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f ürk çiftçisi Tarım Bankasına olan 
, ~orçlarınr 15 ~llda ?~i~ecek .. . 
11p~n Kamutay tarafından kabul edılen kanun Turk çıf tçısının hayalında ~ır 
l<aonum no~tası olacak ve onu iç f erahhgı ile tarl~sı önünde çahştıraca~ftr. 
Jııe:u~ay turafındun kabul her biri beş l i r.ıdnn aşağı mal bir sebop ıl<' birkO.\' 

Bıııık ~ır konunln 'I'orını düşmemek üzere t ölü ilk bölümün lıir kısmının eya 
na knsın.n 19Jl yılı sonu- 1~ '36 yılındn ulınacıık ve hepsjnin sonraya bırnkılmu-
~encialdar olun ipotekti ve ~ölü ödr lleri hor yr.rılo ürün mas:na zornğgörülecek hal :a 

tarı r erne kofıllikli bütün toplama ve s:ıtma mevsim lerc.fo bu sonrnyn hırnkmn , 
~te tr:ı alucaklılar.nın yüz li~· lerine göre hesnp olunoct:ık- bankanın önergl'Sİ ve Ba-
llıış~le 0 n yıla bolülendiril- tı r . kanlar Kurulunun onamiyle 

l~·r. Bankı:ınm l 932 yılı baş- karnrl&şt rılır ve sonrny.1 bı-
bir ~~k .. ~·iftçisinın hnyatında l ıı ngıcındıın sonra yeniden· rak lun bu bölülerd ·n yiiz-
~~ on n~rn noktası olacnk yapılmış her türlıi ıpotekli de üç üre m ulınncı:ıktır . 
stu u ıç fr.rnhlığile turl3sı ve ZE.'Dt'İrl ('me kt-fılli tarım Öte tnrnften bu k nun ıle 
~,11 n~e ~nlışt ı r<lC'ak olan bu ödüoçlerinden otan alucnk- tarım bor~· lnrının ı u suretle 
. llnun una lıatlaıınıı göre !arı bu kanunun hüknıii ılı- uzun yıllar için bölülendi. 
'bıYU~arda i 'l.rct edildiği ~.ndndır. Tor m Bıınkarıın bu rilme:;j yüzünden bJnknnın 
}ıı~,j .lnkunın envuntE'rindo kanunun hükümleri içinde işletme ve kar, zarar duru-
~ Yaı 0 dc•rne giinii gelmiş öJelle nJ nac.ık znn<·irfeme rnlnrında pek tahıi'ğ olur:.ık 
\~tıb Relnıı:ımiş ve gene bu kefilli nlacaklarınd o n, koo görülerek önemli ulkilcrini 
1 re ~n~ 8onra yeni belgit. pcratıf ortaklnrınıla olup ku karşılamak jçjn de devl et 
Qııı. nglunınış veyu b::ığla- rulu:larınbon sonra bu koo- 1936 fınnns yılından bu~lı-

\ r,,~ış .ipot kli zencirleme peratiflere devreJilnıiş olan- y rak her yıl bankanın us-
r r· butün tnrım alacakln. lnrı da sonruyn hırakılmok . namal ihtıvat uknçesi olmak 

• tıı1de u··" urenle ve on tadır. ·· b' " · ı ı· 
1 " r U7.ere Jr mı yon ıra ver-il,;• Sıire ile böliilendiri- j Kuraklık. ve herhangi bir meyı üznine almış hu un. ft "· Şu kadar vor ~ ftt•t veya mücbir ve iısno:_ :;::;"---'.mc~a=k__;t=ad""'ı:;::r.=~=~====--

aşba kan Balkan Fenerliler 
~~d.ıki Kız enstitüsü 
~~ını gezdi, beğendi .. 

~~, 1 llra, 17 (A A.) - Boşba.
lıi, •trıet İnönu dun Kız en-

ıındek· . . . 
~~\ ı sergıyı g<'zmış 

beğenmiştir. 

, ı~, ııker fiatı 
r ,

0
°ra, 16 (A .A.) - ~e

tııı(!ti ~altırn ve gümriik: re-

[konomi konferansı Büb
eşte toplandı. 

Bükre~, 17 (A.A .) Kü· 
{'İlk onlnşnıo ekonomi kon· 
feruns ı hugün Bükreşte top· 
lnnınuktadır. 

Bir ~onf erans ~a~a 
Prair, J 7 (A A.) - Dün 

o . l Praö-dn ha.-rla ık fiJans arı 
!"> .n 

konferan151 toplonmışt· r 25 
ulus i~tirnk etmektedir 

isviçre~en gelen Servet 
ta~rmım 2.:.5 yendiler. 
Ankara, 17 (A.A.) (? ,._ 

nerl.ahçeliler dün İslofllıuldo 
27 ci yıldönümünli n•'.izel bir 

t> 

utku ıle kutlulamışlordır ., 

Ank ıro, 16 (A.A.) - An-
karayo, Ankaragücü ve . . 
Çankaya ile ikı maç yJpmak 
uzere g elen Buşiktoş takımı 
dün Ankoragüciinü 0-8, hu-

... 

Çin de 
Olup bitenler .. 

Japon diplo11atınm anlaUrkları. 
P.triı;;. J 5 (A A ) Pöti 

Pariziy(ln glJzetesj, Pekinden 
uçnklu g t>len. önemli Japon 
diplomatlarından ı<. Vo.nt ile 
gorüşmüştür. 

G.ızt teci . B Vantu sor
muştur. 

« .Japony:ının, kuzoy Çi
nde, No.nkinın başatlığını ta. 
fümakla beraber Japonyanın 
oyu olmadık~'n hiç bir öne
ııılı işe karar vermiyecek 
yerli yönetim kurulmasını 
İstediğı doğru mudur~>> 

Diplomat, Lunu ecvup 
olu ra k: 

- Evet demİı.?lir. Kuzey 
Çinjn bıı t istemi knbul ede· 
eeğindf•n ~iıphe etmiyoruz. 
Bız, B. Şung - Ku y . ~ek iki 
yiizlü bır s ı yasu gütıiiğü:ı
ı1en ve Çin - .lupon sıy sal 
ilgilerinde dostluk esasını 
göznttiği halde kuzey Çın.le 
bizim ctgerliğımizc karşı 
açıktan a~·ığa tı ıC'I bir da
yanık haz rlo mrıktn olduğu
ndan dolay• işe karıştık 

lfopeiin her t,ıralındn, Ku
ornıntng kurumla. ı jandar
ma karukol1erı, g ı zli kurum 
lur ve oraJa m.ıvi trönıle-

t'I 
kliler , .laponyuyıı karşı pro_ 
pngnndo. hoykot ·ve korkut· 
mn hflrcketfetinde buluru 
yordı. Çin Sü Hoknnınır. nr 
dısıra gidı1 n hüktimot kuv_ 
vctlerınden iki ttimun ile Us
ue~·on~ ordusu da L'ze kur· 
şı kötü niyc:ıt tıcsliyordu 
1 h•r tümPnin İç· 'nde .laponyıı
rl.ın ö~· almayı öğreten ve 
lıi7.iınle içtem bir anlaş -

~. tııtı \hakkındak• 2785 nu· 
~taıt 11 nun 17 haziran 9J5 
~~~rı gozetf de ç:ıkncnktır. 
~\ t 0 günden yürü tüle_ 

yollnrı işletilmiyecek ve ılc 
miryoll ır işyarlorın n sayısı 
azııltıln<' .ıktır. Böylcco de 
2,000.000.000 frıınk e.lde 
elJe edilmiş olacaktır. 

gün de l)ur.knyuyi 1 3 ycıı -
miştir. • maya yanut bu-

' (llluteberdir) 

fr1 ~" ... ~.~•ı finans vaziyet 
~ .. ~:~ •.s .<A.A.) Kopi
h~~,esının yazd ğınu gö-

Hükumet işynrlar . n n sa· 

Yısı (J'itıride eksihilccck, bir 
n o . ' k 

takım öJek (tazınınat), ı 

ramiye, fozlo ~·alı şma kar
~ . lı<'ı ad.yla verilen }) ırnlar 
:> t' ı 
kesılecek, bazı ö it>vler k 'l -

Bugii n İstn ıı bu ldo İsvi~·rc
ılon gelen Servet takımı ile 

Fener bahçe arasında yııp ı ljn 
ayak: topu maçını Fener :~-5 
k zanmı ş tır. 

Ankara. 17 (AA.) 150 
kilometrelik bir bisiklet ya
rışı )'apılmış Vf! beş saot 58 

lun::ııı Çinlileri hırpol ı yon 
sıynsal bir"r l üro bulunu
yordu .Japon ordu~u h:ze 
kurşı gelen etkeleri söküp 
atmayu karor vermiş ve Ja
pon dostu generali rle iş
yurlnrı su nehrinin güneyi
ne sürdürmekle işe başla 

'!':~:.... ., , ' . . ~ ·~ . 

Y unanistanda rejim meselesi. 

B. Çaldaris ve General 
Kondilisin söyledikleri 

------------------------
Yunan ~üiümeti geneloyu hiç bir kuşku buakmıyacık 
~ütün inançlarla yapaca~tu. $ayet reiim değişiraı .. 

Yunnn B3şbakam B. ~)nl
daris. ayrışık (mııhulif) pa .. 
rtiler tarafındn11 geneloy 
<creyiarn ı> me elesinde, hü 
kumetin şimdiden noktaina

zarmı tayin etmesi idn ile. 
ri sürülen taleplerden gaz
etecilere bahsederken demi
ştir kı: 

- llükı1mot şimdiden bu 
mesele hakkında fıkrini sö . 
yleyemez. Ayrışık partilorin 
bu dileği cid,tı değildir. Çü
nkü hükumet ıle birtakım 
partılerden kurtulmuştur. Bu 
partiler zamanı gelince, re
jir11 meselesinde durumlarını 
t ıyin edeceklerdir. Şimdid 
en söyliy !!ceğim bir şey vn 
rsa, o da hüi:ılmetin genelo. 

Amerika 
Gazetesi 8. Mussoliniye 

hücum ediyor! 
Diklatöfluk ıflas mı ediyor? 

Nevyork, 16 jA.A.J - ~i
kugo Trıbune gazetesi Jtı 1-
yadaki :~ytorının dışarı ~lkn
rılmusından bahseder.ek dı· 
yor kı: 

Aylarım zın gönderJiğı 
tellerde ~1ussolininin b·ıgiin 
irındo bulıınduğu fınonsnl 
ve yönetsel idari zorlukları 

onl:ıtmakta idi ıiiktutörliiğün 
ıflflsı harbe ve korrraşutırra 

• ~ t'> 

doğru ılk adım olduğunu 

Amerikalıların bilmesi lAzım_ 
dır . • 

lehistan sefaretinin bir 
kısmı yand1. 

Ankura, 16 (AA.) - Dün 
şehrimizdeki Lehistan sefa-

B. Çahları 

yu hiçbir kuşku bırakRMyu-. ' cuk, bütün inançlarla (temi. 
natla) yapacaktıi-. Çqm.uriy
(Davamı ikinci sayff\dj) 

Lav·ren·s 
Hortladı mı? 

İtalyan gızetelerint ıöre me
şhur casus şimdi Habeşistan~ 

dad r. 
Ue~·enlerde meşhur lnğiliz 

casusu Albay J..avreDSİD öl
düğu bildirilmişti. Bir İtaL 
yan gazet~sinin Portsaidd· 
en aldığı bir habere göre 
meı-jhur cusus ölmemiştir ve 
şimdi l labeşistanın hüluime\ 
merkezi olan Adis - Ababada· 
bulunmaktadır. 

Luvronsin bu defe dn it. 
alyanın başına çorap örece
ği anlaşılıyor. 

Birinci genel müfettiş tı ~ıı.Ucn t, yasa hükmün 
~arıtQ.rno.mele r i hır tem· 
lb1 ~ ~ itibaren toplamak 
~lı1111 tınek) niyetindeJir. 
~.ıııı1::k tetbirler orasın 
lt t vardır: 

dırılnc.ııktır. Bu dn h::ızıneye 
t miJy..ır frank k ızıındıru 

dnkikn ile Anknra"iidin.len 
F ::-ı 
,yup ve Niynzi kn7.unmı~-
dır. 

1 

mışt.r . ~imdilik hu ha.rlkı•ti 

yalnız l:lobeydc y«pıyoruz . 
Ancak kuz ydeki diğer ılle-
rden de bİ7.İın < tgerlık 1 öl
gomize kendiliklerinden ka
tılncnklorını umut Ptmr.kte. 
yiz. ıJünkü bunların da hize 
dost olduklnrını bıliyoruz ıı 

retindo yongın çıktı. Binn 

1 
~·atısının bir kısmı yannruk 

, söndürülmüştür. 

Ankara. 16 (A A.I ·- Bi
rinci gonel müfettiş Af>idin 
Üzmen dün akşam . Ankufa-· 

· ılrın ayrılmıştır. 

' llkırn 
t -~ y h uylıklnı nz ,f. 
L'it,Ce'-ıı· Ut kı hüsbiitiın 
~111 lllır F . 
~ il) · .rtıl<.ten (mes 

le" Yetişme t1skerlern 
~"ıın:rnuhtırtp)) p rolnrı 

~r 5oQ re~, böylece ı m11-
11~{:~~ti lllılyon frnnk olJe 
tıll . r. 

Cı d 
ereeeıleki demir· 

~flkara 
~!t~!ıuıarı yapıldı. 
~t ... ' 17 (A A ) f )" ~ " ılkb . . - un 

ı Lllcu.. nhnr at ko unun 
1(1 .. u b ... 

~ ~ }o uyuk bir kalo 
\ıl~ d' Pılrnıştır. Başb 

1.
1"da 

1~hl}r BJkanlnr ko"u -
111 ul .. 
~ tli ,, unrnuşlnrdır 
~ Jlltırnıc .1 
11 

lllııJısı.: an ugıliz tay. 
' t~ k 8 240o metrelik 
iM f;' L oşusunu Ahmet 
"' •11:ret · 
~ \'fi [) ı~ Tonusu !1 

81 ~Wın ismindeki 
~, rasılo k 
, 'ııhi 1 . ııznnmış· 

'Y' l' erı 4~-\'25 lira 
ı alrnııl:ırJır. 

caktır. 

Sosyul si~ortu i~lerine 
ygnı.ien düzen verilerC'k, 
buradan da 550 milyon art-
tırılncoktır . 

Bıitün bunların yekunu 
5 mılynr franktan artık tu-
t..alacnktır . 

P.ıris, 15 (AA.) - llükfı 
( Devamı dördlincii s lyfodn) 

ltalyada 
Gümüş para kalktı. Kiöıt 1 

para kon~u. 
Hom ~ı. (A A ) İt..ılyadu ı 

ortada. bulunnn gümüş 

p ranın kald • rılmnsına ve ı 
yerine kağıt par:ı k<rnulnın- I 
sınn d1ir kanun neşr<'d idi. 

f aydah yağmurlar 
Ankara. 16 [ \ A.I Or. 

Habeş 
• 
ımparatoıu ingiltereden 

yardım 011 görüyar? 
Roın, , 15 (A A.) ıCıy-

orn ıle d'ltu!ya gazotesi yaz. 
ıyor: 

« l labeşistun İmpar(ıtornnn 
Ogudoıı f ölırcisinde İıwilter-

ı-ı ö 

eden yordıın görmrğe ~~ulı-
ştığı söyl~ niyor. imparator
un H ır::ırdu yoptı ğı son ge. 
zideki hedef lncrıllere ile 

t'> 

llnbrşistan ::ırasındnki uzla -
şmayı berkitmek için ıngili
zl ·d e görii~rnektedir.• · 

Aynı gazete GiO'gjvada 
t"t . 

höyJe görtişmeln olduc-,.unu 
' n 

fakat İngilizlerin akınlı lıu-
re~et ettiklerini yozııı::ıktn -

dır. 

du ve Giresundn dün akşam 
fayılalı ynğmurlnr y~ğmış 

tır. 

H::ıbr~iston imparatoru Bef
ı rbernyıı gitmek kin ingıliz 

(Devamı üçüncü sayfadn) 

Bu un üzerin(\ g-ozete<'İ, 
JnponyLtnın bir ınnn.la kur
mak isteyıp istE.'mediğini 

sorunca diplomat. şu cevı hı 
vermiştir 

«-- B z; Ptgerliğimizı ku 
zey <;ini ~ankine b.., ğlıyan 

hnğları koprırmok~ızın. sağ
lam olnra k kurmak gayesin
doyiz. Bizim için, kuzey 
Çinin kendi kendini yöne
tmesi yPter.)> 

-~ı~ 'f' •F 
Mnn~· ı>ster Gurdiyen goze

t"'si (J ıponyu ve Çin) huş 

lığı nltında l.ir belk<'cle di
yor ki: 

Bir Japon dış bakanının 
tuttuğu yol ç~ok defa örnek 
tutulacak ve kısknnılocrık 
bir şr.y değıldir. <;iinkii bu 
hnkan, hır taraftan ıilke 

için do::ıtç·n uzun uzudıya 

(Oevamı ikinci sııyfn<ln) 

Günde beş kelime 

} irmi Altıncı ·Liate 
1 - Tesir - Etki 

') ... 

:ı 

-
.J -

Mıiessir =--- Etkin dokunakll 
Tesir etmek - - Etkimek 
Amil (Mıiessir) - J~'tke 

Örnekla: 1 - - Bu ilacin lltnü= hiç t'lkislnl gö. 
medim. 
'2 DokunaklL l>ir ses dinlemek 
3 - Hlldn bir te..dbir bulmak 

-~ - Hayal palıalıl1gt Li:erine etkiyen sebepler
den biri de piyasa dli=ensi:::Liyidir. 
j Sular tJe ormanlar toprak biltlgesi ıistıilıde 
en bfiyıi/\ elkeludnıdir 

Kmwai inballye - Bitelge 
.llesahai salhiye - Yu.=ölçe 
Örnek: Aıuulobuwn yüzdlçt•si ne kadar oldu!/ll 
mı Jwtırhyorm11sun11:.Y 

Mtinevver - Aydm 
Örnek: Bir <li-vrim ancvk aydrn ue ileri kafalar 
üstünde lulıuwbilir. 

Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimeerin Oı
manlıcalnrı kullanılmamasını rır.a ederiz. 

• 
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Dil işleri Bir HafJra. ,-------··-------··----··------··-------· 1 

M 1. ·k A 0" d i KENTTE VE V i LA y T T E __ _..,..J 
Kılavuz için dersler enmetcı mtı nün e.. -··--------------------··----------·· 

Şeker Fiatı Bugünderl 
Ürem - Gaiz 
Ürüt -- Hasıla 
Ürün - Mahsul 
Üretim - İıtihsal 

- 33 --

Bir zamanlar nomal ürem yüzde 12 idi. 
Ru yıl ürünümüz eyi ıdi. 

Gösterdiğiniz bu raknm öykü mü. yoksa ham ürüt üzeri
den midir~ 

Memlekette endüstri ür~timi gittik~·e artıyor. 

** Reşat Nuri en eyi öykücülerimizden biridir. 
Büyüle harpte bJslev işleri pek kötü yönetilmi:itİr. 
Yaratı kuvveti olm::ıyan artist gı·çeğen bir ün alab:lir; 

nakat çabuk unutulur. 
Yüz lira alacak kin aylardanberi lstanbul yürütgesin-

de uA"raşıp duruyorum. Tüze bakanlığı yüret işlerine daha 
eyi bir düzen vermelidir. 

Sizde yoğatım cezasını kaldırmak istiyenlerdı n misi
niz? 

Son adalt yolun ne şartlarla üretil<liğini l.iliyorn,usu
nuz? Gene bir üstenci . tuzağ na tlüşmiyelim. 

Bana Amalyadan hır paket gönderildiği hakkında Ista. 
nbul postasından bir bildiriğo aldım. 

Bu adamcağız hakkında son bir knyıada bulunmanızı 
dilerim. 

Bu misallerdeki kelimeler: 
Öykü - HikAye 
Beılev _ İaşe 

Yaratı - İbda 
Yürütge - icra daireıi 
Yüret - icra 
Yoğatı m - - idam 
Oatermelc - İhale etmek 
Ü t ·• M·· hh' s enl'ı - , utaa ıt 

Bildirge - İhbariye 
Kayra - Lttru ihsa 

Kayıtlanmak: İhtimam 
Ev işleri ile daha iyi 

li:ametgi\h - Konut 

** etmP. 
.lrnyıtlnnman ız 

** 
lıbımdır. 

Hir şehirde oturan herkes polise 
kümündedir. 

konut göstermek yü-

** lmay - ima 
Oünkü söylevinizde.ki 

dığını &izden soruyorum. 
ımaym benim üzerime olup olnı11-

** Son öz türkçe yazılnrın ea güzellerinıJC'n bir ılermeç 
yayılmasını doğru bulmaz mısınız? 

Hiz gazete düzelti{'lerinin fıkir adamları olmoları la. 
ıımgeldiğini bilmem niçin bir türlii anlıyat.ıııyoruz. 

Yeni evin. boğazrla e~ik bir yüzey üı.tündedir. 
Uyuk ve uygun kelimeleri arasındu ayrımı söylemi~iniz'.' 
Hu h.ıreketiniz kanuna uygu de~ildir . 
Bu mneanın tahtaları birbirıne ~yuk ıle~ilılirler. 
Au mektubu yollamak kin inal hir kimse bulmolıs . nız. 
Devrin, inanlı fıkir ııdıımları i~ter. 
Işın sular, nğar gölgeleriyle oynoyıtrak ... 
Layisizmin en iyi berkitcsi, memlekette vi<'dnn gözge

nliğini &nydırmtıktadır. 

Sanat için en iyi öden, anluy;rnlar tarııfın<lon df•ğerlen-
mektir. 

Ru misall~rJe ge\·en kelimı• lr r: 
Oermeç - Muktetafat 
OüeT.itiç - Musnhhih 
Eğik - Mail 
Yüzey - Satıh 

Uyuk - Muntnbık 

Uygun - Mutabık 
lnnl - Mutemed 
İnanlı - Mutekit 
l~ın - Muzi 
Rerkite - 'Miıeyyide 
ÖJen - Mükafat 

Oüşün - Mülahaza 
Nası~ dü~ünlerle böyle 

türlü kestiremedim. 

Etleç - Mülahham 

** 
bir işe gırışmış ohluğunuzu bir 

** 
l'Jtle~· adamların haslalığa dttyanıkları nz olur. 

** Sırala~ma - Münavebe 
Ahmedle aynı ger.e işinde sıralaşma yapıyoruz. 

*~~ 
Alanç - Musadere 
Alancetmek - Musadere etmek 
Usmanlı imparalorluğunu!l son zamanlarınu kadar ala

• ne usulü devam etti. 
~edeniğ memleketlerde kimsenin malı alancedilmeı . 

** 

Ey Mehmetcik, önümde 
neye sessız, kimsesiz duru
yorsun!.' nünün neşesi, her 
tarufı irin irin canlanılırdı

ğı birunıia sen neden upu· 
zun harek'btsiz duruyorsun:> 

Kimsesiz değilsin elbet. 
Bütün ı:ıcun, lrnttd hayatla
rının henüz izi görünmiyen 
yarının insanları, seni oku
dukca kalplı!rinde ne tatlı 
helecanlar belirecek. Bu te
miz yüreklerin ne kadar de -
rirılil.lerine sineceksin. 

f3ugiin hepimizden ~·ok 

keyifti olmalı idin! Başnrdı

ğın ödevin büyüklüğünü an
ladın; şimdi rahats ın. Ne 
mutlu sana .. 

Fakat kalbimle ne konu!i
uyorum. (.iözlerim neye yaş
arıyor. Ne istiyorum stmden? 
Şu da varkı; kar~ıma umd

uğum biı· şekilde çıkmadın. 

Öniimdesin, fakat şeref ve 
şanına yakışır bir anıt değ
iisin; oncak yontulmamış bir 
ka\~ taş par~·ası, bir yığın 
toprak! 

~u hakikatı kimse in kıir 
edemez ki: On dört mılyon 

Türkün her k:ılbi senin için 
tm emin bir antt r. Sen yine 
orada kul. Kal ki. ır\i n o·e 

t" ~ 

çtik~·c bu etten anıtlar ço. 
~alsın. 

H. Özkardaş 

. 

Yunanıstanda 
Rejim 
Meselesi. 
(Baş tarafı birinci sayfuılu) 

ete bağ'ılık yemini verece
klerdir. Ş ·•yet geneloy son. 

unda rejim değişirse o za

mıın rejime göre yeni ye
min verilt:cektir 

B. ~.aldaris son seç.İm

(le Yunan halkının yüzı\e 

sckşen ~u1 şinin krulJık lohin

ıle olduğunu anlaşıldığmı 
Paris Soir m ulıubirine söy
ledi~ini tekzip etmiş ve sP.-

dmin rejim i~·in değil. hü . 
kümet İ\'İn yonılm s oldu - u-

~ l"'I 

nu geneloy yapılırken İ~:İş · 

leri Bakan! ~ının g-üven ve 
inan verecek bir zatu veri-

leceği habnlerinin mesul 
bir mııkumdun ~·ıkınadığını 

ilave eylemiştir. 

Yunan Harbiye Bakanı 

(ienerııl Kondiliı şnnları söy
lemiştir: 

- Muhalif liderlerden B. 
Knfıındıırisin, rcjım mesele 
sinin ~ urcıılunması son ıs 

yan hnreketini son adan 
hnklı ~.{österdiği lı ıkkındaki 

iıldiası, mugalfitodır. Bilakis 
i~ bunun uksineJir. Son İs · 

yandan eve( bir rejim me· 

seleri . ortaıJn yoktu. 
Rejim meselesini ortaya ~·ı 

Dam - :\tfürnkkafııt 

Parti 
BaşkammlZ ilçeleri tet

kike çıktı. 
Uumuriyet llalk Partisi 

başkanımız Kütahya s:ıylavı 
Dr. Lfüfü Kırdar parti işle

rini Letkik etmek tizere pa· 
zar giinii Bandırmaya gitmi
ştir. 

Parti başkanım ı z Band.r 
madan sonra Erdek ve Gö-
nene de uğraytıı·ak ve ihti
mal perşembeye şehrimize 
dönecektir. 

Daimi encümende. 
Daimi encümen dün ilba-

yıınızın boşkanlığ'ındu toplan
mış, özel idareyi ilgilendiren 
işleri görül\müş ve bu hu -
susta kararlar vermiştir. 

fuhuşle müca~ele. 
Fuhuşla mücadele kom is · 

yonu dün snğlık direktör
liiğündı:: toplanarak biriken 
işler üzerinde görüşmü~ler
dir 

Oto~üs kurtanld1. 
Kırkyalan köprüsünün çö

kmesi üzer ine köprü üzerı
nde ön tekerlekleri boşluk
ta oıar:ık asılı kalan otobüs 
dün kurtarılmıştır. 

Keçiler e ~astah~. 
Kebsiiıliin bir ked süriis· 

ünde serır ı muayenıJden 

başka baktoriyohjik muaye_ 
ne sooucunda dahi şarbon 
olduğu anlnşılmı~tır. Gerek· 
en t~dbirleri alm:ık iizere ha_ 
ytarl müe.ıdelc Haşkanı lJak-

• 1 
kı Uzer bu~ün Kebstide o·ı -

" ::--. 1 
Jecektir. 

Mecmualar: 

Gübüz Türk ~ocuğu 
e<(;ürbiız Türk rocuğuu 

un 1O1 inci ~ayısı çıkmıştır. 

l)or.uk Esirgeme Kurumu 
tnrafından her ay çıkarıl

makta olan bu ı.!Üzel mec
muayı okuyuculaıımıza tav
siye eıforız. 

karan hükıl met değil, fakat 
hükiımetin asilere karşı mu
varrakıy .. tinden istifade ede
nlerdir. Madam ki bir defu 
bu me~ele orta ya çıkmıştır . 
Büyük bir özenle incelen
mek ger 3ktir. Hu müthiş 

sarsıntıdan soğlam bir şey 
~:ıkmalıdır. Yunanistan de
vamlı rejim ve siyasal sar
sıntısından uğradığı y:ırala-

rı sarmak ı~·ın mut-
lak duhıli bir 
düzene mu hta\·tır. 

llükfıın ~ t dam vergilerini indirmiştir. 

Savurgan - ~1iisrif 

Savurganlığın sonu el 
** 

aç·maktır. 

** Alman meselesi 
istedim. 

hakkındaki g iiriişltır iniz i öğ"renmek 

So 1 alman gezin izdeki 
ferans verirmisiniz? 

(;örüş - T:ırzı rüyet 
Gürüm - Müşahede 

görümlniniz hakkınuu bir kon· 

İtibaren U c u z 1 u yor. 
Kannn bngün tatbik mevkTIRe girecektir. Birkaç_ ıi~ 

şehrimiz şeker piyasasmda darhk görülmüş~~!: ren 
f. 1 ] k . o . ht ıtı Şeker ır.tlarının ucuz atı - ce tır. tarı en t 010· 

ması hakkındaki kanun bu atideki hususlara ri 0Y0 

gün «Resmi ceride» de ~· ıka

rak tatbik mevkiine girec·e
ktir. 

nacaktır: şe~er 
1 - latanbulda ve edıl 

fabrikularınıla tes\itn ıoı 
ve 5 mele ii?.ere toptıın 36,7 

~e\rnr şiındiki fiot ~\~ z5 v.e 
ve 37 kuruş yerın .,eri' 

uş J 
kesme şeker 40 k~: 88ııl11: 
ne 28 kuru~ fü t ıl .. ,gı 

;s .. o "" cnktır. Bu fiııtn biıtU fııb 
ve resimler dahil olu~bııld' 
rikalonfo va~on, . lst~jııtlıır 1 • 
:rnıbur dnhıli tcslırn 

nedense ellerinıleki mallarısu- dır. ..., 3 ıı811ert 
kl l d 1 h. 2 - Sair ... ı.arı 

Kanunun ne gün tat bık 
mevkiine girec~ğ i nin biline_ 
memesinden ötürü birka~: 

gün şehrimiz şeker piyasa
sında darlık görülmüştür . 

Topılnncı tecimenlP.r vaziye· 
le intizaren fabrikalara yeni 
sipariş vermemişler hir kıs
ım tecimenler ve b:..kkallarda 

umış nr ır. Bu suret e ı r- yu~" 
toptan sat ı ş fjotı ·e ie 

kaç gün piyasada ş~ ker bu· . oklı) 1ıı 
lu 1mamıştır. fıatlorn yalnız n sraflnr 

buna aıt diğt!r m3 (ıatt81l 
Kanunun tatbik rnevkiine ilfivesiyle bulunıctık 

girF>ceği nnlaşıl ı nea dün toz \ r 
ibaret olocnktır. {iat ıı. 

şeker otuz, kesme şeker 3 _ Perakente ıerde~ı 
de otuz iki otuz üç kuruş _ ile yukarıdaki cnnJde ,ıı.ındn· 
t t l t ar•·~ . an su ı mış ır. toptan ı:ı ıtış fıotlurı .1 bıl 

Kilosuna iki, üc,: kuruş fi- ki fark bugün oıüteıı~:'ıccntr1 
nt binılirileceğine göre. toz lunmaktn olan "c pe .,0rı:ıııı . ,,e " r. 
şek,~rin 27-28. kesme şeke tat ı "~~ıların carı ·ktıı 

'$ • n ını 
r de 30-3 l kuru:?a alına- karını te~kil eyııye 
bilecek demektir . dan ibaret kalaccıktırbit eti· 

Ekonomi Bakanının yayımı 
4 - Bu suretle tes eril 

,,e P. .~· 
ilecok olan toptan 

010 
fe' ı.. 

~ekP.rin ucuzlam tst mün- kente satış (iııtlorı opı:ııLI' 
nsebetile E ronomi Bakanı tı<; Y inde fıatlarln sa ') 1cıir· 
B. Celal Bayerin ilbayl ı ğa ihtikar telAkki edilec~iyede11 

şu telyazısı ~elm ştir: · · znrU .ıeıı 5 - lhıvayıcı l eiııo 
II ık k m:ıdı e ·r ll « a ımııa ucuz ve ro olan bu ,,. 1 d:ı ·ı1tı ıı 

\. i l ~ 1\ I • ı.o• şe~er yeı irebi mP-k guyesilo bilaistisna herkeS• rıerle " 
l\amutayu sunulan şeker lıi· edebilmesi kin vo 1 zi{O rı0 .. 

. . vtl ıııv 
yihası onaylunmıştı r 18 6 - leıliye reislerının ·vetlcr 
1935 salı crünü Hesmi <roze· klasından hııssasıJ n r-
t e do neşri miimkiin olabile- müracaat ederim)) --------
Kadrolar 

Sağhk ve ~aymduhk ka
~r olan da geldi. 

İlimiz sağ'lık direktörliiğii 
ile lw yındırlılr: bnşmii hendi
sl iği ve liman kallroları ılu 

gelmiştir. fler üı,: dairenin 
kadrosu geı; Pn senckintlen 
farksızılır . 

Polisde 
'k' ı· . rı ü~ün'i ı ı po ıs ışya 

komiser ot~u. ıor' 
. ,ıirek 

lliın İZ oiivenlık '(C f,O 
~ J ,. 9 zı J~ 

lüğü kııılrosun n . ,1 tııf1 
ren 11:.ılit ve ~ı:vkı . • 

0
rliP 

l 111S 
iki iı;;yar ü<:iinciı 01 

erle 
~ btt"'ktl 1 ı t 

terfi ettirilerek :. . fi 1 • 

[J . ~ b . ·~1erılır· ·ti 
curemıt yar ayı re tayin edılmı') ı<ııtıılı) 

L' ı . b C l Edirne, Şevki d~. 1· ~ıı ı•ıı1 
ı•uremıt şar ayı ov< et 

1
. ktor ıırı 

Ot!nizer dün *elırimize gel- iligüvenlik 1 ıre 

~iştir. =======r=i=n=e=v=e=ri""'l~ 
Çinde olup bitenl~r.vruı(tl0~ı~· 

(fü:ştnruf, birinci sayfada) leceği hötlemı so f 

sözler söylerken öte taraf- dır . 0 sı. ~:ı~. 
kıı;tn ,,1 

tnn .1 ıpon ordusunun o ü!ke- T:ıngku bırıı ."' bır J>C tıt' 
nin topraklarını birılenbire et karma karışı k siicl .• ~ 
bürüm' ğe kalkt ı ğı görülebi- ılir. \' e no ııınıun jsterı 1 !·~ 
1 ·ımt-k ıtı9 ir. ı harekeıe gcçı 1 ~or 

Bu y ı l iki defa ikincika- bundun b:ıhan° ç 
llo~' · 

nunda Curhnrd•ı 'Je şimdi ımkdnı varılır. jl0 ~tıııı 
Pekincro, Mnn~·ukouak i Ku· B. llirota, Çin rtı ~ 

l . yıı )çili . 
cntung orı u~unu B. Hiro- Iuk gö~terişlerı bir e rıı 
tanın elma arabasını devir· " ı> k'nde ~tı sonra e ı tle 1,:111 1 ·1 

diler. kurdu· bu sure ıı::ıır 1 d ' gtOl , tl 
Bu def.ı a tarı! .Jupoa d ış oyunu da yu~U~ joi ııl~r 

işleri bakanı Çin ile dostca knt ordu, erkınlı~ ç(tljı:tl 
0
e 

ge~·indiklnioi ba\landıra ba. arak harekete ~e bllg~9• 
llandıra anlatırken ordu Pe - 11ya .:ıı 

gğer J ,ı po ıJ·'~ıJ rİ'' kine bir nota gönderdi. Hu .. o .... -;fi 

notnda 1933 t~ yapılan Tn- ' kadar gütd11•1~.ş 3 rrınctl .,,e ı5~ 
l sunın ılilP. ıgı trııe" "~ıı ng-ku bırrıkı!:imasının 1 ozu e ı.ıt• " ~ .. }ıe . v • 

duğu ve nötür bölgelere sa- ağınd:ın ~up }ı·ıreketı: jll ~~ 
taşıhlığ'ı bildirilm11ktu, buna ordunun ~. ,) 111ek tclJ.~tı ' 
hir ~·ura bulunmıyacnk olu bir yöne yonc 0 g. 

· • arJıOlCı 
rsa o zaman harekete geçi- ndısıne Y 
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~t İllerde: 
Almanyada Askerlik! 

larp esnasında kadın erkek ~ütün Almanlar ~izmet 
~irmeğe ~orçludijr. Emir ve kumanda makamlarma halis 

Alman ır~m~an olanlar geçe~ilecektir. 
.., 21 mayısta Reich hüku-
··•et' ı 
n 1 Yeni nskerlik lrnnununu 
ne retmiştir. Bu kanun ge_ 

ı::k~skeri mükellefıyetin ta· 
ınden sonra vazı lAzım· 

. ,R:len hükumleri 38 madde 
Cınd 

e loplnmakt:ıdır. 
h Versay muhohedesinin ir. 
ar ettiği şart ve taleblcre 
~Ygun olarak tanzim edilm
ış 1 
1. 

0 an 23 mort 1921 torıh 
1 

askerlik ka unu şimdiki 
~enj kanunun 38 inci mad
llıe_~ile hükiimd .. n düşiiriil
L Uştür. Yeni kanuna <töre 
••et Al o 
ğ trıon asknlik yopmu-
t 

11 
lllPcburdur. Hnttii h ırp 

~~mantoda erkek kadın her 
a illan vatan jçin hızmet ıf
r 81~8 borçludur. Orduda 
&.aft. hizmet için hlılis Alm-

lin •rkından olmak ~:lrttır· 
il • " su . 

t sı nhval ve şerait al-
0'~d~ .bu kaydın istisnaları 
d. hılır fakat su eihct kati-ltk' • 
~ 1 emir vP kumnndn mu-
'~lrllnrınu ancuk halis Alın 
1 ırkından olnnlar "e''t·hi-
ıt I"' ' 

~k ?rdu meıısuplarilc mü-
1111 aıtlerine halis Alman ırk 
lıı an olınıyan karlınl::ırla ev_ 
t~lrıelı: yasaktır. Halis Alman 
~ l~lldon olmıyanlnrın harp 
~~.;nde ne suretle istihdam 
"eı 6?ekleri ayrı hir karar 

0~ızrı.ma bağlıdır . 
~hı du bunclnn sonra 3 gr
~ 1

•
8n rnüteşl)kkildir K:ır:ı 
~~ .:a hnva kuvvetleri .. 

b, Ulun orıhı kuvetlerinın 
& ' lı:uıno.ndunı Fiihrer ve 
t~i "0kildir. Müşarünileyhin 
~,/ "e mür:ıkabesi altında 
~it ıch lio.rbiye Nazırı ordu-

ıı e . 
'dil rnır ve kumandasını 
l~t te r!der. A kerl ı k mükeL 

'Yet· ~~ıl ı 18 yaşından 45 e 

ar ihtiyat say1lır ı.ır. İhtiyat· 
l:ırın i~lr-ri ayrı bir makam 
tarafından idare olunur. 
Bu nl'\knm ordu teşkil-

Atının bir cüzü olup 
diğer i lnre makamlurı ile 
berııber çalışır. Bu hususta 
daha ayr.ca hükümler vazo-
1 unacaktır. Askeri m:ı h i yett
en çıkarılmış olan rrııntoka 

la . ılıı ihtiyat işleri sivıl nıa · 

kamat tarnfındun görülür 
Muvazzaf ' hizmet nııikol 

lefiyetinden huriz lutnlııınk 
için halis Almı.ın ırkına 

mPnsnp olmaktan ) hnşka 

sebepler dahi v,prılır. Y:ıni-

!askerli~e ehliyeti '''} liyak
atı olmak ve a.-kerlikten 
istisn:ı eılilmiş olmnk gibi 
haller vard ı r. 

Aftır ıı : zmetler cezasına 

mahkum olanlarla ıneıleni 

hakları diişüriilenler, diva_ 
nı harplerco nskerliğe eh
liyet \''3 liyakati olm:ı<lığ'ına 
korur verilenler, devlet<ı ıiü -
şnıonlık harckr t ve foaliyet
leri töhmetiyle hakloıındı:ı 

muhakemelerıw hüküm veril· 
mi~ olanlar nskerlik irin 
ehliyet ve lıyukutten mah 
rum srıyılırlar. Askerlikten 
istisnn e lilenler tobıp rapo-
rıı üzerin,... hizmete ynranl]-
y ı cağı sabit . olan lala 
bıızı ruh ıınilerdir. Yeni 

TUfLKOILI 

Barış 
Yolları. 

Daily llernld g.ızclesi yu 
zıyor: 

Yeniden kurulacak olan 
ilk İngiltere knbinı•sınin 

' 
ı:sferindeıı biri do lrlandn sı:ı-
rbPst devlet i ıle İngilte re 

::ırasında s .ynsal ve• te<',ınsel 

münaseb etleri dostııne bi. 
şekle sokmaktır. B DJ Va
lerunın son soylevınılen de 
nnlaşıld:ğ nu göre lrlnndn 
hükfınıetı kö rnii r ve sığır 

işinıJe muavffakıyf tli sonu • 
çlar veren prensılıi dığer 

endüstri ve tecim maddele· 
rinede tatbik etmeğc istek· 
lidir. 

B. De Velern vcrd ği sö· 
ylevde hi~: bir lrhında hü· 
kumetinin ı-;uvn~ znmnnlurı. 

" 
nıia Brıt:ınynyu kcırşı düşm-

anca h::ıreketlere geçmek iiz-
re lrlanıl ıy ı zemin itt.lı:ız 
cdemiyecı•ğini söylemek su· 
r'•tile ikı memleket ar::ısınJa 
tam bir anlaşmnnın önüne 
geçen ım$-{ellerılen on buyü
aiinü ortodon kulılırnıı~tır. 
rı Bu korku (ki P asPıı hiz 
böyle bir kork unun Ynrlığı 
n \ inanm1yorduk) ortndrın 

kalktıktan sonra. art k eski 
gazeteleri ve nnlıışıınrnmnzlı-
kları yok etmek vıık!ı gel
mistir. 

At;ıken görülüyor ki hizi 
bar ıı"n "'öhirecı>k o'an yol 
iki t~eı~lrketi birbiri aleyhi_ 
ne sevkeden manasız tecim 
eng-t>llerini ortndan kaldıro _ 
cnk olnn yoldur 

?ki ulus arasındn normnl 
miinasebetlerini ve n\ıc;; veri . 
ş!er yolunu açınız. ve i'erİ· 
de öteki zorluklar knvnnkla ., 
rı cln ortndan kıılkacakt r. 

lrlanda ılf'ni.zinin her iki 
yönünde de iki yıırt rırns

ındaki ekonomik kavgnnın 
bir an ovel bitme~i için çok 
kuvYetli istekler vardır. Bu 
karşılıklı umudlarn sağlam 

ve devamlı bir ifode vermek 
öılevi her iki memleketin ha
kikifr ıievlet ud,ımlurmın hoy 
unlnrınu bor~·dur 

-~ 

Habeşistan 
İngiltereden 
Yardım mı 
Görüyor? 

(Başı hirinei s tyf.ıda) 
somaliı:ıi hiikı1mc .ile do gô-
rüşmek istemi~ fa . at İngili
zler bu dileği kabul etmem 
işlerdır . . 

Civornnle d' ftdlyn gazet 
esi imparatorun İtulyyn-lla
beş nnl ışmazlığında ln~ilte

reye dayanabileceği dlıygu · 
sunu memlrketınde yopııı<ı

ya çalıştığını ynmuktadır. · 

Romanya dış tecimi 
B:ışbak:ın B. Toturesconun 

Başkanlığında toplanmnkta 
olun Tedm ve ekonomi ko
misyonu işin bitirmiş dış te
cimi yeni rejimi ile ihracat· 
c.Iara verilecek permilerın 
esaslarını k nrarlaşdırmışdır 

lluzir ::ın ayının on birin· 
ılcnberi merıyete giren hu 
yeni nizamlara göre resmi 
parıte üzeriudcn verilı cek 
ıhracat beılellerin<len haşkn 
teeiınenlere buğdcıy ı~·in yiı· 

zde kırk, arpa, çnvdnr ve 
yulaf i~:ın yüzJe otuz. to vıık 
huri~: canlı hayvanlarla et· 
ten yüzı>e otuz. yünden yıi

zJe yirınibe~, mısırıiJn yüz
de onbeş, pelro!den yüzde 
on \'e diver uıü:ılerinden 

t> • 
yüzde yırmibeş nısbetınde 

bir perim verilecekti. 
Bu primler, gerek :;er best 

<l'erek klırineğ' sıstem ile 
~lsun, Frunsız frangı, lsviı;. 
ro fr,ıngı , belcıka frangı, 
Liret J>,•zata, ln~ilız, ~tıstr 
ve Filistin liros ı , Amerika 
ve Knnaıla <lolurı, ~:ekoslo_ 

vakyn, D.rnimarkrı, Norve~· 
ve lsveı; kronu üzerinden 
yapılacnk ınuamP.lell'r İçin 
paranın Romanya [;fusuJ ba. 
nkası t:ırufındnn teslimi üz
erine verilecektir. 

Huna mukabıl ve bu Per-

18 Haziran 

Daimi vilayet encümeninden: 
Huviç bedı•li uzomi mikt~rı cınsı -04 2500 kuru soğan 

8 5o0 bulgur 
5 3200 pututes 
8 SOU mercimek 

24 1000 gaz 
25 250 piriu~· unu 

7 500 nohut 
25 1500 beynz subun 

l 8000 adet yumurta 
IO 3UO kuru bezelye 
3 ısou arpa 

J ,5 1500 İrmik 
15 7JO Ç. üzüm 
J 2,5 7000 yoğurt 
8 9000 süt 

25 800 zeytinyfl~ı 
80 1500 t~reyeğ'ı 
8 600 kuru {ıumlye 
0,5 JOOOOO odun 

38 2000 şeker 
7,5 2000ll ekmek 

~2,5 5000 kuzu eti 
~5 5000 Bursa pirin<'İ 
20 9000 kok kömür 
30 7700 koyun eij 
25 400 şehriye 
25 500 makarna 

Memleket hastahanesinin 935 senei maliyesine ait yu
karda cins ve miktorı "" rnyiç bedeli yazılı 27 kalem me· 
vnddı iaşeve manrukatın 20 _ 6 _ 935 gününe rastlıyan per
şembe giinü saat 15 de vilay"t encümı>ninde ihule edilmek. 
üzero 15 Q"Ün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Isteklı 
olanlıırın vüzde 7,5 nisbetinılP. teminatı muvakkote makhuz 
ve mektublarilP yevmi mez}curda ve şerniti öğrenmek isti
yenlerin ıloha evel vililyet l'ncÜm(·nine gelmPleri ilAn olunur 
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Gönen Sarbayhğından: 
Gönen kaplıcalarının bir senelik kirası iki bin lira tah

minli ve uçık artırma ile ve korlıcalarda yeniılen yapıla_ 
cok apHlmnnların inşcısı ise 6500 lira keşif bedelil~ ev 
kapalı zJrflo 20 -6 !l35 perşembe g-üni.i saat 14 15 te ıhalc 

edileceklerinden isteklilerin Şnrbaylıktan iste.liklerini 
sorabilirler. 

(268 - 4l 

Bal1.kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

KPp~tit1eki kıtaaıın - 935 seıw~t 

ihtivaeı olan 15,000 kilo sığır eti 18 

b~, er sürer. l larpte ve biL 
ı· 'a ı · · h · h ı~,1 uzlım ve ı tıyar a-
tı ~ ll.eich llorbiye nuzı 
blt~lı:erl!k mükellefiyetini 
~ ~ ehil Almanlar arasın
llı11ğ llha ziya \e teşmil et· 
tl 1~ e Bala h iyetta r<lı r . Aske

b ~"' llıükel erıyeti askerlik 
~l'ııttttlerıle ödenir. Bu hi_ 
~ci er yani kanunun 7 

~~,, llıaddesinde tafsilen 

kanunu 1 17 nci ınnJdesi ya· 
bancı memleketlerde ya~uy
an ve esns itibarı uskerlık 

le n iik ,llef bulunan Alın:ın

ların nskerliklerine aid hük 
ümleri ihtiva ediyor. Yaban. 
cı memleketlerde yaşayan 

V" uzun müddet için yahan 
ci memleketlere ~itmek ist
iyen AlmJn askeri miikelle 
rıor. iki @eneye kadar ve 
miist e~na hallerıle askeri 
mükellefıv ... tinin Ponunn ka 
dur yuni ~ 45 yaşınu kadar 
bu mükellefıyette . ı hnriç tu 
tulabilirler. Fakat bu tniik · 
ellefler, yeni kanunun 5 ioci 
maddesinin 1 inci fıkrası hü
kmünde ancak pek müstes
na ahvalde hari~~ tutulabilir 
bu fıkra bütün askeri mü
kelleflerin bir seft!rberlik 
vukuundıı kendilerini ordu-

1 f ~!~~ı~~~r. !i~!~;s .~!~~!~ıtl 

mileri verebilmek İçin Ro
manya lıiıklırn etı , nıemlrket 
<lışrna tP.diyat yu pnııı k içiıı 
döviz verilecek ıtlıAlntçılur_ 
ılan vüzde kırk nısbeı inde 
bir ithnlti.t permi nlaı·oktır 
Bu perıını~ler. Iloınanynnın 

hususi kliring nnlaşmnlorı 
j mz - ttif!ı nH'mleketlerı\en 

haziran 935 salı gunu ~aa\ 15 dt~ ihalesi 
yapılmak iizt~l'e agık eksiltnwye konmuşıur. T•·
minatı muvakkah• nıiktaı·ı 16 lira 76 kuruştur . 

isı,~klilPriu şar·tııaıııtıyi µönıı<·k iizerc her µiiu i~ 
zaına ıılarırıda \'(' ilıalt· giini'ı ıınrny~ ~n Sl.lat.lPll 

twt•I koloı·du ~atın alına komis~·oın11ıa nıiir~wa
atları. E~~illııu• korkonıutaııhk dairfSİ civaı·ıııda 

kolordu satın alnw komis~onunda ihalesi yapı-

J it ı· 
te 1 eı ılmiştir. Buna O'Ö-

ı k .. o 
~I!" <>nce muvazzııf hizmet 
~ l'ljgj 
llııu gelir. Bu ılevre or-

lt~ , il Yukarıda kayid eıiı len 
1 ınır · . 
~"bit ı5ın ıle 12 ay olarak 
~u edılmiştir. 

't ~Q\':ııı.ık uskerliğe celp 
N,11d "et Umumiyeti takvim 
~ııf!fına. ha lar. Çiinkii mük
'•1"1.. 20 ya ım doldurmuş 

"81 
t'h~t (p!a~ttır. Bununla be · 
~t\'l11 rı 0nuııu olarak daha 
llılıtdıkYttni 18 yaşını tama -
111\ıınd~~n sonra girmek mü
~1t~et~~· .Muvazzaf ııskerlik 
ll~ti,, 1

• ıçın evela iş müke
~ ı6lırı · . 
llna d .ın ıfa edilmiş oldu-

tl'tlet llır bir vesika göste· 

il §arttır '"' 
Qt' • 

~ın, ~at askerlik hizmeti 
'dllt Uvazz 'l flı<'ı 35 yaşına 

tı b't• . ~ 
ıt. fı 1 •rmış '.>lnnlnr çağı· 
ıı, t Unu rnütoakib 45 ya 

~~ adar .. 
t de . suren ve L:ındw · 

~~lit nılen ro<lir hizmeti 
~· ' \J 

ı tıı~ rrıurni horpt.ttn cvel 
'~tllf ~?dıı olduğu gibi mu· 
~,l ed •zrrıetlflrınj ifaya da-

11 •lrnerniş olrın asküri en,. 
rı 35 yaıına k.ad-

nun ı'mrine hnzır t>ulunma 
Jarı m11cburiyeti olduğunu 

ve bu mükelleflerin İ:'ilı hıla
mına nid karnrlurın Reicıh 
harbiye naz rı tarnfından 
verileceği kaydım havidir . 

Yeni kanuna göre her 
Alman br · ka yahoncı bir 
devlet tabiiyetini dahi haiz 
olsa yine reich Alman tn· 

baasıdtr. Şimdiye kaılar ya-
bancı bir devletin ordu -
sund::ı olan bu gihi Al-
man teb:ıalnrı bununla Al · 
mun ask erlik mükullı>fıyetin . 

den kurtulmnzlar İ!:5edc sul-
hda hunların muvazznl 1 

hizmete alınmnsı ancak ayrı 
bir karar ile bııbil olur. ı 

Askeri nıükelleflerin me 
zun sınıfla rı (ıhtiyatlor, ye
dek ihtiyatlar, redifı ı- r) ih
tiyat hizrn<'t bürolarına t::ıbi 

olup yılılu bir defo i<·timoa 
~~ağırılırlar. Hu sınıflardan 

h:lngilerinin ne ıniiılılet kin 
' talim ve terbiyeye davet eıli-

lecek.lerini Reich Harbiye na· 

alınmıvnC'aktır ki hu memlc· 
ketler.le Avusturyo. ~1acari
stnn ve Lehistandır. la e:ı~ı il:l ıı ol n n ua. 25 6 -4 

metin düşünı·e lerı hakkınd:ı 

kurma (kas.len) ile çıkarıl
an haberler üzerine, Başba _ 

kanlığın !SÖZ söylemeğe ye
tgili şahsiyetlerinden biri: 

. -
«HtikOmeL, farangı koru · 

ma işine en~el olmıy:ı ~·ulı _ 

şunlara karşı gereken ted
birleri almaktan ~·ekınıniy · 
eccktirn dem i ş tir. 

zırı tayin eder. Bu hu- ' 
susa duir ayrıcn hükümler 
vazedile<'• ·ktir. Yenı knnun 
un 21 incı rnadllesi ndek i h ti· 
kümler asker, asker] memur. 
zabit, k iıçü k zabit ve nefer 
gibi mefhumları tarjf ve te
~hit etmektedir. 24üncu ma. 
ılde hususi sebepler dola)'l
sil~ hizmetten itıra(· hiıkiim- ı 
lerıni ihtiva etmektedir. Mu
vazzar (ıjzmL•ttı ki askerler 

için ihra~· hiikınil, hizmete 
elverişli olmodığ'ı hakkında 
mafevkin ver e eeğ'i karnr üz. 
erine tuthık olunur. hnbitl 
erın muvazzaf hizmettC'n h - 1 

rncı . kendileri i~·in istihdam 
imkanı bulunmadığı v: kit 
ynp.lır. Ordu ve mezun sını· 
flar mensuplnrı mnhrrm tu
tulması emredilmiş olun hi 
zmete ait hususntı gizli tu
tmı:ı k mechuriyetindPdirler. 
Bu mecburiyet ııskerlik mü· 
kellefıyetintlon çıkdıkdnn so
nra da bakidir. 

·- - - ------- ·. -

Polonya ana 
kanunu 

Var şovu, 15 

lA A.) ::; ~n:l kıı 

rulunnn nnu ka -

mı ı komisyonu 

yeni seçim ka -

nıınu projelerinin 

g0rüşiisünc bnş

laını~tır SoK ve 
Qol ayrışıkları 

ıliyet tarafından 

üve konulmnıntş 

ve knhul edilme· 

miş olnn kanun 

ö.1ergeleri hak

k • nılo görüşiide 

bulunmağ::ı sena

nın yı;tkili olma 

dığını ileri süre· 

r~k c•örü;;ü duru-::- ...-

munu terketmiş 

lerdir. 

!· E"et l ~m ~IJ(i 
İçin LüJ iımlü [~yaLarı 

<Bura dan Ucu 3 .c/{ it r ı J ___;,____,.ı 
BizJe en eyi Boy~ 

ı Y.AGL.ARJNI 
Burada bula blli1Joruu 

Biz. kOylülerde 
Pullu R. ve fZenç bet· Dü~eniriı 
liEp Buıo.dan Alrrı~ 

L ---
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K OM İS y ONU İ l AN l ARI.. Balzkesi~ Doğum Görenek-
lert Ve Cocuk .• 

Hayrnmıç Garnizonundaki kıtnatın senelik ihtiyacı olan 
hiri ntmış ü~: bin ve diğeri atmış hin kilo olmak iizere ıkı 
parı;ll\lu sığır eti kapolı zarlla eksiltmeye konulıııu~1 ur. 
Hir kilosunun muhammen bedeli oniki kuruş muvııkkut te
minat ak<:nsı altmış üç bin kin 1567) lira beş yüz atmış 
yodi, altmış hin i\~in (540) lıraılır. lhule 5 7 935 ruma giinii 
ırnut on beşde Bayranııçta askeri sutın alma komiı:yonun
nlla yapılncaktır. İstekliler ~artnaıııt>leri iş günleri ~~ulı~mu 
~nııllerinde Hıılıkesirde Kolordu ve Hayrom·\·tu Tümen su 
tın ulma konısiyonlarındn görebiliı l<'f. İhaleye gİrt' ('Pı ler in 1 

muayyen ~iiode ihale s:rntinden hir saııt ovel artırma, 

oksiltme kunununun 2. 3, n ei maddelerine göre istenilen 
v~sniklc hirlikte Boyramı~·tn Tiimı n sııtın ulrua konıisyo. 
nına müracaatları. 

• (291 . 4) 

* ~t: 
Ezine GurnizonunJa ~ulunan kıh ntın srnelık ıhliya('ı ı 

kin biri elli dokuz bin Jiğerı elli hin kilo olmak üzere 
iki purra.fu sığır eti kapalı zarflarln ı>ksiltmcyc konn.uş· 
tur. Bir kilosunun muhamrnın beıh~li on iki kurut?, elli do· 
kuz binin nıuv:.ıkkat teminatı (531) hl:'Ş yiız otuz bir !ıra 
ve elli hinin teminatı (450) dört yiız <'ili lır n dır. İhale 
4-7-935 Perşembe günü saat on beşde B:ıyrarnıçtn 'l'ümen 
~atın alma komisyonundcı yopılııcalıtır. Tvlipler ~nrlnnm
eleri iş ~ünlerirıde ve çnlı~ma saatlerinde Balıkesırde Ko 
lordu, Bayramıçda Tümen satın almu komisyonl11rındn gö
rebilirler. Taliplerin muayyen günde ihale ırnatinden bir 

· snut evel artırma ve cksiltmf• • anununun ikir ci ve üçün('iı 
maddelerine göre' istenilen vesaikle birlikte Brıyraaıı\·to 
Tümen sntın alma komisyonuna mürııcaatları. 

(290 4) 

İl Defterdarlığından: 

Muhıımmen bedeli Moviii Cinsi ~liktnrı 

Lira f K. ~1etre Snutinı 
9 24 Knraoğlan Arsn l 1 55 

Yukarda mıktar, evs::ıf ve muhammen bedeli yozılı nrsa 
18 haziran 935 solı günü saat on b.eşte dPfterdarlıkta top- l 
lunacak satış komisyonu lıuzurıle ihale edilmek üzere 3 6 · ı 
935 ten ı 8.6 935 ~iin leınecine kndrır on beş gün ıııiiıldr>t-

' 
.lfuallim A. Osı11wı 

Tetkik esen 

(35) K1JR.1:J'Ş 

;f: 

balıbesir Halk Adet 
inanmaları. 

M11 ·ılli111· /(emal Ü:cr 

Tetkik eseri 

(30) KURUŞ 
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Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua
yeııehanesinde gece ve gü .. 

ndüz bulunur. Hasta kabul 

1 
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