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Başvekilimiz Bugün Şeh· 
riinizden Geçecekler .. 
B. Celal Bayar Bııgün Saat 19 za lloğ
rtı Şehrimizde Bıılıın<ıeak, Bir l\ilüd
(fet lstiı••thatten Sonrit Bandırıııaya 

Hııreket Edecek. 
Dün mühim bir ıöylevle 

lınıır Fuarını açan Baıvekl 
llnıız B. Celal Bayar· düo de 
Yazdıfımız gıbı - bugün Ban 
dırma yolu ıle İıtaobula 
aıtmek üzere ıehrlmlzdeo 

ıeçeceklerdır. 

Baınkıllmlx bu ıabah hu 1 

•uıi trenle hmirden hareket j 
edeeekler ve Manitaya ge 
lerek orada buıüo yapılacak 
olan 6züm bayramı müoa 
•ebetale bir ıaat kadar ka 
lacaklar , bılahere yine hu 
•uı1 trenle yollarına devam 
edeceklerdir. 

ı R. Celal Boyar 
B. Celil Bayarın ıehrlmt 

ıe geltıı tahminen nal J 9 
ıa ra1tlıyacaktar Bu takdir 
de kendileri bir müddet ıeh 
rtrnızde lıtlrahat buyuracak· 
lar, btlihere yollarma devam 
ederek Bandırmaya varacak 
lardır . 

' üzüm bayramında bulunarnk 
bir ıaet kadar kalac.-klar, 

Oradan da daha önce 
telnııı bulunan Ertujrul 
htlhyle lataobula e~çecek· 
lerdır. 
BaşuekLl Akillsarda da du . 

racaklar: 
Akhlear, 20 (Huıuıi mu 

bablrJmlzden) - Baıvekıl 
8. Celal Bayar yarın (bu 
ilin) 1abah lzmlrden hare 
ket ederek, Manlıaya gele 
celder, burada tertip edilen 

müteakiben :tollerına devam 
edect-klerdlr. 

Uuıuıi tren. Akhlsardıı ya-
rım saat tevakkuftan ıonra baı

ka istasyonlarda kalmadan 
BalıkHlre mütev~r.cıhf'n ha· 
reket edecektir. 
İzmir Fuarı Dün Açıldı: 
İzmir, 20 (lluıuıi)- Uzun 

zamandanberl hazırlıkları 
devam etmekte olan Fuar 
bugün Bapekll B Celal Ba 
yarın nutkıle çok kalabalık 
halkm önünde eaat 17 30 
da açalmııtır. 
Muzıka önce lıtıklal mar 

ıamızı çalmıı, ıonra beledi
ye re ı ıl ve Fuar lıom ı teıl 

batk"nı B K~hçet Uz bir 
nutuk liÖ}' l ıyer e k Fuar hak· 
kında izahat ver ml f, büyük 
lerlmfxln yükıek yardımla· 

rından dolayı keodllerlne 
teıekkür etmlttlr. 

· MüteAluben Baıbalunımız 
verdlil nutukda İzmir en 

ternuyonal Fuumın ehem · 
mlyctane lıaret etmı ı . nutuk 
bir çok yerlerinde halkın 
ıürekll alkıılar ı le keat l mlıtır . 

H. Celal Bayar müteakiben 
kurdeli.yı ke1erek Fuarı aç 
mıılardır . 

Baıveklltmiz ve davetlıler 
Fuarı gezmltler, her pa•yon 
önünde durarak •erilen iza· 
halı dinle mitler, memnuni 
yellerini ifade etmltlndlr. 

Fuarda geçen ıeneye na 
zarao mühim bir teklmül 
göze çarpmaktadır. 

Sivas-Erzurum 

Hıttmda yeniden üç istas
yon açll~1. 

lıtanbul, 20 {Radyo) 
SJva1 Erzurum hattında 1e· 
oiden üç iıtaıyon açılmıı 

ve dünden ıtibaren ltleme · 
ğe baılamııtır. 

Bandırma-lstanbul Yolculuğu .. 
SUS VAPURUNADA GÖGERTE YOLCUSU 
İÇİN VER AVRILMALI, HALKIN BU VAPUR· 
l.A DA SEYAHATINA ~İMKAN VERİLMELİ· 

Bır müddetteoberl latan· 
bulla.Bandırma arasında De 

lllzbankao yeni Y8 p ' ı rdığı 
··s us., Yapuru ıılemrkt dir 

Şüphe yok ki , bu vapur 
her türlü konforu tle tim 

diye kadar ıılıyen vapurlar
la ınulcayeee bıle edtlmeğe 
defnıez. 

Yalnız; haftanın muay 
Yerı günlerinde ltllyen bu 

••ı>urdan halkın; daha 

faıta taydalanmasını te· 

!bin edebilmek için bazı 
'••ılarıo ve deiltlkllklerlo 

hpılınuının zaruri olduju 
da IÖrülmektedır . 

1 - Bır defa Suı vapurun· 
d, Yalnı~ ikinci mevkt ile bl 

tlncı llle•ki yolcularına yer 
•erU111i1tlr. 

Daha ucuz fıatla bu'un· 
llıaıı lazım ıelen ıöierte 
)ol 1 

cu Uiu bu vapurda yok 
tur y 

· alnız ara poıtaları 
Hierte yolcularını alabil · 

Bandırmadan bir gôrtinılş 

mektedir. 
Bu yüzden halkm bliyük 

bir k11mı haftada üç defa 
iılıyen diğer ara poıta l arile 

ıeyahat etmek mecburiye. 

tınde kalmaktadır ki, bu ıınıf 
yo1cular yenı vapurdan hiç 
bir iıtlf ade görmem•ılerdir 

Halkımızın çoğu köylü, 
Hnaf ııçıdır. 79 Kuruıa gö · 
ğerte yolculuğu varken 240 
kuruıa lıtanbul 1eyahetı yap · 
ma11oa pek lmlı.an bulun 

ma1a gerek . . 

Bu vaziyet muayyen bir 
sınıfın bu vapurla ıeyabat 

etmeılnl temtn_ ediyor ki. bu 
da her halde pek hoıa gi 
der blrıey detll .. 

2 - Birinci, ikinci mev· 
ki fiatları da çok yükıektir. 

Mudanya lııtanbu\ yolu 
fıatıle Bandarma - latan · 
bul ücreti ara11nda nlıbet· 

ılzllk vardır. 

Gerçi Band1rma yolu dl · 
ierine nazaran daha uzun 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Çekoslovakya 
..es= 

Almanlara devlet tışkili-
tm~a vazife veriyor. 
Praj. 20 (Radyo) - Çe· 

koılovakya Baıveklt Milin 
Hodza. bugün Lord Runçl 
mania konuımuı ve yeni 
ıtatüko mucıbınce Südet Al 
manlarına devld tf!fkllitın. 
da mühim mevkiler veril · 
mekte olduiunu blldirmfttir . 

Ruzvelt 

_,_ ................................................. .. 
• • 
İBÜYÜK ŞEF1 IMIZİ 
: _........ : 
! ECNEBİ MEMLEKETLE· ! 
• • • 
:RDEKI ALTI : • • • • • • • 
5ELQIMIZI KA· ! 
:BULBUYUR· : 
• • : DULAR. : 
• • i l!lanbul, 20 ( A.A. ) i 
• U.tisicumlıur Atatürk; dii.n • 
• • • Dolmabahçe sarayında, me- • • • : mur oldukları yerlerden gt- : 
; len Moskoua, rarşoua, ; 

Kanada seyaharmdan döndü ! Ta!zran, IJrüksel büyük : 
Vaılngton . 2o (~adyo) _ ' ı : elçilerlmizle Sof ya ve Bağ- : 

Amerıka Cumhurretıl frank· I : dad elçiltrfrrıizi kabııl bu · : 
leo Ruzvelt, dün Kana · ; yurmuşlar ve kendllcrile bi- 5 
dadan buraya döomiiı •e i• 'ı : rtr müddtl görtişmüşlerdlr. -- ; 
tlrahat için Ayparktokl köı· : : 

küoe gltmııttr .. ••••••••••••••• •••••••••••••• •• .. ••••••••••••••••••' 

Ormandan Ağaç Ne 
Şartlarla Kesilecek .. 
Köylüler ~u yıldan itibaren her sene m1rt ayı için da or · 

Alman hudutla
rında tahşidat. 

Partı. 20 (Rad10) - Al· 
manyanın Çekoılo•akya ku· 
dudlarında General Von Han -
rlnin{kumanduıoda yüz bin 
kı~ıllk bir ordu tabın ettljl 
Prağdao haber verilmekte-man i~ırelerinı müracaat ad,ce~ler. 
dir. · 

Orman umum ımidı1rlıiğünün köylünün, ormandan 
ne şekilde l!tlfade edeceği hakkında bir talimatname lta
zLrlamv; olduğunu dün yazmış ve bir kıımım vermişlik. 
Bu talimatnamenin diğer bir kıımını da bugün neşredf. 
yorııı . 

Alman mehaftlt. General 
Von Hanrlnln G lu ıehrlode 
bulunduiuou itiraf etmekle 
beraber, tahtldat yapıldıiı 
haberini tekzip ediyorlar. 

Orman umum müdürlü 
iünün yaptıiı talimatname 
nln üçüncü madde.inde ya· 
zıh enafı haiz bulunan köy· 
lüler bir istida ile bölıe 

ıefllfine müracaat ederler. 
Bu iıttdalarınba hangi or
manlardan ne ıartlarla ve 
ne mtkdar kere1tf'lık, kap 
lık, odun ve kömür fıtedlk · 

lerlot bildirirler. Verilecek 
bu lıUdalara taltmatname
dekl tarlfat ıerefloce na. 
biye müdürlüklerinden taa
dikh ihtiyar heyeti veılka · 
!arının bailanma11 mecburi
dir. 

Bu illidaların her ıene 
mart ayı içerinde verilme1i 
lazımdır. Bu sene müıteına· 
dır. Btr köyden vaki müra 
caatlar topluca bir lıUda ile 
yapıhr. 

Vaki müracaatlar bölge 
ıeflJğlnce takip olunarak ta· 
leplerl karıılıyacak v(lıad 
ve tahammQldekt ormanla-
rın pli.o veya raporları ha· 
zarlanır. 5.000 Kental odun 
ve J .000 kental kömürle 
500 metre mikap kereste · 
ilk eıcara ald rapor ve plan· 
larıo tudlkl baımübendlı • 
lere aittir. 

Plin ve raporların ta1di· 
le ini m üteaktp bölge ıoflerl 
veya merkezlerinde bulun 
madıkları takdirde yerlerine 
katipleri tarafından örneil 
ilitlk olarak ·ıöDderllf!n izin 
kağıtları verilir . 

Bu izin kiiıtlarmın muh· 
tevlyatı 1000 lirayı geçme · 
diğl takdirde noterden taa· 
dtki mecburi deflldtr . Ya(. 
nız damga kanunu muclbin 
ce tcap eden pulların tlsakt 
mecburidir Bu mlkdarı aıan 
akitlerin beh~mehal notece 
resen aktedllmeal lazımdır. 

Bin liraya kadar olan izin 
(Sonu Qçüncü ıayf ada) 

Ziraat Vekaletinin Bir Tebliği: 

Buyıl Mahsul Vaziyeti 
Ne Halde .. 

Köylüye tohumlu~ va yema~lik verilecek. ma~sul olmı
yan mmtakalarda da çiflçiye azami y rdım yapılacak. 

Ankara, 20 (A.A.)-Mem- 1 tohumluk verllecejl ve 2661 
leketlmtzln 1938 mısır mah· sayılı kanunun birinci madde· 
ıulüoün buiday mahıulü 

için olduğu glbt, geçen yıldan 
yüzde yirmi fı:ıla bulunduğu 
ve bu umumi vaziyete rağ · 

men mevzii kuraklıktan mü 
te11lr bazı muır sahalarında 
muhtekirlerin mı11r flatlaranı 
yükıeltmeie kalluıtık ları an 
laııldığında bunlar h"kkında 
tlddetli takibat yapılacağı 
ve ziraat bankaamca bu yı l 

kuraklıktan muztarip ubalar· 
dakı köylülere yemeklik ve 

ıine iıtıoaden kurak lık gören 

veya dolu ıel gibi lfetlere 
uiruyan yerlere ve çiftçilere 
yemeklik ve tohumluk ola
rak adünç veya mal oldufu 
fta t üzerinden devlet elinde 
bulunan bloklardan htedık
lerl kadar buiday verılecektlr. 

Bu münaıebetle ihtiyaç 
mikdarının ıoruldufu Ziraat 
Vekaletinden teblti edilmek· 
lt>dlr. 

Çekoslovak Meselesi 
Halledilmiş Değildir .. 

l<Avrupamn bu bölgesindeki bu~ran pı~ ıa~i111 teli~ki 
edilmelidir. Hatta jki taraf anlaşmayı ~ı~ul eder 

görünseler da .. » 
Yazan: Hanri Lemörl La 

Tribün de Naeyendan: 
"İngiltere Lord Runılmaoı 

Çek hOkumetine Südetlerln 
Alman partlıl tle müzakere
lerde bulunurken yardım Ye 
lıtlıarede bulunmak üzere 
Prağa göndererek ıulhun 
devamını temin etmek ga· 
yeatnl gütmüttür. 

Fakat meıele halledllmtı 
deiildlr. Hattl iki taraf ta 

uzlaımay1 kabul eder 16rOn· 

selerde .. . A vrupaoın bu böl
ıeılndekl buhran pek vahim 
telAkkl edilmelidir. Bu buh · 
ran umumi ah•alde bir ek· 
ıl teılr uyand1rabılır. Sonra 
o mıntakadaki bu buhran 
bir karar11zlık tevlld ettlflo
den hAdlıeJerJ yakında deill 
uzaklarda aramalıdır. 

Südet Almanlarının hak 
davaları dOn olmamııtar. 

Yalnız anıluı bu davayı 

(Sonu 'lçGncl ea7fatla) . 



SAYFA : 2 TORltDIL 1 21 AGUSTOS 1938 

.. ~: ... "'I ~ .:.. • " ..... : .. ~ • • • •• ,, - ' SEHİR HABERLERİ i ~~'O!;,i;~~o.cı~.,; 

Memleket Haberleri: 

Bir Sıhhat Kay ağı: 
Derman Kaphcası .. 

Edremidin ToKtiyü Bir Elektrik Şirketinin a
~ray_a Gelerek Bu _Gü~el tın Alma Müza ereleri 

Bandırma-1stanbu1 
Eserı Meydana(;cıırdıler __ _ ·· Yolculuğu .. 

Geçen ıene 9 eylülde te Tahminen bır kilometre Bıı ı•sıtdil '".(~()p)llllaD Ko-
meh atılan Edremit kaplıca . murabbaı bir sahadan, yer ı • • il 
~I •rtak faaliyete geçmek yer çıkmakta olan ve bü· ın is y o 11 Ş ırk et ı n t.' sap-
uzered•r. Bu ay ıonlarmda yük bir miktar tutan, bu ıu ı 1~ dk• k l.:.ı...,d • 

Sus vapuruna ~a göğerte Yolcusu için yer ıynlmah, 
halkın bu vapurla da seyahatma imkan verilmelidir. 

30 afuıtoıta, yahut geçen yun derecel harareti, mub· (.l r ın 1 e 1 ·~ 1 yor. 
aene temeh atıldıfı 9 eylôl- telif yerlerde bariz farklar 
de Bahkeıtr Vallıt B. Ethem aöıtermekted ır . Halihazırda 

{Baıtarafı birinci sayfada) 
bir meı,\fede lıe de hu me 
safe tle bilet ücretleri ara 
ıında hiç bir ntıbet yoktur. 

Balıkealr, Edirne, Buna , 
Gazlantt'p, T eldrdağ vlla -Aykutun huzurlle açıht tö ıuyun, 50- 60 derecel ha 

renln4n yapılmaaı mukarrer rarette çıkdığı yerler bulun· yetlerlnln elektı ık imtiyazı 
bulunan bu kaphca, Türkf- duğuna gfüe bu ıuyun çok nı alan ı ırketle bu elektrik 
yede emıaltne nadir tesadüf derinlerden geldtflne ve sat · teıtıatımn satın alınması hu
edıltr bir ıekllde , 10 köyün hi sulardan olmayıp . oari ıuıunda Nafıa Vekaleti ara· 
•ıtıraklnden dofan bir köy ıular ıınıfından bulunduğu
btrllflnln mQıterek yardım na hükmetmek icap eder. 
•• ıayretlerlle vücut bul· Profesör Nüzhet Şakir, 
muılur. raporunda bu kaplıcanın ıu· 

K.aplıcanın eıkt hali çok yu ile beraber, bu ıuyun 
iptidai ve tamamen gayri çıktılı uha dahilinde, ma· 
ııbbl bir havuzdan ibaretken den ıularında yaıamağa el· 
bugiln bu harabe her türlü verltlt olan nebatatın ve uz 
aarl teılıattle mükemmel vi maddelerin neıvünümaaı 
•e modern bir kaplıcaya dolayiıtle, bataklık ıeklınde 
münkallp olmuıtur. lıe çok husule relen çamur 1ahuı 
proframlı bir tarzda baılan- nın, tedavide ıudan daha 
mıı. müteha1111lardan azami fazla ehemmiyeti ve luyme· 
fltlfade olunmuıtur. Bfnanm U olduğunu, bu çamurun 
tertip ve tanzimine atd dl· bizzat dalma yenilenen ve 
rekttfler, buıün Türklyenln tazelenen ılıca ıuyu ile hu · 
Yeeine Ftzlkoterapt müte· aale geldlfl düıünülüne, 
ha11111 sayılan ve gerek Avrupa kaplıcalarındaki kas· 
Avrupada ve ıerek Bur· bat, franıeabaddakl gibi, 
aada ıhcalar üzerinde ciddi moor denilen, bir çok ça 
tedldkJer yaparak eıerler murlardan daha üıtün bir 
yazan Profeıör Nüzhet Şa · kıymette bulunduğunu, bina 
ldr tarafından verflmJı ve enaleyh bu ıhca ıuyu üze 
kaplıcanın bu tavılyelere rinde yapılacak teılıatın ay· 
ıöre projeılnl de kıymetU nı zamanda çamura da aid 
mimarlarımızdan lhıan Ku - olma11 ve bu sayede derman 
tar yapmııtır. kaplıcasının Türkiyede be · 

Çelılıpalaaın ıuyu tle nüz fenni ıekılde hiç bir 
me11ul olan ıu mübendlıl yerde bu'unmıyan çamurun 

ıında baılıyan müzakereler 
Buraada devam etmektedir. 

Geçenlerde ıehrlmfz elek 
trlk iti üzerinde Belediye 
Relıl B. Naci Kodanazm Bu-

Belediye Mec
lisinin F evkal· 

ade ictimaı .. , 
intihap günlerlnfn yaklat· 

maıı dolaylılyle belediyede 
buna aid haz1rlıklar devam 
etmektedir. 

Yine bu maluatla beledi 
ye umumi meclisi 1580 nu 
maralı kanunun 54 ncü 
maddesine söre çarıamba 

günü saat J 5 de fevkalade 
bir lçtlmaa davet edllmlıtlr. 

Bu fevkalade toplantıda 

mQzakere edilecek tıler ıun. 
lard1r: 

1 - Beledife meclisi tn 
tthap müddetinin teıbltı, 

2 - Bazı belediye emla. 
kinin tahılıl cihetinin teptılı-

3 - Bazı fasıllar araıanda 
Suphl Subul, elektrik mü· banyolarının tedavideki mü· münakal~ yapılması .. 
bendlıl '1aean Ha- hım ihtiyacı karııhyacağını 
letttn de kıymetli thtlsaıla söylemektedir. 
rından lıtıfade olunmuıtur. Klfl miktarda radyo ak· 

Kaplıcanın ıuyu eıkl ha· tlvlteal de bulunan Derman 
llnde ıenenln ancak üç, bet kaphcaaının, btlha11a her 
ayına mOnba11rdı ve btlhaa Uirlü romatızmal vakayla 
sa bu m6ddet zarfında bile bilumum nevrit ve nevral · 
hararet derecesi mütehav- jilere, karık ve çıkıklara, 
vildt. Buna, 30 metreye ka. mafeal tltiıaklarına, kadm 
kadar tnen bir artezyenle hastalıklarına karıı çok ıaft 
çare bulunmuı, daimi ola· huıuılyetlerl olduiunu yine 
rak ve 58 dereceı hararet- Profeıör Nüzhet Şakir bil · 
te çok ııcak bir ıu elde dlrmcktedlr. 
edllmııtır. Kıymetli profeıör ıeçen· 

lerde ikinci def• gelip bit. 
Bu kaplıcanın tahltl rapo· 

runa nazaran madeni az ıı· 

cak ıular ıınıfından, Ollgo
metallque, ıulf ate ve btcar · 
bonate calclque ıoudlqueo, 
muhtelit bir ıu olduğu anla-

tdmaktadır. da ayrıca imar olunarak ta 
Suyun tahlil raporu: mamen 11hhı ve aerı bır ha 

Sıcaklıfı : 50-60, le konulmasını memnuniyet · 
Görünüı: Berrak, bazı ıt · le karıılamıı ve lüzum hlı · 

mek üzere bulunan kaphca 
yı görmüt ve binadaki Türk 
ham•mı tertlbattle banyo, 
çamur banyoıu ve duı ter
Ubatıoı çok beienmlı, ha· 
rabe halindeki eıkl havuzun 

ıelerde tortulu, ıedıhne ileride yapılacak otel 
Renk: Renılz · kıemının da ıtmdilık hama.· 
.,.. k y k mın üıtüne değil, dvarma ll'lo.0 u: o . 
Teamül: Mutedil , 
Kuru huliıa: Lttrede O, 7220 

lıtionlır 
Sodtum Na 
Calcium Ca 
Magneılum Mı 

Anionlır 

0,1342 
0,0466 
0,0100 

Sulfate 
Chlor 
Hydrocarbo· 

So 4 0,3235 
CI O, 1000 
Co 3 0, 1342 

nate 
Nltrate No 3 0,0050 
Sıhı aaıdı (H2 Si 03)0, 1050 
Y ek6a: 0,1!585 

ayrı olarak yapılma11nı tav · 
ılye etmlıttr . Hamam üzeri 
ne otel inıaaanın, hamam 
ııcaklığı ve banyolaran vere 
ceğl rutubet ve koku lttba · 
rlle mahzurlu olduğunu ıöy· 
lemektedir. 

Derman kaplıcası, Edre -
mide üç kilometre ve oto· 
mobille beı dakikalık bir 
mesafe oldufu ıtbi , her va 
kit ucuz banllyo trenleri de 
mevcut olduiundan eaaaen 
tlmdtllk otele de bir ihtt yaç 
görülme mektedtr. 

Bıkl harap havuzun imar 

.............. --

Nüfus Memuru 
Alınacak. 

Vilayet nüfuı müdürlüğü 

kadroıunda kaza ve nahiye· 
lerde açık bulunan memu 
rlyetlere on lira aeli maaıla 
memur alınacaktır. 

Memur olmak ehliyetini 
haiz olanlar arasında 29 
ağuıtoı pazarteel günü bir 
müsabaka imtihanı yapıla 
caktır. 

Muvaffak olanların hemen 
tayinleri yapılacaktır. 

ve ihyaaı, ayrıca yeniden 
yapılan büyük derman kapla · 
caaı,hem binayi tenvir, hem de 
suyu çıkarıp tevzi edecek 
olan notor ve teferrüatı, 

mefruıat, çamur banyolara 
ve kantini ıle ancak 25 bin 
liraya yaklaıan bu teıleat, 

münbaasran Alhnoluk, Av
cılar, Bostancı, Güre, lnönü, 
Kızılkeçlll, Küçükdere, Narlı, 
Şekrtvan ve Zeytinli köyle 
rlnln köy kanununa eöre 
vücude gettrdljt birlikle 
meydana gellrllmtıd ır ki, bu 
kadar kıea bir zamanda, 
böyle muazzam bir eserin 
tamamen köy paraalle baıl'l 

rılması Edremit köylüıü tçfn 
btlhaua iftihar olunabilecek 
bir varlıktır . 

Kaphcayı ve muhtelif btr 
{.Sonu DördOncü ıayfada) 

rueaya gidip geldiğini yaz 
mııtsk . 

Vekalet müme11illerl ılr 
ketin bu beı ıehtre ald 
elektrik heıapla rını, maeraf 
larını ayrı a yn tedktk et· 
mektedlr. 

Bütün bu tedkıkatın teı · 
rlnevvel ortalarına kadar 
biteceği ve satın alma itinin 
bir karara bağlanacağı zan 
edilmektedir. 

Yurdun Ga -
denpartisi Gü

zel geçti. 
fdmanyurdunun 20 ncl yıl. 

dönümü münaaebelile tertip 
ettiği gardenparti ak~am 

Atatürk parkında verllmlı · 
tir . 

Gece geç vakte kadar 
devam eden gardenparti 
çok neıell ve eğlenceli geç 
mlf, Yurdlu gençler tara· 
fından premlt hareketleri 
yapılmıı. zeybek ve diğer 

muhtelif milli oyunlarla or-
ta oyunu oynanmııtır. 

Gardenpartlde birçok kim · 
ıeler hazır bulunmuıtur . 

Bugünkü 
Futbol Macı •. , 
İdman yurdu tarafından 

bir maç yapmak üzere 
davet edtleo Buna Acar fd. 
manyurdu 16 ktıthk bir ka · 
fıle haltnda dün gelmtıler
dtr . 

lkt takım arasında bugün 
saat on altıda bir futbol ma· 
çı yapılacaktır. 

- ...... ~p.--

Onun için hallhazar üc · 
retlerin tenlclı edtlmeel la· 
zımdar . 

3 - lzmlrle - Bandırma 
ara11 hakikatte kısalmıı de· 
illdır . Eıki tarifeye ve tlm· 
d iki ara postalarının de hali 
tatbik ettikleri tarifeye göre 
lzmlrden itibaren volcular 
akıam Bandırmaya gelmekte 
ıaat 21 le 22 arası vapura 
binerek sabahleyin erkenden 
latanbula çıkmaktadırlar. 

Böylece akıama kadar lı 
tanbuldakl ııferlnl ikmal 
edenler aynı gün akıamı 

kalkan vapurla geriye av· 
det edebl' mekteydtler. Hal-
buki Suı vapurunun ıefer · 
lerlnl gündüz yapması yü· 
züoden bu imkinaız hale 
gelmiıtır. 

1 renden tntpde ıaet l 7 30 
za doğru Suıa binen yolcu 
ıaat 22 de lstanbula varı 
yor . 

Anaf ar talar 
Caddesinin 
Genişletilmesi. 

Anafartalar caddesinin 
açı lmast İfl önümüzdeki haf 
ta içinde tamamen bitirilmt~ 
olacaklar. 

Halıhazırda yıktırılan ııra · 
da bulunan btr kaç dükkan 
la bir kahve de önümüzdeki 
günler içinde yıktırılacaktır . 

Eski belediye meydanında 
peynirci adaaından kalan btr 
kaç dükkan da dün tamamen 
yıktırılmıı ve arsa tesvly~ 

edılmlıtir . 

Sacma Fiatları Çukur icinde 
, 1 , 

Ucuzluyor. ı Ac Kalan 
inhisarlar idaresi ihtiyacı H• l 

önlemek ve ıürümü artır- ayvan ar. 
mak maksadtle av ıaçma11 Çağıı nahlyeatnden lsmall 
ve kurıunu ftatlarında bir oğlu lbrahim Kuyucunun bir 
miktar daha tenzilat yapmıı · çlft öküzü harman yerinde 
tır . Buna göre evvelce kilosu geceleyin kaybolmuıtur. 
50 kuruıa satılmakta olan Köylü hayvanlarını bir 
av saçma ve kurıununun ki müddet aramıı, ıoruıturmuı 
losu 40 kuruşa indirilmfıtir. ıada bulamamıı. vaziyeti ıa. . 

idarenin av saçması ve zım gelenlere biJdlrmlttir. 
kurıunu üzerlnd~ kabut elti - Yapılan arama ve tahki 
ğl bu ıekil lılr eylülden iti · kat ıonuoda hayvanlar, ka 
baren memleketin her yerin zıla kazıla bostan kuyuıu 
de tatbik edılmeğe baılana· halini alan köye yarım saat 
caktır. kadar mesafede bir 

Saçma ve kurıun, bayilere tarla içjndeki büyük çukur
bu flat üzerinden iskonto da bulunmuıtur. 
tle verilecek, a yrsca idare Her nasılsa bu çukura 
depolardan bayilere pul maı inen ve bir daha dııarıya 
rafını deruhde etmek ıure· çıkamıyan hayvanlardan biri 
tile aönderecekttr. Onun için burada kaldığı btr hPfta on 
fıatlar her yerde aynı ola· gün zarfmda açlık ve ıuıuz 
cakhr. Klloıuna 40 kurut· luktan ölmüı, diğeri de bit
tan faz la ftat iıtlyen bayiler ktn. dermansız y6rüyeml 

yecek bir hale gelmittir. cezalandır1lacaklardır . 

Diğer taraftan 939 940 av 
mevsimi için ıert saçma satıl
ması mukarrer olduğundan 
bu cins saçma kullanmak 
tallyen avcıların ve avcı ku· 

lüplerlnln ne mlkttı r ıert 

aaçma lıtedlklerlol birer 
dilekçe ile inhisarlar umum 
müdürlüfü barut ıubealne 

bildirmeleri lizımtiır. 

Bir gününü deniz ve trende 
öldürdükten ıonra geceılnl 

de otel maarafına katlanmak 
ıuretlle geçiriyor. Bu suretle 
eskiden bir günde yapılabl· 

len it üç güne yükıellyor. 

Şu halde ıaa t heaabile kı · 
aalan lzmlr - Bandırma 
yolu hakikatle hiçte bir in · 
ıaltılmaya uğratılmıt deill· 
dır. 

Onun için bu tarifenin de 
daha uygun ve ~ahafayda · 
la bir ıekle ıokulmaaını za · 
ruri görüyoruz. 

Diğer taraftan ekıprea1e· 

rtn de vaktinde gelip gitme · 
dlğl görülmektedir. Bu cf

helln de tedklkl Devlet De 
mlryollarına aittir. 

Hulaıa bütün lhttyaçları 

karıı l ıyabllecek bir mükenı 
meltyette olan "Suı,, vapu· 
runun gerek fıat, gerek ge· 
lip gitme, gerekse göğerte 

yolculuğu meıelelerlnde yu · 
karıda lıaret ettiğimiz nok · 
taların nazarı itibara aho 
masını blzzaruri göriiyoruZ· 

Parasız yatılı 
talebe imtihanı. 

Ortaokul ve lfıelere ka · 
bul edilecek parasız yatılı 
talebenin ka.yıd itlerine ıoP 

verilmek üzeredir. Bu yıl 
parasız yatıla olmak için mü 
racaat eden talebenin aa yııı 
diğer yıllara nazaran daha 
kabarıktır Tutulan rakam· 

lara göre ıtmdlye kadar 
dört bin kiti yazılmak iizere 
Bakanlığa müracaat etmtıttr. 
Bu rakam gün seçtikçe de 
artmaktadır. 

İmtihan bir eylulden üç 
eylüle kadar ıürecek, tarih 
çoğrafya , Türkçe ve riyazi· 
ye ilimlerinden olacaktır. 

ISTANIUL RADYOSU 

21 - lğustos-1938 Pazar 
ÔGLE NEŞRiYATI: 

12. 30: Plakla Türk mu 
ılklıl. 1 2 50: Ha vadlı 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

18 30: Plikla danı muıl· 
kisi 19. 15: Konferao•· 
20: . Saat ayarı: GrenvfÇ 
ruadhaneeinden naklen Ke· 
man konseri: Konıervatuar 

profeıörlerfnden Ltko Am•r 
piyanoda Sabo 20 40: Ha· 
va raporu. 20 43: ônıer 
Rıza Dofrul larafındfln AreP 
ca söylev. 21: Saat ayar• · 
Orkestra 21 .30: Muzaffer 
tıkar ve arkadaıları taraf ıtı
dan Türk muııklsl ve halk 
ıarkıla rs, 22 1 O: NovotntdeO 
naklen orkestra konseri: K•· 
mal Akel tdareıtnde . 22 
50: Son haberler ve erteıl 
sünün proğra mı. 23: Sa•t 
ay afi. 
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Çekoslovak Meselesi 
Halledilmiş Değildir .. 

((A vrupanm bu ~ölgesin~eki bu~ran pek va Mm teli~ki edilmelidir. Hatta i~i 
taraf anlaşmayı kabul eder görünseler de .. )) 

[Baı tarafı birinci ıayfada J 
nüksettlrmlttlr . Bundan bar 
ka Vena y muahedeılntn de· 
tin tedkıklerle meydana ge· 
tlrmedlğl, ıonradan yarathğı 
bir devlet içinde zaten ho~ · 
llutıuzluk uzun zamımdır 

ffzlı bulunuyordu. Nihayet 
•nıluıla bu dava Südetlere 
de sirayet etmfı oldu. Unut. 
lllamak lazımdır ki , on dört 
lllllyonluk Çekoslovak dev · 
letlerfnln yar111 Çektir. Bun· 
lar ası1 kuv•etl ellerinde 
tutan ılyaai uoıurdur. On 
dört milyonun dörtte bir 
All'.ban ı-erfsf de Slovak, Mo 
tav, Macar, Leh, Rüten ve 
Romendir. Şüphe yok ki, bu 
kadar değfılk unıurlar kay-
tıaımıva müaatd deiildtr. Çe 
koslovakvanın arazi uzunlu 
Rt>1ıa doiru bir lnkltaf gös· 
terdtil fçfn aathına nazaran 
Yabancılarla gt>nft bir hudut 
teıkıl eder Zaten anılustan 
hvel btle Çf!koılovek top· 
takları Almanya tlf! ıtmal
den ve gıtrptan hudut teı . 
kıt edtvordu Hele Avustur
hnın ılhakmdan sonra Al· 
~anv,. ile olan 11nır uzun· 
Ugu 1 200 kllometreyl bul
ttıuıtur, 

b Vera"• mu,hedeıt veni 
lr devit t tf"tkll ederkı!n, 

Çekoslovak arazlıinf tlclncl 
~tıınc gruplara hoınut ede · 
Ctlr btr ıtatGnün tanzimine 
•e tahkimine nııızaret etmek 
~tere Milletler Cemiyetine 

••ille dmfttlr . 
Fakat birçokları gibi, mil· 

1etler araaı organizma bu 
hneu de ihmal etti, cemi· 
Yet aza11 bunu li arııık ve 
tor bir mesele olarak telak· 
k.ı ettiler. 

* 1t 

* lıte Çek meselesi böyle 
~lrdenblre ortaya çıkıyordu. 
lnıdı Haynlayn partlılnln 

•rka11nda bütün ihtirası, 
her ıahadakl muvaffaklyetl ;e nihayet yeniden kazandı· 

1
1 lcuvvetlyle A.lm anya bu · 
uıunalctadır 

d Fakat çarpıtma çok tld · 
d eth oldu. Prai hükümetl 
erhal imtiyaz vadederek 

ti d ca etti Çekoslovakyaya 
tn büyük lstıkrarcl olan ln
tlltere ile ittifaka en yük
;elc rekabet derecesinde bağ · 
;"" göıterllmeılnl latedlğlmlz 
I tanıa tavılyede bulundu j 
ke.r. Bunda haklkatP.n bir 
d1hıet göıtermlf oldu. P. un 
Ç '-ra Alman azlığına kartı 
ekoılovakyanın kanunueıa· 

•lıı 1 et 11 tadtl etmeye muvafakat 
'i l:il neticesi çıkmaktadır 
,, "knı~ asıl meıele Çekoı'o · 

h' Yanın tamamiyetine ve 
e.k · 

tdtı 1 oıiyetlne kartı tevcih 
k en tahriklerin nerede 
ıı"re.r kılacağıdır lıte bu bt· 
nın ı Yor. 

,.., lord Runslmana .,·erilen 
life lıe bunu iki kat ört· 

ltı(i ~ 
,, llur. Bir dostun ıamlmi 
b:r lyı ta vslyelerlne. gururlu 
dth takıbın tenblhlerlnden 
b e. lcolay lnanıhr. Lord 
'\ll•ln 
Ota illan muvaffak olursa 
ff0~" rnevcudlyetl Beneı tle 
etukıe.nuı zaten muvafakat 
'bek lerı hntl,azları genlılet 

.\ten ibaret lcalftcakbr. 
lııı lınanlara gelince onlarca sn;•111a arzuuı mahduttur. 
tt tUer htç bir ıey kabul 

lbl1orlar, cüretlerlnl tda • 

me ettiriyorlar ve bu gl

dlıle azami taleplerini ~ide 

edeceğe benziyorlar 
Alman matbuatı en kü· 

çük bir hadisede gülünç ıe-
kılde düıman keılldiklerl 
küçük bir memlekete karıı 

ateı püıkürüyorlar Httlere 
gelince, o hep susuyor, fa 
kat bir taraftan da fran11z 
hududunu tahkim edip du · 
ruyor. 

Lord Ruoslmanın rolünün 
iyi olmadığı kendisini göste· 
rlyor. fran11z hiUcumetf mu
htttndekt ntkblnllk çok kuv. 
vetalzdlr 

En müaatd ıekli f arzede· 
llm: Çelcoılovakya toprak 
bütünlüğünü muhafaza ede· 
rek harp bertaraf edildi , di-
yelim. Gene itler ne ise ge · 
ne öyle yü'Züstü kalacak· 
tıl. 

Çekoılovakya ne olacak 
tır? AJ n milliyetlerin müoa 
zaah bir toplantı yeri İs· 
vlçreyl misal göıterenler al 
danıyorlar iııviçrenfn bünye 
si pek az karıııktır lsvlçre 
ona tıttrak eden mtHer lerln 
arzularlyle teıekkül etmlt 
ve asırlar onun üzerinde it 
lemlıtlr . Bun"dan bışka lı 
vlçre muhtehf etntk grup
larla her zaman samimiyet 
halindedir. Ve müıtereken 

ıerbeatçe nefu ahr ve mil · 
letler arası bıtaraflık ıtatÜ · 

kosu tle garanti edtlmlt bir 
- -

vaziyettedir. 
Bu ıartlar dahtlınde bizi 

hiç bfr ıey meıgul etmez. 
Hulbukl Çekoslovak mHe· 
leılndc it baıka türlüdür. 
Doğrudan doğruya bir Çek 
devleti kurulacak, bu dev 
lelin muhtelıf mtlliyetlere 
mensup vilayetleri buluna 
cak, bu milliyetlerden laa · 
kal birisi de büyük ve kuv
vetli bir devlete meylede· 
cektlr. 

Almanyanın Franıaya kar· 
ıı tahkimat yapma11, Fran
aanm Prafdakı teılrlnl azal
tacaktır: Prağla olan Fran11z 
it Ufa~ mın &nymeU azalacak 
tır. Çekoslovakyanın Sov
ydlerle olan ittifakı iıe hem 
hudut olmadıkları için kafi 
derecede emin olmıyacak-

tar. 
Çelcoslovakya mevcudiye 

tini idame edebilmek için 
komıuları olan Po!onya, Ro· 
manya ve Macarlstanla yek· 
vücud olmalı, merkezde ve 
Tunada bir federasyona il· 
tthak etmelidir ki bu f ede· 
raııyona fttlrak edectıklerin 

hepli de em1Jlyet altına gire· 
bilsin 

liuou yapab•lmek için da· 
ha birçok yapılacak feyler 
var . fakat lng•llz ve Fransız 
devlet adamlarının görüılerl 
kuvvetl iyse gayretlerini faz 
1a1aıtırmftlıdırlar . ,, 

•.......................• --······················~ ~ • r .. , 
: Okullara Girme Şartları: : : TUR KOi LI : - ~. . 
••••••••••••••••••••••••• : Pazarteıinden baıka her .: 

Hayvan sıühk memurlan 
mektebt 

: ıün çıkar. Siyaıal gazete •• : 
• o 
~ Y ıllıjı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhiı:400 • : 

•• s 3 •• ay111: 
Mektep Sellmiyededlr: : Günü geçmtı ıayıl:r 25 ! 
1 - iki sene tehstl müd • 

detli, hayvan ıağhğı me · 
murları okuluna aıağıda ya 

zıh ıartlar dahilinde talebe 
kabul olunur: 

Türkiye Cumhuriyeti te · 
baasından olan ve ortamek · 

tehi pek iyi veya iyi dere· 
cede bitirmtı bulunan ta· 
!ipler sıraalyle alınır. 

Y aıı 18 den aıağı, 25 ten 
yukarı bulunmamak ve iyi 

ahlakla, her türlü cürüm ve 
salreden iri buluomak ve 

hizmeti askeriye ile alakası 

bulunmadığına dair mensup 

olduğu askerlik ıubealnden 

vesika ibraz etmek lazımdır. 

2 - İstekliler aısğıda ya 
zıh belgeler ve evrakm su 

ret veya a11llarıoı kendi el 
yazılarlyle yazılmıı muvaz. 

zah adresler ini havi bir iı 

tldaya bağlayarak en ıon 10 

eylül 938 gününde latanbul 
da Selimlyede hayvan sai 
lık memurlara mektebi mü
dürlüğünde bulundurmak 

mecburiyetlodedlrler. Bu ta 

rlhten ıonra vaki müracaat· 

lar ve gelen evrak veaalre 
kabul edtlmlyecektir. 

A - Türkiye Cumhurl· 
yeti tebaaaından olduğuna 

dair nüfuı cüzdana, 

B Ahvali ı hhlye ve 
kabtltycU bcdentyeainln ıark· 

ta ve ıarpta ıeyyar bir hal· 

: kuruıtur. • 
: ADRES: : 
: BALIKESlR TÜRK.DlLt i 
.......................... 
de hayvan aağlık memurlu · 
ğu vazifesini ifaya mukte· 

dır olduğunu gösterir umu · 
mi tam teıekküllü hutaha· 
ne raporu, 

C - Ortamektep ıaha · 

detnameıi. 

O -- 4,5 X 6 Ebadmda 8 
aded fotoğraf. 

E - Hüınü ahlak aahlbi 
olduğu ve bir suretle mah 
küm bulunmadığına mübey
yln ikametgahının bulundu 
ğu mahaldeki polis idare 
sinden alınan ve mahallin en 
büyük mülkiye memurunun 
tasdikinden ge{mlt vesika, 

F - İnzibati ahval dola· 
ylaile ve imtihanda muvaf · 
fak olmamak ıebebıle okul
dan ihraç edilen veya ken
diliğinden terk eden veya 
okuldan çıktıktan sonra Zi· 
raa t Vekiletintn gösterdiği 
yerlerde kanuni hizmet mec· 
burlyetlnl ifadan istinkaf 
eden talebe. okulda bulun. 
duğu müddetçe hükfımet 
tarafından yapılan bütün 
masrafları f afzl nizamllerlle 
beraber bilheıap tahsili em· 
val kanununa tevfikan 
kendi veya kefili ödlyece 
ilne dair noterden ta1dıklt 
taıhhütname. 

Uluslar Arası 
Tıb Kongresi. 

Belgrad. - Milletler a ro11 
tıp tarihi kongresi bu sene 
Yugoslavyada toplanacaklar 
Kongre 1- eylülde baılayıp 

Oma dan Ağaç Ne 
Sa ti rla Kesilebilecek 

14 eylüle kadar devam ede
cektir. Ştmdiden tıp kongreıl 
için büyük hazırhklar yapıl
maktadır Kongre, Prens 
Pav!enln himayeıl altında . 
dır. 

Kongrenin açılma meraal· 
mi Zeğreptc olacak, ve tik 
toplantı orada yapılacaktır 

Kongre 11.zaları Za§reple 
dört gün kalacaklar, ayın 5 
fnde Belgrftda gidecekler ve 
kongrenin Belgraddakt dev· 
reı•ne geçilecektir. 

Belgudda Milli edebiyat . 
ta tıp mevzuu üzerinde bi
rer TGrk, Leh. İtalyan, Ro· 
men, M111r ve YugoslBv ~ok · 

toru konferanslar vencektır. 
Ayın yedisinde Yugoslav· 

yadaki sıtma tarihi hakkın

da lı onferanslar verilecektir. 
Bu konferanalardan birisini 
1stanbuldan gldec~k olan Dr 
Süh~vl verf'cektır . Mevzuu 
Türkler zamanında Yugoı 
lavyadakl ııtma tarihi ola
caktır. 

Kongreye tıtlrak edenler 
Yugoılavyada hbbi tedklk· 
terde bulunauk. Çe.vtata 
giderek orada binlerce ıene 
evvel yaıamıı olan Eslrnlapın 
mabtdlnl ziyaret edecekler · 
dlr. ........ , ..... ' 
Tecrübe Edilen 
Deniz Silahları 

Vakttle meıhur casus Lav 
renı l n fıkirlerfnden lıtıf ede 
ediler~k vücude getirilmesi· 
ne uğraıılmıf olan deniz 
ıilahlarından biri üç gün 
evvel İngiltere eularında tec
rübeye çıkarılınaıtır 

Küçük bir motorbot h" 
llnde bulunan bu gemi, torpil 
taııroaktadır. 

La vrenı, bu küçük gemi· 
lerden birçok yapıp muha· 
rebe sahasına aahverlldlii 
taktirde bir hafta içinde 
bütün bir düıman donan· 
meııoı tahrip etmenin müm· 
kün olacağım ileri sürmüş 

tü. 
Bu yeni ıtlablar, aaatte 

ıoo mil gibi harikulade bir 
ıüraU haizdir. 

Tecrübe çok gizli bir şe · 
kılde yapılmaktadır Aynı 

ıüratle toıaaı da gizli olarak 
cereyan etmtı ve Lavrenıln 
makine icadmdaki kabıliye 
tinin son eseri olan motör 
geceli gündüzlü, kepalı ka 
pılar ardında ve nöbetçi gö 

zü altında muhafaza ed l 
mittir. 

tnglllz gazetelerinin yaz· 
dıklarına göre, ecnebi dev· 
Jetler, bu yani icatla yakın · 

dan alakadar olmaktadırlar. 

Şımdi yapılan tecrübeler 
müıbet netice verdiği tak 
tırde aynı çeııt gemilerin 
darhal seri halt'1de ln~ıuıoa 
bat la na cakhr. 

Mükafatını Al
mıyan Muhar-

. 
rır. 

lnıllterede Mebmaynıd 
lıminde btr muharrir · güzel 
aanatlar akademfıi tarafın

dan mükafatlandmlmıthr. 

Edebiyat ve güzel sanatlara 
dair çok ıüzel yazılar yazan 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
kAğıtlaranm fzln sab ıplerlnln 

hepet tarafından imza edil · 
meal icap ettiğinden köylü· 
lerln hepsinin daireye mü · 
racaatlara mümkün bulun 
madığı ahvalde mesaha me 
murları marifetiyle köyle 
rinde izin sahiplerine imza 
ettlrilmeltdlr. imzaların a lel 
uıul lcöy ihtiyar heyetince ı 
tasdik olunma11 lazlmdır. 

lkt nüshadan ibaret ola 
cak bu izin kağıtlarımn bir 
nüshası tlgllllere vt"ri lfr dt- ı 
ğer nüshası ise idarede dos 
yaaında .aklanır 1 

1.000 lirayı aşan akitler
de he talimatın üçüncü 
maddesinin B f ıkraaındakt 
m6nferll köylOlerfn topluca 
kasabalara gelerek 17.ln ki · 
iıtlarını imza etmeleri oıüm · 
kün olmıyan ahvalde ız ln 

kağıdını namlarına imza et ı 

mek üzere içlerinden birınl 
tevkil edebilirler. 

Bu vekaletnamenin harı 
cen tanzim olunarak noter 
ltlcçe tasdii' olunması llzım 
dır . 

Taltmatan C fıkrasında 
ki btrle§lk köylülere verile 
cek iz in kiğıtları koopera 
tıfln k anuni mümessili tara· 
fından imza olunur. 

İzin kağıtluına verilecek 
müddet bir numaralı izah· 
namenin sekizinci madde 
sindeki s.arahat dairesinde 
taylo ve tesbft olunur 

izine bağlanan kereste. 
kapl ık, odun •eya kömü-
rün bedeli müsavı fasıla l ar· 

la dört taksitte tahsil olu
nur. ilk takıit bülün bede 
lln yilzde onu ve diğer tak-
t!ltler yüzde otuzar olmak 
üzere heaap ve izın k ağıdı 

na derç olunur . 
İlk taksit izin kağıdının 

aktlyle blrlıkte peıinen te· 
diye olurıur . 

Tam tarife bedeliyle ve 
rilecek izinlerde yüzde on 
beı nlsbetlnde teminat ah 
nar. 

Talimatnamenin uçuncü 
maddesinin C fıkra11 mu 
cibloce kooperatif hahode 
birlik teıktl eden köylülerin 
müracaatlara halinde bir ta· 
raftan orman keıfi muame· 
leleri ikmal edtlmekle bera 
her d iğer taraftan ltleme 
imalat ve nakliye planlan 
hakkında umum müdürlük 
ten talimat tolep edilir. 

Münferld köylülere tam 
tarife bedeli ile verilecek 
kerestelik efcarın mevcut 
bulunduğu takdirde izin sa 
h lplerine a id ıu hlzarlarında 
işlenmesi ıerbesttlr. 

Blrleıık köylüler ise ay 

raca gösterilecek esaalar da· 
hllinde iıletme merkezleri 
teılı etmeğe mecburdurlar. 

izin kağıtlarının ttudtktnl 

bu muharririn bı lhnaaa hi 
kayeleri · herkes tarafından 

beğenllmektedır. 

Akademideki müsabakayı 
kazandığını haber alan İn 
glliz muharriri namına gön· 
derilen para mükafatını bir 

mektupla birlikte iade ve 
mükafata - lıtemedlğinl bildir 
mtıtlr. 

Buna rağmen akademl 
jüri heyeti muharririn birin 
clliilnl ıazetelerle ilan ede· 
rek mükif atı muhakkak ıu
rette Mebmaynıda vereceil· 
ol blldlrmlttlr 

müteakip ormanın teıltm ve 
tesellümü kaim damaa ve 
mesaha itleri veıatr mua
melatı bağla olarak gönde
rilen izin kağıdı projesinde· 
ki ahkam dairesinde cere· 
yan eder. Bölge ıeflertnin 

yetııemedıklerl ahvalde ken · 
dilerlnfn mesullyetl altında 

mRmülahn damgalathrılma11 
ve nakliye tezkerelerinin ve· 
r ilmesl için mesaha memur · 
larını memur edebthrler. 

izin ka~ıdı, tıter köyln· 
nün heyeti umumlyealne. tı -

terse aralarından seçf'celılert 
bir vekil namına verllmlt 
olsun nakliye tezkerelerinin 
her halde her köylü için ay· 
ra ayrı verllmeıl lazımdır. 
Kooperatif halinde tıe aak
li,eler kooperatifin mümeı· 
ı•ltne verilir. 

Oduna ald nakliye tezke· 
releri ster olarak ölçOldük· 
ten ve kentale tahvil edtl
d kten ıonra her lkfıl de 
nakliye tezllerelerlne kayde
dilmek ıuretlvle menha 
memurları tarafından veri· 
ltr Sterin kaç kilo ve ken· 
tale muadil oldufu bir nu· 
maralı lzahnamt>nln on üçün· 
cü maddesindeki sarahat 
dalreıiode tayin ve tesblt 
olunur. 

Müddetin ıonunda bölge 
ıeflerl tarafından makta 
muayenesi yapılarak tanzim 
1'ılınacak raporların orman 
baımühendlı'tklerlnce tasdl
!dnl müteakip llgılılerln te
minata red ve hesaplara ka· 
patılır 

B) Münf erld köylnlere: 
Adam baım• ve aanahna 
göre azami olarak: 

ıO Metre mikap gayri 
mamul kereste veya 

40 Kental odun veya 
20 Kental kömür verıltr. 

Köylünün bulunduğu zi . 
rai aaha tıtthulitı için lü· 
zumlu olup Vekaletçe tu· 
dik edilecek tiplere uygun 
meyva, ıebze ve dtier mad· 
delerin aandık ve kaplarını 

ve zirai aletleri yapmayı ve 
imalat döküntülerini bu 
maksatla veya Vekiletfn ka · 
bul edeceil ıektlde kıymet· 

lendlrmeil taahhüt edecek· 
lere ayraca beı metre mi· 
kaba kadar kereste verilir. 

Cl Bırleılk köylüler: Ara· 
larından kooperatif halinde 
birlikler teıkıl ve orman 
ldareıloce gösterilecek ma · 
hatlerde iı1etme merkezleri 
teala ve lıleme ve nakliye 
planlarını orman idaresinin 
göatereceğl §eki ilerde tan· 
zlm ve büyük nlıbetferde 

Ziraat Vekaletince verilecek 
numünelerlne uygun sandık 
ve dığer kaplıklar, zirai 
ale tler imali, orman baka· 
yaamın kıymetlendirilmeılnl 

intaç edecek lmallhn de · 
ruhte edilmeıl ve muhaae· 
be ve çalııma tarzlarının ve 
flat mürakabelerlnfn orman 
umum m6dürlüğünce yapı· 

labllmeıl ıartmın kabulü gl· 
bl lılerl için teıklli.tlı hale 
gelecek ve Ziraat Vekaletinin 
teıbtt edeceği lıletme ve 
kontrol planını kooperatif 
halinde takip edecek llöylQ. 
le re B f ıkraaında yazılı 
mikdarlar her kooperatif 
aza11 için on misline çıka. 
rılmak ıuretiyle heaaplanır. 

Vekaletin müsaadesiyle bu 
nlsbet daha ziyade artmla. 
bilir. 
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i KADRi UZKUR m 
&.4 K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı J;; 
(IC Eski Hükümet caddesinin açılması üzerine bu defa Poşacami caddesifide Ba/Jk· !!,I 
•~4 hanı altındaki büyük beton ma!}aztıya nak!Edilmiştir. i 
1 ~ flradığınız her çeşit t<lffasıye levazımını en ucuz ve en ıyi şek ilde (Kadri Uz- J'iEa 
j ~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nd a bulabilirsiniz. •• 
._:'€ =-= 
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Balıkesir Belediye 

Riyasetinden: 
itfaiye için itfaiye tipi 25 - 30 beygir ku•vetlnde bir 

motopomp alınacağından 15 ıün müddetle ekıiltmeye ko. 
nulmuıtur. Muhammen bedeli 2000 Liradır. 

Fenni elutltme ıartnamelerl belediyede mevcuttur. 
Ekılltmeye tıtırak edeceklerin yüzde yedi buçuk kanu. 

ni dlpozltoyu vermeleri ve verilecek motopompun ttfaıye
ye elverfılı olduiuoa dair fenni rapor ıbraz etmeleri mec· 
burtdır. 

lhaleıl 26 8 - 938 tarah cuma ıünü aaat 16 da bele 
diye encümeninde yapılacaktır Taliplerin ve fazla malu 
mat almak llllyenlerln beledıyeye müracaatları llln o lunur 

2 - 1 - 275 

Balıkesır Beledıye 
Riyasetinden: 

1580 Sayıla Belediye kanununun 54 ncü maddeılne 

16re: 
1 - Belediye mecllıl intihap mOddellnln teıblU, 
2 - Bazı Belediye emlakinin ciheti tahılıtnln tepttlı, 

3 - faeıllar araaında münakale yapılma11nı müzakere 
etmek üzere belediye medllt 24 8 938 çarıamba ıünil n 
at 15 de fevkalededen Beledıye aalunuoda toplanacalı 

ilan olunur. 

Kaynağı: Bir ıhha 
Derman Kaph.cası .. 

( lkıncı Sayfanın Devamı) 
çok fidanlar dlktlmlı parkı 
nı bütün güzelllftle tenvir 
edecek elektrik teslıatı ile 
rlde tealaatın kurulduğu Boı· 
tancı köyünü de tenvir ede· 
cektır . Binanın bulunduiu 
yer, muhitin lsllfadnl bakı · 

mandan pek müaatd bir yerd ir. 
Bürbanlye, Ayvalık, liav 

ran , Bat.kesir ve Edreml 
de giden ıoaalar tam lı;aplı 
canın yanmdan geçmekte, 
Balya l' araaydıo haddmıo 
yolcu trenleri de tem kap 
hca önünde durmektadır. Bu 
lttbarla derman kaplıcası 
muhitin ıhtiyacıoı kolnyca 
ve ucuzca karılhyacak bir 
vazlyettedır 

Gerek imar edılen eskı 

kaplıca ve girek yeni der 
man kaplıcası btlhuıa bu 
sene için köy birliği !araf ın · 

dan tutulacak bir müdlr 
mıulfetıle tıletılecek ve bu 
idare btrltğio seçeceği bir 
kontrol heyetile kaymakam· 
lığın mürakabut altmda ça
lııacak , flatlar da halkın Is 
tıfadeai için çok ucuz yapı

lacaktır . 

Lükı banyoların saati , 
azami 50 - kuruı, diğeri 
25 30 kuruı olacak, 
umumi havuzlar da 5 10 
kuruıu geçmlyecek. bütün 
Edremit ve h tta civar ka · 
zalar derman kaplıcaamıo, 
bu güzel eserin açılma11nı 

Vilayet Makamından: 
1 - Kazalarda ve nahiyelerde açık bulunan ve asli 

maaıı on ltra olan memuriyetlere müsabaka imtihanı ıle 
memur alınacaktır. Aıaiıdaki eV1afı haiz olanların tmtıhan 
ıünü olan 29 · 8 · 938 pazarteıt günü 1111at dokuza 
kader Ylllyet makamına bir dilekçe ile mQracaat etmele . 
rl llzımdır . 

2 - Memur olmak için de aıaiıdakl evıafı haiz olmak 
ıarttır: 

A - Türk tebaamdan olmak, 
B - Tamü11ıhha olmak, sari baıtalıklarla malili bu 

lunmamak. 
C - Köt6 huylu tanınmak, 

D - 18 Y •tını ikmal etmlt olmak, 
E - Laakal ortamektep mezunu olmak veya bu de· 

rece husuıl tahsil ıördüiünü bir vesika tle fıbat etmek 
(Ltıe mezunları tercih edtHr.) 

f - Aıkerliftnl yapmıt olmak ( Kafi gelmedtil tak · 
dlrde askerlik yapma1anlar da lmtthane gtrebtlır.) 

HidroelaUrik T asisatı Eksiltmeıi 

1 
Suaığırlık Belediye 

Riyasetinden: 

Cınıt Mevkii No lira Kuruı 

Mafaza Örücüler 173 170 00 

" .. 174 17J 00 
• Turan Cad. 175 140 00 

" .. .. 176 140 oo 
" " " 

177 140 00 

" " " 
178 140 00 

" .. .. 179 200 00 
4 - 1 283 

ıı ACUSTOS 1931 

, :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
' ~ ~ 
1 ~ K apita.1: JOOfJ00,000 Türk Lirası ~ 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans '1* = Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler = 
ıtJ. Her türlil zirai lkrazlar-dtjer bilcümle banka mu· .,-
._;. amelerl buyük ıube1erinde kirahlc kaıalar. "* 
.ı, lhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· = = mlyeler. ~ = lkramlyt: Miktar/: ikramiyenin tutan: = 
.ı, ADEDİ LiRA LlRA ,. 
~ 1000 1000 ,. 
.. 500 500 ,. = 1 250 250 ~ * ıo ıoo ıooo ,. 
"" 25 50 1250 ~ 
"" 30 40 1200 ~ 
~ 40 20 800 ~ 
4"l 108 6UUO rr 
~ Bu ikramlydu Jıer üç cıyda bir olmak üure se· = 
~ nede dört defa bu mfkiar ıızerindtn kura ilt dayılı- -,_ 
)\ lacaktır . ilk keşide 1 EyUıl 938 dedir. ~ 
~ ~ •••••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~~~~~~M..ı 

.1 Okumadan Geçme- ı 
1 yiniz Mühimdir. 1 

No: 4 s 6 
·saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo nıah~ul calkar. . 

Sahibi ve Baımuharrlri : Balıkesir Mebuıu 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT 8İL'AL 

Baıımyerı: Vilayet Matbaa11 - Balıkeıtr 


