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19 ŞUBAT CUMA 1937 

ATATÜRK 

münuebeti ile kon1rre 
baıkanı Cumharbaıkanı 

Atatürke bir telaraf çek 
mittir Hu telgrafta Bü 
yük Şefin Balkan matbuat 
koaıreıinin yükıek hami· • 
ıl bulunduğu zikredilmek : 

• te ve Balkan matbuat mü· • • · -me11illerlnln derin sayıı : 
ve sevıtsl sunulmaktadır. : 

• Büyük Şef cevabi tel· : 
graflarmda bu münase : 

• betle haklarında gölleri- • 
• len ıamimi duyıulardan : 

çok ntüteha11lı olduklarını ve Balkan matbuat konı- : 
reıine muvaffakıyetler temenni ettiklerJni btldir· : 
mlılerdlr. : 

• Ankara, J8 (AA.) - Reisicumhur Atatük Selinik : 

Belediyesinin kendiıine kartı derin taılmatanın bir : 
nlıanpıi olarak dojduğu tarihi evin emirlerine veril. ! 
diğlnl bildiren belediye reiıinin telgrafına verdiği ce· : 

• vapta: Selinik Belediye Mediılnin bu samimi hare • 
• 

kelinden mütehaaalı olduiunu bildirmiı ve t~ıekkür : 
etınııtır. • • • 

Ankara, 18 (Huıuıi muhabirimizden ı Atatürk ün : • • 
: Selanlktc doğmuı ~ldukları ev Selinlk belediyesi ta [ 
• • • rafından lıtimli.k edilerek Atatürke hediye olun- • • • 
: l'huıtu : 
• • : Selinlk belediye relıi belediye heyetinin verdifi : 

: bu kararı Büyük Şefimize derin tazimat ile sun - : • • 1 hluıtur. : 

: Atatürk bu cemiltlcir teıebbüaten dolayı Selinlk : 
• l • 
: belediye relai ve belediye heyetine teıekkürlerlni bl · : 
: dtrrntılerdtr. : 
• • ~ . ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkan 

r ' Almanya, Rusyada mevkuf 
bulunan Almanların serbest 

bırakılmalarını istedi .. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE 
ON BJRINCJ YIL SA Yl: ıo 170 

Hariciye Vekilimiz Memleketimize Dönüyor .. 

Balkanlar Artık Ateş Ve 
Barut Fıçısı Değildir .. 
Balkan Antantının Değeri Artıyor .. 
Türkiye, Yunanistan Ve Yugoslavyanın İşti
raki İle /ngiltere-İtalya Anlaşmasına Uygun 

Olarak Akdeniz itilafı Aktedilecek. , 
Balkan Antantı topldnt111na 
itlirak eden Hariciye Veki
limiz Tevfik Rüıtü Araııın 

cumartesi günü lstanbulu 
teşrifleri muhtemeldir. 

Almanya 
Mev~uf ~ulunan Armanlı
nn serbast btra~ılmalanm 

iste~i 
Moskova , 18 (Radyo) 

Almanyanın bura sefiri , bu-

gün Rusya hariciye nezare· 
tine giderek bir nota vermlı 

ve mevkuf bulunan Alman 
tebaa sının , derha l tehliye 

edilmesini istemiştir . Sefir, 
buna çlair bir karar verilin
c iye kadar sefaret erkanın
dan bir heyetin hapiahane 
ye giderek mevkufiarı zi 
yaret etmesine müsaade 
edilmesini şifahen istemiş 
tir. 

Belgrat, 18 ( Radyo ) -
İnıiltere · İtalya aruında 
akdedilen Akdeniz misakı 

diier Akdeniz memleketle
rine de ıamll olacaktır. Bu· 
nun, münaaebatı ticariyenln 
inkiıafı için ehemmi yetil 
olduğu ıöylenmektedir. 

Halkevinin Balya Müsameresi .. 
Balkan antantına iki bü 

yük devlet yani, İtalya ile 
İngiltere tarafından gösteri 
len ehemmiyet Balkan an 
tantının kıymetini arttırma· 

ktadır. 

Bir vakitler ateı ve ba 
rut merkezi olan Balkanlar 
bütün cihana örnek olacak 
hi· 1. .. 1.1 • .ıı • 

Belgrad, 18 (Radyo) -
Türkiye, Yunaaiıtan ve Yu 
goslavyanın iftirikile ltalya 
araıında İngiltere · ltalya 
antaımasına uygun olarak 
bir Akdeniz itılaf ı aktedl· 
lecektlr. 

Belgrlld, 18 (Radyo} - Bal· 
kan antantı devletle ı i 1 1 de 
ve öileden sonra ıaat 4 den 
8 ıe kadar ıüren iki toplan 
tıdan sonra meıallerfne son 

vermiılerdlr. 

1 ~uflk Uıislu Aras 
Sa MRjutc Yunan kralı 

Joj Balkan antantı hariciye 
nazırları ıerefine öğle ziya 
fett vermiıtir . Hariciye na· 
zırları Sa Majesteyi verilen 
kararlar hakkında tenvir 
et mitlerdir. 

Hariciye Vatlllmiz geliyor. 
lıtanbul, 18 Huıusi) -

--- -
Dün Balyaya giden temsil ~olu gece bir müsa-
mere verrll. Aynca Hal~evi sineması ile film gösteril~i. 

• l' .. 

/Jalyacian Bir Gôrlinliş (Yazısı iç sayfamızda) 
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D g ş n a e en .. 1. 
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Vedi 
isimli bir prınsıı 

Dilk Da Kentin en kOçil* 
kızman vaftiz meraıiml b' 
ay içinde yapılacaktır. 8' 
mini mini prenıeae vaflJ 
meraılmlnde tam yedi itllli 
Terilecek ve bunlar ara.ıod• 
iki büyük anneıinlo fılııılı~ 
olan Marya ve Alekıa.I 
lılmleri de bulunacaktır " 

Türk ceza kanununun ba 
zı maddelerinin değiıtirılm 
esine dair olan kanun, ne 
ıri tarihinden muteber old 
uğundan yürürlüğe girmif 

bulunmaktadır. 

Değiıen maddelere göre 
bir Türk, aşağı haddi üç ıe· 
neden eksik olmıyan bir 
cezayı müıtelzim · bir ıuçu 
yabancı memlekette itler v~ 
Türkiyeye dönene Türk ka· 
nunlarma göre ceza görür. 

Suç, üç seneden daha az 
hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
yı icabettirlyona suçlu ha 
kkında takil:at icrası muta 
zarrır ıahun veya yabancı 

hükümetln şikayetine bağ 

fadır . 

13 üncü madde de deği 

tlkhkten sonra fU tekil al

mııtar: 

Ağır hapis cezaaı müeb· 
bed veya muvakkattir. Mü 
ebbed ölünclye kadar çe· 
ktirılir. Muvakkat 1 ıeneden 
24 ıeneye kadardır ve· dört 
devreye ayrılır: 

A - Geceli sündüzlü yal 
mz olarak bir hücrede. 

8-Yalnız geceleri bir hü· 

rede, 
C- Bu devrede mahkum 

geceleri de tecrid edllmlye · 
bilir ve geçirdiği her üç gün 
dört günlük mahkumiyete 
karıılık tutulur. 

O - Üç devrede arta ka • 
lllU lUUUUCI. uıaun .............. . 

best tartlar içinde geçlrtile
c~klir. Adliye vekaleti lü · 
zum görürse bu müddette 
mahkQmlar arasanda bazı 

ekipler tertip edilebilecek 
ve bunları bazı tşlerde çalıı · 
hrabilecektır . 

Değiştirilen 2 9 uncu madde 
Kanunda yazılı olmadık. 

ça cezaların attırılıp eksitil
emiyece§inde ve cezayı art· 
tırıp eksiltme sebeplerinden 
bahsetmektedir. 

Buna göre hakimin tetkik 
ettiği suçta cezayı azaltan 
veya arttıran sebepler nazara 
alınmadan, o fiil hakkında 

ne ceza tertip edilecekse 
tezyid ve tenkis keyfiyeti 
onun üzerinden hesap ~di
lecektir. 

Y ent 61 inci madde teteb 
büsü tarif etmekte ve cür 
me teşebbüs eden ıahse, fi 
ilin huıvle getirdiği neticeye 
göte, mahtelif cezalar tertip 
olunmaktadır. 

Bir kimse itlemeği kastet 
Uği cürmün icraaına taaUük 
erlen bütün fiilleri bitirmiı, 

fakat ihtiyarmda olmayan bir 
sebepten dolayı o curum 
meydana gelmemi§ ise ka
nunda yazılı olmayan yerler 
de fiil ölüm cezasını müstel · 
zim olduğu takdirde müte· 
ıebbis hakkında yirmi ıene 
den a~eğı olmamak üzeı e 

muvakkat ağır hapis ve 
müebbed ağar hapis cezasını 
müstelzim olduğu takdirde 
on beş seneden yirmı sene 
ye kadar ağır hapiı cazası 
hükmolunur. Sair hallerde 
o cürüm için kanunen mua 
yyen olan ceza altıda birin· 
den üçte birine kadar indi
rilir. 

Cürüm ve ~aba~ıta iştirak 
Yeni 64 üncü madde ıö 

yle tadil edılmııtır: 
Birkaç kiti bir cürüm ve· 

ya kabahati o icrasına itti· 
rak ettikleri takdirde fiili 
irtikap edenlerden veya do· 
ğrudan doiruya beraber lf 
lemit olanlardan her biri 
o fitle mahıus ceza ile ce

zalandırılır. 

Batkalarını cürüm ve ka 
bahat itlemeğe azmettirenlere 
dahi ayni ceza hükümolunur. 
Ancak fili icra edenin onu 
iılemekte ıahsi bir menfaati 
olduğu sabit olursa azmetti· 
ren ıahsm cezatıı, ölüm ye· 
rine yirmi dört ıene ve mü· 
ebbed ağır hapis yerine yir· 

mi sene a~ır haplıtir . Sair 
cezaların altıda biri indirilir. 

Yeni 65 inct madde şu 

dur: 
1 - Fatltn zihninde cür. 

üm veya kabahat ikaı kar
arını uyandırarak veya filli 
irtikap kararmı teyit veya 
but fiıl iolendikteo ıonr" 

müzaharet veya muavenette 
bulunacağını vadederek, 

2 - Cürüm veya kaba· 
halin ne ıurelle iıleneceği. 

ne müteallik talimat ve ta· 
rifat ita veya fiilin itlenme· 
sine yarayacak it ve vasıta· 
lara tedarik eyliyerek, 

3 - Cürüm veya kaba· 
hat itlenmedeo evel veya İf· 

lendiği esnada müzaharet ve 
ya muavenetle icrasını kol· 

aylaıtırarak 

Cürüm veya kabahate iı· 
.. . , '···· 

mahsus olan ceza, ölüm ce · 
za11 iıe on bet ıcneden aı

ağı olmamak üzere muvak 
kat ağar hapis ve müebbed 
ağır liapis cezası olduğu ta 
kdirde 12 seneden 20 sene 
ye kadar ağır hapla cezasile 
cezalandırılır. Sair hallerde 

kanunen muayyen olan ce 
zanın yarısı indirilir. 

Bu maddede beyan olu 
nan fiillerden birini itliyen 
kimsenin ittlrakl inzimam 
etmekılzin fiilin irtikabı mO
mkün olmayacağı ıablt olan 
ahvalde o kımse yukarıda 

gösterilen tenzilattan istifade 
edemez. 

Yeni 94 ve g5 inci mad 
deler şöyle hazırlanmııtır: 

Madde 94: Cezası tecil 
edilen mrııhkum hazır ise 
mahkemenin reisi cezanın 
tecil edildiğini tefhim ettik 
ten sonra yeniden bir ıuç 

işlediği takdiı de 95 ıncl ma 
dde hükmü dairesinde tecıl 

olunan ceza çektirilmekle 
beraber sonraki cürüm cez 
asanın dahi şartlarına muva 
fik olduğu takdirde, teker· 
rürden dolayı arttırılacağını 
kendiıtne ihtar eder. 

Madde 95: Kabahatle ma
hkum olan klmıe hüküm ta · 
rihinden itibaren bir ıene 

zarfında bir cürümden do· 
layı para cezasından batka 
bir cezaya veya evelce hü 
kmü veren mahkemenin da· 
ireai dahilinde diğer hir ka
bahatten dolayı hafif hapis 
cezaıına ve cürüm ile mah 
kum olan kimse da ıi hük· 
üm tarihinden itibaren beş 

sene içinde işlediği diğer bır 
cürümden dolayi evelce ve · 
rilen ceza cinsinden bir ce · 
zaya mahküm o lmazsa ev· 
elki mahkumiyeti infaz ed· 
ılmiı sayılır . Ak•i halde her 
iki suçun cezası 
tenfiz olunur, 

ayrı ayrı 

Parti 
Vilayet i~are Heyeti 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Vilayet ldare Heyeti Parti 
Haıkana Ethem Aykutun 
batkanlığmda toplanarak 
Parti itleri üzerinde görüı 

melerde bulunmut ve ka 
rarlar vermiotir. 

Daimi Encümenin taplant1S1 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün vali Ethem Aykutun 
riyasetinde belli toplantısını 

yapmıı ve vilayet itleri üze 
rinde görüıerek muhtelif 
kararlar vermiıtir. 

Halkevi Gençlerinin Bal 
yadaki Müsameresi.. 

Dün Balyaya ~iden temsil kolu gece Balyada bir müsa
mere verdi. Aynca Halkevi sineması ile film gösterildi. 

Halkevl temsil kolundan kı Ôney ve halk taraf m · 
15 kitillk bir kafile Halke · dan hararetle karıılanmıf 

vi relıi Feyzi Sözenerln bat 
kanltfmdil dün Balyaya git· 

mittir Gençler orada bir 
müaamere vereceklerdir. 

Balya, 18 (Huıuıi ı- Ha 
hkesir Halkevi temsil kolu 

Halkevi reisi feyzi Zözene 
rin batkanlıimda buraya 
gelmişler ve kaymakam Hak-

lardır. 

Gece müsamerede büyük 
bir kalabalık hazır bulun 
muıtur. 

Temsil kolu Halyada ge· 
ce Yaman Ojullan adındaki 
bir perdelık müzikli komedt 
ile, Y anlat Hesap ismindeki 
Jine bir perdelık komediyı 
oynamıtlardır. 

KOçücük bir kıza Y 

im pek çok gelmmezi? 

Akademi kelimesi.. 
Fransız akademisi, 40 ıJ 

yemut ıeneler seneıi ıiif" 
mesai netlceılnde muaı,.
bir Frl\nıız dili luıaU vact' 

da getlrmlıtlr . 

Çocukların Kahvelerde 
Çahşması Menedilecek 

Gençler her iki komedide 
büyük bir muvaffakıyet gö 
ıtermıtler ve halk tarafm. 
dan çok alkıılanmıılardır. 

Halkevi maktnesile ıöıte 
rilen Çelüs\<in admdaki fi 
Um de alaka ile ıeyredllmiı 

Fakat bu muazzam IU .. 1 

ta "Akademi" kellmeıi-' 
tam ıekilde tarif edllmel' 
ğfnt söylersek hayret e~ 
ıinlz, delil mı?. 

Akademi kelimeıl bir rıl 
ddet "Neffı sanatlar, fiioı' 
ve edebiyatla iftigal etrtJ 

üzere toplanmıt in••~ 
- kumpanyaaı,, diye t•• 

edil mitti· Bir müddf 
ıonra " Kump a n y a ı 1 

Belediye Meclisi son toplantısmda sut hammalllğmm 
tir. 

meni hakkmdaki talimatnameyi kabul etti. Halkevinin kazamıza ka 
rıı gösterdiği bu yakın ala 
ka Balyalalar üzerinde unu 
tutmaz hatıralar bırakmııtır. 

kelimeıl yerine "Mec:lffı 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

aıağı olan çocukların bar, 

kabara, dans aalonlarında, 

gazino, kahve, ve hamam
larda çalıtmalan hıf zıasıh 

ha kanununun 176 inci 

maddesine göre menedile 
cektir. 

OU ll.IUL.Oh"'ı'-"1 - .. .l-- ··---

Naci Kodanaz Şubat top-

lantmnda ittihaz edıJen ka· 

rarların ha11aaiyetle ve ehem 

miyetle takip ve isaf edile 

Beraat 
(den för nahiye müdürü 

Bundan bir kaç ay evel 
Duraunbeyin jandarma ku · 

mandam na hakaret etmek · 
ten suçlu olarak muhakeme-

leri yapılmakta olan Kireç 
nahiyesi müdürü~Hikmet ile 

diier arkadaılarmm dün 
ikinci asliye ceza muhake 

meıinde duruımaları yapıl 

mııhr Müddeiumumılik ma· 

znunlann beraatlerini iste 
mittir. Muhakeme heyeti de 

suçluların iddia edilen fiil leri 
işleoikleri neticesini elde 

! 
1 

ceğtnt söylemiı ve belediye 
mecliıinlo altıncı devre ıu· 
bat toplantılarmın sona er 
dliini, bundan sonraki top 
Janbların nisanda yapılaca -

ğını ilave etlikten sonra 
meclis arkadaılarına hitaben: 

- llepinlzi saygı ile ııelam • 
lanm, demiı ve toplantıyı 
kaoamıstır. 

Gelenler Gıdenler: 

Teşdk~ür 
Halkevlmtz kltapsara yına 

8 kıtap armağan eden Na· 
f aa atelye fffi Bay Yusuf ve 
31 Kitap ve 35 mecmua ar· 
maian eden Öğretmen Ba· 
yan Hayriyeye teıekkürle· 
rimizin iblağına aayın ga • 

ikame edllmiıttr. 

Fakat bu tarif taoı•-
mıdır? Meıeli Fransada il., 
bi, baytari ve ıalre ak•~ 
milerf de vardır Bunlar 
nefiı sanatlar. fen ve eli 
blyatla iftira) etmek ü~ 
top\anmıı inıanlar "Mev 
si,, dir. 

Garip bir iıtatiıtikl 
Eaat Adil Müstecap'ıoi· 

lu dün İstanbuldan ıehrlmi· 
ze gelmlıtir. 

Bir Alman iıtatfıt19'1 
zetenizin tava11utu rica 30 ıün zarfında bir Al,.ı' 
olur.ur. kadm köylüıünün ıarf.ttlf 

H • .\LKE Vi BAŞKANLIGI mesaiyi kıymetleocllrmiıtırJ c 

K d 
Bu kadın 23,421 ekdl" umar a pifirmit 236 çorap örmüf; 

720 parça çamaıır ıJikaıif l'I 
Sergide 

Takdir gören ve madalya Bir evde yakayı elı verenhr 
1 tk" ı Dün gece Eğe mahalle 

8 80 Sini ar lr ıındeo lsmatl oğlu ~ev-
Ankara elitleri ve küçük ket, Yenice köyünden Hay 

sanatlar sergi•ine ıehrlmlz. dar oğlu Aziz, Yağcılar kö 

sanatkarlarından Sabri Esen yünden Mehn:ıet oğlu ibra 
oyma ceviz bir çekmece ile, him Eğe mahallesinde farın 

cı f alkın evinde toplanmıı 
hükdmet caddesinde boza 

Ô 
lar ve kumar oynamağa ba. 

cı mer ailesi Zehra el ör · ılamıılardır . Zabıta bunu 
güsü perde ve masa örtüle· 
rile tıtlrak etmişlerdi. Ser· 

ılde her iki sanatkarın eser· .. 
leri takdirle karıılanmııtır. 

Sabri Esene iktisat Ve 
kaleli tarafmdan bir madal 

1 ,867 Domuz bakdl1 k 
3000 tavuk yetiıtirmif. 1 
itleriode 7,670 aaat kull•' k 
mııtır. 

lıtatlıttkçlye ıöre Alrıı'' 
yada her köylü kadı11 ~ 
kadar meı~i sarf etmekte , 
bu neticeleri c 1de et•'~ 
imiı! 

406 dil üzerine yızıl'f ~ 
d 

bir ~itıp " 
balyada mutaa111p k•~ ~ 

ilkler pek çoktur, belki 
her yerden fazladır; buO~ 
dan bırJsi, kitap mer11k 

edemediğinden müddeiumu ya ve takdirname ile, Zeh 

anlar anlamaz hemen lazım 
gelen tertibata almıı ve ıu 
çlular k11a bir zaman için 
de cürmümeıhut halinde ya 
kalanmıılardır . lfakların 
da kanuni takibata baı· 

lanmııhr. Ka vaçana timali İtaly•_, 
eıki manastırlarından .s~ ol 
ndella manaahrt kütüp.,...,., y 

ılne bir cıld kitap hedir rj 
et mittir. li 

mil iğin talebine uygun olarak ra da 20 lira ıkra miye ile 

beraatlerine karar vermiş taltif edilmiştir. 
Ur. Bakanlık hediyeleri ken • 

---a 
Kültür Ba~anhğı ~öy muat

ltm mektepleri açıyor 
lııtanbul , 18 ( Huıusi) - Bir 

kaç gündenberi ıehrimizde 

bulunmakta olan Maarıf Ve· 
kaleli ilk tedrisat umum 

müdürü İsmail Hakkı ilk 
mekteplerde tetkiklerde bu 

luomaktadır . Maarif Vekil· 
le ti, bu yıl 1 2 vila yelle bi . 

rer köy muallim mektebi 
açmağa karar verml~tir. -
l iraat ~on~inıtanmız 
İıtanbul, 18 (Hususı) 

Martın birinci gününden 
itibaren 250 ziraat kombi 
namız faaliyetc;getirilec ktir. 

dilerlne veriJ mek üzere ıeh · 
rimiz Ticaret odasına gön 
dermiştir. 

-~ 

Tavandan 
Giren 
Hırsız .• 

Dursunbey çarıısında bak 
kal Necip oğlu Hüseyinfn 
dükkanına gece yarısı 

ta vaodım bir hırsız 

inerek kumaı ve bazı eşya 
11nı çalmıştır. Hemen takiba. 
ta başlanmış ve hırsızın 

Duraunbeyln Bozyokuş ma 
halleıinden İbrahim oğlu 
Ali olduğu anlaıılmııtır Ça· 
lınan kumaılar ve eşyalar 

da Alinin evinde bulun· 
muıtur 

Savaştepede 

Bir ölüm vakası 
Dün Savaıtepe nahiyesi· 

nin Akpınar köyünden Ra 
mazan oğlu Hamldin köy 
kenarında ölü olarak &örül· 
düğü Müddeiumumiliğe bil -
diril mittir. 

Yaka hakkmda tahkikat 
yapmak üzere Müddelumu 
mi muavinf Hilmi Çiloğlu bu. 
gün hadise yerine gide· 
cektir. 

Bu kitap, katoliklerlP.~ p 
ruf dualarından "Ave ";P 
ya" duaıının tam 406 
tercümeainl havidir . 

Af ar in Japon profesil' 
Japonya aldı, yürüdiii ~ eıl 

of eaör Ktyosl Masunl ttdl1 

de bir Japon fen ad•~ 
horozlara tavuk yapmak 

ulünü bulmuıtur. 6f' 
Japon profesörüne 11 

horozla,.dan evela yurd" lb 

Hırı atmıc istihıali suretlle bund•P ~ 
! 1 

ora da horoz etinden ı.a f 
Dumlupınar mahallesinden

1 
de lazımdır Profeıör • ~ 

Hüseyin oğlu şekerci Çakır zamanda bu u.•ulü yak•" oJ 
Ahmedin serhoı o1arak ma· atide insanlara da t•ı 
hallelercle nara atmak ıure edecekmlf, amma boO~ 

tile umumun istirahatini fayda n~ olacak?. Er / "e 
bozduğu görüldüğünden hak kadın yapmakla, arzıtl 1 lık 

kında kanuni takibata ba~ 1 fuıunu haddınden aıır 1 
lanmı§lır. mı bUyor bu adamc•i11' 
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Teşkilatıesasiye kanununda değişen 
maddelerin müzakere zabıt 1 arı: 

İnsanhk Tarihi Türk
~ 1 e r 1 e B a ş 1 a r .. 
.ıtlf '' TiJrk Olmasa-ydı Belki 1 arih 
,,1111 

0
'' Olmazdı Ve Muhakkak ki 
l,ıl 

• .1 Medeniyet de Baı lamazdı .• ,, 
~~~~~~~----

1" Atatürk; bu millıttı mevcut olan bütün yüksek seci-

1 1 

yılıri va ilin cana' haslıtlari naf sinde tophyarak 
milletin ızmiiradısini birleştirdi. 

Büyük Millet Meclisi bu aym betinde yapmıf olduğu 
topl~nhda teı"ili.h eıaalye kanununun bazı maddt>leı ini 

deifttlren bir kanun lcabul etmltti · 
Resmi gazetede çıkan bu kanunun deiiıen maddeleri 

tıi dünkü sayımızda aynen yazmııtık. Büyük Millet Mec 
liılnde teıkilataesniye kanununun tadili halıkırıda ceryen 
eden müzakere zabıtlarınıu aynen nepedtlmesi karar al · 

hna alıomııtı, 
Bu zabıtlar Türklyede çıkan her dildeki gazetelerde 

neırolunacakhr 
TORKDILl müzakere zabıtlarını bugündf'n itibaren 

•Gtunlarına ıeçirmekle derin bir zevk duymaktadır: 

RAŞKAN - Abdülhalik ııtır. Türk olmasaydı belki 
Renda. tarih olmazdı ve muhakkak 

c:I• 
KATlPLER Naıit Uluğ ki medeniyet de baılamaz 

<Kotahya) Ali Zırh <Rize) 1 dı (Bravo ıeıleri alkıılar) 
5 - Malatya Mebuıu la İnsanlık tarihinin baılan· 

illet inönQ ve 153 arkada- ııcından ıon ıünlere kadar 
tının, Tıeıktlatı Eaa•iye Ka beıerlyeUn faaliyet dalga 

ları ara.anda bu kadar derin nununun 2, 44. 47, 48, 49, 
50, 61, 7 4 -.e 75 inci mad· ve genfı hamlelerle müessir 
delerinin değtıttrllmeıine da· olan Türkln ıon asırlarda 
lr kanun teklifi ve TeıktJitı ve son devırlerde büyük teh· 
1:'~ likeler geçirdi. Türkler coğ 
''W&tlye Encümeni mazba· 
t ( raf yadan kaldırılmak ve fı· 
•ıı 2/44} Ukbal tarihinden ıilinmek 
BAŞKAN Encümen istendi . 

"'-zbata11oda müstaceliyet 
lcararı iıttyor. Ev,·ela onu 
'•11 llinlze arzediycrum, 
lcanunun müıtaceliyelle, en· 
CG1nenin teklifi veçhile mü· 
~akereaini kabul buyuranlar 
kabul buyurmayanlar .. Ka 
"unun müıtaciliyetle müza · 
keresi kabul buyurulmuıtur. 

Heyeu umumlyeıi hak 
kında rnütalea var mt? 

DAHiLiYE VEKiLi ŞÜ 
~ROKAYA c Muğla ) -
•Jın arkadaılar; baıta Cu· 

~hurıyet Halk Partisinin 

B llluıni Relı Vekili Büyük 
h •tvekıl lımet İnönü olduğu 
d alde Partinin mebuıların · 
h •tı l 53 a rkadaıın imza.ile 

ti 9'lıırlanan Teıkilatı Eıaalye 
I '"unu tadilleri huzurunu· 

~-t •unulmuı bulunuyor. Bu 
h&dılleri kabeden zaruretleri 

uz:urunuzda arzetmeğl bü· 
Y~lc ıeflerirn bana vazife 
0 

arak verdiler. Bu ödevimi 
Y•Prnak için müuadenlzi 
rıca d fi e ecefhn. Cumhuriyet 

aile Partisinin prenılplerl, 
Pron 

.rarnında vazih bir ıu 
rette t b 

eı it edilmiıUr Hu, 
et han le ca malumdur. Tatbı 
atı için bu günkü Türkle · 

'' \' T kifı e ürkiyf'ye bakmak 
dır. icra faaliyetinin at· 

eılerı ara11nda hayatın ve 
•l1aıi h it ayatın seri geçen ıe· 
b e~inln cereyanları arasında 

e kı hakikat objektif ola· '•k ~ .. Rorünmlyebilir. Fakat 
onn .. d 

rnuı e ıaımaz ve yanıl · 
lna~ acı da olaa, tatlı da ol· 
., h k h er eıe ve her zaman 
akıkat ıöyliyen bir tarih 

\>ard O tr nun mütll'ea mü 
••hed ' h e ve mukayesesinde 
.. erkeı aerbestti. Biz tarihi 
onürnü ze Hmehaba açabilir 
Ye bak b l . r 
lık l a l lrız ıaten inaan 

arllıt T Urklerle batla m 

Biz tarıhe kaza ve kede 
rln bir netice1i nazarile ba
kmadığımız gibi, tarihin bö· 
yle kaza ve kadf'rinden ve 
zaruri akibetlerinden gelen 
hükümlerine de boyun ef 
meğl bllmtyen bir milletiz. 
( Brova sesler), alkıılar) Bi 
zim kanaahmızca her millet 
kendt tarihini kendi yapar . 
O fena neticeler, o milletin 
kusurunun eseri ve emelinin 
ceza11dır Eğer bugün iyi 
neticeler görüyouak onu bu 
milletin yaptığı ve baıardı· 
ğı iyi itlere vermek zaruri 

- SONU VAR -

MOf TOLOKT[N 
Rasathane direktörlıiğıi 

m1n frsblli veçlıile 22 Şubat 
937 µaz<ırlesi gümi kurban 
ballramıclir Ktsifrcek kur· 
b111 Juıyvanlarımn dtri ve 
bağırsa/,larım /loV<ı kuru
mww verdiülmi: gibi deri 
ue bağırsaklarw loplanma · 
swda tazım yelt11 yardım 
ut kolaylıfjı da rıöstanıek 
borcumu:dur. 

.la 'llU Tllllll ::.ı n e rı mıi kem· 
md vt en kuı·velli silôlıl 
layarc oldll!İll nıultimdur. 
Her devlet flava kuvvetleri 
n/ claima arllırmukladır. 
Jjfrde bu ftrsaltarı islifııde 
ederek bu sil<ihw11z111 ço 
ğalması için ti birllfiile çcı· 
llşılnıası se11yill balkmu:-
dan rica olıınur. 

Kıyıp mühür 
Ektldere köyünün reımi 

mühürü kaybolmuıtur Yeni 
sini a 1 aca~ımızdan kaybolan 
mühürün hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Gönen Ekıidere köyü 

muhtarı 

TORKDILl 

Er~ek icra 
Memurluğundan: 

Açık arthrma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu ev: Gayrimenku 
lün bulunduğu mevki, ma
hallesi, ıokağı numarası: 

Erdek Çeltikçi köyünde ıs · 

ğa İımail oğlu İbrahim solu 
Erdek yolu ara11nda ki ıel 
deresi arkası hacı Alt önü 
yol takdir olunan kıymet 

umumuna 160 lira, arttırma 
oın yapılacağı yer gün ıaat 

Erdek icra dairesinde birin· 
ci artırma 8 3 937 pazarte· 
ıi ıünü aaat 14 ikinci ar 
tırma 2.i 3 93"/ salı günü 

aynı aaat 
1 - İıbu gayri menkulün 

arttırma ıarnameıi 18·3 937 
tarihinden itibaren 937115 
numua ile Erdek icra da 
ireainin muayyen numara· 
sında herke•in görebilmesi 
için açıktır ilanda yazılı olan 
lardan fazla malumat almak 
lıttyenler itbu ıartnameye 

ye 937 l 15 dosya numara 
sile memurlyetimlze müra· 
caat etmelidir. 

2 Arttırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 1 ,5 nlıbetinde pey ve· 
ya milli bir bankanın temi 
nal mektubu tevdi edtlecek
tir. (124] 

3 - Jpotek sahibi alacak· 
lalarla dljer alakadarların 
ve irtifak hakkı ıahiplerinln 
aayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile f alz ve 
masrafa dair olan iddiaları 
nı lıbu ilin tarihinden itiba 
ren yirmi eün içinde evrakı 
müsbitelertlfl birlikte memu 
rlyetimize bildirmeleri icap 
eder akıt halde hakları tapu 
ıicilıle ıabat olmadıkça satıf 

bedelinin paylaımaaından ha 
riç kalırlar. 

4 - Göaterilen sünde 

Bürhaniye icra 
Mamurluğun~an: 

Bürhaniyede Ali oğlu bak-
kal lhaan ile Erdek tapu 
memuru Mehmet Kasım ka 
r111 Fatma aralarında ıayian 
ve müttereken tasarruf edf. 
lmekte iken kabili takıim 

olnıama11odan mahkemece 
satılma11na karar vnılmit 
bulunan Bürhanıye çarıısın · 
da klin ııaiı tarik solu All 
ıahidl arkası: Hüıeyin ke 
rimesi Zeliha ve İlyas ve 
Haıan varisleri ve önü yol 
ile mahdut ( 1500> lira kıy· 
meU muhammenell bir bap 
furun datremlzce peıln 

para ve açık arttırma ile 
ıatılacaktır. Bu furunun açık 
arttırması 29 3.937 tarihinin 
pazartesi günü saat 14 de 
dairemizde yapılacak ve bu 
tarihte teklif olunacak arttı 
rma bedeli muhammen kıy 
metin yüzde yetmiı beıinl 
bulmadıiı ıurette en son arı 
thranın teahhüdil baki kal 
mak üzere arttırması on 
beı gün daha temdıt oluna 
rak 13.4 937 tarihinin ıalı 
günü ayni saatte dairemizde 
icra kılınacafından talip 
olanların yevm ve vaktı 
mezkurda dairemizde hazır 

bulunmaları ~e fazla malu 
mat almak tatiyenlerln J6 
2.937 tarihinden itibaren 
dairemizde her kue açık 

bulundurulacak arttırma ıa · 

rtnameıini okumaları o gün 
ıartnameyi okuyup ve mü 
n Jerecatım kabu\ etmiı ıa 
yılacağı ilan olunur. 

•••• •••••••••••••••••••• • • 
1 
DOKTOR~ • • 
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SAYFA: 3 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesirde ~ Mart 937 pazar1esl günü saat 15,30 da 
açık ekılltme ıuretlle aıkeri bir bina inpaı ahaleıl ya)>ı· 
lacaktu:. Muhammen bedeli (2271) lira (5J) kuruıtur mu· 
vak kat teminatı ( 170) lira (36 J kuruıtur. İıtekltlerln fen . 
ni ıartname, PJan, ketflni görmek üzere her gQn ve adı 

ıeçen ıün ve satte de teminat makbuzları ve bu gibi in . 
faatı muvaffakiyetle baıardıklarına dair aerek millf'ahbl. 
dinin ve gerekse mimarının devatri aidel rea~iyeıinden 
alacakları ve bununla beraber ayrıca da ticaret odaların· 
dan ticaret odalarına mukayyet olduklarına dair alacak· 
ları veaaik ile blrlıkte Kolordu satın alma komisyonuna 
müracaatları. Gazete ilan Qcreti de müteabbtte aittir. 
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Vilayet Makamından: 
l - Nüfuı Kanununun 37 inci maddeıi Nüfus kütük. 

lerinde kayıtla olanları yerleıtirmek ııuretile bir mevkiden 
diğer mevkle (nakllhane) eyledikleri zaman terkedecekleri 
yer nüfus idaresine müracaat ederek nQfuı cüzdanına 
iıaret ettirmelrle ve ılttikleri yerde aleluıul bir ilmühaber 
alarak oranın nüf uı idaresine vermekle, 38 fnci maddesi 
lıe ziyaret ve seyahat tarikile bir mahalden diğer mahal 
le gidenler hariç tutulmak ıartile mh.aflreten tepdJllmekin 
edenler dahi gittikleri yerde altı aydan ziyade ikamet etmek 
mecburiyetinde bulundukları tal<dJrde sakin oldukları ma
hal veya köyden alacakları ilmühabere istinaden muvak· 
kat (tebdili mckio) muameleıi yaptırmakla miikellef tut
muı olmasına raimen birçok vatandaıların a11I kayıtlı bu
lundukları yerlerden uzun zamandanbcri ayrılmıı bulun· 
dukları halde bu kanuni lazımaya riayet etmemekte olduk
ları anlaıılmıt ve bu ihmal vatandaıların asli memleket
lerindeki küUiklerde lkametmahallerlnin ve medeni hBllerl 
nln meçhul kalmaaına sebebiyet verdlii gibi aaıl mukayyet 
bulundukları yerlerdeki kütüklerin kaybolması veya yan. 
maaı takllrılnde yeni yazım ııruında teabtt edtlmlyerek 
kayıt haricinde kalmalarını mucip olmakta ve zayilnden 
veya yeniden hüviyet cüzdanı almakta veya ölüm, doium 
evlenme ve boıanma ıtbi madeni vakalarının tescilinde 
zorluğa ve karıııklıklara sebep olmaktadır. 

E1aıen ana kütükler bir atlenin muayyen bir yerdeki 
efradmı ihtiva eden aile kütükleri mahiyetini de haiz 
bulunmak itibarile naklihane (nufus "anunu madde 37) 
veya tepdi\t mekan (nufuı kanunu madde 38) vukuu ta . 
ktirinde kimlerin yeri değiımiı Jıe yeni yerleıttkleri 
yer ana kütiıklerine kayıt edilmeleri lazım ıeleceii tabii 
ve nüfuı kanununun koyduğu ve ceza tehdidi altmda bu· 
lundurduiµ yer değtıttrme hükümlerinin de bu gayeyi 
temine matuf olduğu aıikirdır. 

Daimi tkametgihını deiittirmitte nüfuı kanununun 
37 ve 38 et maddelerinde aöıterilen ıektlde yer deiittir· 
me:= muameleaini yaptırn:amıı olanlardan etki ikametgii· 

arttırmaya tıtırik edenler 
artt lrma ıartnameslnt oku 
muı ve lüzumlu malumat 
almıı ve bunları tamamen 
kabul etmlf ad ve itibar 

!Jilumum deri, suç, hındaki ana kiltüiü yanmak ve kaybolmak dolayıaile 

/unak Jwslalıklarile kayıt harici kalmıf olanların ellerindeki hüviyet 
Jıcr şekil flrtngi. belso- cüzdanına ve yapılacak tahkikat neticealne göre ııon 
ııklll!)ll ve yumuşak daimi lkametıihlarının bulunduiu yu nüfus kü· 
karha lwsltılıklunm /el tüklerine kayıtlarından önce nQfuı kanununun 40 ncı 

olunurlat- maddesine lıtlnaden nüfuı idareleri tarafından kesilecek 
5 Tayin edılen zaman rar yolu durlıklarım, btr lraaltye ile miktarı para cezası alındıktan ıonra yenl-

da gayrı· menkul üç defa ba· ademi iktlclart en son d il h d 1 1 d 8 en teıcl eri el etfne gi 1 mest azım ır. una göre mua. 
gwırdıktan sonra en çok art usullule tedavi edu. l l h h b d ı l me e yapı maaı ve er angi ir it o ayıai e devlet daire 
tırana ıhale edilir. Ancak • Hastalarını hükumet ve müe11eaatına ve bilha11a emniyet idarelerine uiruyarak 
arttırmıt bedeli muhammen i caddesinde numara 56 vatandaılara muvakkat veya kati nakil muamelelerini yap· 

kıymetin yüzde yetmtı be : da hergün saat on beı tırmaları kendi menfaatları lktizaaından bulunduğu gibi 
tini bulmaz Veya ııatıı lı : ten gonra kabuleder • devletce tanzim edilmekle olan iııtatllttk ve nüfus klltük· 

ti yenin alacaiına ruçhani "••••••••• •••••••••••••" !erinin aıhhat ve ıellmetl için de elzem ve kanuni bir va 
olan diğer alacaklılar bulu •• '-\ zife bulunduğunun münasip vasıtalarla hatırlattırılarak hal. 
nup ta bedel bunların o j TÜ RKDİ LI kın bu kanuni lazıma ya riayet etmeleri ve etmlyenler 
gayri menkul ile temin edılmlt 1 hakkında nüfus dairelerinin harekete geçmeleri esbabının 

Paz.arte.inden baıka her 
alacaklarının mecmuundan 1 temın buyrulmaaı ehemmiyetle ve tamlmen rica olunur. 

gün çıkar. Siyaaal gazete.. U · -ı ti likl ili. ı f fazla ya çıkma:ısa eo çok art· 2 - mu mı mu et f ere v yet ere te Ut heyeti 

1 

Yıllığı: 800 Kuruı · 1 ı -d.n. !ü~ 1 taranın taahhüdü baki kal relıltğine, emniyet lf er umum mu ur 5 üne yazı mıştır. 
Altı Aylıjı:400 

mak üzere arttırma onbef 

r 

Sayıgı: 3 ,, 
gün daha temdit ve 15 inci ı 

Günü geçmıı sayılar 25 
günü aynı saatte yapılac"k 

kuruıtur. 
arttırmada bedeli satıf tali 

ADRES: 
yenin alac'lğına rüçhaoi olan BALIKESJR TÜRKDİl l 
diğer aldcakların o gayri • ~ 

••-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----,----------.-' menkul ile temin edilmi§ -
alacakları mecmuundan fa 
7.lııya çıkmak ıartile en çok 
artlırana ihale edilir . Böyle 
bir bedel elde edllmeue 
ihale yapılmaz Ve ıatıı ta 
lebi düıer. 

6 - Gayri menkul ken · 
disine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermene lha· 
le kararı feıholunarak ken 
dtginden evvel en yükıek 
teklifte bulunan kimge ar 
zetmiı olduğu bedelle alma · 
ğa razı o 1ursa ona. razı ol· 
maz veya bnlunmazıa he· 
men on bet gün müddetle'! 

artırma ya çıkarılıp en çok 

artırana ihale edilir . İki iha 

le ara11Ddaki fark ve geçen 

günler için yüzde 5 ten he 

sap olunacak faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimiz 

ce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( l 33) 

Yukarıda ıöaterilen gay
ri menkul 8 3 Y37 ve 23·3· 

937 tarihinde Erdek icra 
memurluğu od111ında iıbu 

ilan ve gösterilen arttırma 

ıartnamesi dairesinde ıatı 

lacftft llün olunur 

Bahkesi Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nabiyeıl 

horucu 

Köyü 
Çarkacı 

Mevkii Cinai 
Otluktaı Deiirmen 

Hududu 
Şarkan ara
zil hallye 
timalen dere 
ıarkan Ka. 
yapa karye. 
sinden mol· 
la Hüseyin 
tarla11 cenu -
ben arazli 
hal iye 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı btr taılı da. 
kik sel değirmeninin köy ıahıiyetl maneviyeıi namına 
senetııi.zden tesçil edilmeıl iılenlldiğlnden tahkikat yapmak 
için 7 3.937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. 
Bu yer hakkmda bir hak iddiasında bulunanlar vana b 
günler içinde yazı ile v'1iyf't tapu sicil muhafızlığına v~ 
yahut mahalline gelecek memura müracaatlara lüzumu 
ilim olunur. 



SAYFA 4 

İktisat Vekaletinden: 
Teşviki sınai kanunundan istifade eden 

sınai müessese sahiplerine: 
lkt takıtm 153 ıayıh kararname hükümlerine ıöre ta· 

ı vJki 11nai ruhıatnameılni haiz ıınai müe11eaelerin 936 ma 
il Aeneıt mevaddı iptidaiye gümrük muafiyetinden iıtifade 
edebllmelerl için: 

l - Mezkur mali sene mart nihayetine kadar mahal
li en büyük m6lklye amirine müracaat etmeleri. 

'l - 936 mali ıenea1nin ilk dokuz ayı zarfındaki me
vaddı iptidaiye aarfiyatlarını alakadar memurlar vuıtaaile 
tetkik ve teıblt ettirmeleri 

3 - MGracaat evrakmm (iıtida, üç talep cetveli, rapor 
ve ıümrGk veslkaıı) nihayet 15-Niıan -937 tarihine kadar 
V eklleUmize rönderilmeıl. 

4 - GOmrük vesikalarında l 6 936 Tarihinden 28 2 
937 tarihine kadar dıfardan ıetırilen mevaddı ipttdaiye
nln lmrar tarihleri. tarife numaralara kıloıu, kıymeti , ıü 

mrük reımlyle muamele verglılntn kayıt ettlrilmeıl. 
5 - 15-4°937 tarihinden ıonra ıelecek müracaat ev · 

rakının nazarı tttbare ahnmıyacaiı tamlmen illn olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan 14000 kilo Pirinç 8.Mart·937 
paaarteıl ıOnü ıaat J 0,30 da açık eluiltme ıuretile ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli (3360} Liradır Muvakkat 
teminata {252) Liradır ekıtltmeye lttlrak edeceklerin tart. 
nameılnl 16rmek üzere her gün ve adı ıeçen ıüo ve 
ıatte de teminat makbuzlarlle Kor ıatan alma komiıyonuna 
m&racaatları. Gazetede ilim ücreti müteahhide aittir. 

4 - J - 73 

Türk Hava Kurumu Dur 
sunbeyŞubesinden: 

Kaza Hava kurumuna ait Merkezi kazada müdahhar 
tahminen 13519 kilo Buğday 11785 Arpa 13851 Çavdar 
1641 Mmr Kireç nahiyesinde 4675 Buğday 3525 Arpa 
Kavacık nahtyeatnde 4770 bujday 4463 Arpa 450 kilo Mı
sır açık artırma ile 1atııa çıkarılmııtar 27-2 937 cumarte 
ıi ıünü ıaat l 5 de lbale olunacajından iıteklllerln ıera 
ittnf anlamak ve nümunelerloi g8rmek üzere müracaatla· 
ra. 5 - 1 - 65 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyesi Köyü Cinıl Mevkii Huduu 
lvrlndi Büyük Fındık Tarla Sofulardereıi Dojuıu ve kı· 

bleıt bayır, ba· 
tm dere, poy 
razı Aratepe 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı Tarla Büyük 
Fındık k6yündea Yonca oflu Alinin ata11ndan kalma ıe
netalz taıarrufunda iken 330 da ölmeıile evlatları Muıtaf a 
ve Zeltbaya ve bunlardan Zelthanın de 338 de ölmestle 
kocau Mustafa ve kardeıt mumaileyh Muıtaf aya kaldı im 
dan bahtıle namlarına teıcll ettirmek lstedıklerlnden · taı
arruf hakları tahkik edilmek için 28 Şubat 937 pazar 
ıOnü mahalline memur gönderilecektir. İtirazı olanların 
bu müddet içinde yazı ile Vilayet Tapu ılctl muhafızhiın 
veya mahalline ıelecek memura müracaat eylemeleri 
lüzumu ilin olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhgından: 

Maballui 
Dinkçiler 

Cinci 
Ev 

Hududu 
Sağı, Paıaklylü Cemile, solu 
Kabaca ojlu Ômer, arkaaa kel 
eplrci Klmfl vereıesl ve Çom 
Ali, önü yol. 

Bulbnduiu yer ve laududu yukarada yazılı ev, Dink
çiler mahalleainden Abdullah oğlu Oımanın, olup yerini 
o mahalleden Sındırııh oflu Aliden 50 ıene evvel ıahn 
almak ıurettle (lzerlne kendi paruı ve levazlmile ev ya· 
parak o zamandanberi ıenetılz ve nizaıız tasarruf ve 
temellük etmekte olduiundan bahtıle namına teıcil etllrm 
ek lıtedlilnden tahkikat yapılmak üzere 28 ıubat 937 
pazar günü mahalline memur ıönderilecektir. itirazı ola
nlarnı bu ıünler içinde Vilayet Tapu ıicll muhafızlıfına 
veya mahalline aelecek memura müracaat ~ylemeleri 
lOzumu ti n olunur. 

TORKDILI 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekıiltmiye konulan i~ Gömeç • Bürhanlye 
yolunun 11 s+ s10 - l t 6+ 825 ve 6 l 9+9oO - 120+600 
üncü kilometreleri aruında 1955 metre tul ündeki 10111 nın 

eıasları tamiri itidir. 

Keıif bedeli (4663) lira (59) kuruı muvakkat temi 
nah (349) lira (76) kuruıtur. 

2 - Bu ite ait keıifname ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnameıi. 
8 - Fenni ıartname 
C - Mukavele örnefi 
D - Keıif cetveli 
F - Nafta itleri ıeraiti umumlyeıi. 
İıtiyenler bu ketlfname ve evrakı vilayet daimi encü· 

men kaleminde görebilirler. 
3 - Eksiltme 1 ·Mart 937 tarihine raslıyan pazarteıi 

ıünü ıaat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır · 
4 - lıteklilerln yukarda yazılı gün ve ıaatte muvak· 

kat teminatları malıandığına yatardaldarına dair makbuz 
Teya banka mektuplarile vilayet daimi encümenine müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

5 - Ekıiltmlye bu gibi itlerle uğr~ıdığına dair Nafia 
müdürlüğünden laalca\ bir hafta evvel vesika alanlar gi 
reblllr . 

6 - Muvakkat teminat malaandığana yatırılır encüme · 

· 52si!~ass2§~ 8~~~~~~5252~8--

ı~ı--BozK-UR_T_VE HALK 
lını ~I 
1;01 
ı.r.ı 

ımı 
TRAŞ BIÇAKLARI 

YURTDffŞ , 

IDU 
ım Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ-

im KURT ve HALK 1'raı bıçaklarını kullan ve arka· 

lmı daşlarma da tavsiye et!. . 
MJ Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 
ınl diğerine girdiğini unutma! 

ıWJ : abancı isimli ve yabancı sahipli traı bıçağı alma! 

\
iM\ Israrla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK 
MJ Traı Bıçaklarına iste . 

'ını 8 O Z K U R T Trdf bıçağı (5) kuruş, H A L K 

ıın Traı bıçağı (1 00} paradır. 
ıW Kasabamızda her öükkinda satılar. 

I~! 
ımı 

ıını 
ırnı 

Baltkeslrde Toplan Sailş rerl: 

İbrahin1 Çavuşoğlu 
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Vila.vet Daimi 
Encümeninden: 

----------------------

Vei 
Şeriki Ziya SIDAL 1 . ~ 

l 
· Tanınmış değerli avukatlardan· I 

Avukat Ekrem ARGUN 

1 - Açık ekıiltmiye konulan it Ayvahk·Gömeç yo 
lunun 3+ 100 - c+soo ve s+200 s+300 - 9-\-700 
- 9+ 300 ıncı kilemetreleri arasında 3500 metre tulun 
deki ıoıamn eıaılı tamiri işidir. 

Bedeli ketfl (9767) lira (56) kurut muvakkat teminatı 
~ 

(732) lira (56) kuruıtur. 

-----
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınııı 1 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 1 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul ı 
ederler. , 1 11 

llDRES 1 
2 - Bu ite ait ketifname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnames1. 
8 Fenni §artname 
C - Mukavele örneği. 
D - Keıif cetveli. 
F - Nafin tılerl ıeraiti umumiyeıl 

------------
ANKARA Sanayi cacl· 
deıl ALİ RIZA Apart· 
manı N U M A R A : 3 

~1111111111111111111111111111111111111111111 lattyenler bu keıtfname ve evrakı Vilayet Daimi En · 
cümen kaleminde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 1 Mart·937 tarihine raatlıyan pazartesi 
günü ıaat 15 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak -

~~~~~~~~~~~~~ 
1 

tar. ~ H r Tecimenin (n luyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arttumıkın. 
4 . lıtekltlerin yukarda yazılı aün ve saatte muvak- " 

kat teminatlarını malıandığma yatırıldıklanna dair mak ~ 

buz veya banka mektuplarile Viliyeot Daimi Encümenine it 
müracaat etmeleri lazımdır. ~ 

5 - Eksfltmiye bu gibi i~lerle uğraıtığına dair Na· ~ t~ f\ 
fıa müdürlüğünden liakal bir hafta evvel vesika alanlar it. 

l\ J\ rıı 

glrebıhr . ~ s B • • s 
6 - Muvakkat temlnat- malıaodıjiına yatırılır. Encü ~ atışta irıncı art: 

mende para ve tahvilat kabul edilemez. it. 

-----

4 

- --

1

-

62 -·I "REKLAM,, DIR. 
Vilayet Daimi ı 

Encümeninden: 1 
1 - Açık Ekıtltmlye konulan it lvrindi - KorÜcu yo ~ 

Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz. 
lunda sekiz adet menfezin imalata aanaiyesidir Keıif be
deli (4867) lira <19) kuruı muvakkat teminatı (365) lira 
(39) kuruıtur. 

2 - Bu ite aid keıtfname ve evrak ıunlardar : 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Fenni ıartname 
C - Keılf cetveli 
D - Mukavele örneği 

F - Nafia iılerl ıeraiti umumtyeai 
lıtiyenler bu keıifname ve evrakı vilayet daimi encü· 

men kaleminde görebilirler. 
3 - Eksiltme J. Mart.937 tarihine raslıyan pazarteıi günü 

aaat 15 de viliıyet daimi encümeninde yapılacaktır . 

\ ' t.~ ı il • k la ııı la rıı11zı, 
1 •• A A 

~ ( TURKDJLI) I)(~ \ / eriniı 

» 
1 
1 TORKDiLi 

~ ...... ·~ -..... · . 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 

K 
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ri 

4 - Eksiltmeye glrebllmek için bedeli keıfan yüzde 
7,5 kuruı olan (365) lira (39) kuruıluk muvakkat temina
tını mal ıandığına yatırdıklarına dair makbuz veya ban· 
ka mektuplarile encümene müracaat etmek lazımdır . 

5 - Eksilmeye bu gibi itlerle uiraıdıiına dair afia 
~üdürlüğünden laaknl bir hafta evvel veılka alanlar gire
bilir. 

1 Her Yerde Okunur· 

" ~~ ~l!A'~~~ So 
•erı 

6 Muvakkat teminat malsandığına yatırılır Encü · 
mende pars ve tahvilat ksbnl olunmaz 

1 4 l 63 

İyesi ve Baıyazmanı: B lıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

B ıım Yeri il Basın evi 
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