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Devlet 
işletmesi. 

Eudlbtrlıl llerlemlt mem
leketlere bakanak bam mad
de olarak ormandan ne ka· 
dar b0y6k lıUf adeler te to 
etttklertnt ıörGrüz Bu .ebep
teo dolayıdır ki bu g ibi 

memleketlerde orman itle· 
rlae çok ehe mlyet Yeril· 
mittir. Kanunlar vaz oluoa
r~k orman kesimi tahdit 
edllmtı •• orman) rıo ııt 
Ulmeıl kanuni çerçeveler da · 
btltae konul u tur . Bıııd• 
ele kabul edı! n orm o ka · 
Dununda orm nların de•let 
tarafından tılet1lm ıtoe dair 
ka1ıtlar vardır . Bu çok ye 
rinde olan bOkümlerden lı· 
Uf ade edere orm n umum 
m dOrllğO memleketin mil 
naalp aı6rd6iü yerlerde de• . 
let tıletmeierlnc bııılamıı 

bulun aktadır. OeTlet ıılet-
ınelerl llanunun tuifloenazaran 
•lli1et, vlllvctc te"'81 odilecck 
•• 1urdua on ' o lçlode 
here taraf ana teımtl edllmıı 
bulunacaktır Bu ıay ye 
varmak •mehle tıletmelerl 

i•Dlfletmek IÇID lcsp edt?D 
tedbirler ahnmaıtır . 

Ge~eo aeoe orman umum 
m<idOrltlfGailn bOdcealo• 
l I0.000 • bu sen büdcul· 
ile J 50.000 llr mCited&YiJ 
ııletme ı rmay ıl konulmuı 

tur. Hu par tle Zonguldak 
Ylll1etlnln Safranbolu koza · 
il dahilinde bulunan ve de· 
rnlr, çeltk ıana11totn merke. 
:al olan Karabükte btr ıılct · 

me r••lrl açıldı . Ve bu re · 
Vire Keltepe ve 8üy6kdGz 
•rmanları birer bölıe olarak 
•erildi. 

1938 Seneal baııoda açı
lan bu re•lr y z menlml 
aarf ıada her iki ormandan 
2i.000 metre k6p çam •e 
lc6knar tomrutu lıt1b1al etti 
Ve bunun bG1Qk bir kıımı-
111 Pl1aıa1a arz e1ledl. Re· 
•lrlerln ıealıletllmeıl ve ff 
1•t clerln vıllyet hudutla· 
rına kadar tevıll ıa1emlz 
0 ldufu tçladtr ki K.arab k 
'••irine daha iki bölıe tll · 
•eıt muvafık ıörQlmGı ve 
buralara icap eden teknik 
•lem an tayın olunmuıtur . 
ll&ve edılen b&lgeler Yalak· 
lcuzu •e MeArl bölgeleridir. 
Bundan baıka BüyQ düz: 
ormanının yan1nda bulun 0 

Tekir ve Kokurdan 
ornı nları d ytne BOyQk 
düz bölreııoe ıll•e o\unmur 
tur. Bu ıuretle ıa yet kıH 
bır f aall1et deneıl fçlnde 
KarabOk re•lrlmlz hemen 
bır mlılt rentılettlmtı bulu 
tıu10r . K.arabOkdeo baık• 
Balıkeaır •lliyetlofo Dursun· 
bey kazını dahlllndekl Ala
Çaan ormanlarand da bir 

'••lr açılmııtır . Bu re•lrden 
lhndılık senede 40.000 met· 
te küp afaç elde edtlecek
l&r. Planımıza ıöre bu revir 
de ileride daha genfıletıle -
c:eaınden alınacak ıen vi ha· 
•ılltan yekt\ou 50 000 m tre 

~Gpe Y•ldaıacakhr. ltereıte 
lhtı1acıaın temini •• plJa
''•ıoın taoalml deTI t ııl t • 

( n• lktn 1 ıa1facia ) 
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Kral Zoğo · dün maiyeti ile bi li te 
Y nanis ana i tica e tiği bildiriliyor. 

ITALYANLAR MUHIM ZAYiAT VERDi. 
Bütün Avrupa ve Amerika matbuatı İtalyanın bu tecavü· 

ziine karşı nefret hislerini açıklamaktadırlar. 

latanbul, 8 ( Huıuıt ) -
Aro vutlufuD it l1anlar ta . 
rafından ıııalt, buradaki 

Arnavut mebaf ıllado derin 

bir teeuOr uyAadır ııtır. 
latanbuldakl Aroa•utlar, 

kooıoloıhıneye ılderek, Ar

anutİutun hlklmlyetl içi• 

çarpıımaia l ade oldukta. 
raaı ye toprakları•• yabaacı 
bir devlet o teca•th: et•0 • 

ıloe tahammül etmlJecek. 

(erini btldtrmtılerdtr ingiliz nazırlar ıneelisi toplanarak vaziyeti göz
den geçi ·di. Nazırlar vaziyetin nezaketi dolaf s"le 
Lo ıdra civaı·ında ayrılnıamağı kararlaştırdı ıır. y 

1 ın Ar- Italya, ugos-
Ankara, 8 (A.A ) - lta l- tedır. gtlız gazeteleri talyao • • 

yanlar bu ıabeh Tıranaya hal1anın. f•klr Arnavut D&Yutlui yaptığı tecavuıO la vyaya temı-
ıırmıole rdlr . luk aahıllerlodekl bara kal rı takbih etmektedtrler d • 

Aro vulıuk hüküınet mer topa tutııır.aı lireaç bir İngiliz nazırlarının toplantısı: na t ver ı. 
kezinin Elbcıana nakl~dil - manzar•dır . Londra, 8 (Radyo) - Çe~ Belırad, 8 (Rad10) -
dlğt söylenme tedır. Bu tecavüz, loalll :ı ltalya berllynın Loodradon •Yfl • Belgrad radyoıu balyanın, 

Fr 011z Ye lnıtllz iOzete · anlaıma11nı k6 Qnd n mıı buluom 11 dolaylılle na Aroa•utluju ttıale kalkıt · 
lerl ArnavutluA"a kartı ltal aaumıtbr Bundan böyle Ak zlfltır mecllılne Harlcl)e Na· muı hldlıeıloln elıradda 
Y nıa Y ptıfı t~cavOz kar denizdeki \'e Y kın Şarkta zın Haltfalu rlyucl etllllf ıofıal .,. teeH rle karıalao · 
111ında nefretlerlai bildir- ki munzene deifıecektlr ' ı 
mekte müttefüstırler lnıtltere de bu me1elede Ur . 6 t dılı haber lerinin dojru o -

L d 8 ( A ) - in· alakadar ilk deniz de•Jettdlr Halıf al.ıs; Balkan ~ak p:; aıadıiıoı, çünkü daha ••Hl 00 ra, A merkezleılndeo aldı•• r• l 
ıtlız kablneal bu ıabab top . Bundan bö1le kati kararlar ı a naa hal1aaın , Yuıoı • .,,anın 
lınmıı, ••rlJetl 
tür. 

lar hrAkkında nazır •r k 
- Q "' r.erel<Ur.:ıt T l ah bOtOo mr:nfaatlerlnl ora· ıo r ım uf ICımat ırenııtıtır. op a 

Kral Ahmet Zoğo Dıfar b ir i zete de 1611• oeılr mak için temi at •erdtftal 

'
az yor· ıoounda bir tebll~ 

161termtıler Ye m6btm za 1 
• t id Ar· blldtrmfıtfr. Kral Ah et Zoğo Yunanistaıa mı 

iltica etti: 
«Küçük bir mlllettn tıtlk edılmiıtlr . Bu teb 1 e RadJO teLııx.ı ıudur: 

yiat verd l rmlılerdir . h ı. 0 dokl u ıt> 
llltne kart• Japılan cıaldmt navutluk meıeleıl a• 1 ti 

lıtanbul, 8 {Huıuıl) 
ltalyan askerleri bu ıabah 
aaat 9.30 da Arnayutlufun 
la6kumet merkezi olan Tı-

Fransız matbuatının 
nefreti: 

l·talyayı d ııab•tı Normal vHIJ•tl• 1akıa a 
her ıeyden evvel halyanıD vaziJ•tl huliı • en dili 
bu teıebbüıünde Akdeolıı nazari r mecllıloln dlnledlll a .det edıuil iımlt e • 

davaaı m Ycuttur » bıldlrtlmeldedtr. 10r. Yuıoılav - h lya ara· 
Parlı, 8 (Radyo) - BütOın 1 • d Uk Sovyet, ngıliz, TOrk müzakı- Nazırların • 1111 1 ı ı•oda doıtluk aolaımaaa ıazeteler hal1anın Arna•ul· ayrı · l 

ranaya ıtrmtılerdlr . lui• teoa•OzGn(i nefretle rılerl: Londra ctnrı daD me•cuttur. Bu an ., ... ,. 
Romadan veralen bir ha · karıılamaktadırlH . BJr baıka ıaaete de Sov mamalara karerlaıtırılmııhr. 16r• ltalJa, Yuıoıla•J• ••· 

b K A Q lçfn biç 
ere ı~re r•l Ahmet Zo· lilr ıazete; btıy6k bir lal- yet . loıllls ve lnıtllz . ·ı ürk Gelecek içti .. • ıun l .,aftlnl tbllt etmemek itin 

jo, AraaYutluiun artık IDY · r11ll1an mllletı olan ltalya- muzakerelerlnfn çabuk ndl- bir karar Hril•eadıtor esi' her tedbiri alacaktır. 
ka•emet edemı1ecek bir hale DID küçilk bir millete teca- celenmeıl ilzam ıeldlğfot, Yugosıaw-ltalyan gör şm 1 ltaly b6k6metl, Yu,oı· 
leldıfındcn yanında on altı 1 k [R d ] - ltal · b v6z için mukaddeı taaıdıfı ve karauııı ıfın rtı zama Roma, 8 a JO Kont laYyaya aal•tmenın biç lr 
otemobtl olduiu halde bu . cuma •iln6n6 aeçmlt bulun· nı ı~çmft bulundufunu ya . ya HartclJe Nazırı ıuretle thlll edtlmlyeceflnl 
ıiln [dün) aaat oa üç buçuk- l lçlll ıle dulunu yaıımakta •e ıöyle zıyor . Claao Yugoı •• e temin etmtıttr . 
ta Yunan hududunu geçe. demektedir: Loodr•, 8 (Radyo) - la· uzun bir mGlikat Japnutllf· 

~i;~~:;:~:lı:·:a;;:·;:er;i;~r ~:~::~::;~:!!ü~~~~~::k~:.:l Dört Rus torpidosu Bo· 
Parlt, 8 ( Rad10) - Ar- tali hldtıelerl içinde mü 

na•utlar Draçta ltalyan do dafaa için ıılaha aarılan Uk 1 d · t • 
D•omalaranın ılk - ıüoü aabl· memlekettir. Bu, buaünden gw az ar an geç ı. 
le çıluudılı bahrı1elılere IUbaren ıll&hlı bir devnolo 

kart• ıtddetll muka•emet katm olduiuau 16.termtk · •••••••• .. -=:.--------:-
:"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••'\ E . dı·ıen bu torpitolarÇanakkale-:R H . . .N : n son ınşa e . d i 0 e arlClye azı-; ye ilerlemişler ve Akdenıze açılmışl_ar ır. 
i 1 Ü 1 ta bul geldi ~ 0::1·:1~:!~: .~:.:·ı;;!,!d-:- GöringTrablusgarba gidiyor 
5 •••••• : nla bofu:atlı reç•n dart Ruı Roma, 8 (Radyo) - Ma 
• B G f k h t d ff • : torpldoıu , hiç durmadan raıal G6rlD8'ı refikası ve 
: 1 a en o rı ım a arı- : Hyrederek Çaoaklcaleye dof· maiyeti erkloı ile bfrllfue 

iciye Vekı·ıimiz Şükrü Saraçi ru flerlemfıler ve Akdeolze FforaDHY• attmııtır. M·::~ 1 
• • l\Çılmıılardır ,.ı orada bir mncidet e 
ioğlu tarafından karşılandı.i Ku• torpıdolarıma ıetUıa - dıkten ıoor• Kıılabırı1•1c [ 
; : met Dokta11 m11lOm deill · ıltmlttlr. G6rlflıto , or daa 

lat nbul, 8 (Huıuıi) - Roman1a Hariciye Nazırı Ga. dlr. Trabuluııarb •ldrcejl '
61

" / 

feoko burOo ıehrlmlze gelm11tfr. Ruı torpidoları, ıon za- _ı_e_n...;;ty_o_, _______ _ 

Dost devlet Nazın rıhtımda; bu sabah Anlııaradan lı - maolarda lnt• ol•nan en Sovyetler t rafında da alet ı 
tanbula ıelen H rlctye Yektllmlz Şükrü Saraçoğlu, Yalı, aul torphlolordaadır yardır. 

R 1 1 1 k l h Tok'o, 8 (A.A.) - Hıın . Berlfn, 8 (Radyo) - Man·ı emDIJet mOdilrü, oman1a orta e ~ ı Ye onıo oı ane J 
1 •kloıdeD bfldlrlldtilne töre, çuko budutfarınd apOD 

er'·lna tarafından karıı anmııtar. 1 d 
• 1 d 11 b S hl T Ma 0 .-ukonuo ıarp hudu kıtaatlyle Ruı ar arHID a 

8 . GafenkoJa Bllkreı e çlmlz Ham u a up anrı· ... 1 
k d dund. Jap•D •• Sov1et lu · vuku bulan ıon çarpıtma ar 

l h U'
t kalem mOdOrQ refakat etme te fr , ş k 

6•er e, uı d k talara araaında bir çarpıtma dan eonra Uzak ar ta •a . 
.a.nkara 8 (AA) - H rfclJe Vektllmfz Qa • ıam td k t k ıb ~ ' H olmuıtar. Bu çarpıımada zlyet yen en neza e 

let nbul ıttmlı ve bu acın lıtaobula ıelen RomaDJ• a - iç Jap•• aıkerl 6lmaıtDr. etmtıttr. 
N l!af• koJa mCU&kl elmuıtur. 

rlGlJO ltrl w 

ldaraıal <J6rlng 



S.t.YFA ; 2 

Memlek Umlzde zir tl 

maklne1Pttlrme m~vı.uu Oze· 

rinde tıaaıh bir ıurette Cum· 
hurlyet liükdmetl zamanın• 

tla çalıtılmıt ve btlbun haf· 
rlyat ılstemlle tohum hllhı 

meıeleıtnJn maklneleıtlrllme

ıtae bGylk bir •eçhe •eril 

mittir. Escamle köylOye 
200.162 lira kıymeUnde 

• 
7677 pulluk h~nı cdllmto 
•e prim •eritmek, tkrazat 

ta bulunmak •• barlçleD 
ılren pullukların 100 kıl o 

ıuna 10 ltra reılm almak 
ıurettle de yerli pulluk ima 

llthanelerlnln lnktıafına ça 
l11ılmııtar. Tlrk tlftçlılnln 

elinde bulunan tohumun ıa
flJetl 11tt1kçe bozulmakta 

•e mabıul A. •rupa plyHa 
ıındakl eıkl me•ldlnl bul -

mamakta olduluadan Cam 
harJ1et HOkilmet tohumun 

ıerl •• mlhanlld ıurette te
m hılenmHlne ehemmi yet 

•ererek mulltellf ıenelerde 
memleketin tartlarına u1ıua 

olanlarından gı2 adet kal 
b•r maklaHI mübayaa et-

mlı •• bunlarla k6yla te· 
bamu meccaaen temhllen 

mittir. Zlraatt motorlaıtır

mak ve btnnetlee lıtlbıallh 

~ofaltmak makıadlle muh 
teltf ıenelerde 573.545 lira 

kıymettatle 221 adet trak· 
t6r ahaarak çıftçl1• mQaaıtl 

ıartlarla daiıtılmıt ve çlf tçl 
elinde bulunan Trakt6rlerde 

yakılacak me•adı mütteıle· 

nln ıGmrlk resminin iadeli 

için 6. 76:1.920 liralık mua
fiyet reımt •erflmııttr. 

Ztral lıtlhtalltı \lOialtmak 
ı•JHlle takip olunan mo· 

torlattlrma mevzuunda daha 
ucuz mahrukat yakan mo · 

torlar1nın tamimi için me 
vaddı mOıteıle muaftJetlnlD 

kaldırılmaıı ve Hkt mot6r 
ler Hhn ahnar k ucuz mah· 

rukat yakanlaran tta11 ı•-

J•ılle 171 O numaralı ka 

Duala mevcut traktörlerJn 
kullanıldıkları senelerin 

amortlıl beıap edJlmek ıu -
rettle 3 5 milyon Ura taz 

mlaat verllsrek bunlar mev· 
kil lıtlmalden lraldmlmııtar . 
Kuraklıia lrarıı bir tedbir 
almak üzere ıulu zir at ılı 
teminin tamim ve aynı za. 
maada meml ketlmtzde bah· 
çe slraatıDın tetvlkln çalı 

tılmıı ve ıu tulumbalarına 

da mev dı müıt ile muafı 
yet rüıumu vertlmlıtlr. Ba~ı 
mOhtm ziraat fıtıbıal ıube

lerlaln maklneleıtlrUmlt esaı· 
ları da Cumburlyet HQkü
metl zamanıotla kabul ve 
taıdtlr edflmlt •• baıhca 
Pirinç, pamuk, 1 tlhsal edl· 
lın mıntakalarda kullanıl· 
mak (lzere pirinç harman 
maklnaları, Pamuk mibzer · 
lerl v çapa maklnaları t v· 
ıl edtlmlıttr. Çtftçlntn f a7la 
buılat elde et meal ne mGes · 
ılr olan faktarlerden blrlıt · 
de tohumdur. Tohum ne luı· 
dar iyi, muzır ve yabancı 

ebatlardan lrl bulunursa 
temiz •e fasla lllthıallt el· 
de etilltr. 

lı ! ih müe111e elerlmlz mem. 
lek Un ztrai ta rt larıoa U \' 

gun tohumlukların elde edıl-
meıi için latif uıulıle ça 

hıma tadar. Ancak bu gün 
çlftçl elinde bulUDl\D boı.uk-

tohumluklarao mlbanllıl •• 
ıera bir ıekılde temizlenme· 

ılne de ehemmiyetle yer .er
mek zaruretinde bulundu-

luodao tohum temizleme 
•e yarm tılnde tlmdtye 

kadar yapılnn den melerde 
on aeri neticeyi ıelektör 

makineleri verdlilnden ve 
ıelektörler hububat tohum 

luklaraaı izafi •larlılı, t•ktl 
•• hacimlerine 16re aymı-

rak yiizde 99 temlıllk aaft -
yeti temfn ettıklerlnden bu 

tohumla elde edilecek mah 
ıull• hel.:tolltre •ezalcle 

artmıı buluoacatnuian bin· 
netice ticari kıymeti de ylk 

Hlmtt olaealı tfipbedea va· 
reıte olma lcla bu maklnele 

rln de tohumlulıı: temtnl hu· 
ıuıunda •a1I mlkyaıta yar . 

dımları aasarı dikkate alın 
mııtır. 

Selekt6rlerde aynı zaman
da ilaçlama tertibatı da bu-

luodulundan temizlenecek 
tohumun tlaçlanma11 ıuretl 

le hHtahklara ve bllba11a 
ıilrme haatahilna lıarıı kati 

•• ••rl bir m6cadele temla 
etmlt olur. 

932, 936, 937, 938 Sene · 
lerlnde 185 ıelektör Gba· 

yaa edllmtı ve muhtelif lı 
Uhnl mıntakalaraada faali · 

rette buluodurulmuttur. Bun 
larla çiftçinin tohumlukları 

paraıı:ı olarak Hçtllp temiz· 
lenmekte •• çok mGımlr 

•ettceler alınmakta ve çift 
çl bunlara felkallde allka 

•e raib~t alS.termektedlr. 
V ekli etimiz t ıktlltıle faa-

liyette bulundurulmakta olan 
ltu ıel ktörlerle ı•mdlye ka-

dar 86 82 ... . 160 ktlo tohum 
tem tzlenmltUr. 

Tohum temizleme m6e1· 
ıuelerl meaatlerlle muhitle

rindeki tohumluklara hakiki 
bir •asıf vermektedir. An. 

cak bu aelektarlerl mem· 
leketln hakiki ihtiyacını kar· 
tıhyacak miktary• olmadı· 

lıodan bunların adedinin 
arttırılma11 •e bu huauıtakl 
faaliyetin bütün maniılle 

memlekete teımtl edllmul 
zarureti vardır. Bu gayenin 
kHa bir zamanda tahakkuk 
ettlrllmeal prenılp olarak 
kabul edllmlttlr. Bu ıuretlc 
Veklletfmlzlo aktif me1afıl 

meyanına ıtren aelektör 
tıı her HDe dah ıenfıletll
mlt buluaac ktır. 

937 Seaeslode zirai kom
bin lar thUyacı için 999 965 
liralı~ t b it tla l 55 traktör, 
41 harman makloatı, 7 bi · 
ç r döğer ve 246 pulluk mil· 
bayaa edılmtı ve bunl r Ve· 
klletımtze b ih mil ueseıt 
le•zl edtlerek hu mGe11eta
hD makine ıhtıyaçlarıoın 

mOhlm bir kıamı temin edil · 
mtı, ft ve tıltbıallerlotn 

ıenltl Ulmeala bOyQk im· 
klnlar vertlmııur. 

!Qu.DILI NiSAN 

Devlet Demir
yoll rı ka ro
su genişliyor. 

Ankara, De•let Demir· 
yolları umum mtdGrlüi6 
ailn 1939 bCUceat ıeçea ıe 
neye nazann 3 340.600 lira 
bir fazlalık an: etmektedir. 
Demlryollarımızda 1937 ıe 
aealnln ilk altı ayına nazaran 
1938 ıenetloln ilk ayıada y6z
de 15 ntıbetlnde bir artıı 
•ardır. Demlryollar tdareal 
hatlarımızın ıOobeıün ziya· 
deleıttilnl 16z 6nünde bu 
lundurarak teıkılltıaı tenle 
karar •ermlıttr . Halen 16 600 
kiti olaa kadroya 1426 kiti 
daha tlive etmek ıuretl l e 

18.026 kltlJI bulacaktır. ld 
re ta mtr ıılerlnden baı -
ka fevkalade ınıaat •e te· 
ılHt fçtn ıeçen sene oldufu 
ııbı, bu HDe de ıeklz mil· 
yon liralık taabhGt ve ıar-

ftyat icrası lçla Kamutay 
dan ıallbtyet tıtlJ&eektlr. 

Halkevinde 
Mimar Sinan 

• 
gecesı. 

BuıOn Halke•lnde b6yik 
TOrk nnatklrı Mimar Sınan 
için bir toplantı yapılacak. 

hr. 
Saat ~.Je da yapılacak 

olan bu toplaahya lıtlklll 
marıı ile baılanacak, mlUe. 

aklben Mtmar SJnaoan hayatı 
ve eHrlerl hakkında bir 
konferanı verilecektir. Eo 
ıoora da ıençler tarafından 
Mimar Sinan için aeıtr ve 
ıUrler okunacaktır. 

T6renden ıonra ılıı:ı perdelik 
bir de temıll verilecektir. 

Ça(Jışda 

Köylüye dut f idam dağıtıldı. 
Çağıı n biye merkezi tle 

k6ylerlne m6hlm miktarda 
dut fidanı tevzi edılmııttr. 
Hu ftdanlar k6y f ıdanlıkları· 
na dıkılmlttlr. 

8ıodırıı Bahkealr araaıada 
Çai•t naht1e merkezine ay
rılan kara yol fOH haline 
ıetlrl le cek tir . 

Taı huırlanmağa ba§la · 
mıthr. Yola hemen tU giln-
lerde baılanecak ve nlaan 
nihayetine kadar ikmal eda-
lecektlr. 

~~ 23 Nisan milli 
hakimiyetin baş/an
gıcıdJr. Bunun için 
çocuk bayramı o/a
rak tesit edilmekte
dir. 

~.;r Yurdun muhtaç 
çocuklannı mesut 
görmek hususun
daki asilane, insani 
düşünceleriniz Ço
cuk Esirgeme Ku
rumuna yılda vere
ceğiniz bir lira ile 
tahakkuk edebilir. 

Çocuk Esira-eme Kurumu 
C•nel Merkezi 

aı 

b ş 
n lık 
dı. 

Köy işleri IJze
rinde yazı ile 

uhabere. 
Yo lamanın nasıl yapıla.cağı
na dair r.saslar tesbit edildi. 

V azlfelertnlo mahiyeti ve 
ehemmiyeti ıtıbarlyle daimi 
ıurette tılerl batında kalma-

. ları ll:ınm ıelen k6y muh
tarlarının de•let daireleri•• 
ve bılba11a karakollara ıık 

tık çajmlmaları, bir çok 
k6y itlerinin zamanıada aö· 
rOlmemealae meydan •er· 
mekte •e mubtarl ran ıtdlp 
ıelıtlerJadeo mltevelltt ma1-
rafları da köy b6dcelerlne 
yOldettlmektedlr.Dahlltye V •· 
klletl bu yazlyete Itır ıon 

•ermek üzere yenl bazı ka
rarlar almıttar. Bu kararla
ra ıöre k6y muhtarlara ka • 
nunların ıarabatle göıterdtk . · 
lerl buıuılar dııında daire· 
lere •• karakollar çağml· 

939 SenHl hayvaaların 
kaJıd muamele•I aamaaı 

gelmtıttr . I<a ıd tıt için ata 
iıdakl e1aılar teıblt edllmlt 
tir: 

1 - Her hayvan 1ablbf 
1 nlıaadan 15 olıan akta 
m na kadar ha •yaaın bu 
lunduju mahallin belediye 
Yeya mulatarlarına mOraca· 
caat ederek hayvaaını ka · 
yıt ettirmekle beraber kayıd 
deftet-tntde imza yeya m6. 
hürllyecek Ye ya parmak ba · 
ıarak mukabtllnde kayad tl 
mObaberl alacaktır. 

2 - Kayıd müddeti için· 
de bay•anlarının aerek bir 
kıımıaı ve ıerekae tamamı· 
nı o k6ydea diler köye 
nakil edecek olanlar beledi · 
ye •eya kay mubtarlıjına 

mQracaatla nakil ilmühaberi 
alacak ve vardıiı mahal· 
de vize ettirecektir. 

3 - k.ayıd muamelitı 
bittikten •e yoklamanın 
baı1adıfı 22 otundan ıonra 

yoklamanın devam ettlil 
müddette hay•anlarını bir 
k61den dlier ki>ye nakH 
edeoek olanlar bebemelıal 
yoklama memurlarına mü 
racaatla yoklama11aı y ptı · 
racaklar ve1a yoklama me 
murları ıelınceJe kadar 
hayvaalarını nakil edemt1 
cektlr. 

4 - Yoklama mGddetl 
ılrea 22 nisandan takıft 

milddetl içinde ahar kazala· 
ra bay••• çıkarmak lıtl 
yealer ellerindeki uyım ka· 
J1' tlmiibaberlerı!e maliye 
varld t dairelerine müraca· 
al ederek aayım •erıtlerlnl 
yatırarak behemehal ifraz Ye 
nakli tezkerelerl almaları 
mecburidir. 

5 - Kanun hükümlerine 
ıöre 1apılacak muamele yu· 
karıda izah edtlmtıtlr. Bu 
huıuıa ıerek hay•an aahlp· 
lerlnfn •• ıerek muhtarların 
dıkkat etmeleri vazifeleri 
cümlestndendtr. 

' mıyacak, herhanıl bir it 
hakkında aıal<kmat alıama

ıı ilzam ıelen ah•alde kl
çOk ·mikyasta birer beledi
ye demek olan k6y idare
lerinden yazı ile izahat lı

tenecekUr. 
ıCT7 --

iki tiJtiJn 

kaçakçısı. 

D ı . lobtıarlar takip memur· evlet iş etmesı. ları •e jandarma tarafından 
(Baıtarafa birinci ıayfada) 

meılne Yerilen Yazıfelerla 

en batında gelmelrtedır. 

Bu makHtla Jıletrneler 
yalnız tomruk lıttbaal ede· 
rek lıtaayoolarda, plya1aya 
arz etmekle kalmayacak ay
nı zamanda fabrtkuyona da 
ıırecektlr. Bu suretle bat 
tan nihayete kadar ayni 
ormandan •i•cı keatllıten 

ıonra onun kere1te haltne 
ıetıralme.lne kadar olaa b6 
tüa teknik ııler de•let ma
rıfettle 1ap1lacak ve böylece 
kere1te plyualarında ar da 

sırada ıörülen •e normal 
olmıJan lnlt ve çıkıtlara 
me1dan ••rllmt1ecekt1r. 

Her t•Yden e•vel mıllt 
Hrvet olan ormanlarımız• 

planlı bir ıekllde lıletmeyl 
ve ondan plan mucibince lı· 
ttfadeyl bir pronılp kabul 
etmlt bulunuyoruz . 

letanbul Bendlerlnl koru 
yan ıüzel Belırad ormanla 
rımızın orman f akülteıt t 

raf ındao bir öğretme reviri 
olarak tdareı) tıabetll görQI. 
müı olduiundan bur d da 
bir mektep reviri açalo>11hr. 
Bu revirin an m kaadl rın

dan blrtet ve belki en mü· 
btml ileride orman meale 
ilode çalııacak olan ıeçlere 
bir tatbikat aahuı olma ın
dadır . 

Eıkıvehtr vtllyetl dahilin· 
deki Sömdöken ıllııleılnde 
de bir tılctme reviri kuru 
oyruz. Bu tıe alt bütün 
eUldler ikmal edtlmft ve tat 
bık t ıeçllmtıt r Bu ıu 

r tle Anadolu merkezinde 
de kereste fıtıhıalitı ynp .. 
mak ve ihtiyaçları yer yer 
kuıılamak mOmkfio olac k 
tar . 

GörOlen bu lşlerd o baıka 
ileride açılacftk revlrlerden 
de k11aoa b b11tmelıı: muva 

fak olur. Çoruh •e Gıreıun yapılan aramada G6nenln 
•lllyetlerl dabıltnde bulunan Salça kö10nden Topal Oı · 
ve bu yaz tamamen tatbik m n oğlu Alı G6rende 170 kilo 
ettlrHen Ladin ormanlarında Japrak tütüo, bir bavao, iki 
HllGloı lıttbaaltne matuf btr bıçak buluomuı ve yaka · 
ııletme kurulaeaktır. HenQı lanmıthr. 
eıulı bir tekilde tıtıfade Tuzakçı kö1lndeo Kur· 
edllmemtı bu Ladin orman· ıun Alide de 20 kilo kı
ları çok muhtaç o1dujumuz yılmıı Ultüo. bir hana ve 
aellQloı maddealnl temine üç bıçak yakalanmııbr Ka
bir hayli yarıyacaktır. çalcçılar adliyeye teıhm 

Etudlerl ikmal ettlrtlmtı eddmltlerdlr 

olao Bolu ve Karadere or -------,-# 
manlarına dofru lıletmelerl ,_ ...... _R __ A.DYO ~ 
tevıl etmek •• buralarda - ANIARA RADYOSU 
da yeniden revirler açmak 
üzere tedbirler alınmakta· D11/ga Uzunluğu: 
dır. · 8Qy0k aiaç ıervetl ıh- 1639 m. 183 Kes. 120 JCvv. 
ttva eden •e bu ıon tıletll· T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 KYY· 
memesi dolaytıtle her ıene T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

binlerce metre kDp atacın 9 4 - 193!-'l Pazar 
ç0r6mealne t•hlt olduiumuz 12.30 Proiram J 2 35 Mü· 
bu ormanlarda teala edile· zlk [Kilçilk orkeıtra - Şef 
cew de•let tıletmetl y lnız Necip Aıkın] 1 - Bru11el· 
o 1ervetfn milli aerma1e1e maoı- Felemenk ıulllndeo 
ala•• olunma11nı temin et· [Atk ıölü] 2 - Leopold -
~ekle kaloıı1acalc, 101 za· Yeni dilnyanıo eıkt ıarluları 
manda cıvar halkın ıeçlo · 3 - Pacherneıı- V•1an•' 
melerlnl de ıeoıı mlky ıta nıo cazıbcal 13.00 Memf~· 
kolaylaıhrac ktır. Karabük ket H l a1are, ajanı ~· 
re•lrlmlzln bu ıene aarf elti· meteoroloji haberleri, 13.15 
il takriben I00.000 lira o MGzlk [KüçQk orkeıtra -
civar halkın keteılne ılrmtı Şef: Necip Aıkm) 4 • Sblllı 
buluau1or. - lıpanyol danıı 5 - Haoo' 

De•let ııletmelerloln T6r. Löhr - Memleketten melll" 
ktyenln her t rafına defıl- lckete - Muhtelif memleket· 
dıjını ve kanunun kudettl lerln melodileri üzerine R•P 
ıe ilde her vtllyelle deYlet ıodt 6 Arnolt Meııt'' 
Jıletm ı;I kurulduiunu ıör- -Bohem1a repıodııı 7 -', 
mek DO kadar meıut bir H uberger Şarkta tııo>I 
hidfı olur. ıullten «Ç ımede» parça•• 

Milli servetlerimizden en 13 50 Türk müzljl Çalaol•': 
büyüfü bulun o ve hallcın Vecihe, Rüteo Kam, Ce~d' 
11hhatma, korunmaaıoa, yur· Kozan Okuyan: Naci Rıı• 
duo müdaf sına doğrudan Abıekan 1 - Oıman be11" 
doiruya müe11lr olan or· Hıcezkir P•trevl, 2 ;. 
manlarımızm makQ\ ve ıu· Lütfi beyln-Hıc zkir ı•' 
Crlu bir tarzda devlet elıle s,.n. Doldu ıönnl. 3 -- tı• 

/ folettlmeılnt temin eden ka kımın - HtcazkAr ıarkı 
d 

,. 
ounlan vOcude getiren Cum Bekledim ta fecre k• ~I' 
hurlyet HnkOmetlmlzln bu 4 - Hacı Arif beyla -

1
1 

hareketini ae kader alkıı· hovent tarkı - BfD b" 
laaak 1•rltltr. (Soau d&rdQoıQ ıayfıd') 
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UZAK SARKTA 
OLUP BiTENLER 

.Ao•DTürkdtltnın Ttfrlka11: a11aaaaaaDaaaaaaao._ 
~ - ~ 

! CEN(iiJ~ l0IAN 5 
Q a 
\ 0 Ya4arı: H. l .. A.KP Çeviren: 1:.:,\ \'ER ATA/• RA T ._: 

•o ov 
oaaaaaDaaaD Tefrtka Nı 40 aaaaaaaaaa•O 

YOkıek daflar111 Ozerlndekı 
ıehtrlerden,dere kenular1nda 
ki çadırlara kadar her yer 
de onun, KataJ de•letını 
mailı1p etti il •e ta uzakla . 
ra kadar uzanan eerarenıız 
Budlıt Katayın nOfuzunu 
kendi ıahaıntla topladıiı ıÖJ· 

leni yordu. 
Şimdiye kaclar daim• ta 

kip •• tazyik olunan Mo
lollar emniyette •e her tür· 

•lo ••raiden muaf bulunu 
Jorlardı. Karla Tıbetlarde. 
bu, biU6n dOa1ada dtnl kin · 
lerfn en çoffUD olduiu dl . 
Jarda Boozolar, Lamalar ve 
•ollalar •JDI hukuku bafs 
bulunu1orlardı ve dini ıü 
kaou thlll etmemeleri tçl de 
leau emirler al•ıtlardı . Ya· 

HDID aölıelerl ta oralara 
kadar uzanmııb · Hanm el
çileri, uzun aakallı Katayh · 
far, fatihin yeni kanunlarını 
tlin etttler ve memleketi 
lntıaama •oktular; Mubultntn 
demir yumrukları altında 
ezilen Kalaya mümküa olan 
kolaylıkları bulmaya uirat 
tılar . 

Muzaffer Çepe No1oaa, 
kervan yolları üzerinde d6rt 
nala koıao pottacılar, ha · 
nıo, bin beyaz burunlu ah 

aldığı haberlDt ıetırdıler . 
Hanıo hiddetini zapt ede· 

eek •eya etmtyecelı, her 
aıhal ı 19, Çıpe Noyon Ka · 
rakoruma aYdet etmlyırek 
alaylarıoı Ttbetto daflarında 
lıı~••••ltodfruı•J• d•Y• .. et· ' 

TO DiL 

1 gilt eye v 
şeye düşr . 

ti. DGn1aoıo baıka tarafla 
rında yapılacak batka itler 
vardı . 

Fakat BOtüo (Şlmail Aı 
ya)da, ıüneı bulutların ar 
ka11ndan çıkmıı aıbt ani btr 
ıulh •e ıükCln büktlmferma 
olmaya baılamııtı Çtoden 
Aral aalüoe kadar yalnız bir 
tek hlktm vardı •e bir ba · 
kire, bu ıı6çebe devletto bir 
tarafından dtier tarafına 

ıartına bir çuval altın tle 
ıtder ve oaa hiç kimse clo 
kunmazdı. 

Fakat, idare me11ullyetı, 
zamanla, ıOlıı.iinet btlmes fa· 
tıbe klfı ıelmemeye baıla · 
mııtı. Bozkırların uzak kö· 
ıelertoe kadar uzanan kıt 
avlarından da artık bir zevk 
almama~• baılamı ttı Bir 
ıno Karakorumdakt pa•lyo
nunda otururken zabitlerin 
den birin• dilnyada en ba 
yGk ıevktn ne oldufuau 
ıordu . Z:abit kııa bir tered· 
diltteo ıonra ıu ce•abı •er· 

dl: 
- · Genlı bozkırlar, par· 

lak ~, , .... ,, ııblPI•• , .. aı-

rukfarıo üzerinde olduiu 
halde ateıll bir beygirin üı . 
tande ıerl ayaklı bfr avın 

peılnden kaımak .. 
- Hayır, düımaaları 

mah• etmek, onlara önCiade 
diz çökmüı ıörmek onların 
atlarını •e mallarını zapt et 
mek, kadınlarının •••eyla· 
1101 duymak . lıte bu en bO· 
yQk zevk. 

Taçlar •• tahtların hAkl · 
mi, aynı zamnda AUabın 
kırbacı idi de . 

Onun gelecek ffl yene 
fOtuhattı ve netice mühim 
olarak bu defa garba teca
vOz olunuyordu. Ve bu da 
çok garip bir ıekılde •uku 
buldu. 

Oçüncü fas/Jn sonu 
On ikinci kısım 

Seylül is/am 
Bu zamana kadar Cenılz 

hanın htklmlyett yalnız uzak 
AıJaJ• münhHır kalmııtı. 
Boz kırlarda bir ıöçebe ola· 
rak . yetlıen o, tik defa ola· 
, 1ıı "9'--Y ılleıtod• medeıı 

he 
•• 

diia1a ile tel&kl etmlttlr. 
Fakat Kat•J•D tık ıehlr · 

lerf onu ce:ıb edememlı 
ve Cengiz hın tekrar yata· 
nının yetil otlaklarına a •· 
det atmlıtl· K11a bir mGd. 
det e•vel, GOçlok: ile J•P•· 
pılan muharebe dolaylılle 
ıılim tacirleri orta Aı1ara 
duhul etmııler •e dOnJ&DID 
dlfer kııımları hakkında 
ona malQmat ıetlrmlılerdı. 

Şimdi o, hudut daflaran•D 
öte taraf ınd•, çiçekler aça• 
ve tenenhı bfç btr mevıt· 
mtnde kar ıarrolyen .... ,. 
lerln ve .Jonmı1ao oeblrle
rln me•l:Ul olduiunu 6fren
mlttl Orada HDlfn •• la
Hnlar ile dolu ye (Yeo·ldnı) 
den de (Karakorum)dan da 
eıkl muazzam ıehfrler var 
dı y • garbın bu k111mrarın . 
dan •elen taclrler en 
mOıteıoa çelik lnlıntlar, en 
ı 1ı zencir zırhlar, beyaz ku. 
maılar ve kırmıu deriler 
ıetlrlyorlardı; anberler, fil 

dr••rl, tlrltlıler •• rubıalı1 

IA'fJ..A ı J 



· Jngil ereye v 
lngiliz olan her 
şeye dcşman 

olan ad m. 
(Baıtarafı GçlacO ıa7fada) 
bir nefret beslemeie baıla· 
mııtır. 

O zamandan bu zamana 
kadar lagtltereye •e lnılll:ıs 
olan her ıeJ• k6tG16k ede
cef ine yemin etmlıtr. 

Londradan ayrıldıktan ıoa· 
ra Seylla adalarına ıltmtf, 
lludlıt papH olmaıtur. Pa
pu 11f atlle lnılllzler aley
hin• propaiandaya baılamıı 
fakat oradan kol lmuıtur. 

Seylindan ıoara Şimali 
Çtne ıttmlf Ye Şao -ICunı 
lıml altında bir Çtn •lt:ll 
olarak Çtahler ara11nda ye· 
al bir dlal cere7aa u7aadır
mııtır . 

(Hakkın Btrllll) namı al· 
tıad çahıan bu yeni e re
yan, Japonlar lehine •• la· 
ıllızler ale7blne propafaa. 
dalar yapmııtır. Son iki yıl· 
dar Japonların Çin toprak· 
lanndalırı muuff erl7ane tler· 
le ltlne Llnkohnla propa
f andalara da çok 7ardım et · 
mittir 

l:.tnkohn halen Çındedlr. 

59 Yaııada olan serseri 
benfiz çalaıabtleeek kadar 
ıenç ı6rGDmekte olup Ma· 
carlllaaa dönmell lıtemtı 

•e •atanına hizmet edece· 
flal bıldlrmlıtlr. 

Radyo 
( Baıtarafı ikinci aayfada ) 
•efa, 5 - Nuri Halil Poy· 
razın - Ntba •ent ıarkı -
Bir ıonaal, 6 - False Ka· 
pancının - Nıha•eat ıarkı 

- Gel ıBzelım, 7 - fatze 
ICapancınıD - Nıha•ent ıa:ıs 
Hmalıt . 14 20 - 14 30 Ko 
nuıma [Kadın ıaatl - Çocuk 
terblyealne dair] 17 30 Proi· 
ram 17 .35 MGzlk (Pazar ça11 
- Pl.] 18 l 5 Konuıma (Ço
aulr ıaatl] 18 45 Müzik [ Şea 
oda mOzlf 1 - İbrahim ÔııOt 
•• at•ı b6eeklert J 19. 15 
TGrk müzlfl Çalanlar:JHalıkı 
Derman, !ıref Kadri. Ha
HD Gar, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Celll Tok. 
•H· 20.00 Ajanı, •e mete· 
orolojl haberleri, 20.15 TOrk 
mOzlil Çalanlar: V celbe, Re· 
ıat, !:rer, RGıen Kam, Ce•· 
det Kozan Okuyanlar: Muı· 
lafa Çatlar, Safiye Tokay. 
1 - Maıtafa Çaflar-Mu· 
ha11er P•tre•J, 2 - Haeı Arif 
be7ln - Muha7yer ıarlu -
Humarı yok, 3 - Hacı Arif 
beyin - Mulaa y7er ıalu -
llttmaa etmele, 4 - Hacı 
Arif beyin-Muhayyer ıarln 
- Efem ıtmdf eller ı6züne, 
5 - Ruıeo Kem - Kemençe 
talulml, 6 - Rüıen Kam
TürkO - Bahçe dl•arıoı •ı 
dım, 7 - Rnıea Kam-Mu 
bayyer ıaz temalıl, 8 -
Naılbfn-Mehmet - Hicaz. 
kir ıarln- G6rmezaem eler, 
9 - La•tacı Ovrık- Hıcaz
klr ıarlu- Meatlm bu ıece, 
10 LaYtacı Ovrlk - Halk Tür · 
kGıG - ICarııda kara 7onca. 
21 .00 Memleket ıaat ayarı. 
21.00 Neıell pllklar -R. 
21.10 MGılk [Rl7a1etlc•m
luar laaadoıu - Şef: lbıaa 
Kın,er] 1 - Valter Meler 
- Marı, 2 - J. :;trau11-
Maı Tuna (Valı] 3 - M. 
Mou11orıık7- Çıplak dalda 
bir ıece, [Senfonik parça} 

4 - G P11octaı - «L' Toı· 

ro oıu 

Balıkesir Evkııf' ı ödü üğ .. nden: 
Emvali aytl 
menkule No: 

93 

Clnı l : Nevi: Muhammen bedelt : 
Ltra: ~. 

( Arsa Gazl caddeel •e Beher metre murab· 
( Ara Gazi ilk mektebi baına iki lira ellt ku 
( Ana karııınoda ruı. 

126 - 16 Dokklo Ya1macılar eaddeıt 1800 • 00 
127 - 20 (( « (( 1000 00 

18 « Cami çeıme ıokalı 50 00 
19 « Sülüklü « 100 00 
29 « Yeıtllt çıkmaıı 1000 00 
30 « Bıtadır caddeal 300 00 
53 4C Sobacılar nam dıler koıumcıl"r 400 00 
75 Bahçe lıtaıyon anbarı arkaıı 1000 00 
76 Ana lıtHJOD helalar 6nQ 400 00 
13 Han anaaı IEıktcıier ıokatı 4000 00 

t ıO Tarla Paıak6J cl•arı ça1ır 125 OD 
118 « « Kıllık çcı esi 250 00 
l 20 « « Atçı dereal 800 00 
121 « « Taı alt ı 10 00 
125 « « Tahir çeım al l~O 00 
127 « « Ulu mezarlık 680 00 
128 « Orhaulye aıcı dereal 300 00 
129 « « « « go oo 

Yukarıda mevklt •• clnılerl de mubam en bedelleri yasala ·nluf ıayrl menkuller 
temltken aatalmak Oa re2~·3·939atıDOnden itibaren yirmi ıOn milddetle açılır artarma7a konul-

muıtar. 
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• 

Os a ıBa k Si 
M mlekette tHarnıf hareketinin lnk118fına lalamet 

arzuıunda olan Oımenh BaDkuı, Aile Sandılı (Ta· 
ıarruf CGzdanı) beıabına te•dlat yapanlara kura ke· 
ııdeıl ıuretfle •ı•fıdakt llrremlyelert te•sfe karar ver
mtıttr . 

Keıtdeler 25 mart •• 25 eylQI tarihlerinde icra 
olunacak •e her keıldede •t•iıdakl tkramt1eler da· 
lıhlacakbr: 1 Tlrk liralık 

1 1 aded T.L. 1000 -
.. • • 2Ş() -

- 1 • » 100 -

1 ;~: : ~~ : 
" Yani c•maa 85 adecl T L 5 000 . 
4il Tlrk lir lık 6kramlye. 1 Atle aandıj ı beaabıodakl mevduatı kuranın keılde 

l 
edildlil tarthe tekadd6m eden altı ay ıarfHJda: ~ 

T. L. 50 - TGrk lır .. ındaa •ı•I• dütm•mlf olan ~ 1 her madl bu keıtdelere tıtırak edıe cektlr. er 
·~~~»lit~~~~»r.:~ı =-- • --~ ... ..... -., 
1 DOKTOR 

ihale 13·Ntıan-939 perıembe ıaat 14 de Va)ufıar ıdareıtnde yapılacaktır. Mu•akkat 
teminat muhammen bedelleri (izer lnden yüsd y~ds buçuk r akıt Ve banka teminat 
mektubudur. Tallpler•n ıeraltf anlam k ve peıy ıQrmek üzere bu m6ddf't içinde Vakıf
lar ıdareeine ıelmelerl ilin olunur. 1 Fahriye Altaylı ı 

--------- ıKADIN HASTALIKLARI VE OOGUM BİRİN· ı 
Uzak Şarkta 
olup bitenler. 

4 - 1 -64 

Konııkpınar köyü • et sıNtF MüTEHAssısı 

(Baıtarafı Oçüncü Hyfada) 
Japonya1a Aıyadan taıını 

tarafını toplamak 1olu ı& · 
zilkecektlr. 

Bır defa biz, yeni bir 
Ueak Şark kurmak Olk6m0a 
den Yaz aeçecek oluraak, at 

tık, tmparatorluiun lıtlkbalf 
tehlikeye ıırer. 
Şu bal de maarafı en •ı• · 

fı, 100 000 mıbon yene 
_ balff olacak oo 711lık bir 
harbe hazırlanmak rerektlr. 

Çtnden relen haberlerde 
burada mllll rubun 16n ıeç • 
tikçe lnkııaf ettlil, hOlr~-

metlHe olsam •e teıkıllt 
•erildiği •• ziraat •e ma
den ten etlerinden lıttf ade 
olundufu, her ıen kendini 
biraz daha tophJaD Çının 

dııarı memleketlerle temH· 
larda bÜlunmaıının lmklola 
rını buldufu bildirilmekte· 
dır. 

Her ne kadar eldeki •a · 
11talar •e malzeme için çok 
mükemmeldir, denemezıe 
de Çinliler bunlarla da ec· 
nebi mOe•eha1111larıa takdı . 
rint celb edecek ıurette iyi 
çalıımaktadular. ' 

Nortb Chlna Her ld ıa
seteılnla, Japonların elinde 
bulunduiu ve Japon otorl· 
teılnlo ıaret aaflam olduiu 
Hnılan ıımaU Klanıeada 
oturan yabancı bir muba . 
biri bu hlktmtyettn ne ml· 
naya ıelntflnl ıazeteılnde 
izah etmektedir. 

BurHı zeoıln bir pamuk 
ekimi b61aeaıdtr . H lbukı 
daimi bir Gertlla içinde bu· 
iunan hGkQm t buradaki 
çtftçllerlo pamuk ekmeleri -
•l yaıak etmlı •• onlara 
hububat ekmeye zorlamıı-
tır. 

Bu çete hülıidmeU, Japon· 
lar tarafındea zapt edilmlı 
olan demlr,kömGr mad~nle 
rlyle tuz ocaklarını da ha 
rap etmtıtır . Şimali Çıode 
de aynı Yazlyet •ardır . Yük · 
Hk dallar araıında bulunan 
madenlerin vaılyetl GerH· 

ea • a4lı operaıından Selekı 
yon. 22.00 Anadolu ajan11 
1 Spor 11rvlıl) 22.10 MDzlk 
[Cazband - Pi], 22 45-23 
Son ajanı haberleri ye J•· 
rıalll rofram. 

l•h• iyar heyetinden: • Muayenehane: Millikuvvtller caddt'sf No: 134 • 
l lf PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 • 

Kira it ve bardak ocıklan •ı DEN ıs zE KADAR HASTALARINI KABUL vE 1 
TEDAVi EDER. • 

Konakpanar nahiye merkezi köy ıahıtyetl ma•evl7eıl- . • 

ne alt kiremit •e bardakbane oeakl " açık artırma tle - • •• .......... • •••• 
icara verıleceiloden taliplerin 4 · 4 -939 ıünüoden 14- 4-939 

cumıı ı<lnO akı~mıoa kadar Kona~pınar nahiye merkezi Balıkesir Vilayet p. T. T. 
muhtarlıfıoa muracaat etmeleri ilan olunur. 

3 - ı - 12 Müdürlüğünden: 
------------------------- ldaremls 939 aeneel direk ihtiyacı lçfn Durauobey Su-

Bı lıkesir belediye 
· riyasetindeıı: 

Atatürk parkı ıaztnoıu ıartnameılne ıare iki ıen• mOd · 
dotle ve pazarhkla icara verilecektir. 

Tah~in bedeli 600 llrad1r. Pazarlık 26 4 939 tarihinde 
çarıamba ailn6 aaat t 6 da Belediyede yapıl acaktır. Talip 
lerla Beledlye1e müracaatları tlia olunur 

la için ne kadar el•erlı\ t 

IH Japonlar için o derece 
müıaadealzdlr. 

Huoanda ve Çanıçe (be· 
rinde Çtahlerln kazandıkla · 
rı b1ldlrfle11 muvaff aklyetler 
o kader ehemmlyeth defllıe· 
de Japonlar tarafından ya
lanlanmaktadır. Jııpon teb 
lıtlerlnde bu taraflarda mu· 
barebe vukua geldlil hak 
kında btr tek satar bile bu · 
lunman•aaı mlaaladar. 

Halbukı bu tebltilerde 
aylarca evve l Çın muk ••· 
metinin yok edtldiil ıanılan 
bir takım dallık' b61gelerde 
çarpıımalar •ukua ıeldlil 

bıldırl liyor .. 
lngllt~re hükümet inln ı&n 

ıeçtıkçe Çine devamlı •• 
ıGrekli bir yardım ılyHetl · 

ne dotru ııtUil umuml7et
le kabul olunuyor. MeHfe 
afn uzeldığın rafmen Ame· 
rlkada da Çine yardım ar · 
zuıa duyuluyor. Eier bu 
ıerçekleıecek ve demokra 
ıtler kuyvet ~ulJ nmak yo 
luDa ıapacak olurlana Ja 
ponyanın emelleri aar ıla
calctır » 
Great Brıtaln aad the Eaıt 

Alman-Leh münasebeti 
«Son haftalar içinde, Le

hletanda Alman - Leb doıt· 

luk muka• IHIDID tubu1l• 
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telifi kabil o\mıyaa hır ı<i 

rO had•ıelerl Alma 
Alman balkı bOyGk bir 
ıolukkanlılılda karıılacılı. 
Leh tebaaıı Almanlara kar · 
11 taarruz edildiği aıbı Al 
manlaia karıı dGımanlık te· 
sehürleri 1apıldı . 

Son haftaların hldlıelert 

ıuolardır: Çekoılo•akyanın 
ortadan kalkma11, Bohemya 
ile Moravya da Alman bıma
yealnlo teal ıl, Slovakyada Al
man btmayeıfnta lllnı , Me
mell11 ana•atan tlbaln 

bu hadiseler bütün dOnyada 
olduiu ılbl, Leblıtanda da 
teatrlnl 16.terdl. V arıova 
komıu Almanyanıo kuvveti 
zlyadeleıttf ini beıaplamıya 
koyuldu. 

Fakat. ıururlu •e ıuürlu 
bir mttlet olan LehlllerlD, 
bu bldf1elertn netlceıtnde 

kendilerini küçilk ve zayıf 
g6rmek için hiç bir ıebep 

yoktur. Bu b6yle olmakla 
l>eraber Alman de•letl de 
bu tnkltafta Leblıtaoa baı
ka ıözle bakmak 1 çlD bir 
ıebep ıörememektedtr . 

Bundan dolayıdır kt, bu 
lnklıaf, mevcut Alman-Leh 
mukavelHlne hiç uyıun ol 
mıyan tezah&rlere ••ılle ol
malı idi.» 

Fraakf•rter Sa1tuaı 

ludere ormanından keıllmek •e Dunuabe1d• teıltm edil -
mek ıarttle (6 7 · 8 · 9 · •e 10) metrelik 300 •e Edre· 
mıtte Kavsalala Gıcıkdere ormanıadan kHilmek •• Edre
mttte tcıllm edilmek ıartıle 6 •• 8 metrelik 130, Bahkeıtr 
balaban demirci k111fı ermaaından keafllp Balıkeılrde teı
lım ıartlle 6 · 7 · 8 · ve g metrelik 170 çam dlrefl 28-3-939 
dın itibaren on beı ıiln müddetle açık ekıtltmeye konul · 
muıtur. ihale 11 4 939 ıalı ıGotl aaat on beıte P . T. T. 
MGdürlOIO bınaııoaa yapılacaktır. Dursunbey dlreklerl•ln 
altı metreltklerlne bir lira elli kuruı yedthklere bir lira 
dokıao kuruı ıekfzllldere iki ltra kırk dokuzlara iki lira 
dokıaa altı kuruı onluklara üç lira 7etmlt bet lıuruı . Ba -
lıkeılr direklerinin altıların• altı lira yirmi btt yedelerfoe 
altı lira yetmlı bet aeklzlerlae yedi lira yetmft bet do 
kuzlarına 11ktz lira yetmıı beı kuruı, Edremit dtrelderlnla 
alta metrelllderlae Gç lira elit aeldzllklerln dört lira bedel 
tahmin edllmlıtlr. Talfp olanıarın •e daha (azla izahat al· 
mak lıtlyenlerln P. T. T. ModOrlDlüne mQracaatları. Ve 
ihale ıftnü depozito al.çelertle muayyen ıaatte hazar ltu · 
lunmalara lllo olunur. 4- 1 - 65 

Balıkesir vilayet dainıi 
encünıeninden: 

1 - Balıkeılrde Anafartalar caddHlnde tdarel huıuıl
yeye aıd ılnema blnuı 1 haziran 939 tarlhtaden lttbarea 
may11 944 ıeaeıl ıoouoa kadar beı ıenellil aenellk mu· 
ham men bedeli olan 2000 il ra Gzerlnden ıartoameaı nıu

clblnce icara Yerilmek lzere 1 nlıao 939 tarthlnden itiba 
ren 20 nlHn 939 tarihine r&1thyao perıernbe ıinGı 16.30 
da lhaleıl yapılmak üzere 20 s6n müddetle açık artırma
ya konulmuıtur. 

2 - Mu•akkat teminatı bet ıenelık muhammen bede· 
linin 7ekuou olan 10.000 llra üzerinden yüzde 7 5 beıalttle 
750 liradır. · 

3 - ihale muayyen •akitte bül&ümet dalrealnde miite. 
ıekldl Vlll1et Daimi EncGmenl tarafıod•n yapılacaktır. 

4 - ŞartoameJI ılrmek •e bu buıuıa dair maltmat 
almak fıt17ealer her rGn encümen kalemlae müraaaatla 
muka velenameyl ıörebtllrler. 

5 lıteklılerlo ma•J1en ıOo •e aaatte muvakkat te 
mlnatıoı mal 11ndılına yatırdıf ıoa dair makbuz •eyabut 
banka mektubıle Vlli7et Datmi Enclmenlne mlracaatları 
ilan olunur. 
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Buıldıfı Jer: VlllJet Matbaa11-Bahkeılr 


