 

verilecek. 
Nafıa Vekilimi: ~li Çelltı· 

kaya Vtkdltle ald mu/ılellf 
fılu üzerinde beyanalia bu· 
lunrnuıtur 

Ali Çelinkayu bu beya 
nulında dt·miryolları. ıula· 
ma i~leri, teltfo11 Vl radyo 
mutlelerl Li:rrindt bilhasıa 
ıu lıahull vernıJşllr: 

«- Dcmlryolu 939 1ılı 
teırıol~rınde Erzurum• ur 

O b kır · mıı 0 1aeaktır ı1er • 
dao Van lıt ıkametınd• y•· 

d 111ıryolu pılmakta olan e 
hattının taıeıına da deYalll 
edılmektedlr. S1trde 1akı• 
btr noktedaD lklye ayralacak 
olan hatlardaa btrlıl Cısr• 
Ye Irak hududuna, dtferl de 
Van lıtlkametıade lraa lau· 
dudun• kadar 1111• edil•· 

cektlr. Senede 100 ti& 200 

kilometre IDfa edtldlll tak· 

dtrde d6rt, bet ıene ao~ra 
demlr1ola Van• ••r••t 0 

• 

caktar.• 

Sulama işlırı: 
«- Yurdu11 her tarafıada 

b ID• ka· ıulama tılerlalD uı 1 
dar muameleleri t•ke••

6 

edilerek mGnaka .. J• ko· 
aulmuı olaa lnıı•lın 23 

mllyoa llra1• ••r .. ııtar 
yakı• sama ada laaınrla•• · 
eak dıier kııımlarl• beraber 

L ıa · 
31 mtlfon llr•J• 1••111 

la•• ıılerf 1apılacaktar » 
Y11i telefon ballın: 

« ~ehlrler araıı teltfo:_ 

B. Ali Çtllnkag11 
hatları SurlJeJ• •• dola,,.. 
,ı,ıe Ma11r• ballaa•ııtar. 
B• m•mleketler raluacla 
blıl• yaııtamızla Avrupa 

ile konuım•I• bı1h1acak 
lardar. Buaan için S11rl1•· 
deki maadater idarenin 1•
pıealı 1eat teılıat lalr, iki 
•1• kadar tama•laaacak• 

tır. 

lsmlr mıataka11acla ••la · 
telif tıtllr•••tlertl• YllA,et
ler •e kasalar ara11•ıl• r•· 
al telefo• hatlan ,.,. .... 

lecektlr.» 
g3g Yıbada 4a telef• 

laatları Ernr•• lıtlk•••· 
tlad• •satılacaktır. Belki •• 
aJDI ıea• ı,ıade Erı•r•mla 
telef oala koaaımak •l•
kla olacaktır.• 

Halk tipi radyo ııtlııhri: 
c- Halk tipi rad10 ••· 

Roma. 1 ( A. A ) - Sa· 
bah ve ille aazeteluı, H 
Daladtyeaın autkunu, 1•1et 
kıı ol.rak •e k~çfik puo 
tulu bat1tklarla vermekle 
ıkttfa etmektedir 

Bu ruete, bu autkua 
be,eelmtlel eahade ıurın 

lt§I i.ıa l .-yf! medu o lacak 
y~nt htç bir uaıur ıettrme· 

SURiYEDECARPIS· 
MALAR OLUYOR. 

klaelert kanun projHI 1•· 
kında Mecllıe yerlleeektlr · 
Ba aletler fçta Amerika••• 
bır çok mlracaatlar •allı 
olmuıtur. Modellerle ıeltp 
pızarhl• ılrmek lıtemtıler• 
dır. Bunlar• beklemekterl•· 

- ----

'•tt ballıerln Alau D ya için 

'''••et • e lkllHt uhalarıD 
da Jeaı veni •azlf eler do 
itardut1a11u kafdettıkten ıon 
'' Aunanyanın dGoyanın 
~o llluazzam endOıtrl nıem· 
elıeu halıne aeldljınl tebar(b 
•ttırmıı •• $•mal denıaıle 
karadenıa ar•••dald eko 
aoet ıaba11111a buralarda 
oturan b6tlo memleketler 
lçla daha mfieulr Ye da ba 
IJI bir ıılettlmeJ• açılaeafı· 
ıu be1ao e1lemtıt1r. Punlı 
41manya ye Roman1• ara -
••oda aktedılea ıoa ekono· 
tlal anlaıma1ın• tem•• ede
tek ıunları 161leml1Ur: 

Franko Madridi mer
kez ittihaz edecek. 

Halk ttpl makineler rad· 
JOIDUZUll, ,ardue ... , isi· 
ıeıtnde dtalenmeılae f ıraat 
•erecelı.tfr . Baıı yerlerde 

11bıt Ye dabı ztyade HJ1ar 
tamir atelyelerl ve aklmu· 
llt6r doldurma teılaab ya. 
pılmaıı da bu proJ• ti• te. 
mln edilecektir » 

Yeni bir ekonomi anlaı· 
"''•a tarzı karııııoda bulu
"'-Yoruz. Tıcarl vef• mali 
'1leııfaatler mevsuubabı de· 
lıldır MeYauu bahıolftn tef, 
tabıatıo yarattıtı ellooomlk 
"'-••etlerin ıkt memleketin 
'ltooomtk ıaktııf ıartlar1aı 
~lleıtırmelr makıadıle m• 
''•tle tanalm edllmlf ittr 

"-•tod maclbla~• teksif et 
'-•lcur. 
'h~'»lln her ıa•andaa ıt " 
-~ ............. ....,. 

~~~~~~~---~~~~~~~ 

Yani işgal edllın ş:hirlerde i. fi ıdare ılin edildi va 
. bir cok ki1113lar tııkıf '~tldi. 

Maclrıd. 1 ( Redro ) -
Hllı.6ıoet anarıtetlerle ko· 
mQnııtlerden burada lralaa 
ları tevkıf etmlttlr. Bunla. 
rao harp dt•anından a•ç•· 
ctlrlerl •l1lenlyor. Kartazen
den VallotlJaya kadar olaa 
ha ... hde aıfi idare ılla 
edılmfıtlr . 

f raako; Madrldln, eılrıet 
ı ı bi pafltalat iltılaıaz edlldt 
flnl btldırmtıtır. 
V51lnılya , J (A .A) 

Nııyoa.llıt kıtalar, ı•hlre 
ıırmelerlal mtlteıktp C11te· 
lar meJclanıada bir ı•ııt 
reıml yapmıılardır. Ge~ıt 
reımıaı mlt .. lıclp, me1dae· 

•• a._.ı A,. ..... ..- da 

Geııtrôl frcmko 
huzuru tlt! bOyDk bir dtol 

i1I• &er• etbl••ıttt 

Beyrut, \ (Radyo) - Fı- tır . 
aneız aıkerlerl, buıtla Laz 1 He1rut, 1 (Rad10) - Laz· 
kı1e1J zaptetmı1ter •e Ha· : lrıyenl• Franııs aıkerlert 
mada kars•ıalıls çıktıiındaa, tarafından t11all lserln• Al•· 
oraJ• da ku•••t 1611der· •ller ayaklanmıı ve muhte 
mitlerdir. Uf yerlerde nlmayfıler ya· 

Haleptea alınan laaberle• pılaralr ı11al ke1f•1•tl pro· 
re aare, Fran11z lntlatında telto edllm•ıttr. Vas•r•t, 

buaün b•r bomba petlamıı 

•e büylk haaarat yapmıı · 
tır loaaoca telef at olup nl 
mndıfı henQz anl•tılmamıt· 

Roma, 1 (A A) - Kral • 
General Fraoko1a bir tel · 
sraf 16ndererek Oaayona• 
llıt lutaeta11ın muı:afferl1e· 
Uat tebrik etmtı •• ı•rels 
lreadlıhıln, ••rek italyaa 
mlllrUela f raokoaua mu· 
•affalsı,etlerl lrarıı11ı1ttiakt 
ttt......, WW&r•lfUr· 

1ıtt1kçe fenalaım•la bati•· 
nuıtır . 

Beyrut. 1 (Radyo) - Al•· 
•ilerle FraD•ıslar araeında 
çarpıtmalar batlamıttır. Fr· 

•- ı ı AleYder 
anaıs ••••r er• 
hakkıada ıtdd•tl• tedbirler 

almıılardır 
B•rl••• 1 (RadJ•) - Su. 

rlJeDI• krallık ela1alı Ye 
talata Ma••r•1a Şarla imin 
A bdullalaı• 1•l•al Preaı 
Abdullıl11a .. llrıle•ll 111· ....,.,. 

lntarı rıdıosund• ısıahıt: 
« _ Aakara rad1oıuau• 

alafr•••• •• alaturk• •u
efkı k111mlarlfl• temell ke· 
luau ıelremmll etttrmefe ~· 
htıyorus. 

Parasıt meıeleıfnl• •H•••· 
da• hal il için be1nelmtlel 
r•cjfo koasreeln• iç murala
hu ıladerdık . Murahbaıla 
remız koaırede llıım ıelea 
teıebbDelerde balue .. aklar • 
dır Dıter tarafta• ra•r•· 
muzu tnıa edea tlrketlo •e 
paraaltl "aldırmak 8Hre 'e· 
at bir maki•• iti• aal•ı•• 
1aptık . Bu makine de yeri · 
ne koacloktaa ıoara para•lt 
metel.,ı ltal f!41hnlt e1a .. k· 
tar.» 



PA ı 2 

Madencilik: • ' 
•• •• •• lt al-o u op 
1 d , g hvili. 

Bund1\n elli aen ev•t'!I, bOyOk , lyıltklrklHl vnrdır 
bQyQk Ruı i\llmı Meadelee• Evvela. ekonomiktir ve mah· 
fU tahminde buluamuıtu : » rukuo malıyet fi tını b6· 
Hlr 1rln ıelecek, aden yQk mıkyuta ıodırmektedlr. 

k6mür0 topraktan dııar• Bu suretle elde edilen sın 
çıkarılmıyecak, fakat, orada normalden 3 tliı 5 defo da 
yerinde, mahruk ıaza tab· ucuza m 1 olma hdır . Bu 
• ,. edllerek bu ıaz borular tarzda r•z çıkarmadn ,, ve 
•a11t&1lyle çok uzak yerlere rlmt, madenin ıhracı eaoa
oakledılebtlec~k » ııodakt it Yerlmtne n•zaran, 

Madon k6mQr0n6n daha on, yirmi mlıll fazladır. Gor· 
toprak altında iken rn.a lo•ka tecrübe lıt ıyonuoda 
tah•lll baklundakı bu ftkri, bir ltçlnln aylık vaaaU it 

•••ell lmkinaız bir ıey al verimi, 5CO tll 600 ton k6 
bl tellkld olundu Fakot, mürfi bulmaktadır. 
bundan yirmi beı ıene ev· K~m6rdeo toprak altında 
Yel, büvOk laııl•z lclmya dojrudan dofruya gaz çıkarıl· 
alimi, Wılam Ramıay, ilk (Sonu rı6rdlinc0 ovfada) 
defa bu fıkır den htıf ade 1 
ederek, bir yer altı ıaz R.ADY~ 

•-..:--~~ 
fabrlka11 ıemaıını hazırladı, lılllftA RADYOSU 
fakat, m ale11ef o zaman bu n " 
projeılnl . ftıll1at ıahuı•a 
çıkaramadı. 

Dalga Uzunluğu: 
t63Y m. 183 Kes. 120 Kvv. 

Maden k&miiründen d•ha T.A.Q.19.74m. 1!>19;Kca. 20 Kvv. 

toprak altı•da iken 1 z ah. 
racab, dk. tlcfa ol rak, ıon 

samanlarda f So•yetler Bır
lıtınde tatbik me•lutne ko 
nulmaı bulanm ktadu. 
B6tOa,d6n1a teknık tarihinde 

birinci def olar k,1922 ıeoe
ılnde, Llılçanıkta bu aabad 
bir tecı6be lıtaıyonu teelı 

olundu. 19J3 Senesinde, te• 
crObelerln ıaltaaı ıentılettl· 

,jı ve bir çok ba•za1a teı 

ad olundu Bu tecrOıbeler 
her tarafta, munffaluyetlt 
neticeler •erdi ve ba yolla 
yükıek . kallleteU ı•z elde 
edilmeaıaln pratik ımklnları 
tahakkuk etti. Bu tecrnbe. 
lerla ebemml1etllıl1 Do 
net% b vaa11nda, . ıeoç ılım 
adamı Skaf nın ıdarealnde . 
1apılmıı •• ayr1ca maden 
lı6m6rG kimya enıtıt6ı6ade 

de teyld ol•amuıtur. 
Toprak ıathındaa 120 

metre derinlikte alete ve· 
rllea k6m0r d marıo.d 

fıaık Ye ıırıaık t bav•üllcrl 
takip eden Sovyet alimleri, 
1alaıa ... bu topr k altı yan 
ıınını dirlJe ermeyi deitl 
fakat a7nı &amanda elde 
edilen razın terekkObGnü de 
bir nizam altına almayı da 

61renmıılerdır. 1934 de Gor· 
lo•kada, laboratu•ar tecr6 
belerioden ıonr , teılı dı 

len Jeralh tecrGbe tatuyo
oundao, bir buçuk sene 

içinde, endüırlde lıtlmale 

yarar birinci kaliteden 12 
mıl,oo metre mukabı an 

. de edılmıtttr. 

T .A.P.31,70m. 9465Kca. 20 Kvv. 

2 . 4 - ı93U Pazar 
ı2 30 Projram. 12.35 MG· 

alk [K.Oçiik orkeatra - Şef: 
Nc:c.p Aıluo), 1 - Mutan 
Uhl- Guzıaıe bir daba ı•t· 
meh1am. Vatı, 2-Valter. -

Rü1a- Keman ıolo ve or· 
keaha ıçao 3 - Haoıcb11>ann 
-Aodaiuıla-lıpanyol Yal· 
ıı, 4 - Ganaıberıeı-Küçiik 

f ıit ıçı• kooıer porçaıı, 13. 
OU Memleket saat a1arı, 

ajanı ye met•orolojı haber· 
lerl, 13. 15 Müzık \Küçük 
orkeıtra-Şef: ~tclp Atkın) 
dev m, 5 - Thomıeaa-Dua 
6 - Matnz:ar- DüiQo töreni 
7 Nıemaon - V alı- Boıton 
8 . Koeeter-Hınd nlnolıt 9 

J. Strauıı-Va1ana orman· 
larınan efa•neaı, 13.!>0 1 ürk 

üzıji çalanlar: Vecıbe, 
Cevd l Kozaa, Ruıen Kam 
oku1an: Şemabat Ôıdenıee, 
1 - Oauya : Boyata peırewJ, 
2-Lemı-U11ak tarkı-Se· 
al r~uıeder dtdelerım, 3 -

Lomı-Un k ıarlu- Gunler 
ıeçı1er · 4 - Şükrü - U11ak 
ıarkı-Getdl muhabbet de · 
mi 5 - S. Pınar- Be1at1 ıar· 
kı - Deliıt11 deli ıönllm, 6 -
S. Pınar- U1t k farkı- Gır· 
dim J rlD b hçeatae, 7 -

S Pınarh- Uttak aaz ıe
ma ıl, 14 :lO· 14 30 Koouı · 
ma (Kadın ıaaU-çocuk ter 
blyeıloe dair), 17.3U Pıoi 
reıu, 17.35 Müztl (P4zar 
ç ya Pı.) 18 15 Koouıma 
\Çocuk aaatı), 18 45 Muzi 
(Şen oda mOzıil lbrahtm 

Doirudan doğruya en Ôıaür ve teo böcekleri), 
d6ıtrl için çalı an ilk yer 19. l 5 1 tirk müz ğt (fasıl 

alta ıaz tıtıbulı lıtıuyonu. hcıyetı) Celll Tokıeı ve ar· 

bu teerObelerd n ıonra, 193: k da lara, 20.00 Ajaoı, me· 

klouoev•elınde Gorlov 
da ıılemeie açılmııhr. Ru lı · 
taayoouo yerdıil ıaz, civar
da klıu kok kimya f abrıka 
11nd kullanılmaktodır. Bu 
lıtaıyon, tılemf'ie ba ı•adı 
iı~dan beri, 30 !iyon met 
re mıklbı ın •ermlttlr 

Buıün, Doaetz bawzasıoda 
Ltaoç ekGorbok K.urak•kada 

e rıca Moıko• cl•arıa-

da. dah toprak altında iken 
k6m0rden r z ıhrccı için, 

bG10k lıtaeyonlar kurulmak· 
tadır. 

Maden klmüı6ndeo deha 
toprak altaoda tkea ı•z th · 
racmı bır ~ok bakımdaa 

tcorolojı haberleri, 20 IS 
1'4rk mOz ğl Çalaal r: Re
ıat Erer, Vecıhf', t<uıen Kam, 
Cevdet Kozan Okuyanlu: 
MOzeyyen Senıır, Haluk Re
cai 1 - Q,man bey-Nıha 

vent peffevl 2 M. Nuret• 
Uo - NıbaYeot ıarlu Sccı z 
ev ıuh :i - Rahmi bey-Nı 
baveotıar' ı Saçlarına bağ· 
l n h 4 - Şükr6 Oım n 
Surlnak ı ıırkı Mübtelayl 
derd olan 5-Abmet Rtıhlm 
- ~u&lnak ıorlu- Pek re 
vadar 6 -Refık Feuaa - Ma 
hor ıarkı B r Dt'fe yarat 

baıt 16nCU 7 - Refık fer 
en- abur ıarkı - & 

TORKDIU 

•• o 
• 

emı 

c 
edi ce 

bi 
• 

öylerde dokuma tezgahları 
arttırılacak . 

Dabılt1e Veki.lettndeo vl· 
llyetlere relen bır tamimde 

ıöyl denmektedir: 

« Relllcumburun Şimali 

Anadoludakt ıeyabatları ıı 

ra11nda müıabedelerlnl tea· 
bit eden notlar anda köylfl · 

DÜn iyi llylomeıl için UCUZ 

•e ıailam elbıae tedariki 
meaeleaı ehemmiyetle düıü· 
uülmOı olup k6ylü tıpı el· 

bııenıo bizzat köylü tarafın 
dan yapılmalı •e dokuma 

lmklnt olmıvııo verlerdf! Sü 

coerbankla muhabere edile 
rek çere ve imklolar buıun· 

mHt •lllyetlerce mahel I 
ıhtlyaçlar uyıun tezalh 
tıplerlnlo tıtlmal tar:alarının 
6iretllmeıl faydalı ıchtll 
mOıtür. 

Her yıl nGfuıu az k6yler• 
de dokuma tatbik tının ıe 
nııletalmeıl alınacak tedbır-
lerle netıcelerlnın •e teıblt 
olunan lnyafetlulo üçer 
oGıba fotoiraflannın Veki· 
lete blldlrılmeıl tamlm olu-
nur» 

Ankaraya gi
den mebuslar. 

1 NiSAN 1 1 

t 1 iZ 
Orman sanByi m z ~u u UfOr. fa~nkalaumızm mu~tLç 

oUuğu o~un ormanlarım :z~ rn lt min ~ilecek. 
56merbank tarafından 

lzmltte lı uru lan ve halen 

ıılemekte olan kağıt •• ku 
ton fa brikuınıo ıen llk 
odun lht11acı 1 S bto metre 

mıklbıdır . Teılı edilmekte 
olan ikinci kltıt Ye ıelUl. 

loa: k11ımları ltlemete baı
layınca bu ihtiyaç 100 bin 
metre auklbına 10luelecek. 
tir. 

Bu ihtiyacın m.-mleket 
ormaolarıodao tedariki TGrk 
lıltıtçalıtının tktındl •ıtlk· 
balı Ye tıleme emoıyr.tl ba
kımından lazımdır. Dıter ta 
raf tan y bancı memleketler · 
den odun Te kljıt tedariki 
meaelea& de ıündea rüae 

ıüç'•ımektec:Ur Bu ltlbarla 
odun 11kmtm k tat v~ ıel• 
lü ı oz fabrıkamızın iptidai 
maddeal ıell61 z olen en· 
düetrl ıubelerimlze zaruri 
olabtlır. 

Kliıt ve ıelllloz aanayll 
mızın teıtı ve takııaf& ba 
ıanayiln bam maddeıladen 

en m6btmmlnl temin edttcek 

Askere gıden
lerin ;>·ol pa

raları. 
Dahiliye Ve lleU Tlllyet· 

lere bır tamım yaparak aı 

Mebuılaramızdan Hayret· 
tin Karan, Hılml Şeremetlt 

dün Kütaby yolu ile An· 
karaya ııtmlılerdır. 

1 l.k otuii~;d&"iii~ b la si 
dırsleri. 

olan orman HDayllnlo de blraD 

ev•el kuru1maıını lc11p ettir· 
mektedır lual Hhaları ı•o'ı, 
mahıullerl de o nııhette çe· 
t ltlt olan orman noa yU yal
nız kllıt •• ı•ll6'oz fahri· 
kalarımızı harici buhranlar· 
dan kurtarmakla kalmayacak 
ıellüloza dayanan dtlH en· 
dOıtrlye emniyet temtn ede· 
cektlr. Bundan baıka lnıaat 
mubrukat •• dlfer malzeme 
plyaıalarıada bari• ,all.h 
temin edecektir. kere ilden rençle!'lD JOl pa 

ralarınıo tenzıli tııoın, bu 

ıençlerın oüf uı tezkerelerln
d~ 1azıla bulunan aakcrltle 

aır•ı ka71tlaraaa bak,lmak 
ıureUyle yapı,D'\Hını, ayrıca 

yealka araamamaaını, yalnız 

ıüphelt ıörOlenler ba"lurıda 

Hkerllk ıubelerınden malt 

mat tıtenmealnt bıldtrmııttr. 

~am,iyonlut mt elan f ina
n ıh bugün yap .h~ or. 
Buıün Ali lltkaıet Paıa 

ıtadı da Marm.ra ıOmeal 

bırlnelıl Bandarma idman 

yurdu il ıehrirolz T ekıpor 

kulQbü ar ııod tamptyoo -
luk maçlarınıo finali 

uat 15 de yapılac ktır. 

Band1rm kuw•etlt bir ta~ 
kımla düo ıelda. T ekıporda 

lzaml kadroatyle lttlrak ede· 

ceiıadeo bu maoın çok be 

yecaoh Ye a ll ah o .ac 11 
zan edilmektedir. 

Her lkl takıma d muv t 
faklyetler dı 1 erız : 

kaoay o 8 ŞeıJf tçH Ma· 
bur ıaı kı Aıe.me.o doğruıu 

d esti emel 9 Şerif lçlı -
Halk tü• kOıu - Demırcılu 
demir döğer 1 O Şerıf İçli 
- Muh yJer türkü - Kır ol 
lcnın d varı 21 00 Memlc · 
ket saat avara 21.00 Neıeh 
pllklar - R . 21 CO Miizık(Rl · 
yeeetl cumhur baodo&u -

Şef: Ihsan Kiınç~r), 1 - V. 
Buat-oky ooı (Men) Z -
Leo Oelıbeı ti b letın 

den: Çıçekler ıckm (lnter 
mezzo 3 - U. Berlioz - Ro 
ma k roava ı (Uvertür) 

Mebuılar ııtaıyonda Vali 
•e dıfer tanıdıklara tarafın-
dan uiurlanmıılardır 1 

tf Hırt& ~ ıGndea beri ıela· 
rımı:a:de bul•nan Hıtltı me· 1 
buı• Ôrıe Enen hu ıün ı 
Ankarafa ı•decektlr. 

Oaim1 Encümsa ilk top~an
lısını JIJll. 

Vıllyet Daımt Encümeni don 
ılk tçUaıaını Vah Mue •ini B. 
Emin Kmıın beıkanhiınd 

yapmıttar. 

EoeGmeoto mutad toplantı 
alinler• cumarteıı,pazartul •• 
pertembe olarak kararl•ıtırıl-
mııtır. 

Sshrberlik Mu~üı ü geMi. 
Bir muddetten beri mün 

bol bulua n villyet Sefer· 

berHk Müdür16iüoe tayin 
edtleo Aokara Huıusl 

· Mubuebe t hıll ıcfı Zeki 
Kızılkaya ıehrlmlze ıelm • ı 

'le yent " zıfeı tne bsılamıtlır · 

* Yuv?Jnın saadet 
ve var/Jğını. doğu

ran~ aile düğünu]ı ,ü 
kuvvetlendiren ço
cuktur. Çocuğu sev. 
Sevilmekten mah
rum bikes yal1rula
" da hafJrla. Yılda 
bir lira ver. Çocuk 
Esirgeme Kurumu
na üye ol! 

-:.: 23 Nisan çocuk 
bayran11. 

Sintma sahipluine: 
Çocuk varhğına 

aileleri ilgilendire
cek fi/imlerle siz de 

llk okulların 4 •• 5 ncl 
ııaıflarında o utulan tle 
bı l ı ıl deralerlDID kadın öl· 
retmenler tarafından •eril 
muı Veklletce •1ıu• g&· 
rGlmDı ve allkadarlara ba 
JOlda; emtr Tertlmtıtır. 

is klet yatı ı1an. 

BuıBnkl Ta•lyete ılr• te· 

aede 100.000 metre uıll,lbı 

nı bulan •dun lhtly,,•ıauzı 

memleket ormanlar1ndan te· 
darlk etmek mGmklndGr. 
Aneak etre mtklbıa ftatı
nını elhan plyHaıına u,du
rabllmek tela tıletme usulle 
•ininin raeyonal bir t"'lıılde 

BugGn bııtklet yarıılarıonı tanzimi modern telnıtll• 
beıınct haft 11 100 kllomet· feaplarına uyıun ıekılde te· 
redır. Buna ıoaaıı •berinde ılıat •Ocude r•tlrtlmeal il
yapılacak elan bu Jarıılar, sımdır. 
baftodan ltaftey zevkfot Ne kader erm••ımıa •ar? 
arttırmaktadır . Bılhuıa S b- İ Reıml ı t ttetı&ılne •aıa-
rl •e Me .. met 19 mayıata ran ormonlarımı:rın kapladı-
Edirne - lataobul yarsıları t i• aabalar topluca 8 816 000 
için Ankara •e lıtaobula j hektara bulmaktadır Bunun 
trblıkelt bir rakip olarak 4 238 000 hektaırı K.aradenız 
ç.kacaktır. ı 1_ 

mıntakuıoda, atl'fı , JUK rt 

Yü Ojüs. ) milyonu A.lıdeolz mınta 
O ı.. ft d b 1 d lıaaında 6 yür. blD hektarı ç aa a an er evam 

t '·t - ü n.. n merke.ıi Anadoluda, 978 000 e mea e o an yur Yu.v mu 
aab keları bu 16n de 20 hektara da dolu nadolu-

ktlometrellk bır meeafe dahi. ıuodadır. 
Uode yapılac ktır Yurdun en çok af•çla olan 

Eve taarıuz 
Evelkt rOo Dınkçtler ma · 

balluınden G6lip ojlu ma· 
raogoa Tevft&c aynı mahal-
leden rençber lsmati ın ~•I 
ne ıerho olarak t ıırruz et· 
tıfjt ıddıe ve tik yet o uodu

tuodan ıuçlu ynlıalıma ra 
adltyeye teeılm edtlı:nııtır . 

lınt.hanlar dün to 1 er~i 
Ltee ve Ôtrelm n okul 

larmda 15 güoden beri de 
vam etmekte olan 1 !od y e.· 

zılı fmtıbaolar dün ıooa er· 

mitti r __ _,, __ 
Neşriyat: 

Çccu 

Karadeniz mıntakaaında or· 
manlar, btlba11 , Koe eli, 
Bolu, Zonıuldnk ve aata
moou vıılvetlerl '"ha11nda 
kalmaktadır Bu ormanlarda 
~D çok tes,.düf edilen ajeç 

çeımdır 8und o sonr kö • 
nar ve dığer tlcız eprakb 
nğaçfarla, yın. 1 avak, ıtır
ıeo, dııbudak, keıtan Yfl 

geoit y prak!ı eçtar gel
mektedir. Memlekette tnld 
ııı.fın gcyrct elt ı tm lz ıan111 

Ji kollarıoda bütün bu ağ"Ç 
lud D auımi tatlfedc t~ l• 
trnkun d bılıuded lr 

934 l•htlıtıklerı, meml•· 

kctlmızde h r ıeoe tat .hl " 
edilen kcrutt.:ohı 3 malyol' 
120 bin metre mtklbını bul· 
duğunu aöıtermektedır Bcı 
r kam, nüfus bıı ına o,2J 

Çocuk Eı rgeme Kurumu dJI•' 

1 
metre m lk bı kerute "Y 

Genel Mcrk~zt ta r1.a fıodan 6 
k 1 k 1 ( Ç ,_ l tO~üaü gfütermehtedlr. " 

çı rı ma ta o an ocu.. 
1 1 

etC 
adlı dergınln ( 132 ) net ea ı DU A manya ' mu af t 

4 - P. Tacbatkovvıky 5 lncl 
ıeofonlılodeo Andante can 

tab le: Vala {Alle1:ro mode 
re.tol 5 J Sibel uı Fıolan 
dıa )f ooe Poenı] 22 00 Aoa 
dolu ejao11 (spor ıervle) 
22 1 O Müaık [Cezband Pı J 
21.45 23 haber· 

Y edecelt olu r ı:h r dakt fı .1,.. .. te- ym çıkmıotır uıt ya"ıu· 1 ,,, 
bLJ mi t/ Ve mUŞ lanoın aalhk, IOlfl.1 1, kü l· kın pek büJ•lk olan l\dıfı 
rek davaya iştirak l türeldurumlarımn fol<tıafın;ı 16rürib Alm oy de oOf~: 

d ·ni / hizmet eden bu kıymetli ba 1na keore te aarftft' 

leri 

e I Z ." K deraı yl çocu dara çocuklu ! O 453 metre tl16bıdır. 
Çocuk Esırpm6 uru:au ı ı • ' '-'' 

Gene] Merkezi ana v babıı l r tt ı ,. l Yakma oclunuua ıellıt) 
edcrıı . ( u 6rcfünc eaıf ad• 

• 



2 rO KDILI 

RİNDE: · Fil'stin konferansından ye- Fransa-Brita .. 
1 giıne istifade eden mem- ya görüş eleri 

ve Sovyetler. 
leket İngilteredir. Loadradan yazılıyor: 

De ı°ryol ·yaseti inkılap 
atlar n 

ürkiyesı ı , e
an b 'ri olmustur. 

ufıllıtın konferan11 ıooa er· kendtl rln teklif edtlen m~· Burad ki aali.hlyetll a· 
mfıttr . Beyhude müzakere tava11ıl h l ıe llol lr bu 

0 
kamlar, Moıkova ile Y pıl· 

lctde aonra, Arap ve Ya· yanaım dıl r. k m kta olan g&rOımelerln .A • • • ma ıs reıı 
. 
ın 

, 

Modern bir de•lel kuru 
hında o deyletln mQlt kıl 
•• hiktm olarak bl"k ve 
de•amında, bir memle etin 

dahalı td re cQzQ tamlorıoı 

en luıa ve eerl bır ıurette 

bır bırıne ballamak ıuretıle 
IDtlll, tçtımal, bırıi e 1 ti 

1adl yekparelıfl kur rak 
IDemlekeUn umumi mauza 
raaıoda Ye idare ıekltnd., 

tam bir vahdet yaratı! bil 
Pneıtnde demlr1olunuo rol 
•e teeırl her t ydcn evvel 
relen bir esaahr. 

Demlryol tarihinin hat, • 
dıiı bır a11rlık bir m6ddet 
zarfında demlryollle örül· 
olan (llkelerde milıahede 

edile ıelmıı olan m(iteııel 
ıtl ter kkı ve te li, milli 
rn lieaaeıelerde vücude gel 

rıılt bulun n bllyük lnktt f 
1 r buaun en hertz dehli rl 
dır. 

Bıze gelince: 
Demlryol ıly ı ti tnkıl p 

TQrka1eılolo1 Kemalııt Re 

Jhntn an hatl rınd n biri 
olmuıtur ' 

Çnnkl, bir memlekelin 
hn ra, ticaret, z ira t 'lie • 

AJi lbl f Usadi l!llb larda 
kal ı m 111 ve bır thetın 
içtim f v medeni nhlld 
J41uelmcat lçlo en teıurh 

Ye eıl •erimli vaıııt o rooın· 
leketın ilk &nce demtr a§ 
larla örQ imüı bulunma ı ol 
duiuno ancak Cumhu,ıyet 
d vrlnde · n at tirsi t 
tir. 

na 

madığı aDcek Cumhurlret 
devrınde arılaıılmııtır . 

Bunl rdıu dehe. m hı na 

olarak bır mc le cttn top 
reklernu v bır mtlleh 
lıt · lalını g6venlc mfidafea 
ol bılmuı ı ~ n de o nıem· 

lrketın demlryolu ılc be 
zenmıı olma11nın ba all 
bir ıhtiyeç olduAu 
yine ancak Cumhuriyet de•· 
rinde dütilnülebılmtıtlr. 

Huliaıı; Türk tnk.libının. 
K ~mil ıt rc-jımln memleke 
\ın h r yerinde mtlletin ru· 
bunda tamamtle yerleılp 

köklenmesi lçın her ıeydea 
6nce lktlandi bır oluk, içti 
mal bir ken damarı olan 
demlryo'unun memle etin 
her yerır e glrcu:ıi, ulı ıms 

&ı zumu ancak cumburl 

yet devrlnrle k t yelle m."bıt 

olmuotur. 

Bu aebepledlr lct. Cuınho· 
rlyet TOrkiyeal mem'ekdl 

demir 1111 6rmek kar ıım 

vermlttlr . 

Bunun lçic tuUu~u yel 
ikidir: 

srl cumhur& et denloe 
k~dar y b ocı ve imtiyazlı 

9irk tl~r elJ~de buluna b t 
ları ahft al ak 

Dıı}erl h pra· tor u~un yol 
ııuz, '11ız ve bakuuıız h ara p 
bir halde bınktağı memle 
ket 111mlarını yeni de fr. 
yot b t larlle bırbırıne bhğ 

1 mnk. 

Cu mhuriyet 1 r iye ı bfr. 
btrı e ıuvazl o rak lıu ıkt 

ıletem1 il n c talub bııo· 

' 

dcmlryollannı ntın alıanıa 
da tılctemeaılnb: , yapıaoıs 

clo jtl l wezıı iz. B11olar ıi · 
zJa için yabancı •e tekaılı 
ıeylerdıu diye dııtan ve 
içten ı ı ddetll •e devamlı 
tenkiller yükıelmeie baı 
ladı. 

Atatürk Jnlnlibanın; Baı · 

•elatl ııf ati le tertıpclıl, tat 
bıkcıı •• tahakkuk ettirici 
ıl o lan ıhnd ki Mılll Şefimi• 

( tlüyük İoöoü) o tenkıtlere: 
«Behemehal yrıpucaiız Y• 

ıöıecelulnlz. 

Behcınc-hll ı ıleteceğiz •e 
ıörecelufntz. 

hudl mur bh ıları - - ~nce- f Jlhlln mueleel eleme memnuniyeti mucip bir ce· 

elen tahmin edllebllocek t i ~ilah yoluod bir _adun HJa 1 ·~ olduiuna ff ret 
olan - karıılıklı tezlerini ıle ntmıı deflldır. ar§thk etm ktedlrler, Y lnız ıurall 
blrlblrtyle Ye laı IJz tezıyle lı durumlar &ncade malam da mubskkaktarkt Hıtlerla 
telif ctmenıo lmklıuazlığı du ve yeflİ mas etrafıadc bundan b6yle tatbik tmeie 

rı111nd daialauıtar. ki toplannlarao sı blrlımf•:;; kal acafı projenin billnm 
Hahrlardadar kt .Araplaraa. leline bel beilauıaY I mul ıöıOımelerln il rl me· 

baılıca üç talebi ıunlardı: yoktu. Her eıten ~lyade o· ıloe eoıel olma tt,dır. An-
Her türlü aı&ç laareketlericln atltere bu hayallere kapıl- cak, öyle aanılıyor ki SoY· 
derhal durdurulmaıı, Y alıu . maadı; ıonuoda konfer oı 1 tler Blrllil, Almıalarıa 
dılere toprak ıatılma11nıa yalnız onun itine 1aradı. her bal v kArda, ıarka 
yaa k edılmeıl, hır mCle11la. lnıılıa bQ&l6mettalD 111ak· dotru hamleler J•pacakla-

ler meclııl toplanmak ıure sadı biç bir saman Araplar. ranı donaom Y• haya kuY· 

tlyl mtbta ktl bir de•let hu- ta, Y abudıler raı~~;~~~~ vetleriJl• Bo ltık 11bıllevlne 
ruluıaaı. Yobudıler de bw· ltıtlo meael .. 

1
•

1 • • ıa ldıracıklarınJ açıkça 161· 
ol na ııtar. loıtltere 11dece b lh 

nun luıne olare k abace· btlhaı· lemlılerdlr; ltt ı 1 aH 
ret ı n •e toprak satılmatanıa dn ya lııamoJUD •• iki ta · b&,le bir ıh Um 1 kar1111nda 

ıa kendi kamoyuna 
devamını. milli Yahudi yur doldur · Moıkova, B01Cik Br1tan1a 

rafı a1aran uçurumu k 
dunun d •ıı.m Ye in tıafını 1 tıbat dan bllZI ıarantller lıteme · 
let11orlardı mak lmklneı:ı ıtınVı zlfeılnl tedlr. Dıter tar ften Memel 

etmek lıtemlttlr a k 
lllı 16rüı araaında uzlet · 100 haddine kadar f 

1 
P1:,; meaelealnln balllnden ıonra 

ma lml&lolara bnıbiltOn yok tan ıoora tk6 t rafı uı •I · mthver devletlerlnlo politik 
defald ı : Bu anak1atla loıtlız mak •e onlara hal ıekllnl diplomatik hGcuml rını Ak· 
b6k6metl tarafındın yap•lan icap ederae kuvvet yolly!e denlıe teksif edeceklerfae 

1 biltüo aa,r~tler bat müftü zorlamak kendlıine dOıtui . del&let edea bir çok allmet· 

taraftarı Arap murabbuları· aQ lııbat etmek ııteml~~: fer 9 rdır.» 
1 nın kati muka•emett te lnglltereoln bu tıte ,ee ) Noye Zürhu Saytung 
karıılaımııhr . Yahudiler de 1 {Sonu dördüncü ıa_!}~:_~d~ai__!_--..:;.~~:--:-:--:ö~Q=~ 

-------------------- ba~lanmıı 1' J
0

· recine as 
Tiirk mılieUolo ban muk tdı. Toprakkale-PaJ••· ru:a 

tedir olduiuau bGtüo dGnya Cumburlretln ı l lıı: 10 ıe- k111mları da y~ba;cı .,,:~ Mılll demfryol ıl1aaetl· 
16recekth • Dı)·• metanetle, ıaeıl ı:arfıuda imli yazlı Ye ıömllrıecl tıletme er en _ 11111 bilUlo d6nJ JI hay· 

k Til k mlll tine .... 
celi.deUe cevap verdiler ve bu yabancı tlrkttler elindeki tın alınar11 ' 1 retle karııaı da durduran bu 
ıtyıuc.:tlc h fç bir le lr oou thırd n Anadolu batta, mal dıl111tı H bu ıuret 8 

umumi m as , aı 6n0nd 
tl De•let 

eaumedı. Hıç b.r eoe l onun 8 dat hattı, MonlD, Tar- TOrklye CumhurlJ« ı Ebedi Şef Atatilrk6a bltı-
zmlnt ıe•ıetmech . •••• Adana hatl rı aaho Demir1ollarınıo tılettll;uaı~u r 

1101 
minnetle anmak 'f 

Bu ıebe?pledtr ki; b6tün ahn rak mdlllettlrtldıfı ılbl il h.Pıtl rJmır:an uzunlu 1 b d 
1200 '- l 6718 ktlometreJ ru·rk tokıllbıaı, her 1 •• dün)'• efl&nn umumi eılnde .ıl ometreyl ı~çen yeni gün tam h 

b t tt h tlar dn yapıldı.Bu turetle bulmuıtur b d olduiu ıtbl dea1tryol ıa •· 
ve y ncı nt tr ya a ooa Ô .. üm.ıt.zde'·I 10aba ar a d 

DeYl4et~Dtım5ryolJarının tı let· .. u a ııoda da bu ka ar •• sa· 
dcmtryolunun beıba.t adı E aıa v ral ı 

tlil hatlnr 933 de 30-4 t k - bir taraft o rzuru D mand tab kkuk ett re• 
verllmııttr. 1 b 1 mtf, dı er taraftae Jyarı· Mıllf Şef B01fik lımet ln6 · 

C h T k b 
omctreyl u muıtu . uzaomak-

um url1et ür lyettl u A li ÇflUnkayanın Nafıa baktrdao doluya d 30 ki · nOoüo huzurunda eitlmek 
iki mu•8Zl efycıetl tatblka VektlUit sa nnında iae: ta ol o battuıuz • d milletçe ed 11 a rurl bir 

1 lometr _ıaha u:aayacaiıD •D b ııadığı ün, bu g0nk6 Bir tar fta y~nl laatlan a ı •lcdaal borçtur. 
1 7000 kilo etref .. N f 

ıUi Mnırl rımız fçlede im mııdaa: . ta t rımız Sonra, Cumhuriyet • ıa· 

im ve f Ma\atfa - Dıranbakır, b•lmuı olacaktır. de 11010 D Yeri il v D raD· 

t ""&l-tttoct ve ıöm<iroecl , f ı Bu suretle (L!.dlrne) dımanh dcyrl olan ı•o b 1 
:r • Çenkm t yoı. adar 

i tletıcıler elı de olmnk üze f 10a - K.araku1u, (Dı1arsbaku 1 t 8 ' 
1 a ) ıcne sarfı oda 0Hlet Demir~ 

r mttYeut demfryol aun Sıv 1 Malatya, 2000, [lzmlr) den (t:rsuru~ yoU rsnıD tıle!tlil hatları• 
u&anlufu; ıenlt ve ~ar hat· t ılyoa - Zooıuldak •• a kadar kez• 2000 ri raıında hiç bir yabancı 
lıtr da dahıl olmak Gz re Çetınkaya - Erz ncaa lometrelak mesafe rtık: de · renk bJrakm mak auretlle 

j ıo)'e~D e 1 ( 4087) lı ılometredco ibaret. Kmmlarmıod inıa h bı mlryol ıly 11eUm z bu ailnkO milli •• fe1lz 1 
u De Jet ltlut e:ılnd lae Urllerek tıletmeye 11.çılmıı, 48 nat ıüren bir treo yol· mauz rayı alma11nda Nıfaa 

b •tınlıtlr . bü nOz h flt yoktu . dljer taraft n: culuğuo in la ' l Vekili Ali Çctlakayaam · 

1 J • K. b Bundan bıt a (Zooıu . 1 bl f paJ• ıte. yıı.ıı bir aarı 14!Çea Eıki zm•r - asa a (S ,ok •tı esH ı r ıere Demtryolunua u 1 

lı Jerlerde oe z lraet 
aıad · 
e ti· ledJit zamen: demlryolu tartbındıen tmpa · Eıkl Aydın, dalı) [Meraln] ve a~· olduiunu ifade etmek vl•· 

ceret ne imar Ye sanayi ve «Dem ryol yapameuıoız, retorlulun cumhuriyete bı Ve eııkl Şıak Demiryel- ıun) - (Payat} bıtl~r·!; a d na sevk r D bir •aıl · 
ne de kOltllrGo bellrmeıln paranız yok eya demlr1ol raktı ı demlryolu kemiyet Jarı, K radeoızın tkl '' 1 1 

m h r dlr. 

~~~~::::'.!:::.:.,..:~~d::::~~~~n:•.~::::~ız~ıo~l:k:i~e::e:l~ı~m=a~~:::~:::::--::;:~~~~~ -=•~e~y~kce~e~lm~·'·lcce~l•g~k~E~•~oml~~'•amp~m~n~y=ı~z~~p~r•n•m~z~~ymo~k~,~~v~e1~k~e~y~f~~=e~t·•ç~e~bmu~••a.z•l•y•ette F vztpaıa Mey anıe u, 
ber berine e.l rak K r ku . 

llmelerdekt bakı uıtı nl ~ıı rum döodüiü z man '- • 

•er eri nJa 1 rln tt.kv y ct
llllf ve Subot yıo laylerı 

an hle.rı t htı em l)' tte 
olduğu hnlde doirudao 
dojıuya Yeu in tlz~r oe 

yüıümüttCl. 
Kat yhl r. kafı derecf' ae· 

r , malzeme ve eveddı 
rıdd1yeye malık fd l 
k t ordunun dahtıi ar ~ k 
hia o dereceyi bulınuf d ld 
c iddi bir 111uka vem et bekle 
'b da Muhı. r be heo6z 

m ı d 
ıehtrlo ıı er.ıar mahal.le erin 
b jlar b l maz, kuman 

•den gener il rdau b•rt f • 

rar tU f ef bükümd rly 
1 

umaad nterJD ıkıoc ıt 0 n 
W n . Yen. e ti bfr peıı ' 
Uauklarda bulunarJ K~:v• -
•de eı dı bir lracio ah'Jlr ı; 

bun a zar n bulün <: z: lı· 
ı r ediliyor ve skeı ın 
t yı arı arbrılıyordu Sen 
d!llkikad b defın ayb•t 
mi blr b rclcct kr, ya oız 
bır kıl lf ol n Vang · Ye ne 
btr P r lık blr htzm«!l bfle 
ed~me.zdl 

Vazly l üınltalz v<' ku 

larıl mı ocok bir h ide ol 
du~u tçıo, geneıt.I det ol 

duğu çhıie <Sime e kıunr 

verdi O trea on ç klerek· 
K o y a ~ r e ıçln nı ücr ro 

e 6 lüme m hk601 olduüun 

lr b:r erlzn y zdr. 

tvavet naıııran, bu 

., dt1I elb!ıe lnlo kol kepa 
le 10~ 'i mı tı Ondan on 

r h•am tk rl rını ç rak 

• lısf J , ' 

t"ltİ Z~blr getlrlfdıfl zamftD 

rknda ılnrın l·eodlıtol yal· 
n.z bsr kmolarmı rlce etti 
ve zehlrl lçU. Y' cor: Kına 
levlu içi de ldf; Moiollar 

o~ık k laa kepul rdan fçerf 
g -rdıler ve 6 çOıQz bir deh 

ıet aabne&de karııl ıtalar 
Bır ultanatın lnldrazı, 

resifte üzerine kurulmuı 
oları Muhullyl bır it b1rak 
ds, o , y loız enld paylte hho 
hazine ve eınvalini sı.tema 
l k bır tarzda m ydnca çı 

keuır k bun g6ndermekle 
IDt'f{lUI oldu 

Ceng z Hanın huzurun 
getlrılrn eeirler ara ınd 11 bir 

de Ll.ıno Tuna pr oıl bulu 
naynrdu. K t •yhtar tarafıa 

da harp eden bu preoı, re 
ntı vtıcutlu ıemerıae ad r 

n flı, zeki baluıh bCr 
adam tdf. Derin e uf ı 
daoı h~nın nazarı dl atırat 

celb ettı ve ee ' rfn l•mtol 
ıordu : funl Y • IA'u ~ qhn• 

tdı . 

Neden eı ılden berJ ıe 
aln tleoln dü!m nı olen 
bfr g ltanata blzmet ettir:? 

- Benim b bn Çtne htz· 
met ctmıvur. Ailemin dl r 
erk nı da bunu yapmıılar
dı . Ben b ıka t6rll yapı 

idim doiru olurmu tat? 

Bu ce••P Moiolun hoıu · 

na glfmltti 

Eııkl efendine ı dıkane 
h tzm t ettin, eler bnna da 

avnı 1&dakatlo hizmet eder 

een burada k 1. 
Buna mulıı; bil hükümdar 

lnrına btyırnet edenleri öl 

me meıhkOın etti; o bu h11.rc· 
keU f etmek için bır • 

bep bul mıyordu bu yQz 
d n Ye Ltu Kutany ıo ral ,. 

00 : 

S n bQyOk bır rn 
ti g•rlnln fizerfode f etb 

ttlo Fakat hiç btr • ı.n n 
Jyl bir ı.Jarecl de§,hlo 0ft 

mııtı 
f t lı b a bu • 

c takd r c tmf olm h ı. oınd bir kcç tane çok mer 
'-lb•r Kat .. ,.·hl r arscııod ' d b l u "' .. ~ hur K tav ltmi u unu 
h arp makln~lerladt."! ·1 tmb d 

1 yor u. 
eıaltl k dar kullsnı nuya ' 

b Yeni eyal tl rl ldarel r 
ıo:van ıdaricller buldu; er d 

1 bu def 8 oaelhat kerlyeılal ve ıonr ları 
D il ıa t 1 
Jtaat etti Feth edil o eyale Suog devletini m•ltıl1p t · 
valtllkler lne Llao . Tuoıuo m l"ll Muhullyo te• etti. 

adamlarını yerleıtlrdl Censlz ban, loyl nn buzu· 
Bıttabl o d ola ııtı ki. ruodı oaao lıehr•m olıkla· 

l rloı m tb ettikten eonr• 
11k bir ur tte meık6n o an x bt 

I 
ona dokuz yak ku1r1111u r 

arazi, Mo ollara ltUyakla 
b•yrak yerdf. 

1 

arzu etulderf gibi, sreyrl Kata1 meml k ttnd Mu· 

rn .. skda otlak ve yt.ı1l ki r bulfoln emfrlcrlna bıasat b • 
ba f ı .. e tfra;r,, edtlrooezdı. ÇıD· 

.. l'I alm e ırlerfm fmlt tılbl Ua· 
lılerı ıaoat" rltklar1 felı . at dfn. Df1e Mofoll rıaa 
felerl ve salet un.-aoları onu 

d ilin etti 
pe de alakadar trol or u 
Efendtleri f ırar ettlff ba1de ihtiyar b rp kurdu fçtnı 
harbe devem eden M od&· bu fevk ilde bir ı ref tdı. 

1 1
- c 1 rdln hayret V Cengtr. bao r sama11 

r n er... b f d 
edJyor .,8 oalarıo tlımlerfo oldufu gibi u r ıa .. 
de ııtıfade tm•k llt11ordu • nO taltu Mahult, o ba· 
ye Ltu Kutuy d ona bu ııl r> n • 1 ti 1 dalatltnd 
aı bı amlorın ııımlerfnf rzu etti 1 lbf hıl 

1
avl6yordu. C D lt b ~O· bQltthu OrdG. 

tGa ,.ltfrlerl• bul v 
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Daladiyenin 
nutku miizake. 
re kapılarını 

kapadı. 
(Baıtarafı blrl ocı ıayfııda) 

tl'fa ettlft huıuıat 9unludır: 
İtal1an bO"tmetl, 7 lkJncı
kl•un 1935 tarJblt lta lJ 
PHDllZ anl•tmaıınıa arhk 
merlJette tellkl&I edtlemlye 
eellnl Praaıı& biU,dmetlne 
bıldlrmlttlr. Ba anlatma btl 
baua Afrıkaclakt halyan· 
Pranıız mlaaHbetlerloln tea· 
'flJe ıuretlae m(itealhk bu· 
luadufundaa, mez"Or anlat 
•••ın feabloden ıonra tabı. 
tdlr ki, Franaa de ltalJa 
ara11adakl mGaaaebet biç 
bir eaaıa da1anmaa olmuttu. 
ltnaenale1la bu mGnHebet• 
teri tanzim etmek 'fe daha 
Amlml bir tekle ko1mak 
ı,ıa 1enlden teclkık etmek 
•cap ederdt. 

Halbuki, Franıaoın ce'fa• 
in me•fl olmuıtur Franıa 
laGkQmetlaln ne topraklar, 
ne de haklar Gzertnde mll . 
aakaıa11 kabal etmedlft ıa
rahaten anlatılıyor. Franaa, 
ltal1adaa a1ralmak Ye «aala» 
11ada inat ı&ıtermek lıtlyor. 
Bıaaeaale1h, Fran11z • ftal· 
1an mGaaıebetlerlnl daha 
•ahim bir aafhaya strmlı 
olarak tellkld etm•lr •• bat· 
ka ••••ulara r eçmek icap 
etmektedir. 

Berltn, 1 (A.A.) - Stya
ıl Alman ••haMı, 8 Da 
ladı,ealn n•tku hakkında 
blylk bir lbtlyatla konuı 
malırtadar. Hariciye nezareti 
mehaflllerl bu nutuk hak
kında fıkrlnl ilk olarak ltal· 
1anın ortara atmıı oldufu. 
na be1an •Jlemelıtedır. 

Lokal Anzetıer ıazeteıl, 
cDaladlJ•, ha1ır dı1e ce· 
••P •erl1or .» Baıhlı altın · 
dakl malraleılade, mumat 
leJbln ltal1a1a hı~ bir fe 
deklrlak 1a•mak lıteme· 
mekte •e tarıbt Yastfetlnl 
tenımokten lmttne etmekte 
oldulo AJmanyanın •aılfe· 
ılal hıç de anlam•mıı a6 
rGamekte oldui•nu yaz 
malı tadar . 

Deuhche Alleıemel•• Ze· 
ttunı 1azı1or: 

8. Daladl1e, ce•ap 'fer 
medt Franıa, lnayak olma· 
fa ce1arel edemiyor. 

Folklıcber Beobahter, ya 
aıyor: 

B. DaladlJ• eski tezleri 
J•aldea ortaya atayor. Mu 
malleyh, meklup hılılun 
•ll1etlıtıo Ye ma~lnln kıy 
metini tekrar etm~k •e bu. 
na ltaret e1lemekle iktıf 

etm ıttr . 

Hamburıer Permendblatt 
1 . Daladlyentn müzakerede 
ltulanmajı arzu etmel&te ol 
dulunu, ancak bu müzıke 
reler• ltalyanın tanımaktıo 
lmU11a et mit oldufu 1935 
ltllfnameılae lıtlnat ettirmek 
tıted 1 fınt yazmaktadır. 

Roma, 1 (A.A .) - Muı 
ıohnı, bu aabah Coıenzada 
bir nutuk 16ylemtıt1r Hıç 

bir ecnebi muhabir, dantll 
d~tıl ıdt 

Stefa f ıjıD11 , OüçenlD 
"arıcı meıelelere tehnıh et· 
111111 •• bılhaaıa cital1a A.lc. 
denizde mabpuı kal111ak nl 
Y•thade dtiUdır» demtı ol 
dul•n• btldtrl)mektedır. 

Rema.1 (A~A .)- Dqe. 

Fil is in konf e-
ransından ye
gane istıf ade 
eden memleket 

lngilteredir. 
(Battarefı OçlocG tayfada) 
menfaati, ııuktald nüfuz 'fe 
ittban için mOhlm bir lktt. 
Hdl 'fe ıtr•t~J ık me•lrl olaa 
PJflıtlnl elinde tutmaktır. 

lnrılterenln pllnı timdi 
ma ~mdur : 

1 -- Y ahudı nGfuıu 
amum n6fuıun Oçte biriyle 
tahdit edılecektlr : Demek 
ıeleeek bet ıene zarfında 
1e1'60 olarak 75 ooo a6ç 
men kabul edtlecekttr ; 

2 - Toprak Htılma11 
buıuıaada Oç bl!ıe tefrik 
edilecektir: Birlnc ı ılnde tab
dıt eddecek OçOacGıOode 

aerb.at olacakhr 
YOkaek komlıer tarafın · 

dan iki ılyaal tetekkOl tayfa 
edılecekttr: Alt111 l1>1ıltz d6r· 
dO Arap Ye lklıl Yahudı ol· 
mak Ozere on tiri azadıa 
m6rekkep bir icra koeıeJI 

tayla ıeklt henOı maldm 
olmıyaa bir deYlet J•ratal
maeı demek ki daha ıonra . 
Ja bıralulmııtar. Eier lıtık 
bal bunu 1aratmaya IDOıatt 
oluna, lnıilterenla otorıte1ı 
altında tatbik etmek alye· 
tinde olduiu ıl1aaet budur. 
Tabıl maada de•am ede· 

cektlr. Hattl bunu ılıa et 
mek ıöyle duraun labrılılt 
de•am ettı il takdirde lnııl. 
terea(a falaıtlnl lnııltı ı6 . 
mlrseıl illa etme1e l1nıde 
oldufuau ıanmak l~ln ciddi 
ıe .. epler yardır. loaılız ı6 
mlrıe ttaka ahlının çok JOk· 
aek bir ıabılyeU bize ıu Ja 
lualarda diyordu kı: cBır 
lnıllla aıkerl, Yera pohıl 
bıae aıd olmı1aa bir mem· 
lekette aıaylıl lede için ha· 
1atıaı feda ede1nez ea,ı. 
bir hareketi aakerlerJmlzdea 

ııt•J•meylz,mlnHını anlamaı . 

lar. Bıaım laalkımıı b6yle 
dOıOnGr. Fakat bırıı bekll
Jla, FUbUn lmparatorlufua 
lzaeından olunca ... , .... 
ne lsadar çabuk teeuGı ede
cef ini ı6r0rı0n0z .. » 

Ftlııtıa kooferen11 ne Arap 
lara, ne de Y ahuclılere arıa· 
etuklerl hıl teklını ıettr 
memlıUr Fakct lnrıhereala 
aahıp olduiu bu müht• 'fe 
tabıt mevkH elfnden bırak· 

mak nly•ttnde olmad r fını 
bir kere daba tcyld dıntı 
tir » 

Yazan: 
Andte Clot 

La Tribune dts Natlon 

ntn birdenbire K"labra1a 
ııtmeıt , htlıt hOk6meUDID 

D~ladf ye nutkuna karı• Muı· 
ıolını nln Cumarteaı alinft 

Ro111aya a'fdetıoden ev-.el 
•a&lyet al mı yacafmı g6ıtt-r 

mektedtr. 
Roma, 1 (A .A,) Glor. 

nala d'ltalı,a ıar:eteıt Da 

ladtycnln dünkü nutkunu 
me'fzuubahı ederek diyor 

ki : 
Mu11oftntala nutkundan 

ıonra loııltz ıasetelert nlk 
bla 16zilkGyorlar •e müza 
kere lupılarıntn açıl. bulun 
dufundao balııedtJorlardı 

Daladıyeoln dGokCl nutku 
bu k•pı11 tamaoıtl kapa . 
mıtttr . 

Orta Avrupa hadisef e-
ri ve Alman matbuatı .. 

Bu ıOnkG abYal dahilinde 
malletln hayali menfaatlerini 
mOdaf aa etmek ıç. n idare 
edılecek bazı dıplomauk fa · 
all1ette, hld ıaelerı, icap edeD 
aynı uıul dairesinde ıtddet 

•• ceıaretle, asim •• ıtlka
netle ıarıh olarak tabkık 

etmek 'fe mtlll lmklnlaran 
çerçe•eıl tçerlılode onlara re · 
el olarak tahmla etmek, ba 
sün memlekete 'fe kablaeye 
tereddClp eden en birinci Ya· 
zıfedır • 

Sloyo J•sıyor: 
«111 komıuları bathiı al

hndakl J•zıda paktomanl 
deatlen poltbk haıtalıiın bG· 
ton A'frupa mıUetlertnl tar · 
dılı bir zamanda Çek · Slo 
'fak cumhurlyetlnla ele f ran· 
ıa Ye Kuı1adan medet um 
dulu 'fa bu lkt de•letle il· 

ti fak akdettıfı Ye fakat 1•· 
nıbaııada 80 milyonluk blr 
kemıu bulundutuou, bu 
komıu ıle iyi ıeçlamek mec. 
burl1eUnde olduiuou, akıl 

halde bu komıu tarafından 

1utulacalı bakıkatf•I nunt· 
tutunu J•sdıktan ıoora bu 
ııde kendlılal Romanya •e 
Yuıoıla'fJanın ~ile kurtara
madıfını ıll'fe etmekte •• 
bundan çıkacak denin: 

- lıt bir barlcl ılyaaet 
talilp edebilmek için her 
banıı bir deYletln iyi koma 
ıulara maldı bulunma11 l&
aım ıelec•ll merkez•ade ol 
dutunu ı6ylemelctedtr . 

Gazeteye 16re uzaktan 
yardım beklemek clofru ola 
•az. 8Qt6a de•letlertle ay
nı dilrGıttyl •e ıamlmlyetl 

aramak Hfdtllae bır hare . 
kettlr, 1914' te Ruı Çariafı 
menfaatlerl•I kurtarmak ıçan 
orta1a at1ldı •• bu, kendt 
ha1ahna mal oldu O zamaD 
me'fcul bulunan be1nelmılel 
Ylcdan, beJnelmdel hukuk 
daha ku'fntllydı . Romen 
ordularının Bulıarlıtuu lıtl· 
il etmıı olmalarına rafaıea 
1913 de liulsartıtanı parça· 
!anmaktan kurtaran da bu 
be1nelmılel ••edan olmuıtur. 
Bulıarlıtan 1918 de de Jlne 
a1nı ku•••t HYetlnde kur · 
tulmuıtur. O samanlar Bul· 
ıarlı~anın dlaya laarıte11a . 
dan ılltnecetı btraa bıle ha
tırlardan ıeçmfı deftldır. 
fakat ••zlyet buıGa baıka 
dar. DOoya müraıdlr, kur 
aazdır 'fe hlleklrdar.• 

Btnaeaala,h: 

- f yt •• reel bir politi
ka , lcoınıularla ı,ı münaae· 
betler teı ııtnl aarurl kalmak· 
tadır Son hldlıelerln blrfclk 
derıl de bunda• ibareli lr 

Yane aynı ı•••tede P. 
Neykof. ıoa Çek h6.dıaelerl 
nt tedkık eder~k bu •azı yet 

kart11ında kOçük meml"ket· 
lerıa .,. milletlerin mulıad. 

deratlaraaı bahıe meuu et· 
mektedır. 

Muharrire ı6re kü~Gk mil· 
letlerla bu bldıaeler lıarıı· 
ımda meyuı olmalarına •• 
lnbtrll etmelerıne ltbum yok 
tur . Yapılacak it. her mil · 
leUn dahılde bGyOk bir inan 
la ~• Hraı1mas bir ruhla 
mtlll bir btrhk me1da11a r• · 
tlrmeıl 'fe kendi ••rlıfıaı 
kalaramanca mCldafaaya laa· 
_ ırla .. audar. Bular. iti• 

millet için en ~tfıy6lr •• ka. 
Uyea Hnılmıyan lru••etler 
'fe ıtllblard1r. Dabılde b6y· 
le olan k GçGk mılletler•a 
hartçte de •Gıterek tebltke 
lere kartı aamtml1etle bir · 
letmelerl llaımdır. Fakat ba 
bırl~ıme itinde taraflarıa 
btrblrlulne karıı ku'f'fetle 
inanmaları tarltır. 

Goıpodıa V elçeef. cb&dl . 
ıeler 'fe kDçGk deyletler»baı 
lılrh 1asııında Çek hAdııtle 
rtnı tahltl etmektedir Muhar
rire ıare, Çek-SloHkJanın 

dabıU anlaımazhlı at\ya Al
manya l~tn bir teh ıake teı· 

kıl etmtt •• 80 mtlyonlok 
Alman1a bu yQzden kOçQk 
bir memleketi yutmuıhn. 
Bu Taziyet karıııında kOçOk 
mtlletlerın endııul bllyük 
•• J•rlndedlr. ÇOnllQ; Al· 
maa1a MOnılade yapılan aa· 
laımaya Hdık kalmamıthr. 
Bu, kOçOk mtUeUere a•d 
meaele lerın badema ma1a 
b•tlar1nda hal edltemlyecek · 
lerıae ltaret edea lıorkutıç 

bir de hl dır. BuıOnkG 
Alma• ıentılemeal karımnda 
kGçOk mllletlerfn bırer 
birer ke•dt yurtlarını koru 
mak ıeydaaı•a dlımelerl 
çok boı btrıeydır . lıuea 

arazı ıhtltaaı haaebl1le bu 
kOçOk memleketler llenda 
aralarında JıUarca mlleade -
le etmltlerd•r BuıOakl pakt· 
lara •• tttlfaklara rafmen 
tehlılce meYcuttur. ti Oçtfık 
Antantın l.lıubett malOmd•r. 
BuıOınkO ıekhyle 8atkaa 
Pakhoıa da bl1le b•r darbe 
karı111oda aynı lktt.ete ui· 
ramHı pek tahıldır. 

K.b~Clk AntaDta .lalatl 
tle•letler, muhtemel Itır Ma
car taarraauaa kartı kendi 
ar••tlerlnln bOtGnlGIGnO lıo· 
rumaJı taabbGd •tmtılercU. 
Balkan Paktına .labtl tleT· 
leder de malatemea Itır Bul-
ıar taarruzuna karıı aynı 
ta hbltte bulunmutiardır. 

H&dtaeler, AYrupadald Ye 
bllba11a C~nubu tarl&IA'frupa· 
ıuıdakl l&üçOk de•letlerı mft 
hım bır lmtıhaa karı111nda 
bulundurmaktadır :t 

~ 

lzmit kağıt ve 
Sellülo f abri-
kalarımız. 

( Bıttarafı &kinci ıayfada ) 
Hrfıyahauz ıenede 9 mtl 
yon 700 bın metre mı&ilbı 
1anl nO(uı batına 0,70 met· 
re mlklbıdar. Almanyada 
lae ba nııbd O 648 metre 
mlklbıd r tlızdel&I ntıbet 
memlekette lt6cn6r lıtıhlllıı 

arttık~a odut1 yakan Yatan 
dıı tlırın 1ay111 da fÜDdf'D 
ıüne aza lmaktadır Odun 
l.amürü ııtıhı• lta T6rkıye . 

de 8 mtı1on 600 bto ktloı 
ram dır 

TOrkı1e, bu b lnmdan dan-
yanıo p.-k z yerine nutp 
otan bir zeagınltle maltkt ır . 

O.rman kanununuD mubaf a
zaaı altında baltanın taaal· 
lutundan kurtulmut olan or· 
manlarımız memleketımtz 

lçıa zenıtn btr kaynakta,. 
Oıman HDaJllmlz kurulduk 
tan ıonra onlardan daha ıe· 
Dit mıkyaıta ııtıfade edıle· 

..,, •ü.kkaktu. 

Osmanh Bankası 
1 Memlekette tHarraf laarekrttnln ıo•ıpfına ilf•met 1 arauıunda olan Oımanlı Bınr.uı, Aile Saadılı (Ta· 
~ ıarruf Cosdanı) beıabına leYd ıat 1apanlara kura ke 
IJ! ııdeıt ıuretlle •t•i•dakt ıkı amlyelerı te'fıle karar •er· 
~ mittir. 

« Kt>tldeler 25 mart •• 25 eylel taıablerlade icra 1 olunacak Ye her keııded aplıdakl lluaml1eler tia . 
lıtalacakllr: 

TOrk ltrahk 
l aded T.L . 1000 · 
• » .. 250 . 
1 • » 100 -

25 ,. » 50 
50 » 25 • -

1 
Y ant ceımaa 85 adeti T L 5 000 
T6rk Jtralak tkramtye. 
Aıle ıandılı heubındald aıe•duab kuranın ketltıle 

edtldlfl tartbe tekaddlm eden a lta ay aarfında: 

». 
T. L. 50 - TOrk lir&1ından aıeiı dfiımemlt elaa 

ber mudt bu keııd lere tıtlrak ed~celıtır. 

·~~~~lA(~~~~ 

Balıkesir Belediye 

Riy ••setinden: 

S. hir imar planının ıazarlık suretile ihalesi. 
Balıketlr ıeblr •mar pl&nının yapılmaıı iti Nafıa Velll· 

lettnden ıehlrclltk ıhtlıHı ••ıll&aıı alaalara pazarhlr 1are· 
u,ı. ıbale edilecektir. 

1 - lıtn molaammen hed~lt (8900) lıradar. 
2 - Paaarhk 6 - Nııan • 9J' çarıamha rDae ıaat (16) 

da Reledlye dalletlnde Beleclı,e Eoc\lmeal•d• J•pılacal&hr. 

3 - lıhkhlerl• atolıda yıunh temtnat •• Yeaatkl a1aı 
ıGode aaat 15 e kadar enclm •• leallm etmtı elmaları 
IAsımdar. 

A - (817) Ltra (50) kor•ıluk kanuni te•laat 

B - Kanunun te,ıa ettlfl ... ılıalarla Nafıa Vekile. 
tlota ıehtrclllk •htııaı •eaıka11. 

C - Kanunun ' acl matldHI ••el.,lnee l"•arlıla 
ılrm•I• •a•I bir bah bulaamaclıfı•• tıtek ll t rafıac!aa 
ımıa lanraıı ittir mektup. 

Bu •ıe al.I ıartDame1ı ıer•ek •• fa•la •allmat el•alı 
fıtlyenlerl11 Beletlıye Retıl ı lın~ mlraHatları ılta el•••r. 

Köml1ri1n top• j 

Tak altında ga
za tahvili. 

( a., tarafı Jkıoel ıayfada ) 

maıı, memleketi• enerJetılr 

111ahruk kaJnaklaraDı bır lıa~ 

mtıhne çıkarmakta •• bu 

HJede, batka tOrlQ tıttıma 

rı maarafıaı koruramıyacak 

kadar ufak kapaaıtell maden 

k6mQrG damarlarandan lıtl · 

f ade olunmatt mlmkGn bir 

bale ıelmektedtr. 

Toprak a ltancla klmlrclen 

ı•z çıkarı lması ı ycılnde, 

ıentettk yoll~. benaıo, amon· 

yak 'fe daha aalr kım1e'fl 

mabıuller de elde edılmekte 

dfr. Buodan b1ttka 1 bu yol 

la elde edtlen ıaz, yOkaek 

f modan reçmeden maden 

den demir çık arılmatında 

da kullanılabt l mektcıdlr . 

OçnncO be11ılhk pflo 

mucıbınce, toprak altında 

&i6m6rdeo dolrudaa dof ru · 

ya ıaz lıtıhıalt , mthtakı t bır 

endOıtrl halıoe ıelecektlr. 

So•J•tler Bırhltnde telınlilo 

bl1Gk ıokııafı, bunu mflm· 

• - ı - 11 

- Yeni çıktı -
ııbur Çl~Uk IDlllDlllC 1 

Vatan Sa·aünl 
fı ıo Kr. 

R. G. AR .. IN 

Canlı Tarih 
1 l'e;de, 2 tablo 

23 Nisan için yazılmış okul 
•ıyasi 

ff . ı o Kr 

Her yudt kltapçılardarı 
ve gıııele hayılalndtn 
arayımı. 

BAUKESlR 

,.~KIN KIT..\PEVj 

kon kıl maktadır. 

SoYyet hikdmett , bu tıte 

en 6ode ıttru lf Ye bu 1elf 

ıaz tıUbıallnl m6nılr6o kıl · 

mıt olao ılım ada•lar.ını, 

escOınle Skafa, MateeY, Ft· 

ltpo• ti b11nl ren yakın ar· 

kadıı1arını , muhtelıf nlf&D 

lart taltif etmltllr. 

-·--liaıdchiı J•r& Vııl,.t Matbaaıı-Babkeılt 


