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Başvekil lzmir Fuarını 
bugün Açacak .. 

Hatay 

Askeri mümessilliği Albay 
$übü Kanath taraf mdan 

deruhte edildi. 

Valimizin Bandırmada 
Yaptıkları Tedkikler .. 

Başvekilimiz Yarın Şehrimiz Yolu ile lstan- Ankara, 19 (AA.) - Ha· 

tay askeri müme11tllmlz Al 

bay Fevzi Merıgüç yeni va· 

zl f~sl batına hareket etmiı ve 

ınümuıi l ık vazifeal de ılive 

t~o Ha tay Türk kumandana 

Al bay Şukru Kana t l ı t ıH4 

fından deruhde edı l mftlir . 

Çomlu Köyünde Bir ilk Oku
lun Temel · Atıldı. .. 

bula Dönmek · U zere Bandırmaya Geçeceklerdir. 
iz mir , 19 (Hususi ) Baı · 

vekil B. Celil Bayar, F ue rı 
•çrnak üzere bugün lz o\İ r 
vapurlle buraya g~lmtıtır . 

Kendileri daha öoce bu

raya gelmlt oloo lktıaat Ve· 

kıtı B. Şakir Keseblr, vali, 
belediye reisi, partılıler ve ke 

ılf bir halk tarafından rah· 
tunda bararetle kartılandı 
lar. · 

li. Celil Bayar yarm (buiün) 
Fuara açacaklar ve bu mü 

naaebetle mühim bir nutuk 
lrad edeceklerdir. 

Baıvekilimlzle birlikte it ve• 

İz.mirden bir görünüş 
deolzbank umum müdürleri- y a daha evvel gelmtı bu'u 
le iç ticaret umum müdürü nan Ertuğrul ya tlle lstanl u · 
ve hususi kalem müdürü de la dönecektir . 
lzmtre gl!lmttlerdır . Buna göre Baıvekillmlzln 

Baıvektl pazar saba - Balıkeılre de u~rama11 ve 
hı trenle Bandırmaya ha· bir müddet kaim 11 muhte 
reket edecek ve Bandırma - meldir. 

Şam da 
- ..... ~-

8ircephane deposu atış aldı. 
Şam, 19 (AA. ) - Şam 

Valimiz B. Ethem Aykut, 
Bandırmada bulunduğu üç 
dört gün zerfında ted. 
kik ' erde bulunmuı ve bazı 
itleri gözden ıeçlrmittlr . 

Bu arada Valimiz Band ır

m anın Karııvaluuında bulu 
na n Ta tlıau köyüne gltmtı , 

buradan Bandırmaya getıri· 

len ve ıe htrde takılmalı ya· 
pılmakta olan suyuıı menbaı

oı yakından görmü~ , su te 
slsah hakkında alakadarlar
dan izahat almıı ve yapılan 

köy ilkokulunu, köy itlerini 
gözden geçlrmlttlr. 

BundaD baıka Sığırcı na · 
ht1eılnln Çomlu köyüne ıt · 
den B. Ethem Aykut, bu 
ldiyde yapılacak olan dk 

B. Ethem Aykut 

okul binasının temelini btz· 

(Sonu ikinci sayfada) 

Mussolini ı _ç_ek_S_u_d_et_Meselesi: 

Bombardımantavlrasile 4 Lord Runçiman Dün Dr. 

civarında ki.in Mene kata· 

basanda bir cephane depo· 

sunda ıece yarm yanıın 

çıkmıthr. Çok miktarda me· 

Unit infilak ederek civardaki 

btnalart tutuıturmuıtur . Ka· 

aaba tahliye ettlrilmtıtir . 

Yangın saat bir buçukta 

söndirülmüıtür. Dört bina 

harap olmuıtur insanca za 

ytat yoktur . 

Köylül rOrmandan Na 
ıl istifade Edebilcek .. 

- ------ --
Rom•.s~~t <u~~~- > _ B. Haynlaynla Konuştu .. 

~~~·0~!:~·atb~d:::ae~~.~;n~ıç Çekoslova~ya, Çak islikliİİİİI bozacak bir metalibıtı 
Odun, Kömür ihtiyacı Ocak 
Başına 50 Kental Kabul Edildi. 

-ot- lz:. bt k b b d Orman Umum Müdürlü.1'ü, 
; .. nort:yya:eal

8

~~e ~~ld-:n:~ hiç bir zaman kabul etmiyecak. l 5 afustoateo itibaren t:t 
t•ıare karargahından kal Sovyet bık edilm ek üzere bütün ala· 
L Prağ, 19 (Radyo) - Çe eltmlı ve saat 11 de Südet 
"•rak, iki aaat sonra saat p l kadar makamlara yeni bir 

lıı:oılovakya kablnest, bugün Almanlarınan baılıderl dok· o onya 
Jedıde Fantelarla adasına talımatname eöndermltUr. 
"•r11111tır. Burada ü11übahri baıvekıl Milao Hodzanm tor Hayalaym kabul ederek Au talimatnamede alak dar 
teıtsatını ve liman tnıaatını riyasetinde toplanmıı ve uzun müddet konuımuıtur. Münasabalı. ların ormanlardan nasıl is 
teftı1 et mit ve halkın tld uzun müzakerelerde buluna Lider Doktor Henlany Uf ade edebtleceklerl tuh 
d 1 l f k 1 d k d l Moalıı:ova, 17 (A.A.) -

et t alkıılara 1 e karıılao rak, Südet Almaolarınıo oın re a at n e, ar a aı arı olunmaktadır . Bu mühim 
lbııt u M lı ı bl d kt H k l d kt K ı Tass •J"anııoıo blldırdlğine ır . u . UHO n ' r yeniden takındıkları vazlye· o or un ı e o or ar l ta tmatnameyi aynen oeıre · 
ıtıüddet sonra adadan yine Frank bulunmuıtur. eöre, hartclye komiseri mu 
•Jnı tayare ıle hareket ti tedkık eylemittlr. Alakadar nıehaftl, bu mü- avlnl Potemktn buıün Po · diyoruz: 
ederek dır.rt bin metre trtt- Çekoslovakya resmi me · l - Ormanların içinde 

u likata büyük ehemmiyet ı fl t G td ki ı 
f•dan Tırenyen dentztoi ge- haftl; azlıkların tatmin edJl. vermektedir. onya se r rı on Y veya orman 11nırlarJDa köy 

Çerek saat 11. 20 de Roma diğl kanaatini beslem kle Praf, 19 (Radyo) Bugün kabul etmlıttr . Sefir hüku· ortasından ufki hattı müı 

f ezluı mübalAialı ıayılarak 
orman nizamnamesinin 13 
ncü maddesi mucibince bu 
fazla istek hakkında tedkı
kat yaptmlar. Bu ıtbl ted 
ktkler yüzünden beyanaa
mentn heyeti umumlyeaine 
ald muamele geri bırakıla · 

maz Yalnız fazla ihtiyacı 

bildirenlerin yukarıda yazılı 
miktarda n fazlasına atd mua · 
melelerl tedkıkatı sonuna 
kadar tehir edilerek müte 
bakisl ikmal ve intaç olu · 
nur . h dönmüttür. beraber, tcap , edene biraz Broı ıehrlnde bazı hadiseler metinden aldığı talimat mu· takim üzerinde on kllomet-

ll'ndLBrg Mos"ovada daha fedakarlık yapılabi l e - olmuıtur. cibince Polonyadakl Sovyet re uzaklığa kadar bulunan KERESTE iÇiN: 
1 1 köylerle bu hudud dah ılı· nde ceğlol ve fakat, Çekoslovak· Südet Almanlara , kend ıle · sefaret ve konıoloıhaneslnto \' eo!den kurulacak tkt 

~ Moıkova, 19 (AA) yanın •ıUkla!ıne halel vere rtnden olan belediye reisini normal faaliyetini sekteye bulunan nüfuıu iki binden oda, bir hol, bir ahır. btr he· 
ethur tay reci Liodbere atag"a o lan kaza merkezleri 

\' cek meta it batın hiçbir za- makamına oturtmak için bet ~ t h- dl 1 h 11 la ve bir samanlık için 6 5 e reftkau, buıün tayaıe uara an a se erin a t içla ve difer kıuabalar sakinle· 
ile Moskovaya gelmtılerdtr . mao kabul edılemlzeceğlnl bin kııılık bir ihtifal yapmıı b zı tekliflerde bulunmut . . _ h 

1 
metre mikap mamul ve za . 

8 · beyan eylemektedırler. lardır. Bu eıoada Çeklerle nne utı 1 tlyaç arı için di ytatiyle birlikte 10 metre 
d ay ve Bayan Ltndbere, tur Bu hadiseler neticesin · kili ağaçlara a1d tarife be -
ün Moıkovn clvarm Parla, 19 (Radyo) - Prağ· zabıta müdahale etmit ve mikap ıayrl mamül ağaç 

d• Tuıtmo tavare meyda- dan haber veriliyor: iki taraf arasında çıkan ar de Sovyet makamları da delınln onda blrl ve ayraca 
~ k heııep edilecektir. Aile nüfu. 

'-1nda lacak havacılık Lord Runçlman refakatin· bedede otuz kiti yara lan Polonya sefaret ve konıo esme ve lafıma ücretleri 
b,Yram~::~ hazır bulun . de sekreterleri olduğu halde mıthr. Zabıta tevklfat yap- l oıhaoesl hakkanda mukabil mukabUınde devlet orman- ıuna nazaran yeniden yapıl 
c '-1 ı ı tlf ı f d ma11 lizım gelen evin oda ~ardır . buıün Rote llavz ıatoıuna mıttır . tedbirler ıtuhaz etmlılerdtr. arınsn s yer er n en ve-
~ ya orman ldareıtnce göıte· adedi bundan fazla olması · 

Bulgaristan Ve Nöyyi HükQmetimiz YeniHa p ;:::: vke ':8~~~1:katka:!1,~· ::~: ;.t~· ğ~:~~dı:~~,~e::::. 
lt mamul bu miktara ılive 

Muahedesinin İlgası.. Gemileri Yaptıracak.. ..:~:~~ü!;.c:~ ~: •• ~=k~:D 01";;:::~'" · ~üheodıollğloca 
ktnlert zati thtiye l ahoacak beyannamelere göre 

-Bal~an dnlatleıi. yarımad8Yi kana boyamış olan uzun ve Londrada bulunan bahri heyetimiz yapılaca~ siparişler ~e:ı k::~:u~ı:::::ÇE:~~~~;~ ~~"::~~m':~~~~·-:.~ o:!7~ 
hrkunç bir mücadeleden SOOl8 dünyaya ikilioe hareket üzerinde fHliyete geçti. dırecekıerdır ••Er•k edilerek rapor •• ,. 

• Odun v~ kömür iç in ıh munkkat planı tanzim olu-

numu• n&SI V8fm8LtBdl'r İstanbul, ı 9 - lngılız ıa . lnglliz gazeteleri; yüz 1 ,)) t lyaç miktarı oco lı: baıana nacaktır. Odun ve kömQre 
("l' zetelerl, Londrada bulunan bahriye subayımızın İn · f 1 50 k l d O 

rlbune det Natlonı Pa· siyasetine tetabuk eden btr en az• en ta o un atd rapor ve planlarla 5o 
tlı) u " bahri heyetimizin tedktklerl 0 lltz bahriyesinde stıJ· olarak kabul dil t i Bt metr• mlk "" ba •·adar keres· 
S l""laftalak gazeteılnde siyaset takip etmektedır . • e mrı r r .. a • 

trg S ve iatiıa relerl hakkında net lçtn bir sene kalacaklarını oc k dört nüfus bir a iledir. teltk ağaç rapor ve Planları 
Q ~ abatter lmzuile: Bulg rlstanm Antantta mev. r lyat yapma kta, muhtelif laa · 

~llLG1ı.RtSTA VE NÖYYI. l h kk ._ da ili.ve etmektedirler . Şayet a ile nüfusu fazla orman baımühendlshklerlnce 
lJ '"' cut o mayıfının mu a a11 herler vermektedirler. h b 

4'HEDESl AHKA-MiNiN Londrada bulunaa heye iae er lr nüfus için ayrıca tasdrk ve iatblk edilir. 
kl btlzı mahzurları vardır Gazetelerin yazdıoına gÖ· b k b k 1 l 1 d k 

iLGASI·. • 1 ti d k u mi tar iner i o odun Ace e hal er e va lt kay-
Fakat buna muka'btl mem· re, bahri heyetlmtz h•m lo- Umlı, og tere e l · gemi "M "'" ve elliter kilo kömür zam betmemek üzere ke§fln ra-

b Köse lvanof temmuz leketlmlz, paktta derplı edl· glltereye slpariı edeceğimiz tmallthanelerlndekl tedklk· ve ili.ve olunur porlarla yapılması tercih 
t~l•llda töJle ldarel kelim len vt:cafpten muaftır Mem harp gemileri ve hem de lerlne devam ediyorlar. Beyannamede bu ve bu edllmeltdlr. 

~,f)ordu: "Bulgaristan, Bal leketiml7.in Balkan Antantı Çanakkalenin tahkimi için Haber alındığına ıöre, mikta rdan u: ihtiyaç göıte Ş ımdlve kadar köylüler 
-~lAntantıoa ltUrak etme· na ıtrmeatne mani olan s e vereceğimiz slparlılerl te•blt heyetimi~ Londrada bir •Y ren lcre talep etUklerl mık tıuaf mdan fyl bır halde ko 

• beraber, Anlantln {Sonu içQnc6 sayfatia) eylemektedtrler. kalacaktır. tar tçln izin verilir. Bundan ( Sonu ikinci ••yfada 
-----~..;.....~~~~--~~~--~~~-===~~~~~-



SAYFA : 2 

Köylüler Ormandan N 
sıl istif adeEdebilecek .. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

runmuı olan ormanlar bu 
köylülerin ihtiyacı için göı. 
terJlerek mümkünse oldukça 
baıka köylülere tahılı edtl· 
memelidir. 

Hak ıahlbl olan köy ve 
kaaaba sakinlerinin zati ıh · 

tlyaçlarımn yakın ormanlar
dan - bu ormanlann genç· 
hk veya muhafaza ormanı · 

olmuı yGzünden temini 
mümkün olmadıiı takdirde 
daha uzak yerlerden orman 
göaterllmeıl lizımdır . 

PIAn ve raperların tasdi· 
kinden ıonra örnekleri gön· 

derilen tzln kifıtları balre 
ıeflerl veya merkezlerinde 
bulunmadıkları takdirde yer
lerine kltlplerl tarafından 

en çok bir hafta zarfında 

Ud nüıha olarak imal edl· 
ltr. Ve lhtlyu heyetine tas 
dik ettirilir. Ve bir nOshaıı 
1aklanmak (bere muhtara ve 
rJlır Dlferl idarede doıyatın
da kalır Bu izin kliıtlarımn 

noterllkce tHdlklne lüzum 
yoktur. Yalnız kıymeti nls · 
betinde eau nü.ha üzerine 
pul yapıttmhr. Kasabada 
lıe izin kafıtlar1 izin sahip· 
lerlne imza ettırtlerek beledi· 
ye rehine verilir. 

iZiN M0DDETLERI: 

izin kifıtlar1nın müddet· 
lerl bir aydan az ve bir ıe 
neden fazla olmamak ıar
Uyle mahalJI ldarecUerce ta 
yln olunur. 

Kıtın yapraklarını döken 
af açlar ancak katlyat mev · 
siminde keıllebtleceiinden 

odun ve k6mür için balta
lık ormanlarından verilecek 
mezunlyetlerln her mahal· 
lın ildim ıartlarına göre ıu· 
ların çeklldlfl mevsimler ol 
mak (izere orman baımu · 
hendlıllklerlnce teıblt edile· 
cek zamana te.adüf etttril-

meıl ve buna imkan olma· 
dıiı takdirde katıyahn bu 
mevsimde yapılacağının izin 
kiğıtlarına yazılmaeı llıım· 
dır. 

Verilecek izin müddetinin 
katiyat mlktarlyle mütena· 
ılp olarak temdft müddet 
ve mehıl taleplerine mahal 

vermlyecek surette tayin 
edtlmeıl lazımdır. 

izin kağıtları verildikten 
ıoora köy ihtiyar heyeti 
veya izin sahipleri tarafın· 

·dan paraları defateo ve pe 
ıtnea teılım edilir. Buna 
mukabil her ıahıı için ayrı 

olarak eda ilmOhaberl ve
rilir. Kereıteltk ağaç izin 
kifıtlar1nda da llmühaberı 

aynı zamanda nakliye tez 
kerelerl verllinclye k!ldar 
köylülerin ormana girerek 
katlyat yapmalarına mezu 
niyetlerini aöaterlr birer vesi

ka aayılır. Ve köyliiler eda 

ilmühaberini dalma yanların
da bulundurmaia mecbur
durlar. 

ODUN VE KÖMÜR MiT A· 
KALARI· 

Odun ve kömür miktar 
tarının köy lhUyar heyetine 
veya belediye relıine lrae 
ve teıltmlol müteakip yu · 
karıdakt fıkrada yazılı olan 

eda ilmühaberleri ibraz olun· 

mak ıartıyle naklire tez 
kereleri malın hazırlanma11 

beklenmekıtzln her köylüye 
ayr1 ayn verilir . Ve bu 
nakliye tezkereleri köylü · 
lertn ormana girerek kati 
yat yapmalarına meıunl. 

yellerini göıterlr veıtka ota· 
rak itibar olunur. Bu nak
liye tezkerelerine izin müd 
detl yazılar . 

Mümkün olan ahvalde 
izin ıahlbl olan köy ve 
kaaaba halkının k a t l y a t 
imalat ve bunların nakliya· 
tını toplu bir ıekllde yap 
m.,larınan teminine ve tan· 
zimlne çalııılmalıdar. 

Mahrukat ihtiyaçlarına 

ayrılan maktarlardan her 
köylünGn ht•hkalu ntıbetln 
de yer ayrılması ihtiyar he· 
yelleri ne aittir. 

lılenmlt ve ıerbeıt olan 
orm11.nlarda mevcut enkaz 
ve kereıtellie ve kaplığa 
elvertıh olmıyan artıklar 
tercihan köylülerin zati ıh 
tlyaçlarına tahılı olunur. 

Zati ihtiyaçlar için izin 
verilen odundan lıtlyenlerln 
ormanın göaterllen mahalle· 
rinde kömür f mal etmeleri 
ne müıaade edllebtltr An · 
cak bu takdirde köylü elin 
deki nakliye tezkereıfne kö· 
mür yapmak lıtedlğl odun 
ve bu odundan lıtlhıal ede· 
cell kömür miktarı ayrıca 

kaydolunur 

iNŞAAT lÇIN VERiLECEK 
AGAÇLAR: 

Ev ahır ve samanlık lnıa 
ve tamiri için verilecek ai-

açlardan lıtıhıal olunacak 
mamülatıo damgalanması 

ve nakliye tezkerelerinin ve -
rllmul bölge teflerlne tılttlr . 

Bölge ıefleri kendllerlnln 
yetfıemedlğl yerlerde mamii 

lalin damgalanma11 ve nak 
llye tezkelerlnln verilmesi 
iti için meıaha memurlarım 
memur ederler. Nakliye tez 

keresi toptan veza talep vu 
kuunda bir veya birkaç ıah · 

ıa verilebilir. 

Katıyahn arkası alındık 

tan veya mezuniyet butik -
ten ıoora makta usulü dal 
resinde bölge' tefleri veya 
amirleriyle meıaba memur 
ları tarafından muayene 
edilerek tanzim kılınacak 

muayene raporu orman baı · 

mübendfılerlnce tedkık ve 

taadik edıldıkten ıonra me· 
zuntyet heıabı kapatılır. 

2 - Yukarada birinci 
maddede yazılı zati ihU 
yaçlar için verilecek ke· 
reste ve tomruk ve mRhru· 
katın ahara ıatııı yasaktır. 

Hilafında hareket edenler 
hakkında 3116 sayılı kanu· 
nuo 104 ncü maddesi ile 
umumi ceza hükümlerine 
nazaran takibat yapılır. 

3 - Birinci maddede ya· 

zılı ormanlar içinde veya 
on kilometre mHaf eye ka 
dar uzanan hudut dahılinde 
olupta geçimleri ötedenbe 
rl kendi vaaıte.larlle pazar· 
lara retlrlp sattıkları kereı 
te, odun, kömür ve kaphfa 
bailı olan ve llakal iki ıe
netlenberl bu hudut dahilin· 

-- ----
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S E H 1 R. H A B E R L E R i 
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1 u k Köy Ziraat Kalkınma Akla Durgu 

Veren Bi r Facia .. Kongresi.. 
On Yaşlarınddi -Üç Çocuk Bir Kongienin toplandığı günleriİÜköy re ziraat mevzularile 
Kız Çocuğunu Berbat Ettiler. alakadar kitaplar için bir sergi açllıca~ 

Bir köyde on yaılaranda 

btr ve on bir yatında iki er
kek çocuk • 8 yaılarında 

bir kız çocuğunu berbat 
etmttlerdlr . 

Bu feci ve lnantlmıyacak 
vaka ıöyle olmuıtur: 
Biğadıcm ltıklar köyünden 

Mehmet oğlu 928 do~umlu 
Halil, lbrahtm oğlu 927 do 
fum lu Oımao ve Mehmet 
oğlu 927 doğumlu Ali 
adında üç çocuk bir araya 
gelmııter ve köyün harman 
yerinde oynamağa baılamıı 
lardar. Bu 11rada vakın har · 
mandakı Tahir kızı 8 yaı· 
larında Fatmayı görmütler 
ve ev oyunu oynamak üze
re onu da aralarına almıı 

lard1r. 

Fakat üç çocuk zavallı 

küçük Fatmaya tecavüz ede
rek kendislnt berbat etmiı· 

lerdir. 

Bu üç erkek çocuk yakala · 
narak dün müddeiumumılt · 
ie teıllm edllm ıılerd ir . 

Çok Çirkin 
Bir Tecavüz. 
Yağcılar nahiyeıdnln Kızıl · 

çukur kövünden Ahmet oğ· 

Ju 20 yaıla rında izzet adın · 
da btrl amucasıoın ço 
cuğu Muıa yı çirkin bir teca 
vüz sonunda kirlettiği bildi 
rtlğ ınden yakalenmıı, adliye· 
ye teslim edılmltttr . 

Nişanlısından Kendi Taban
ParaAlmakicin cası Kendisini , 
DavaAcanGenc Yaraladı .. . , 

ltalyanın Torlno ıehrtode 
genç bir adam izdivaç va . 

dini tutmadıiını iddia ede· 
rek nf1anl111 kız aleyhine 

dava açmııtır . Mahkemede 
kız tu ifadede bulunmuı 

tur: 
Baba annemden 150 bin 

liretlik bir miras kaldı Nt· 

ıanlım olacak Antooıo gel ip 
bana bu parayı ihtiyar olan 

babama terk etmemi ve 
benden yalmz kalbimi lıte 

dlğinl ıöylediğl için bu mu
amelesini çok beğendim ve 
onunla nltanlandam. Tabii 
yakında kendlıi ile evlene · 
cekttm. 

Fakat Antlno biraz sonra 
bana kartı olan muamelesi 

ol değlıtırdl. Nfıan merası 

mlmlzln icrasını müteakip 
düğünümüz tayin olunur 

olunmaz bana geldi ve ça
lı§tıiı müeaseıeden çıkarıldığı 

için lfslz kaldığını anlattı . 

Kendisine baıka bir ıı bul -
maıım tavılye ettim. Halbu· 

ki Antino buna hiç yaoaı · 

madı Bir tütüncü dükkanı 

açacağım ileri dlrerek ben 
den 100 bin liret ıatedı. Bu 

nun üzerine Antonlonun be
nimle neden e vlennaek ille· 

diğlnl ve fedakarlığm boı 

laftan ibaret olduğunu an 
ladam. Nııaodan vaz geçtlm 

Mahkeme bu ifade Ü7erl· 
kıza hak vermlttlr. 

de sakin ve bu vaziyette 
bulundukları ve aile relıl 

oldukları köy heyetleri ta 
rafından verllmlı ve mensup 

oldukları nahiJe müdurü 
tarafından taadik olunmuı 

vesikaları hamil olan göylü· 
lere tam tarife bedeli üze· 
r lnden aıaiıdakl ıart ve had· 
ler dahilinde münulp or 
maolardan ağaç, tomruk ve 
kereste ıle odun ve kömür 
verilir . 

f __ ........, ____ .,.._ ---

Kepsüdüo lhıanlye ma -
halleılnden lbrahlm oğlu 16 
yaolarında Haydar adında 

birlal harman yerinde ge· 

celeytn kardetl ve Saraç 
k<lyünden Ali Oıman oilu 

Seydf ile birlikte oturmuı· 
lar, konuıurlarken bir 
aralık Haydar tabanca11nı 
yanındakilere göstermek üze 
re kurcalarken t abanca bir· 
denbire ateı almıt ve ken · 
dlılnl yaralamııtır . 

Bir ~ız kaç1rma vakas1. 
Yağcılar nahiyesinin Kı 

zılçukur köyünden Halli kı 
za 18 yaılarında Fatma 
bu köyden lımall oğlu Meh· 
met tarafından zorla kaçı 
rılmııtır. 

---''llwr---

Valimizin 
T edkikleri. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
zat atmıılardır. 

Bütün köylülerin hazır bu· 
lunduğu temel atma mera•I 
mlnde Valimiz bu manaaebetle 
verdiği nutukta Cumhuriyet 1 

idaresinin b ü y ü k hız 

metlerini anlatmıf, Çomlu· 
ların bir mektep binası yap. 
mak suretile gö•tcrdiklerl 1 

alakayı ıevlnçle karııladığıoı 
ıöyllyerek kendilerini övmüı 
ve sözlerine Atatürküo adı· 

nı saygı ıle anarak köy 
halkının alkııları araeında 

ıoo vermtıtlr. 

B Ethem Aykut Bandır · 

mada bulunduğu eınada 

yeni stadyumu aıezmlı, bura· 
da yapılan f§lerl gözden ge. 
çlrerek izahat almıtı , beledt· 
yenin orman parkı~ı da rö 
rerek buranın tevıi edi lme · 
sinin lüzumlu olduğuna ita · 
ret etmiıttr. 

Buna aid icap eden terli 
bat alıamııtır. 

Cumhuriyetin on betlnci ' Sergide beğenilen kitap· 
yıldönümünde Aokarada lardan münasip miktarlarda 
birinci köy ve zlraat kal satan alınacaktır. 
kınma kongresi toplanacak- Köy ve Ziraat mevzuları 

hr. kitapları ıu mevzu\arda 
Bu kongre m6naaebetlle olacakhr: 

Türktyede köy ve ziraat 
mevzu ları üzerinde neıredil· 
mtı kitapların btr ıerrtıl ya· 
pılacaktır. 

Bu sergide teıhlr edilmek 
için ıtmdlye kadar oeıredtl· 
mit köy ve zlraatl ilgilendi· 
ren her türlü kltaptan iklter 

adedinin 30 eylul tarihine 
kadar ve basalac1t.k olanlar
dan da en geç ] 5 blrlncl -

teırlo tarthins kadar ziraat 
kalkmoıa kongresi umumi 
ki.tı pllğ ıne göoderllmeıl la
zımd ır. 

Bu ıerglye gelen kıtap l ar 

dan bir köy ve ziraat mev· 
zulara blbllyoğraf yası tertip 
olunacaiı gibi, serginin biti 
mlnde de z,raat Vekaletin· 
de bir kütüphane vücude 
getirilecektir 

Ziraat Banka
sı Memurluk 

imtihanı .. 
16 Ağuıtoı ıah günü baı· 

lıyan Ziraat Bankası memur· 
luk imtihanı dün nihayetlen. 
mittir. 

Ayın 16 17 nci günleri 
ortamektep mezunları ara 
11oda, 18 - 19 ncu gün . 
lerl de llıe tahılll görmÜ§ 
gençler araımda yapılan im 
Uhan~ 25 kiti ltlirak elmlt 
tir. Bunun yirmlıl ortamek
tep, beti de llıe mezunudur . 

KÔY VE ZiRAAT MEZUN
LARI KIT APLARI: 

Köy soıyolojlıt, muhtelif 
köy meseleleri ilzerlnde y•· 
zılmıı kitap ve broıürler ve 
köy tedkiklerl, 

Köy ve ziraat lkllsadlya· 
tı . 

Bütün ziraat ıubelerl üze· 
rinde yazllmıı vügarlzasyon 
kitap ve broıürlert, 

Köy ve ziraat sanatları 
ve aaoayil, 

Köy pli.ncılıiı, mltnarlıl 

ve belediyeciliği, 

Köy ve ırk hıfz1111hha köy 
ıehlr oüfuı hareketleri ve 
meseleleri, 

Köy ve ztraatl mevzu 
eden roman, hikaye ve ıHr 
mecmuaları. 

· Bir Köyde Bir 
Ev Soyuldu. 
Savaştepenln Çamurlu &cö· 

yünden Muıa oğlu lbrahlm 
jandarmaya müracaat ede· 
rek kimıe bulunmadığı bir 
sırada evine glrtldiilnl ve 
200 lira kadar kıymetinde 

etyası çalındığını, bu hırsız· 

hk vakaslle de köyden Kara 
Haaanla kardeıl Abdullahın 

alikaaı bulunduğunu ve keo· 
dtlerinden ıüphe ettlflnl bil ... 
dlrdtğlnden tahkikata bat 
lanmııtır . 

imtihan evrakı umum 
müdürlük tarafından tedk ıkl l ISTAHBUL RADYOSU 1 edilecek, kazananlartı nttıce 

bildirilecektir. 

ldmanyurdu
Garden -

20 - lğustos-1938 Cumartesi 
Öğle neoriyah: 

12 30: Plakla Türk muıi 
kiıL 12 50: Havadis: 13.05: 

PJikla Türk muılklıl, 13.30: 

nun 
partisi .• 

İdmaoyurdu tarafından ylr· Muhtehf plak neırtyatı. 
mioci •eneıinin yıl dönümü· 
müoasebetlle bu akıam Ata 
türk parkanda bfr gardenparti 
verilecektir . 

Gardenpartlde birçok 
eğ l enceler yapılacak, zeybek 
veıaire gibi milli oyunlarla 
beraber orta oyunu oyna· 
nacak, ıpor gösterileri yapl · 
lacak, bu suretle ııtırak 

edenlere· neıeli ve eğlenceli 
bir gece geçlrtllccektir. 

B. Omer Bı~rettin 
Terfian üçüncü ıımf mül 

kiye müfettlıltfine tayin 
edildifint yazdığımız Edre 
mlt Kaymakamı B Ômer 
Bedrettlo Gökbelen dün teh 
rlmlze gelmlıttr . 

8 Gökbelen, bir iki gün 
gonra F.dremlde dönecek ve 
oradan da yeni vazlf eıloe 
ııdecekllr. 

Akıam neorlyah: 

18 30: Hafif müzik: Te 
pebaşl Reledlye bahçesinden 

naklen 19. 15: Konferaoı: 
Salih Murad ( Fen müıa· 

habelerf ) . 19 55: Bora• 
haberleri. 20: .Saat ayarı: 

Greovlç raaadhaneılnden 

naklen Nıhal Aıım ve ar 

kadatları tarafından Türk 
mustkiıl ve halk tarkılar•· 

20. 40: Hava raporu 20.43: 
Ômer Rıza Doirul tarafın
dan Arapça ıöylev. 21: Sa· 
at ayarı Orkestra. 2 ! 3Q: 
Necmeddln Riza ve ark• · 
d a şları tarafından Türk 111u 
ılklıl ve halk ıarkıları . 22· 
JO: Novotntden naklen or· 
keatra konseri: Kemal Akel 
idaresinde. 22. so: Son h• · 
herler ve ertul günün proi· 
ramı. 23: Saat aJarı. 
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Bulgaristan V e N ö y y i 
Muahedesinin i 1 g a s ı .. 

················-········ • • : Okullara Girme Şarllarz: : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Adana Ziraat 
Makinist Mek

tebi 

Balıkesir icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya 1 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu evvelce hıı ne ar 
sası iken ha len a lat ve ede 
vat oltnıyan tabakhane gav 
rlmenkulün bulundufu mev· 
ki, mahalleıl , ıokağı numa 
raa• : Oruçgazl mahallulnde 
66 metre murabbaı tapuca D. 
32 S 7 No: 60 da kayıtlı 
dır Takdtr olunan kıymet: 

450 lira. Artırmanın yapıla 

cafı yer, gün, aaat birinci 
artırma 15 9 938 perı~~be 
aaı.t J 5 ikinci artırma 30.9 
938 cuma aaat 15 dedir. 

gayri menkul üzerindeki hak 
l arıoı huıusl le faiz ve mas 
rafıs dair olan iddialarını it 

bu ilan tarihinden itibaren 
yirm ı gün tçlode e·vradu müı · 
bltel~rıle birlikte memuriye· 
Umlze bUdırmelerl icap eder 
Akıl halde haldarı tapu ıl

cillle sabtt olmadıl« ça satıı 

bedelinin pay laımaaıodan 

hariç kalırlar . 

Balkan Devletleri, Yarımadayı Kana Boyamış 
Olan Uzun, Korkunç bir Mücadeleden SonraDü
nyaya Akilane HareketNumünesi Vermektedir. 
(Baı tarafı birinci ıa yf ada f 
bepl4!r, o zamanın harici si 
Yaıet zimamdarları tarafın 

dan deTmeyıan ecfilmtıtt . Bu 
ıebepler buıün de mevcut· 
tur. 

Fakat Bulıar hükümetl · 
devletler grubu olarak • Bal 
kan Antantı ile, Bulgar 
taenfaatlerlne muğayfr ol· 
llııyan gaye, niyet ve teza 
hürleri dahıltnde, anlayıı ve 
teırtklmeıal bağlara teals 
ttrnııur. Montrö ve Nlyoo 
konferanslarında tahalıckuk 
elttrHen ııte budur. Ve mü· 
lllasll ahvalde gene böyle 
0\•caktır . ., 

Bu cümleler Bulgarlıtan 
1• Balkan devletlerinin Se -
l&nıktekl müıterek beyana
tında. parlak bir teytd mevzuu 
bulaıuıtur . ., (Muharrir anlaı- 1 

flıının ahkamı hakkında iz 
•hat verdikten ıonra ıöyle 
dev•m ediyor:) 

•Bundan baıka, Balkanlar
d• ıulhun tarstnlnln ıarh 
01

•rak ıtatükonun muhafa 
ı•ıına - ki bu hüküm Bal
kan Paktının temel unsuru · 
tıu teıkil eder - hiç bir 
lrr. d ' • bulurulmuı olmama 
'' kayda dejer. Demek ki, 
t~krar tedkıke tibi tutma 
)'olu Bulgari.tan!\ açık kal 
tbaktadır. 

Söyledllc lertmtzden ıu ne· 
tı 

ce çıkar ki, büyük gaze 
telerın mütaleasından elde · 
edtl,cek kanaatin aksine 
ol 
~ •ralc, Bulıarlıten Balkan 

ntanhna iltihak etmek ar 
ıuau h lık nu iç olmazsa timdi 

lzbar etmektedir. Hiç 
Uiphe yok ki, iltihakına ma· 
il' 
bı olan baılıca haillerden 
dlrııı Jıkılmııtır Fakat ıu da 
d •ha az muhakkak deiil 
kir kt Bulgarlıtanla bazı 

1 °tnıulara arasındaki güçlük -
er hallonulmuı deiildır . Ez 
C(iıtıle YunanfıtanJa Eie de 
tlfıtnde bir mahreç mesele 
•I 

'Ve Romanya ile Roman 
)~dalıı Bulgar ekalltyetl 
~ •tı 400.000 Bulgara yapı 
'c•k muamele meselesi. 

t 8ulıarlatan, Balkan an. 
•tıta bı hın siyasetine muvazi 

ı:' t •lyıuct takip etmektedir. 
lı~k&t birçok Bulgar meta 

1 ... 1~lı, muhaffd bir ıekle 
""il· b ap etmlt olmakla bera· 
er el 

dı,' an devam etmekte 
d 'Ve harpten evvel "onu 

,~~~· düıünellm fakat ondan 
fo bahıetmlyellm., meıhur 

'rtıül· ~lhn· ·U ile izah ettiğimiz 
tı d ı ihtiraz Bulgar mı lle 

rı e d O •hna bakidir. 
tlat rıu., içindir ki, Bulga· 
t'b~tıın yeni bir tedkike 
dtaı tutma kapısını ken· 

ne k 1 a,,k apıyacak o an 
~'k •n Antınhoa tlu· 
• 

1
' • hiç olmana tlmdtltk 

S>ek B.. muhtemel deiildlr. 
.. Q, k 

tll&k llıu abıl Sof yanın, mu· 
lluı t• bulunan tbtllafları , 
ttr hr - Türk 1925 ve Bul 
~itıd- Yusıoılav paktlara ne ,... ' Git an aımalua müocer 
lttı" llıı taraflı müzakere 

• halletmeyi tercih et· 

meal · ki bir çok emareler 
bu keyflyetl teyld eder ma 
htyettedlr. daha çok mantılci 
aözükmektedir . 

Ancak bu anlatmlllar ak 
tedlldikten sonrad11 ki, Bul-
ıarlıtan , Ballian Antantana 
iltihakı derplf edebilir 

Fakat her ne olursa ol 
sun Balkan antantı Bulgar 
Yugoslav paktının akdi do · 
laylılle ıöyledlflmlz gibi -
ıuf t~dafül bir aolıııma olan 
aali mahiyetini kaybetmek 
te ve bir Balkan federal 
ıtıtemlne yavaı yavaı lnki· 
lap etmektedir.,, 

(Muharrir, Balkanlardaki 
ıon lıtlhalenfn menıelni Bul· 
gar-Yugoslav anlaımasında 
gördüğünü ıöyledfkten ıon· 

ra da töyle diyor:) 
"Geçtm mart ayı batında, 

Ankaradakt Balkan konfe · 
ranu esnasında vukua gelen 
Türk-Yunan anlaı111asınıo 

aıkılaıması, bazı Bulgar me · 
hafıllode, Türkiye ve Yuna· 
nlstan tarafından Bulgaria· 
tana karıı alınan yeni blf 
garanti ve Balkanlarda Bul 
ear - Yugoılav dostluğuna 
karıı muvazeneyi hasıl ede
cek bir mukabil aıklet f l' k · 
llnde tefsir edllmlttl· Hatır · 

lardadır ki , M Stovadlnovtç 
Ankara konferan11nı birden 
bire terk ediyor ve avdetin
de Bulgariıtllnda Dr. Köıe 

lvanofla uzun mülakatlarda 
bulunuyordu . 

Filvaki, Bu'garlstanın si· 
lahlanmuı, Tür!:dert endlıe 

lendlrmekten halt kalma 
mııtı ve geçen ıene, Sofya 
hükumeti, evvelce derp;f 
edilen plan mucibince, Trak· 
yada Türk hududu clvaran
da icra edilmesi lazım ge· 
len büyük manevralara 
harptenberl tik defa olarak 
teveaaüle karar verince, Türk 
- Bulgar münasebatı baki· 
katen ıoğuklaımııtı. Ankara 
hükumeti pek açık bir su. 
rette protesto etmiıtt ve 
suizanları izale etmek mak· 
1adıyle manavra!ar Bulga
rlstanın tam göbeilnde icra 
edilmtıtt. 

Ancak ıon zamanlarda· 
dır ki, Bulgar - Türk ve 
Bulgar - Yunan münasebatı, 
Selanik anlaımaaına müaald 
kalacak bir ıektlde aydın· 
lanmııtır M. Stoyadlnovlç 

hükumetintn, iki parti ara· 
11nda mevirrıa bir mütevas· 
11t rolü oynamak suretiyle 
bu istihaleye yabancı kal 
mamıı olması haklı olarak 
tahmin edilebilir. 

Bu ıuretle, Selinlk anla§ 
maaı, Almanyanın bize bir· 
çok misalini vermlf olduğu 
emrivaki vasıtaslyle tek ta · 
rafh bir feılh ılsteminin ak 
ıine olarak, muahedelerlo 
terazll tarafeynle paalftk bir 
surette tekrar tedkıke tibl 
tutulmalarının hlr enmuzeç 
formülü olarak tarihte yer 
alıyor. Montrö ve Selinlk, 
ıulhun matlubatına alevli 
harflerle 1azılacak tkl kell· 

medlr. 
Seliotk uıulü bir ekol ya 

pacak mıdır? Bunu h~r hal· 
de yakında aöreneceğlz Ma 
carlttan Naibi Amiral Hort . 
hy, bu ay içinde Şanıölye 

flıtleri ziyaret edecektir; dl· 
ğer taraftan Küçük ·Anhot 
konferansı yirmi güne kadar 
Bledde toplanacaktır. Deoe 
btltr ki Meıcar dlplomaslılnl n 

kati istikameti bu ıevahatı 

ıonunda tesbtt edılece"tlr, 

yani bir kelime ıJe, Maca 1 

rlıtanın Berlin - Roma mih
verine kati olarak tıtlrak mı 
edeceği yahud bilakis KOçük 
Antant devletleri grubu ile 
Budapeıte hükumeti arasan· 
da bir anlaıma zemini bu 
lunabtlmrı mi olacafı belli 
o1acaktır Her b"lde, s~ıa 

nlk mlaali Budapeıte zlmam· 
darlarıoı uzun bir teemmü
le ıevk etmelidir. Fakat ıo-

nunda kim galebe çalacak· 
hr? . Macar zimamdarlarının 
Uldal ve ıhttyatkarhklara mı, 
yok1a Macar ovasında es~n 
paogermanlst dalganın ıü· 

rültülü taımalan mı? 
Balkan devletlerf, yarıma 

dayı kana boyamıt olan 
uzun ve korkunç mücadele· 
lerden ıonra, dünyaya 2.kl· 
lane hareket numünut ver· 
mektcdir. Bundan beı ıene 

evvel, buna kim inanırdı? 
T~mennl edelim ki, bu 

ders her tarafta anleıılıın. 

Gene temenni edelim ki , 
Balkan milletlerinin bu lyl 
lıtldadlara Franıız ve lngt
lız demokrasileri tarafından 
t•ıçi ~dils in ve Londranın 

orta Vf" cenubu ıarki Av 
rupuı devletleri için derplf 
ettlil «ikttaadi yardım)) 

proğramına tevfikan, Avru· 
padakl rollerini müdrik olan 
Fraoıa ile İnethere bu m«-m · 
leketlerin lktıaadi ihtiyaçla 
rını anlasınlar ve bunların 
hakikaten liyakat keabetmit 
oldukları lstıklillerloln mu· 
hafazaaına ve ıulhuo taul 

nfne çalıısınlar .. 
- --=» c:c::a---

En Dilnyanın 
ihtiyar Adamı 

$imdi dünyanın ~n ihtiyar 
adamı olarak Avustralyalı bir 

yerliyi tanıyor l ar. Senav ve
ya Ramonotvan ismindeki 
bu lhtlyer 140 yaıındadır. 

Fakat yaıını tamamJle teıbtt 
etmek üzere, bir lnglllz heye · 

tinin Avustralyaya aönder · 
ılmeıtne karar verllmiıtr. 

Heyet orada ihtiyarın çocuk· 
larını ve torunlarını araıtıra 
rak onlar üzerinde tedkıkat 
yapacak ve adamın hakiki ya. 
ıını tesblt edecektir Karıları 
boıanmıı veya ôlmüıtür. 
Bugün ihtiyarın 70 yaıında 
bır oğlu ve 16 yaoında bir 

luz ı vardır. 

Kendlslnln yanında l J 2 yaı· 
ında birisinden bahıedıltrkeo 
St-nrs v Dede: 

- O, benim yanımda ço· 
cuk kalır! Demlıttr. 

Adana Ziraat Makinist 
mektebi, demirci ve ziraat 
makinisti yetlıtırmek üze · 
re açılmıı bir müe11e 
ıedtr ve Adana Ziraat 
melctebıne bağlıdır . Bu mek. 
tebe ilkmektep mezunları 
alınır Tahsil müddeti tkl 
ıenedtr Hu mektebi bitiren· 
Jer orta ihtisas mektebi de 
recesinde tahııl görmüı sa 
yılarlar. 

Girme ıartlar ıunlardır: 
1 - ":ürklye Cumhuriyeti 

vatand1111 olmak. 

2 - Yaıı 15 ten aıağı 
J 9 dan yukarı olmamak, 

3 - Hastalıkaız olmak ve 
vücutca maklnıtliğe elveriılt 
bulunmak .. 

Girmek fıtyenlerin aay111 
mektebe alınacak talebe 
kadrosundan fazla ol
ursa talipler aruında, Türk· 
çe, arltmeUk ve heodeıe 

derlerlnden bir seçme tm 
tlhanı yapılır . Mektebe al. · 
nacak talebe ara11nda köy 
çocuklarile, fabrika ve ima 
lithane veya çlfl ı klerde ma 
kıntsltk, demlrcıl ik ve tor. 
nacılık gibi ıanatların birin 
de çalıımıı olduklarını •e
ılka ile lsbAt edenler tercih 
olunur. 

Karısıuı kuma
ra koymuş. 

Prai jandarma11 Bratlıla 

va ıoıuanda donıuz dolatan 
bir Çingeneyi vakalamıı ve 
adam sorguya çekildiği za
man ıu ifadeyi vermiıttr : 

- Kumar oynadım. Ku· 
marda hayvanımı, çadırımı, 

C'tyamı ve nihayet donumu 
da kaybettim. Ortaya karı · 

mı koydum Kumar arka 
daılaram, ihtıyftr ve çirkin 
diye beğenmediler. lıte bun 
dan böyle dolaııyorum 

Bu azıh kumarbaz haplı 

haneye atılmııtır . 

Lou~ra ve güneş 
Londraoın slıl meıhurdur 

Londra karanlık bir tehir 
o1duğu için zabıta vukuatı 

da çok oluyor. Bunun için 
en güzel zabıta romanları 

lngllterede yazılıyor . 
Maamafih ııık bahsinde de 

Londra Avrupanıo en az 

J - lıhu gavrlmenkulün 
artırma ıartnamul 15 8 ·938 
tarihinden itibaren 3298 No: 
ile Balaketlr icra dairesinin 
mua yyeon numaraıında her 
keatn görebilmesi tçln açık 
hr. ilanda yazalı olanlardan 
fazla malumat almak fili 
yenler ltbu ıartname ve 
938. 3298 doıya numara.ile 
memurl yetimize 
etmelidir 

müracaat 

2 - Arhrmava tıtlrak iç 
in vukarda vazıh kıvmetln 

yüzde 7 5 nlsbellnde pey ve 
ya milli bir bankanın temi· 
net mektubu tevdi edilecek 

1 tir. 124 
3 - İpotek sahihi alacak 

1tlarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı ıahlp1erlnln 

Namuslu Hır
aız. 

Yugoılavyada zengin bir 
dul icadın aabah yazıhane· 
sinin en gizli bir yerine ıak 
ladığı 300 dinarın kaybol
duğunu gör'l>Üf yazıhanedeki 
diğer paralara bakmıı h•psl 
yerinde.. Hatta kıl il s lz bir 
kasada 3500 dinar bıle öyle 
durup duruyor Kadın bu 
nun çok mahir bır hırsız lık 

olduiunu anlamış . 

Çok geçmemlt öğieden 
sonra kadma bir mektupla 
-tOO dinar gelmlı Mektupta 
ıöyle yazılı tmıı: Kumarda 
kaybettim, geceyleyio ıtzlo 

yazıhaneden 300 dinar al -
mak mecburiyetinde kaldım . 

Hlraızlama para ile tekrar 
oynadım 1.000 dinar kazan . 
dam . Binaenaleyh 300 dinarı· 
nızı yüzde on faizle btrlıkte 
400 dloar olarak iade edt · 
yorum. 

------------------aydınlık olan ıehlrlerlnden 

biridir. Parlse. Berlln ve Ro· 
manya nazaran oehlrdekl 
lambaların aayıaı azdır. 

Londra evleri de pek az 
güneı görür: Senede ancak 3 
lllat 12 dakika ifÜnef gÖ 

ren evler pek çoktur. 

Devlet Demiryolları Üçüncü 

4 - Göıterilen günde ar 
tırma ya ı ıttrak edenler arhr· 
ma ıutoameılni okumuı ve 
lüzumlu malümat almıı ve 
bunları tamamen kabul et· 
mlı ad ve ıtıbar olunurlar. 

5 - Tayla edilen zaman· 
da gayri menkul ijç defa 

bairıldıktan ıonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiı be
t ini bulmaz veya ıahf itti· 
yenin alacaiına rüçhanı olaa 
dtğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gatrl men· 
k ut ile temin edilmlt ala 
c ddı:ırının mecmuundan faz 
itfa çıkmazıa en çok artı

ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beı g6n 
daha temdit ve on beıtnct 

günü aynı saatte yapılacak 

artırmada , bedeli 1atıı isti• 
yenin alacağına rüçhanı olan 
dığer alacaklıların o gayri 
menkul i le temin edılmlt 

a l acakları mecmuundan faz
laya çıkmak ıarttle, en çok 
artırana thale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezıe 

ihale yapılmaz ve talıf ta
lebi düıer. 

6 - Gayri menkul ken · 
dta ı ne ihale olunan ktmae 
derhal veya verilen m6hlet 
tçlnde parayı vermeue iha· 
le kararı feeholunarak ken· 
diı lnden evvel en y6kıek 

tekltfte bulunan kimse ar · 
zetmtı o1duiu bedelle alma
ga razı olursa ona razı ol
maz veya bulunmazsa he· 
man on bet gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
ıırtıraoa ihale ediltr. İkl iha
le arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beıten he· 
sap olunacak f alz ve diler 
zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmaksızın memurlye · 
tlmtzce alıcıdan tahıtl olu. 
nur Madde ( 133 ) . lıbu 
tabakhane Yukar1da göıte· 

rileo 15 · 9 - 938 tarihinde 
Balıkesir icra memurluğu 
odaaında ltbu ilin ve göı 

terilen arhrma ıartnameıl 

dairesinde aatılacağı ilin 
olunur. 

işletme MüdiJrlüğünden: 
J 6.8 938 Tarihinde ihaleıl yapılmak üzf'!re açı k l"kıiltmeye konmuı olan muhammen 

bedelleri ile mtkdar, evsaf ve mahalleıl aıağıda yazıt. depolara bir ıene zarfında gelecek 
kömürlerin tahmil ve taahllyeslne talip zuhur etmediğinden eksiltme 10 gün uzatılarak 

2& 8 938 cuma gün(i hlza laranda yazılı saatlerde Balıkeıtrde 3 ocü ııletme binasında ıha· 
leleri yapılacaktır . 

Bu iıe girmek lstıyenlerlo hizalarmda gösterilen muvakkat teminatı vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği veılkalar ve kanunun 4 üncü maddeıl mucibince ite ıtrmeie manll 
kanuni halleri buhı nmadıjına deh l:tyır.nenıeltrtyle eynı gür. ve uatlttGf: i<cnı l ı)on rtlı 
ltğlne müracaatları lazımdır. • 

Bu ite ald ıartnameler komisyon merkezi ile Bandırma , Kütahya depolarında görü· 
lebtllr . 

Tahmil ve 
Tahhye Beher ton Beher ton 
Edilecek Tabmll için Tabliye için Muvallkat 
Kömür Muhammen Muhammen Tutarı Teminat İhale 

Oepoıu Mık darı: Bedeli Bedeli Lira Ltra Saati 
Bahkeılr 4000 Ton 18 Kurut 14 Kuruı 1280 96 15 
Bandırma 4000 .. 17,5 .. 12,5 .. 1200 90 15,30 
KGtabya 1000 .. 16 .. J-t 

" 
JOO 22,50 16 
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K ı r t a s ı y e a a z a s ı '= 
Eski HükrJnıet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Pôşacami caddesinde Bahk· ~= 

hanı altındaki büyük .beton mağazaya nakledilmiştir. . . il 
\ .~ ~radığı~ız h~r çe!ıt 1<1rtaswe levazı~ın~ ~n ucuz ve en ıyı şekılde (Kadrı Uz-~ _ 
g ·~ kur Kırtasıyesı Magazası) nda bulabı/Jrsınız. )~ 
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-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~· 
~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
"' ~ 1'I. Kapital: 100,000,000 Türk Lirası ·: = Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans .,. = Dünyanın Her Tara!Inda /vluhabirler = 
1'f. Her türlü zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu· ,. 
1ld amelert buyük ıubelerındeı kiralık kasalar. Fit 
1'J. lhbanız ta.anut ve kumbara huapl unda lkra· plı = mlyeler. : 

: lkramiyt: Miktar/: lkramiyenin tutan: = 
JIİ. ADEDİ LlRA LlRA .,. 

._ ıuuo aouo p1ı 

"' 500 500 .,. 
.. 1 250 250 .,. 
1'J. 1 O 100 l{}ÜO ,. 

~ 2s ~o ı 250 "* = 30 4'0 1200 = 
~ ~ w wo .,. 
Jli l U8 6lJUO /'it 
~ Bu ikramiyeler Jıcr uç uyda. bır oinwl< .uurt _ se· = 

h l l"'I~~ · " ~* , ~~ ~*••••la! "'*liM•lıllıil sa ~ nede dört dtja bu miktar ıı=~ruıaı:n kura ıle dayılı '* 
Balıkesı·r ı·n ı·sar ar ~~'9tHI' mm ~- ~Ja!t m 'll<JSC m - ... 8 rr ~ it )\ lacaktır. llk keşide 1 t:IJLıil 93 dedir. p1ı 

Başm..r..Ju" r/Üg., iinclen.· •• Memleket Hastahanesi Cildiye, Zührevi ye ve Beu • ~ /. 
U Seliytririyt. Ş!!/i: •• l-l-l-l-l-i-"i "i #. l-"i "i i-l-"il-"i "i "i ... l-"i. • 

Gönen lnhlaarlarına atd yaprak tütün anbarmın mevcut lf • 
proje ve tartoamesl muctblnce ve (634) lıra \90) kurut = ----DOK.TOR. - • '#~~~~~~'/!!dlı~~~~~ "' 
muhammen keııf bedeliyle yaptırılacak tamiri 15 8 938 ~ • • ~ "jf 

:~~'.hinden itıboren 15 gün müddetle ekolhmeye konulmuı EKREM NAFiZ SAVSAN • ~ Okumadan Ge me- '.ılı 
J,ıeklııerın 29 8 938 ıarıbıoe müaadıf pazar•••• ıüoü • Seyahattan /lvdet Ederek HükUmet Cad· 1 ı ç 1 

aeıat 15 ıe kadar Balıkufr Bandırma·Gönen lnhıaarlarına •• desinde (56) Numarah.Hanesinde Hasta- •• ~ yı·nı·z u·· hı·mdı·r . 1 
müracaatları . 4 - 1 - 281 il. ıl 
------------------- lannı Kabul Ve Tedavıve Baş/amış!Jr. • I ~ 

Hallkts ır ıcr memurlugund6n: I••••• IUf'Jit••• .,. •12
-

1
-

2;._rm; 
A~ık artırma Ue paraya aıtırma bedelı muhammen 

çevrııecek gayri menkulün kıym•t•D yozde yetm•ı be B l k . A.1 r 
ne olduğu Tat ıkdere namı 'Dl bulmaz veya aatıt tile a 1 esır ı.YaTıa 
dıter Ören tçl mevkilnde yeoıo alacag1na rüçhıaoı o!ao M "J.. /" ., •• d 
5625 ve 13786 metre mu dığer ttlacokhtar buıuoupta u ur agun en: 
rabboında gayri menkulün bedeı bunların o gayrı mea- 1 - Balya hilkümel kooaiı ıntaata açık ekılltmeye 
bulundu~u mevki, mahal ıeıt, kul tle temın edumıı ala konmuttur. 

sokağı numaraeı: İki kıta tar· 
caklaraoın mecmuundan faz 2 - ltıo ketlf bedeli 4500 liradır. 

lanın yarııı tapuca D: 30 S: 
laya çıkmazıa en çok arta· 3 tlu ite aıd evrak: 

41 , 85 de kayıtlıdır. 
ranıo taahhüdü bakı kalmak A Projeler. 

üzere artırma on bet gün B Fıat bordroıu, meıaha cetveli, ketif hulaıa cetveli 
Takdir olunan kı•met: Her d b t d b C ' a a em ıt ve on eııncl fenni ve huıuıi ıartoame. 

ikisinin yarm ( 252) lira güoG aynı eaatte yapılacak D Nafıa yapı ııterı fenni umumi tartnameel. 
Arllrmaoın yapılacağı yer, artırmada bedeıl eatıı 11tl· E - Baytodıruk ıtlera renel ıartnameıl. 

gün, ea t: Birinci artırma yeoın alaca ima rüçhanı olan Oiup lıtıyenler bu evrakı her gün Balıkeılr Nafıa· Mü 
15-97 938 perıembe guoü dığer alacaklıların o gayri dlrlüjüode görebilirler. 

8 at 15 de ikinci artırma menkul ile temin edalmlt 4 - Ekılltme 22 aiuatoı 938 pazarteei güoü eaat on 
30-9·938 cuma güoü aaat alacakları mecmuundan faz, bette hükumet konaimda kaymakamlık oda11nda kurulu 

15 de. laya çıkmak ıartlle en çok komılyoo huzurunda yapılacaktır. 

1 _ lıbu gayri menkulün artırana ihale edilir· Böyle 5 - lıteklllertn bu ite atd 337 lira 50 kuruıluk mu 
artırma ıartoamesi 15 8-938 bir bedel elde edılmezıe vakkat teminatı Balya mal sandığına yatırdıklarına dair 
tarihinden ıtibaren ~449. nu ihale yapılmaz. Ve ıatıı makbuz veya ıayanı kabul banka mektubu ile 1938 yılı 
mora ile Balıkesir icra dal· talebi düıer. için muteber ve bu •te gırmeie ıalahlyet veren Nafıa Ve-
resinin muayyen numarasın 6 - Gayri menkul kea kiletlnden alınmıt müteahhitlik veslkaıı veya ihaleden ıe 
da herkesin görebılmeıl için dıııne ihale olunan kimıe kız aün evvel Balıkeıır Nafıa Müdürlüğünden bu it için 
açıktır. lıanda yozılı olan d b ahomıt müteahhitlik veılkuıoı ve tlcart oda11 veılkaları . 

er al veya verilen mühlet oı hamil olarak ekılltme komılyoouna mürac'aatları llln 
lardan fazla malumat almak · ı d ih 1 ıç o e parayı vermene a e olunur. 4 - ı 261 
istlyeoler, itbu ıartname kararı feeholunarak kendi 
ve 938 3449 doıya numara ılnden evvel en yükıek tek 
stle memurtyetlmıze müra· 

lifte bulunan klmıe arz et 
caat etmelidir. mit olduiu bedelle almağa 

2 Artırmaya ittirak iç razı olursa ona razı olmaz 
in yukarda yazılı kıymetin veya bulunmazsa heman on 
yüzde 7 ,5 niıbetınde pey ve bet gün müddetle artırmaya 
ya mılli bir bankanın temi 

çık rıhp en çok artırana 
nal mektubu tevdi edılecek· t 
tir ( 124) ihale edıhr. ki ihale ara1ın · 

dakl fark ve aeçen ıtınler 
3 - İpotek sah ı bt alacak 

ıçın yüzde 5 den heıap olu 
lılıırla diğer alakadarların ve nacak faız ve diler zarar 
irtifak hakkı sahiplerinin lar ayrıca hükme hacet kal 
g yrl menkul üzer indeki hak maksızıo memurlyetlmlzce 
larmı hususile faiz ve mıu· alıcıdan tahıll olunur. Madde 
r fa dafr olan.ıddıalarıoı ıı · ( 133 ) tkl tarlanın yar11ı 
bu ılan tarıhioden itibaren yukarıda aöıterılen ıs 9 . 
yl mi gun içinde evrakı rrıüı · 938 tarihinde Balıkeılr icra 
bltelerlle bırllkte memuriye· memurluğu oduında itbu 
Umlze l.ıildlrmelerl ıcap eder. ılan ve göeterılen artırma 
Aksi halde h kları tapu si vutnameıl dairestnda ıatıla 

cıltlc sabit olmadrkça satıı csğ•' ılan olunur. 

bedelinin paylatmasından r·······4:_·············· .. 
hariç kalırl r . : TURKDILI : • • 4 Gögterilen günde ar : Pazarteıfnden baıka her : 
tırmıya iotlr k ed~n er rtır : gün çıkar. Styaıal ıazete •• : 

• m a artnameshıı okumuı ve ! Yıllığı: 800 Kurut : 
lüzumlu melumrıt al · •ı ve : Alta Aylıiı:.COO • : 
bunları tnm!'m n kabul et· : Sayuı: 3 : • • • mi§ ad ve itibar olunurlar : Günü geçmtı ıayılar 25 : 

5 To ın ed ı lcn zaman : kuruıtur. : 
da g yrl menlrnl üç df'fa i ADRES: : 
b ııldıktan sonra en çok : BALIKESiR 1 ÜRK.DiLi ! 
artırana lh le edtlfr. Ancak .. ~ ........................ 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encünıeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir Bandırma yolunun 
86+s00- 93+6oo ncl lcilometrelerl arasında 7900 metre 
ltk tamiratı eıaetyesl olup 27 ·ağustos 938 tarihine raatlı 
yan cumarteei aünü Hat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 
güo müddetle ve kapalı zarf uıultle elultmeye kooulmuttur 

2 Bu tamlratm keıif bedeli t 3.277 lira 89 kuru§ ve 
muvakkat teminatı 996 liradır. 

J - Bu ite atd evrak ıunlardır: 

A - Keılf huliea, flat bodroıu, metraj cetvell~rl ve 
malzeme grafikleri 

B - Huıuıi ve fenni ıartoamelerle, eksiltme fllrtna . 
meıf 

C - Mukavele örneil 
lıttyen1er bu evrakı bergüo Vılayet DAiml Encümen 

kaleminde 't'ey Nafıa Mildürlüğünde görebtlırler 

4 ..... ihale birinci maddede yazılı gün ve ıaatte Balı· 
ke1trde hükumet datre1lnde Vilayet Daimi Encümeni tara · 
fından yapılacaktır. 

5 iıtelrltlerlo Nafıa Vekiletıodeo 1938 yılı için alın · 
mıı ve bu ıoe rlrmek ealihıyetlnl veren müteahhıtllk ve 
slkuı ve 10 000 liralık it yaptığına dair vuikanın Nafia 
Müdürlüğü tarafından tudıklt ıureU ve muvalckat te-mfna· 
tını maleandığına yatırdığına dair makbuz 't'eya. tayanı ka 
bul banka mektuplarını 2490 numaralı kanunun 3L in 
el maddesi ahkamma tevfikan zarflanarak ıhale ıaotlodeo 
bir ıant ev\l'el Vilayet Daimi Encümen reısltğtne makbuz 
muknbılinde vermeıi lizıındır . 

6 - Poıtada vaki gecikmeler kabul edilmez 

4 1 - 269 

_J jr'~ ~, ""'-.- - ....... ~~ 
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~(EMİL l\ılARO'l'> Mar-1 
~ kıııı:Buğd,ıy t;atk<ıları. ı 
1 Harman zamanı ıelmtı olduğundan her rençberl , 

bir bujday çalka makine.I almaktır. Fakat lıtanbul

dao ambalajlı almak, makinenin ne oldujunu btlme· 1 
~ mektlr. jl 
it. BJz, Balıkeılrde ayajınızda maeraflız ve açık ola· '
" rak bu methur olan ( EMiL MAROT ) fabrlkaunıo ]:I 
1(

1 
bujday çalka makloelertot bu eene de lıtanbul flatın. ı'-

1 
dan yüzde yirmi ve yirmi bet noluıoile ve ehven 
flatla satılmaktayız. 

4, 5, ô Nuınaralıları, tek ..," iki parçala clnıleri 
de me~cuttur . 

Mahsulatı 9 kııma ayırır, 
bırakmaz. 

katiyen yabancı madde 

Yedek parçalarını derhal 

rlk edebilirsiniz 
llcareıhonemtzden led•· ı 

Bedeli için de ayrıca kolaylık göııterilır. ~ 

MAKiNELERİN YAPTIGI lŞ MlK.T ARI: 

No: 4 5 6 
SaCJ ile yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar. • 

~hnıet Ve İbrahim Cumalı Kardeş/er 

]J 

Uallla!ıir: Çiulcller Çarşısı ı\ n: 12 ıl 
!Jemirciler Çarşıs! No: 63 ~}J 

~~~~~~~-~ 
Sahibi ve Baımuharrlrl : Balıkeıtr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım G nel Dırektöıü: FUAT Bit..' AL 


