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Biğadıçta Bir Adam; Karısı ile Üvey 
Kızını Silahla Öldürdükten Sonra . 

Evini de Ateşe Verdi. 
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Misafir Nazır B. Funk Şerefine 

Başvekilimiz, Marmara· 
köşkünde bir ziyafet verdi 

-----------------··········-----------------
Ziyaff etten Sonra Müessif Bir Kaza Oldu. 

Bayan Funk, Gezinti Esnasında Arabanın 
Devrilmesile Yaralandı. 

Anlrara, 8 (A.A.) - Bu 
16n Alman lkttaat Nazm 
Doktor fuok Ye ref tkaları 
l•refıne Baı•ektllmlz B. Ce · 
ltı Bayar •• refika· 
ı,,, tarafından Mar-
._,,, k6tkGnde yerilen zlya · 
fttte Alman mlıaf trlerl mtzle 
Dahtltye, Hariciye, Mılll Mü· 
dafaa, Nafıa, lkuıat, lohlaar· 
ı,, •• Ziraat V ektllerlle reft
lc,ları hazır bulunmuıtur. 

Pek 1amlmt bir ha •a 

lçerlılnde geçmlt olan 
z\yafetl müteaktp bayanlar· 

la birlikte çiftlikte bir ge· 

ztntıye çıkan Bayan Funkun, 

arabanın devrllmeıtle ıol 

kotu lnctnmtı ve NumGne 

hHtabaoeılnde lizımıelen 

ihtimam ve tedavi yapıldık· 

tan ıonra Bayan Funk otele 
d6nmOıtür. 

Çok neıell ve Hmimi ge· 
çen bu ziyafeti müteakip 

vukua ıelen bu mile11lf ka· 
za ıe\;ebile Baıvektl Celal 
Bayar ve refikaları, zlya 
f etle hazır bulunan Ve
killer ve ref tkaları ve Ber· 
lln Büyük Elçlmlz ba1taha· 
neye ıelerek Eluellnı Fun • 
ka ve Alman 8Qyük 
Elçlılne tee11ürlerlnl btldtr
mtıler ve baatanm ahvali 
hakkanda emnlyetbahı ma 
ldmlll alarak avdet etmlı· 

lerdlr. 

lngiltere, Fransa Ve İtalya Arasında 

C E N OVA O A B i R K O N· 
FERANS AKDEDİLECEK. 

--------------~~---··········---------------------
lngiltere - Fransa, lt~lyanın Akdeniz Menafiini Tasdik Etti. 

Çemberlayn, Da/adiye Ve Mussolini, Akdeniz 
Uzlaşmasını Tahkim için Mülakat Yapacaklar. 

---------------------··········---------------------
Görüşmelerden Sonra lngiltere, Franko Hükumetini Tanıyacak 

Londra, 8 ( Radyo ) -
lnıtltere hükumeti lıpanya

da Frankonun muhariplik 

11fatını tanıyacaktır . lıpan 

yadaki gönüllülerin ıerl çe 
kllmeai bakkmdakt müza

kerelerde Akdeniz me1eleal 
için de Roma ve Londra 
ara1ında noktalnazarlar te 
aU eddmektedlr. Bu noktat 

nazar teatilerinin bir neti · 
ceye iktiran etmeden bir 
mGdde( daba devam edece· 
il anlaıalmaktadır. 

Londra 1 8 (Radyo) - ltal 
ya Hariciye Nazırı Kont Cı 
ano tle loıtllz aefirt Lort 
Pert ara11nda devam eden 

nafii, loılltere Ye Fraoıa 
tarafından taıdlk edllmlı· 

tir 

Almanya · f ransı ırasmda 
~ir ~eklerasyon imzalıııcık 

Memnuniyet Verici Bir Netice: 

Tütün ihracatımız 
Gittikçe Artıyor. 

ı Nobel Sulh Mükafatı 

mtlz J kereler ıona erdikten 
ıonra; Nevll Çemberllyn, 
Daladlye ve Mu11ollal Ce· 
no•ada bir müklkat akte · 
decekler ve Akdentz uzlaı· 
ma1ın1 tahkim eyllyecekler· 
dır. 

Pariı, 8 ( Radyo - Al· 
manya ile FraıHa araıında 

yakında bir dekleraıyoa 

imzalanacaktır. Bu dekleraı· 
yonda iki devlet ara11nda 
bir daha l:ııarp edilmemeel 
ve bCltün lhUllfların ıulhan 
hallolunma11 taahbt1d edile. 
cektlr. B. Beneşe Verilecek. 

1~27 dı 27 milyon liııhkOıin tütün ihrıcatım'z 1937 
~ı 33 milyon liraya bılii oldu. 

Eski Çekoslovak Cumhurreisi Doktor Ben6ş, ansızın 
Pıağdan meçhul bir semte gitti. 

p,.ai, 7 (Radyo) - Sabık 
Relılcumbur Edvar Beneı, 
dün rece aDllZlD buradan 

venlteıl, kendlıine btr pro
f e1örlük teklif etmlt ve he 
men hareket eylemeılnl bil· 
dlrmltUr. 

Son yıllardaki Ultün ibra• 
t•tınuz milbf m miktarda 
•rt1naktadır . EHıen h•ç bir 
'-1Dan umumi ihracat yeka 
tıulDuzun yüzde ylrmtıtndeo 
daha az bir mlkdara dGımt · 
)en tltQnlerlmlz 937 ıene
•lnde umumi ıbraeatımızın 
)Cizde 35 83 O ıtbi bOy\lk 
btr nlıbete ytlkıelmlıttr. 

Haldkmetimlzln tktltadl 
lıı•llnnma yolundaki çalaıma . 
llrı netlceıt olarak dljer ib· 
''9 maddelertmtzde olduiu 
llbı, tGtOnde de btlhaıaa 935 
•eneıtndenberi bGyük lnkl· 
laflar kaydedılmtıtır. 

Son Hnelerdekt tlUln ıh 
tac•tımızı 16ıteren rakam
ı,, ıunlardar: 
\'ıl Ton T. L Mılyon 
1932 28 844 27 
1933 25 993 21 
1934 1 7. 988 12 
1935 21 853 ıs 
1936 23 274 24 
l 937 40.700 33 

Bu rakamlardan aarabatle 
'•laııldıfı rıbı, 1935 yılından 
itibaren Ultlo ihracatımızda 
he1n mlkdar Ye hem de ka 
itte itibariyle mühim yük· 
•elnıeler kaydedilmektedir. 
8t1ba11a 1937 yılı ihracatı 
heınen hemen e•velkl yılların 
Ucı ınıılt derecealoe yGluel 
IDtıur . 

Harice yaptığımız Uitün 
••taılarımızdakl artma, ıatıh 
••l ile de ihenkh bir halde· 
dır . Çonkü. ıon yıllarda dıı 
•hcılarımızın lıteilnl ve ar. 
taıı iç lltlblikltımızı karıı · 
h1acak •azlyettedlr. 

Tataolerlmlzln alıcıları Al· 
lla•nlar, Amerlkahlar, e1kl 
~•uıturya, Çekoılovakya, 
Polenya, Macarlıtan, Franıa, 

lıvfçre reıjllerl ve dlfer muh · 
teltf miiıtertlerdlr . Bunlar 

dan Amerikalılar takribi 
olarak l 5 -18, Almanlar 15 
17, Avuıturyalalar 3, Fele-

( Sonu fklncl ıayfada ) 

ayrılmııtar . 

Sabık cumhurrelılnln, ne· 
reye glttlğt belli deitldır . 

Bazı rt•ayetlere ıöre, 
Amerlkada Maıakonaet üni 

Çekoslovakya, Alman
yayı Protesto Et ti. 

--- -------
Almanyanın Beşinci Mıntakaya Dahil Bu
lunduğunu iddia ile 1 ngrav Şehrini de 
l,gali, Macaristanda Teessür Uyandırdı. 

Londra, 8 (Radyo) - Ga. 
zeteler, Alman kuvvetlerinin 
Çekoılovakyada ı11al edece 
ği beılncl mıntaka me1eleıl 

tle Macarlıtanıo, Polonya 
ile hemhudud vaziyete ıeç· 
meıi için Slovakyada lfgal 
etmek tıtedfil Ruten araztıl 
me1eleıiyle mefgul olmakta· 
dırlar. lngtlız ıtya1i meha 

filleri Macarlıtanın Polonya 
tle hemhudud olma1ı keyfi· 
yetinin Sovyel Ruıyaya kar · 
ıı bir cephe teıktl gayealy · 
le olmakla beraber aynı za 
manda Cermanların ıarka 
dofru akınlarına mani ol 
mak dütGnceılyle olduiuou 
btldlrlyorlar, Çekoılovakya 
nıo zengin ve mOhlm olan 
lograv mıntakaaanı Alman 
kuv•etlerl tarafından lıgal 

edilmek lıtenmeıl Strovl hü 
kumetl tarafından proletlo 
ile karıılanmıı1a da hakt\ 
met yeni hududu kabul ede 
rek Almanya ile aulaımayı 

muvafık rörmüıtür . 

Budapeıte, 8 (Radyo) -
Çekoılovakyada loırav ara· 
zlılnln Alman kuvvetleri t•. 

rafından tıgal edlleceil habe· 

rl Macarlıtanda h6kilmet er· 

klnı tarafından h!e116rle 

karıılanmııtır. 

Çünkü bu arazi vakttle 

A•uıturya · Macarlıtan im · 

paratorluiu zamanında ~a

carlıtan ıdare1lnde idi. Aha

llıl Macar, Slovak ve Çek 

lerden tbarettlr. Alman kuv

vetleri tarafından 7- 1 O Bı· 
rlnclteırtnde t11all kararlaı 

tırılan bu mıntaka betlncl 

lıgal mıntakHını teıktl ede 

cektlr. 

, 

Erzincan De-
miryoluna 
Kavuştu. 

Ankara, 8 (A .A.) - Er
zlncanın baaretie bekledlil 
tren, düo büyük tezahüratla 
Erzincan tata1yonuna ıtr · 

mittir . Bu münuebetle ıe
hir baıtan bat• donatılmıı· 
tır. 

Londra, 7 (Radyo) - Ga
zeteler; Çekoılovakya Cum· 

hurrelıl Dr. 8. BenetlD tıU-
f uı etrafında muhtelif mü · 

talealar y6r0tmektedlr. Tay
mlı gazeteıl, Prai ile Berlln 

araaındaki mGnaıebetlerla 

bundan ıonra kolaylaıacafr 

nı yazmaktadır. Çekoılovak· 
yanın Londra ıeflrl B Ma
zartk, Taymlıte neırolunan bir 
mektubunda Nobel ıulb mü 
klf atının Beneıe verllmeılnl 
tanlye etmektedir. Londra 
aazeteleri de bu mutaleayı 

kabul etmektedirler Hatta 
Loodra ıazete ldarehaaele · 
rlne bu dtlell terviç eden 
binlerce mektuplar ıelmek · 
tedır . 

Praf, 7 (Radyo) - Yeni 
cumhurrelı, mevcut temel 
y&1a11 mucibince altı ay 
içinde parllmento ve ayan 
mecllılerloln bir arada top 
lanmulle eeçtlecektir. 

Parlı, 7 {Radyo) - Eıkl 
muharipler federa1yonu relıl 

Anrl Pllto; buıfin eabık Çe· 
koılovakya Cumhurrelıl Ed· 
var Beneı• bir telıraf çek· 
mlı ve temıtl etmekte ol· 
dutu eıkl mubartplertn ıem · 
patlılnl btldlrdlkten ıonra 

iımlnln, eıki muhariplerin 
batıra1anda ebediyen kalaca
tını lllve eylemlıtır. 

Parlı, 1 (Radyo) - Beledi· 
ye relıl, ıehlr mecllıl na. 
mana aabık Çekoılovakya 
Cumhurrelıl Beneıe bir tel· 
graf çekmlı ve mecltılo ıem · 

paUılnl, Putı caddelerinden 
birine {Edvar Beneı) adı 
vertleceflnl bildlrmlttlr. 

ltalyanın Akdenlzdelcl me. 

Sıhat VekaletilOSene
lik Proğram Hazırladı. 
Yurdun 150 Muhtelif Yerinde 

150 Ha•tahane Yapılacak. 
Sıhlaat Veklletl, hiktamet· bulunmaktadır. Y alnıa lı-

ten C aldıiı ıallbiyetle on 
aenellk bir plln laazırlamıt 

Ye bu pllnla yurdun 150 
muhtelif yerinde yatak ye
kaou takriben 17 bine •a
ran l 50 kadar haetahane 
ve bunlardan baıka birçok 
ebe mektepleri, ııbbat enı. 
Utülerl, etQvler, m6cadele 
heyetleri, ııbht m6zeler ye 
ıerom çlf tlıfl vtlcude ıett
recek ve teatı edecektir. 

BugQn büt6n memleketi · 
mlzde 8639 yatakhk 14'6 
umumi butahane vardır. 

Ayrıca 2400 yatakla 4 akıl 
hattahaneıl, 351 yataklı 17 
doiume•I, 820 yataklı 4 
lctzler yurdu, 160 yatakla 
2 yetimler evi, 301 yataklı 
5 verem dilpanıerl, 6 ve· 
rem mGcadele dlıpanıerl, 

33 emrazı zQbrevlye dlıpan· 

1erl, 87 ııtma dlıpanterl, 2 
ııhhat merkezi ve 31 O mu· 
ayene e•I Yardır . 

Buıüo muhtelif hattalık 
lardan muıtarlp vatandaıla

rı kabul eden 146 h&1taha· 
nenin yatak ıa111ına ıöre 
her 10 btn nüfuıa 5 Jatak 
llabet etmektedir. 

ıAvrupa memleketlerinde 
bu nl ıbet bize nazaran çok 
yilkıektlr. Sıhhat Veklletl 
bizdeki bu nlıbeıl 6nümüa · 
deki ilk senelerde hiç deitl · 
1e 69 misline çıkarmağa ka· 
rar vermtıttr. Halen 62 vl 
llyeUmlzden 56 11nda bir 
veya btrkaç hutahane •ar· 
dır . lstanbulda lıe reımt , hu· 
ıuıi ve her türl6 h•ıtahk

lara mahıuı 39 hHtabane 

taabul hallunın nlifuıtle mu· 
kayeıe edlllree 10 bin klıt· 

ye 80 yatak d6tmektedlr. 
Bu mlkdar aıaiı yukarı en 
ileri memleketlerde yatak 
nltbetlerlne muadildir. 

franıada 1836 haatahane· 
de 244.000 yatak, laııltere· 
de 1527 hHtahanede 204 •• 
883 yatak, Japonyada 2961 
hastahanede 96.~84 yatak, 
Çekoılo•akyada 384 baıta· 
hanctde 60.55 l yatak, Dani
marka da 149 hallahanede 
23 683 yaaak, Yuıoılavyada 
184 baatahanede22.714 ya· 
tak, Belçika da da 350 ba1-
tahanede 20 000 yatak, lı
vlçrede 150 ha1tahaoede 13,-
944 yatak, Mekılkada 262 
haatahaoede 13.800 yatak, 
Yunanlataoda 87 b&1tabane· 
de 7 .656, Bulgartllanda 70 
ha.tabanede 7.218 yatak 
ve Irakta 50 bıutahanede 

2960 yatak bulunmaktadır. 
Bu rakamlara ılre muh· 

telif memleketlerdeki hH
tahane ıay111, bunların nü· 
fuılarlyle de mukaye edtltn· 
ee 1 O bin nGfu1a O ani mar
kada 63, İ1Vtçrede 3J, Bel. 
çlkada 24, Japooyada 14, 
Bulıartllan ve 'r'uaanlıtan 

da 1 1 yatak iıabet etttil 
rörü\ür . 

Vekaletin yani planı: 
Memlekette, bütün ııhht 

ve tçUmal muavenet itlerini 
Qzerlne almıı olan Sıhhat 
V ek Aleti, parti ve hükdmet 
proframlarında d• lıaret 
edıldtlt ıtbl, bir .. evvel 

( Sonu ikinci aarfada) 
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lngilterelleF ra saAra- f. . . . /-=' ... ;:. ;s.-_ . . '. 

SEHİR HABERLERi ' 1 sında G.emı Rekabeti 
• 

; 
Fran•ızlar 90 Bin Tonluk Ye
ni Bir Transatlant ·k Yapacak 

lnglltereylr, Franıa araıın · 
dakl en bfi1ük gemi yarııı 
tekrar baılamıt bulunuyor. 
Bundan d6rt sene kadar ev 
vel Fran11zlar dünyanın en 
bOyiik remlıl olan • Norman· 
dl,.yl yaptıkları zaman in -
ııllsler de derhal "Kuln Me· 
rl,. yl tezıiba koymuıtu . 

Fran11zlaran bu ıahada re · 
koru elde etmek için yap · 
tıklan biitün ıayretler boıa 
çıkmıttı. Çinkü, • Kuln Me· 
r1. Franıızlar1n tranıatllntl· 
llnden bir aıı daha b6y6k 
tG. 

itibarile onun rekorunu kır · 

amıyordu Bununla b~raber 

ıkt gemi Avrupayla Amerl 
pa arasındaki ıeferlerlnl he· 
men hemen ayni müdette 

iğadıcı Bir Kö ·· d Ka 11 Ve 
Tüyler Ürper ici Bi Ci ay t Oldu. 

1Mebuslarımızın 
T edkikleri. 

Mebullarımızdan B. Hay· 
rettin Karan, 8 Oıman NI· 
yazt Burcu, 8. Cemal Eıe · 
ner, Bandırma, Erdek, Gö
nen kazalarlle bazı köyle· 
re ılhntıler ve milntehtpl•· 
rlle görlıerek, lhtlyaçlartle 
alakadar olduktan ıonra dOll 
ıebrlmlze gelmtılerdlr . 

Fakat, ondan ıonra iki 
memleket araaıodakl Jarıı 

ıGrat aabaıında kendlılal 

161terdı . •ıtuln Meri,, ton 
itibariyle •Normandl,, den 
bGyGk olduiu halde ıGrat 

yapıyorlardı, bazan biri 
bazan öteki reko 
ru kmyordu. Uzun müddet 
A•rupadan Amerlkaya en 
çabuk gitmek rekoru "Kuln 
Merl 111 de kalmıı, fakat uıl 

• •Mavi kordell,,yı {Amerika 
fnglltere rekoru alimetınl) 
Fraoıızlar mGdafaa etmlt 
lerdl, "Norm•odl,,, Amerika· 
dan A•rupaya rakibinden 
daha çabuk ıelmtıttr ve Hıl 
rekor olarak da bu ıayılmak· 
tadır. Fakat, ıon bir 1eferln· 
de "Kuın Meri,, bu rekoru 
da kırmıı ve mavi kordell · 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Sıhat VekaletitOSene
lik Proğram azırladı. 
( Battarafı birinci Hyf ada ) 
tahakkukuna kati ihtiyaç 
ıardOIG huıusları teıblt ed~

rek etHh •• muhtelif aene 
lere ıumdllü , genlt it proi • 
ramı Ye pllnı ha•arlamııtır . 

Bu ıen• •• önnmGzdekı 
aenelerde de•let bütrealne 
ke•ulan Ye konulacrk olan 
tabılaatlarla baıarılacak olan 
bu itleri •ekllet •ıçtlmal 

yardım itleri. •e 111 koruyu · 
cu tababet itleri. adlarlyle 
ikiye a yırmıtlır . 

10 Senede yapılacak işler 
10 Senede yapılacak bu 

itler 16yle hullıa edilebilir: 
27 Vilayette yeniden 50 

ıer yatakla hastahane, 4 •l
llyette 100 er yataklı hu 
taban•. 10 vlllyette 150-500 
yatakla hutahane, 25 kaza 
merkezinde 1ıhhat merkez· 
lerl, 2 yerde beheri 500 ya· 
takla varem haıtahısneıl, 2 
yerde beheri 500 yatakla ve· 
rem aaaatoryo•u, 2 yerde 
250 ter yataklı serrahl ye· 
rem ıanatoryomu, 2 yerde 
ZOO er yatakla prevantoryom, 
30 •lllyette yeniden verem 
mGcadele dtıpanterl, 4 yer · 
de belleri 500 yataklı akıl 
hastalıkları hHtahaneat, lı
tanbulda 2000 yataklı mer 
ke&t akıl haıtahaneal, 16 
yerde her biri 30.50 yatak 
Jı doiumevl, 5 yerde 250 -

ıer yataklı, ıtfa bulması ka 
bil el mı yan hHtalara mab . 
ıuı miietaeae, 2 · yerde 500 
er yataklı darülaceze ve lh 
tlyarlar yurdu, yeniden üçü 
50 ı•r ve lklıl 100 er ya
taklı olmak üzere 5 çocuk 
baıtabane1l Ye lıtanbulda 
ayrıca 250 yataklı bir ço
cuk ha1tahaneal, lklıl 100 er 
yataklı Ye üçü de 50 ter 
yatakla 5 tane a•çlcl haıta 
lıklar baatahaneıl . 

lzmlrdeld ıerl kalmıı ço 
cuklar müe11e1eılne 500 J•· 
tali all•eıl, 6 yerde köy ~be 
mektebi, trahom haataha
n• ve enıtltOlerl, ııcık me 
mleketler haıtalıkları ve 11t 
ma eaettUhO, 8 yerde yeni 
tepblrha11e •e Qç yOz yetmft 
beı k•ıada n17ar ,ıov, altı 

yerde her UlrlO malzemealy
le ve ıeyyar teıkllatıyle tam 
teı ekküllQ emrazı .arlye ile 
Hyyar micadele heyetleri, 
50 adet ııhbl propafanda 
malzemetl ve tetkillh, 30 
vlliyette ııhhl m6ze, mer· 
kez hıfzı111bha m6e11e11ıl

ntn takYlyeıl Ye bir modern 
aerom çlf tUil ihdaıı 

Bunların lnta ve tealılerl 

ıenelere takılm edllmtıtlr . 
En acil tbtlyaçlar en ön 
pllna alanmııtar . 

Memleketlmlzin 11bhatinl 
tam manaaiyle korumak, 
doğanların hayatta kalma 
larmı temin ederek müte· 
madl bir nüfuı artm&11nı 

ve memleket Ye milletimi· 
do liylk olduiu içtimai yar 
damlara mazhar olmuıoı 

mümkOn kılmak lçlo tahak
kuku diiıüoülen bu proi· 
ra mdaki teıktlU ve teıtıat 

alakalı makamlarca Hıart 
bir proje olarak tellkkl edel· 
mektedlr. Bu büyük itlerin 
meydana ıelmeal için en 
büyük mani paradan ziya· 
de yetıımtı penonel nokıan· 
lıfıdır. Bu ekılkliil daha 
evveldea aören ve doktor 
ıbtlyacını temin etmeyi dil 
ınnen Yek ilet 1926 danbe 
rl bu makıatla açtılı Tıp 
talebe yurduna tllYeten An· 
karada ikinci bir Tıp falıı:Glteıl 
için Büyük Mıllet Mecllılnden 
salahiyet almıtlardır . 19~8 
Seneılnden itibaren her HD• 

bntceler lne konulacak ve 
ceman . 8 milyon liraya mal 
olacak bir teılsat içim ıım-

dıden tıe baılomıtlır . 

Aokarada kurulacak Tıp 
fak6lteılnin sahaaı hazır lan· 

mıı ve burada 500 bin lira 
aarflyle 179 parça b ina lı · 
Umlik edtlmlıttr. Tıp fa 
külteılyle birlikte 1200 ya
taklı klinikler •• g~oe 1200 
kltlltk talebe panılyoou da 
lnıa edilecektir. Bunlarm da 
a•aoprojelerl tallhlyetla ze
vata hazırlattırılmıttır. 

Ankara Tıp f akültuloln 
tik kmmı olan dolum ye 
olaalye kltolklerlnln önGmGz· 
deki aylar içinde l•taaıaa 

batla•acaktır. 

.. 
Bir Adam, Karısı ile Uvey Kızını öldürd'/1, Evi-
ni dr. Ateıe Verdi Ve Köy Muhtarını Yaraladı. 

Bıfadıcın Oımancık ka · ı 

yGnde atle reçtmılıllğl 
yüz6nden kanla ve çok feci 
bir vaka olmuı, bir adam 
kar111 ile Ü•ey kızını ildOr · 
dOktea ıonra evini ateıe Ter. 
mlı, bu arada köy muh
tarını da alır ıurette yarala· 
mııtır. 

Vaka ıayle cereyan etmtı 
tir: 

Btfadıca Oç ıaat kadar 
meaafede bulunan Oımancık 
köyünden 50 yaılaranda Ya
kup, bir müddet önce Hafize 
adında dul bir kadınla ev
lenmlıUr . 

kama, omuzunda tüfek ol
duiu halde gayritabii bir 
vaziyette o tarafa dofru 
ıelen Y akupla karıılaımııtar. 

Muhtar, •akayı hl11edlnce 
Y akubu yakalamak lıtemtı. 
fak at biraz e•Hl tıledlil 
vaka tle ıuikrauz bir halde 
bulunan Y akup kamuını 
zavallı muhtarın karnına 
aaplamıt Ye çılııncaaına 
köyden uzaldaımııtır. Köy. 
lü ler, bir taraftan evdeki 
yangını ıöndürürken dliH 
taraftan da vakayı telefon 
la jandarmaya ve m6ddelu 
mumtltie bıl d ırmlılerdtr. 

MOddelumuml mua vlnl 
B. Şahin Şahinler, hükumet 
doktoru ile birlikte köye 

ıltmlt ve tik tahkikatı yap· 
mııtar. 

Cinayetin tamamen mal 
meıele1lnden meydana ael · 
dıtı, odada birbirlerine ıanl. 
mıı btr halde bulunan Ha. 
flae ile kızı Naclyenln ıl· 
iüılerlndeo aldıkları bOyOk 
ıaçma Ye domuz kurıunu 

yaralarlle öldGklerl ta
hakkuk etmtıtlr, alır yarala 
olan kö1 muhtarı da huta 
haneye getlrt lmtıttr . 

Katıl henüz yakalanama 
mıtltr J and arma kendlılnl 

tlddetle aramaktadır. 

Müddelumumlllk; tahkik& . 
h geolıletmckte, köyden 
bir çok klmıelerln lf adelerl 
ne müracnat etmektedir. 

Haflzenln Salmanh köyOn 
de Ali adında bir deltkan · 
lı tle evli bulunan Naciye 
adında bir kızı Tardır 

Hafize; arada ıarada koca· 
11na, damadı Allula fakir ol· 
duiunu ileti ıGrmekte ve 
ıervetlnden kendlılne ald ol · 
an kıamınm paraya - çevril · 
mek ıuretlle Aliye Teriime · 
ılnl llteme"tedlr. 

Tütün ihracatımız 
Gittikçe Arr1yor .. 

Yakup, karısınuı bu tıtek· 
lerlne evYell ehemmiyet ver· 

memıı. fak at Hafize bu iti 
ileri ı6rmekte devam etti· 
jlnden aralarında bu yüzden 
bazı kaYga ve aOr6lt61er de 
olmuttur. Vakadan birkaç 
aün önce de yine aynı mete
leden dolayı karı, koca kavaa 
etmlf, nihayet Hııf ize koca
ıını lerk ederek Salmanlı 
köyüodekt kızının yanına 

git mittir. 1 
Yakup, kanıının bu hare 1 

kelinden fe•kalida miiteeı · 

ılr olmuı, o da Sahnınla 1 
köyQne giderek karmna, kı · 
zıoa ve damadına Oımancı
i• gelmelertnt, aynlacak 
mallarını almalarını bildir · 
dtlıten ıoora köyüne dön · 
müıtGr. 

Cuma ıünü Hafize, kızı 
ye damadı Alt ile birlikte 
ıaat 14 ııralarında Oı -
mancıia gelmlıler, k6y 
oduında Yakubu bula-

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
menk 3, Çekoılo•ak reJlıl 2 
•• dlier rejilerle müteferrik 
mGıterller 6 milyon kilo Ul
tün almaktadırlar . 

Bir kilo tütünün vaıatl 

ıataı ücreti ıon on tene için· 
de 90-120 kurut uaaında 
deifımlıtır. Bu hesaba göre 
bir kilo vHatl olarak 100 
kuruıtan he11p edilecek 
oluna ecnebi memleketler· 
den her ıene temtn ettlil· 
mlz menfaat 40 milyon li
rayı geçtljlnl görOrüz. 

Bu mlkdann her 1eoekl 
normal artıılarla pek yakın 
da 50 milyon lirayı bulaca· 
i• da tabiidir. 

Umumi lıtthıalat bakımm· 
dan büUln dünya lllih11ll 
tının 1üzde 3.545 nl llllhıal 
etmekle dünya yedinelıt va
ziyetindeyiz Uandııta 11 umu · 
mi lıtihıalln yüzde 31 .134 
ile birinci, Bırleıık Amerika 
15. 778 ılctnc!, Sovyet Ruı. 
ya 8 .622 ıl tle GçüncO, Be 
rezll1a 4.632 ılyle d6rdün 
cü, Yunaolıtan 3.928 ıyle 

beılncl, yüzde 3 832 ıtyle 
Çıo altıncı , yOzde 3 545 ly 
le TGrklye yedinci, yüzde 
3 .353 üyle Hollanda Hın.Ilı · 
ta;:,ı ıeklzlncl , yüzde 3 094 

rak görüımütler ve ıoora 

damadı odada bırakarak 

ana, kıs Y akubuo evine ıtt 

mtılerdlr . Yakup da çok 
aeçmedeo eye git· 
mek üzeı~ köy odaamdan Clyle Japonya dokuzuncu, 

yüzde 2.299 uyla Fı l f p ln 
ayrılmı ıtır . Fakat, aradan onuncu, yüzde 2, 155 lyle 
ancak yartm ıaat kadar bir halya on birinci, yü-ıde 1,614 
zaman geçtikten ıonra bir- Qyle Bulaarlstan on ikinci, 
biri arka1ına iki ıllih ıeal yQzde t .58 l tyle FranH on 
ile bttün köyü ayaklandıran üçüncü, yüzde 1 341 lyle 
korkunç çığlıklar duyulmuı· Almanya on dördüncü, yüz 

tur. de 1.049 lyle Kore on be· 
Slllh ıealnln ıeldlil tara tinci, Macarlıtan on altıncı, 

fa koıanlar Yakubun evinden Arjantin on yedinci, Kuba 

bGyilk bir alev ı6tununun on ıekldncl, Cezayar on do· 
yGkıelmekte olduiunu gör- kuzuncu, K.anada yirminci, 
mekte ıeclkmemtılerdlr. Çekoılovakya yirmi birinci, 

K6yde mühim bir •aka- Yugoslavya yirmi ikinci, 
nın oldujunu anlayan muh Mekıtka yirmi üçOncü, Ro· 
tu Muıtafa da, köy oda1ın· manya yirmi dördGncü, Pr· 
dan dlfer bazı klmıelerle anıa Hındlıtanı Jlrml bf'tln 
blrhkte dıtarı farlamıı, bu 

1 
el, Polonya yirmi altıncı, 

ıırada llellnde bQylk bir llyam 1 l r m · ı ye41ncl, 

cenubi Afrika ittihadı yirmi 
ıeklzlncl, Porto Pıko yirmi 
dokuzuncu, Paraguay otu · 
zuocu, Irak otuz birinci, 
Belçika otuz ikinci, Şılı otuz 
üçüncü, Madagaakar otuz 
dördüncü , Avuıturalya otuz 
beııocı , Suriye otuz altıncı, 
Formoza otuz yedinci, Fıllı · 

Un otuz ıeklzlocl , lıvlçre 
otuz dokuzuncu, Peru kır · 

kıncı , Uruıuay kırk birinci, 
Gut.mala kırk ikinci ve 
Yeni Zelioda kırk 6çüncü 

1 gelmektedir. --..--··-4• . 
Finans Memur-1 

[arının Jzinleri.I 
Mecburi ıebeplerden ve 

meırQ mazeretlerden dolayı 

kazalarda kaymakam ve 
vilayetlerde valilerin daire 
amirlerine ıeklz ıno izin 
•ermeleri kanun tkltza.ıo 

dandır. Defterdar ve malmü 
dürlertnln Yalllere kayma
lkamarıo bu 1alahlyetlne da· 
yanarak ııkaık izin almaları 
Flnanı Bakanlığınca mali 
lılertn eaaah bir tekilde ya
pılmaaına ıekte verir maht. 
yette görülerek iyi kıu ıılan · 
maktadır. 

1 

Fınauı Bakanlafı, lüzum 
ve ih tiyaç olmadıkça def 

terdar veı malmüdür le rlnln 
vali ve • kaymakamların bu 

ulahlyetlnden ls\lf adeye kal · 
kıımaları ve bundan böy:e 
defterdar ve malmüdOrlerl · 
nlo izin almadan evvel fi · 
nanı Bakanlıiandan telaraf
la muvafakat almalarının 
uıul ittihaz edtlmeal karar 
laımıı ve alAkahlara bildi· 
rllmlttlr. - -
Bıça~lı ~ir çocuk yarılan~1. 

Kurtuluı mahalleataden 
Nuri oilu Necati, Sakarya 
m~balleılnden HOıeyln oflu 
Tahılo adında iki çocufun, 

Ôç mebuıumuz buıGo 
Edremtde, oradan Ayvahi• 
gideceklerdir. 

Belediye 
İntihabatı. 

Erdekte belediye aza ıe· 
çimi dQn nihayet bulmuıtur· 

Havranda da ıeçlm neti · 
celenmlıtlr, azalıia ayralanl•' 
ıunlardır: 
Tahtı Emre, Lütfi Kılıç, 

Hesaan Güner, Oıman Çav
dar, Hüıeyln Seven, Mch· 
met Göral, Muıtafa Ersof 
Ahmet Bilgin , Muıtaf• 
Sayıt, Mehmet Ertufrul, RI· 
za Gürler, Mehmet Çakır, 
Numan Mutlu, Ahmet Şeo· 
er, lbrahtm Giineı . Mehaıet 
Ştımanlar .. 
Şehrimiz de debeledlye ıeçl· 

ml yaran taat on •"ide bltecek 
ve 6ileden ıoora aandık açı· 
tarak reyler taantf edilecek· 
tir. 

İdmanbirliği 
Yeni idare 

Heyeti Seçildi. 
ldmanbırllğt fevkalld8 

kongresini akıam Hall,evıo· 

de yapmıı , kuldp yeni ıdare 
heyetine: Retıl ıie Ziraat 8111 

kası MOdürü B Sadık Ay· 
doidu ıle tı\etme meaıur· 
larındau 8 . Alt Atak· 
ıoy, park uzmanı B Ferit 
Yılmaz, lıt&1yon ıefl 8 . Ad 
nan Kerdeı ve B. Ztya Kur · 
dakul ıeçilmtılerdır . 

Rüşdiye Mezıın 

farı Hakkında 
Bir Karar. 

Kültür Bakanlıiı. Bulı•· 
rlıtan ve Romanyadakl TArk 
riltUyelerlndeo mezun elao· 
larıo ortamektep mezunu 
ıayılmalarana bazı ıartlarlı 
kabul etmlıtır. Bakanhlı ll 
bu kararına ıöre Bulgarlı · 
tan ve Romanyadakl Türk 
r4ıt!yelerlnden mezun ol· 
duktan ıonra bu memleket
lerde bir müddet öğretmen· 

hk yapmıı olanlardan Tiir" 
klyeye ııelm it bulunanlar 
tarıh , cofrafva "Ve yurtbtl
glıl denlerloden imtihan• 
tabi tutulacaklardır . laıtl· 
handa muvaffak olanlıu or · 
tamektep mezunu addedl· 
lebtleceklerdlr. Ve bunlar 
talip oldukları takdirde 1•' 
6iretmeo olarak ılokullard• 
çalııhnlabıleceklerdır. ___.,-

lımall adında 13 yaılarand• 
dlier bir çocufu baıındao 
bıçakla yaraladıkları tlk&yet 
olunduiundan tahkikata bat· 
lanmııtır. 
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lrıg·I e lefrans~ A a- la~.~~~~~.ic!~ .. ~~~!~!~da~~f eden çarıamba günO ıı=c=.=H=. =P=. İ=ly=ö=n=k=ur=u=l====ıııı 
S d • G • k b • Muıtafa Cemil Hatta tollu· saat 15 den itibaren baı· B 1 1 emı a etı na (144) Ura (74) kuruı ve lıyacığı ve ilan tarlhlnden aşkanllğllldan: 
( aynca maaarıf veıalredeo itibaren arhrma ıartnametl 1938 Seneal Balakeılr Belediye meclisi ızalıiı fçtn 
)ılk~ncı Sayfanın Devamı) zobet lımlnde iki kardeı ge · borçlu Armutalan köyünden herkes tarafından gl»rtılmek Genbaıkurca kabul edilen yoklama tallmatnamealne 
tı Normandi,, den almıı mlılne mukabil Fran11zlar da Hacı Şaban oğlu Hüıeyfolo üzere açık bulunduğu ve ta· ıöre yapılan aeçlmde adlara aıaiıda yazılı partili 
r. "Normandl,. ye yeni bir kar. bu borcu için mahcuz Ye yln edilen bu tarihte artar· arkadaeların asli ve yedek parti n mzedl ıeçlldıklerl-
lrıbııı ı K d ti kl dfr ııtalmaaına kar•r verilen Ar· ma bedeli oayrl meokulun ı~ " z er " uln Meri,, ile eı ge rece er .. • ot ve kendtlertoe verilecek vazlf eyi her suretle ifaya 
tır" t d h b k Franıanın yeni tnıa ede- mutalanı k6yGnde Gedıkler muhammen kıymetinin -yüz 

L e meylp a a üyii ehil olan bu arkada•lara rey verileceXlnl parti men 
lllt ceğl transatlantik 90 bin mevkUnde Şerkan yol ıt · de 75 nl bulmadıiı takdirde v 

15 

1,t :apur yepmıya baıladı tonluk yani gerek Norman malen mezarlık gar ben aa. en ıon artıranın taahhüdü ıuplarıoa bffdlrlr ve Bahkeıtrln d~ierli müntehlplerl 
e evvelce de yazdığımız h oto tasvibine arz ederim. lTali l'e C. H. P. 

tlbt " diden, gerek lngliterenin her lbl ıenet tarla11 cenuben baki kalmak üzere artırma-
de~; Kuın Ellıabet,, lımln · iki gemlılnden büyük ola· Hacı Umer oğlu Mehmet de· nın J5 gOn daha temdtd flyönkurul Başkam 
il bu gemi, tezgahları in· cakhr. ilk üç ıeml 8385 ilrmenl ile mahdut ve cani· edllmlı olacaiı ve onbeılncl Efem flykuf 
dıltı btterkk denize indiril ton aratıadad11 • hı yemini Hacı Ômer oilu günü yani 24 11 -938 tarihi· 
fırı;: kraliçe Elizebet tara- Yeni reminin tnııuıı için Mehmet değirmeni yeurı ne tuadGf eden perıembe 
16 rı lıml verildi . Tranaat bir kanun liylhaeı hazırlan· Mezarlık cepheıl yol ark1111 rünü aynı Hatte ıayrl men-

rıtı~ı d k h b 1 1 k •t t1i 0 ıu üzerin e 1 tnı• · mııtır ve mecllıl n yeni top· aa ı 1 lf!Det tar aaı tle mah· ku uo en ço artırana yine yQz 
Cek d, bir ıen devem ede- Janh devresinde derhal mQ dut (200) lira kıymetli 161 de 75 al bulmak ıuretlle kati 
) ' ondan ıonra tecrübeleri zakere edtlerek kabul edil- zürra numaralı abıap iki oda bırakınca icra edilecefl ve 

11~1larak 1940 ıenealnden dtii takdirde ınıaata baıla bir ıofa ve bir ahır mOıte· ıayet ikinci artırmada da 
&tf •ıea Sol.!nlon . Nevyork oılacaktır. mil deilrmen ebnlyeaile ay· yüzde yetmlı beılnl bulmaz 
~terine baılayacaktır. Dlier taraftan Normandl nı hudut tçeralnde 125 Ura ıa borç beı ıene tecil edl 

~ U aGn bir taraftan Nor· de de ıüratlnl artarmak için luymellode 300 kadar meıe lerek bet müaaYl takıtlte 
~ 'ndı mavi kordellyı "Kuln bazı deiltlkllkler yapılmıı. atacı ile orman, ıu ve ödenmeıi lazım releceğf tpo· 
~ trı. den almaya çalııırken tır, Fakat bu tadilat ıon hark ve (50) lira deierlnde tek ıahtbt alacaklılarla dl· 

'•11 muhtelif dutluk kt c•man x. ilk d 1 ı 1 •ız tlcarett bahriyesi de derece gizil tutulmaktadır. -.;; •er a a ar arın gayr men· 
Qlilt d (375) lire kıymetinde deilr kul üzerindeki haklarını hu· 

1 ere en geride kalmak Bununla beraber, vapurun 
•le men, ebnlyeıl ve orman 
de tnlyor: "Kuın Elızabet,, pervanelerlnde deilılklik ya 
~ rıtıe lndırildtkten eonra, pıldıiı ıannedılmektedlr. Bu ve dulluğun tarihi ilandan 

te.0 b h itibaren 30 gün müd . 
ti l •ız a rl ticaret nazare· ıuretle Normaodl yeni ıefer· d l k 

ete açı arthrmaya çıka· 
~ 0

allterenlo bu yeni ge · lerlne daha büyiik bir ıür · çıkarılmıı oldufundan ve 
~ 1'1ne bir rakip yapmaJa atle çıkacak ve mavi kor aahı 2280 numaralı kanuoa 
lte.r 1 vermfıtır. Bu suretle delayı tekrar ele geçirmek t e v f ı k a n yapılaca~ın . 
~lerlo "Meri,. Ye Eli için yarııa baıhyacakbr. dan talip olanların yüzde 

arı~ • f .., .1 7,5 pey akçealle Bahkeılr 
a .. r s r ıcra memur ugunuan: icra datreılne gelmeleri ve 1 

Q 0 rekçller mahalleatnden muh mmem kımetlol o yüz. taht 9-11 -938 tarihine teaa· 

ıuılle faiz ve matraf a dair 
olan iddialarını evrakı mfiı · 

bltelerlle birlikte 20 ıÖn için 
de icra dalreıine blldtrmelerı1 
akıl halde haklara tapu ılctl · 
lertle ıablt olmadıkça aatıı ı 
bedelinin paylaımaamdın 
hariç kalacakları ve daha 
ziyade maldmat almak lıtl· 
yenlerin icra dairesine mü 
racaat etmeleri ilan olunur. 

'118.tdııkçı Hakluyn borçlu de 7.5 nlıbetlnde pey akçe 
~ "'tlı mahalleılnnen olup ıl veya milli bir bankanın 
k '~randa Ôğretmen Faık teminat mektubunu tevdi el· 
d ltıaı Haf tzenln bu borcun melerl lazımclır. 

611 d 

O ·tıt(•kullaı· Satın Al n<ı 
Komisyonundaıı: 

48 olayı tapuca defter 5- İpotek aahlbt alacaklı · 
~ ' S, 74 ıubat 926 tarih larla dıfer alA.kadarların 
k:t:27 numarada hükdmet ıayrl menkul üzerindeki hak· 
~ 11

1 mevkllnde yemini farına huıuıtle faiz ve maa
l e

1
ltuk fırın yeıarı: Evvel rafa dair olan tddıalarını 

tı' la ~rsaıı halen Adil h · evrakı müıbih:lertle btrhk 

Teırtnevvel 938 ıün ve 3999 ıayıh Türkdılt gazetesin· 
de ihaleleri on afta temdit edllmlf olan 18 kalem erzak 
meydanında yazılmıı olan ekmek ve aadeyaiı llln1; pnsr· 
hk ıuretıle kaydı lizım ıellrken sehven temdit ıekllnde 

neıredlldlil görülmüı olmakla keyfiyet taahlh ve zlrdekt .ıe· 
kilde ilan olunur. 

eıı 
b ' arkan ıahlbl ıenet te 20 gün içinde" icra da- Kilo Ktlo Tahmini fiat Muvakk&t Teminat 
\' lhçeıt, önQ yol tle mahdut hesine bıldirmelrr6 eakl bal Adı Azı Çoiu K. S. Ltra K. 
be llıukayyct ve ahıap ve de hakları tapu ılclllerile Rkmek 70000 90000 1 O 675 

1~~drulll katında t~veo11z sabit olmadıkça ıatıı be· Sadeyeğ 4000 5500 100 412 50 
rı 0 da ve önünde bir korl- delinin paylaımaeından hariç Ortaokulların mayıı 939 ıonuna kadar ihtiyacı bulunan 
d 

0
' "e bu koridordan cad kalacaklardır· ekmek ve tereyaAına verilen ftatlar layık hadde görü me· 

G 'Ye çıkan bir kapı bodrum 6 - Satılan gayri men· dığloden komisyonumuzca bunların bir ay içinde pazarlık· 
t:~Gndekı katt tavan ve kulun 3 ıenehk mütnakfm la ihalelerine ve ihalesi de 24 . feırinevvel 938 pazarteıl 
1 an ve pencere ve kapı · verıtıl de teıclbao aatıı be· ıüoü aaal JS de yapılacağından taliplerin teminat akçele 
~''1 Ilı vcut iki oda bir sofa delinden ödenecektir. rl ile birlikle Kültiir Dircktörlüğfindekl komiıyona mQra· t; btr bela ve bu katın üı 7 - İhaleden dolma rü caatlar1. 
~ '1de yine tftva n ve tab n ıum, delliliye ve lntıkal ------------------------
<. \~apı, pençereıer• mevcut m•arafla,. müıteriye auur. ~t I kes. r Ask eri S<t tın 
'of Uyijk 1 küçük oda bir 8 - Artırma günü hazır K 
~ .. •e btr hela ve birinci bulunmıyanlar rtırmadan Alnı.' onıisyoııundan: 
l.'lte. dört baaam klı çıkan vaz aeçmtı uyılacaklardır. K f b d 1 107501 l .. eıt e e 1 • fra 45 i<uruıt•n ıbard olan Kü· ı. 1 tn rdiven ile bodrum Keyfiyet herlreece bilin l k 
"'tın l mek üzere llln olunur. tabyada lnıa edı ece iki top hangarı ıle ü~~ cephaneltfe 
bı a inen 12 buamftk ı 3 • JO . 938 tarihinde talip zuhur etmediiinden tekrar 

r e.h r----.. -------ltıd Vap merdiven ve av· Ye dört defa ilin edilerek lcapala urf uıullle ibateaı 1 11. 
~ " btr kuyu ve tulumba 1 TUR KDI LI 1 938 '"'' güntl saat 11 re bırakılmııhr. 
r~ ta lre muhtaç bir mut- '• Pazarteatuden baıka her I' ihale Balakeıir kor aahn alma komfıyonunda yapıla 
c:ıtı, ~e 13 adet muhtelif ıün çıkar. Siyaıal aazete. . cakhr. Muvakkat teminata 6625 lira 8 kuruıtur. Bu iıe 
tt! eyva ağacı ve elektrik 1ı Yıllıiı: 800 Kurut ı atd pli.o, keıtf, fennt ve umumi ıarloame tle eki ye te· 
~ •lıatını havi ( 4000) lfra mel hafriyata tahtlit reıml Ankara, lzmlr ve latanbul ı~-
lll 1.ıh&au:nen kıymetli borç· 1 Altı Ayhiı:.fOO • 'I vazım imlrUklerlyle Bahkealr kor aatın alma komlıyonun· 
bı~' ld 80 ıehtmde 72 ae · 1 Sayıaı: 3 • ! da g6r61eblltr. 
,,~ btuesı açık artırma ıle I Günü ıeçmıı ıayılar 2511 Taltplerln kanunun iki •e üçilncü maddelerinde yazılı 

e.caktır. 1 kuruıtur. . belıelerle blrllkde ihale ıOn ve ıaatlndeo bir ıaat evvel 

lık] - Bırtncl arhrma Ba . I ADRES: 1 teklif mektuplarını Bahkeafr kor aatın alma komlayonuna 
eaır icra dairesinde 9 l 1·938 BALIKESIR TÜRKDILl I vermeleri . 

~-t ------- 4 - 1 - 355 ) ''tnba günü uat 14 de 

':•
1
ac 1ctır. 1 Balıkesiı• ()rmıııı 

b - Artırma ıarto meal 1 •• • 

11:tkeııo görebılmeaı fçın BllŞlllUheııdısliğinden: 
.ı 0 t rthı d ı tıb ı 'f,1 n en arcn cra 1 Ctnıl: Mıktarı: Beher metre mika· Tutar bedeli: Muvakkat teminata: 
ı ''•inde açık bulunduru
~C:e.kt 

ır . 

3 
d, Tayin edilen zaman · 
~ l\ttırma bedeli muham· 

tn k d 7 ~\ıl 1Ymetlo yfi:ı e 5 ol 
''t lllfldıiı takdirde en eon 

ır 
~ le nın taahhüdü bsld k l· ' .. t(l uzere arlırmunıo 15 
ttı Q daha temdit edilerek 
h •on &rhrme· 24·11-938 
"~t , 
)' lellıbe günG aaat 14 de 

llılflcakt 
ır. 

' d 
4 

- Artırmaya lıtlrak 
''•l&lerıo ıayrl menkuluD 

Metre mikap 
Çam yatar afaç 40 853 
Çam tomruk 478 896 

banan; ftatı 

Lira Kuruı 
5 10 
7 00 

Lira Kuruı 
208 34 

3352 27 
3560 61 

Lira Kuruı 

267 05 

1 - Dununbeyln C'van& devlet ormanında mevcut yukarıda miktar ve bedelleri 
ıöıterllen 40,853 metre mıkip yatır çam afacıle 478.896 metre mtkip çam temrulu 
23 9 938 tarihinden tubaren açık artırma ıuretlle ıatııa çıkanlmııtır. 

2 - Artırma 14 1 O 938 cuma günü ıaa t J 5 Je Bahkeelr yeni hükumet civarındaki 
orman Baımühendiıltğl binasındaki orman ıatıı komlıyonunda yapılacaktır. 

3 - Flat, bedel ve muvakkat teminat miktarları yukarıda göıterılmlıtır. 
4 - Şartname ve mukaYelename projeleri Bahkealr ve DuraunbeJ orman ldarele· 

rinde görüleblllr. 
• .. - 1 - 336 

Asli Aza Namzetleri: 
iffet Deniz 
Cavide Ağabeyoğlu 
Naci Kodanaz 
Faik Devecloelu 
Raaım Çağ3n 

Tevfik Baıaran 
Zühtü Melek 
Azmi Sakot 
Ahmet Saraçoflu 
NecaU Ujur 
Vasıf Ispartalı 

lımall Safa Kuapoğlu 
lsmall Tiritoflu 
Mehmet Keklık 
Ali Kmmlı 
Sıtkı Şeremctll 
Ali Uz.kan 
Cevdet Kaptanoilu 
Cevdet Karaoğlan 
İbrahim Madeolı 
Nccfp inal 
Kemal Ttınay 
Emin Güvensel 
lbrahim Sami Kayyum 
Kaaım Güneı 
Şeref Eğinli 

A vukal Sadık Deniz eıl 
Kimyager Abdi eıl 
Belediye Reisi 
Bakkal 
Tüccar ve çiftçi 
Avukat 

' Attar 
Eczacı 

Çivici 
Kumoıçı 
Çıvlci 

Tüccar 
Uncu 

Uncu 
Manlf aturacı 
Ktt pçı 
Otelci 
Barut bayii 
Attar 
Attar 
Fabrika kltlbl 
Tüccar 
Kooıervecl 
Tüccar 
TQccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çetaloğlu Avukat Vedat eıt 
Febri Karaman Eczacı 
Yusuf Memlıoğlu Manifaturacı 
Şamil Erit Avukat 
Mehmet Edıp Sandıkçı M ranıoz 
Hüseyin Ntzamoğlu Ekmekçi 
Mehmet Zabit Şekercloilu Şekerci 
Şükrü Kaylarlı Çivici 
Fehmi Aralan Otelci 
Tevfik Budak Manifaturacı 

Muhittin Ergin Avukat 
Fuat Bll'al Dıı Tabibi 
Lütfi Kırat Attar 
ffısltl Necati Kut!u Komlıyoncu 
Kemal Konyalıoğlu Bakkal 
Kadri Sökmen 
Hasan Serpen 
Mehmet Tehir 

Kırtasiyeci 
Kunduracı 

Ooiaalarlı 

Fatk Ôzdao1ar 
Muıtafa Apak 
Mehmet Fehmi Ahıun 
IJ"kkı Oıuç 
Haydnr Çorapçı 
Ahmet Aydar 

İbrahim leteobulluoilu 
M hnıet Ôzıelen 

Kunduracı 

Noter kitıbi 
Urgancı 
Attar 
Çor~pçı 

K hvecl 
Tabak 
Bakkal 

Brlıkesir \TiJayet Daiıni 
Enciiıneniııdl~n: 

1 - Açık ekılltm~ye konulan iı: Balya merkez Bırln· 
el ve ikinci mekteplerinin tamiratı olup bedeli keıft 1307 
lira 38 kuruı, muvakkat teminata 98 liradır . 

2 - Şulname ve keııf evrakı mucibince tamir etti· 
rllecek mekteplerin ekılltmeıl lÜ teırloevvel 938 tarihi. 
ne ruthyan pnarteal ıünü ıaat onda vilayet makamında 
müteıekkıl encümen daimi huzurunda yapılacajından lı · 
tekltlerln muvakkat teminatlarını malıandığına yatırdıkla· 

larına dair makbuz veya baol;a mektubu ve ihaleden e· 
ktz aOn evvel Bahkulr Nafıa Müdürlüjünden alınmıf eh· 
hyet veılkaaile birlikte muayyen vakitte EocOmen Daimi· 
ye müracaatlan llin olunur 4 - J - 337 

Erdek ıul~ hukuk hakimliğinden: 
Davacı Brdek hazlnel ma· meçhul olduiundan llinen 

llyeıl tarafından müdde- teblilat yıpıldıiı halde ael· 
laleyh Erdefın yalı mahal medlil cihetle aıyap kararı 
IHlnden akı belediye kal · verilerek muhakemesi 24 -
faaı Ahmet aleyhine 929 10 . 938 pazartesi gQn6 ıa · 
ıcneelnde hazineden btlmB· at JO tallk edtlmııttr. Mu 
zaJlde almıı olduiu otuz ayyen günde mahkemeJe 
iki liralık enkaz bedelinin gelmedlil veya bir vekil de 
tahıllı davaıınıo Erdek ıulh göndermediği takdirde dava
hukuk mahkemesinde fcra kı· ya ııyaben rülyyet olunacağı 
lınmakta olan duruımaaında teblli makamına kaim olmak 
mQddelaleJhln tkametılhı üzere keyfiyet ilin olunur. 



SAYFA c 4 

Biılıke~ir Vilayet Daiıııi 
D<tiıııi Eı1cüıı1e11inden: 

J - Bahkestr- Şamlı yolunda tnıaat bedeli 3601 lira 
62 kuruı olan]yol lnıaah 15 teırlnevvel 938 tarihine raat
la yan cumarteılı;'rünü:saat 10 da lhaleıl yapılmak üzere 
15 gün müddetle açık ~kslltmeye konulmuıtur 

2 - Bu itin muYakkat teminatı 270 lira 12 kuruıtur. 
3 - Bu lee aid evrak ıunlard1r: 
A - Ketlff hullsa11, ölç6~çlze1geaf, 
B - Hususi ve fenni tartname, baymdırlık tılerl ıe

nel ıartoameıl. 

C - Mukavele: örnegl. 
C lıUyenler hu enaln her aün Vilayet Daimi EncGmen 

kaleminde Yeya Nafıa dairesinde ıöreblllrler. 

4 - ihale btrlnct maddede yazıla gün Ye saatte hüka 
met dairesinde Vilayet Daıml Encümeni tarafından yapı
lacaktır 

5 - J~teklılerln bu •ı için ihaleden en az ıeklz gün 
evvel Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne mOracaatla alınmıı eh· 
ltyet veslkuı ve muvakkat teminatı malıandıAma dair 
makbuz veya ıayam kabul banka mektubıle bırhkte mu
ayyen vakitte Encümene müracaatları ilin olunur. 

4 - ) _344 

B<ılı.kesir Natı<ı 
l\'Jücliirlüğünden: 

1 ·- Manyaı bükQmet konağı ikmali lnıaatı açık ek· 
ıltmeye konulmuıtur. 

2 J - lıtn bedell keıft soOo ltradır. 
3 - Bu tıei'atd evrak: 
A - Projeler 
8 - FıatJbordroıu, mesaha cet•elı, ketlf hulasa cetveli 
C - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartaametl 
D .- Bayıadırlık&ltlerl •enel ıartnameıl 
Olup lıtlyeoler bu evrakı . bergilo Balıkesir Nafıa Mü· 

dürlüiünde ı&reblllrler. 

4 - Ekılltme 1 J tetrfoeY•el-938 tarihinde salı ıOnil 
ıaat 14 de Manyas hük<imet konaiında kaymkamlık oda 
11nda 1 kurulu Nafıa komılyonu huzurunda yapılacafından 
lıteklilerlo!mezk<kr ıaatte komılyona mOracaatları. 

5 - lsteklllerio bu ite ald 375 liralık muvakkat temi· 
nah ManyH mal ıandığma yahrdıklarıoa: dair makbuz •e· 
ya bu miktarda ıayan kabul banka mektubu ile asıari bet 
bin llrahk yapı tıtnt bir defada muvaffakıyetle baıardıfı

na dair veaalklnl ihaleden en ıon ıeklz aün evvel Bahke· 
ıtr Nafıa Müdürlüğüne mOracaatla alacakları ehliyet veıl
ka11nı ve ticaret odHt veılkaaını hlmllen muayyen olan 
giln ve ıaatte ekılltme komlıyonuna müracaatları illa olu-
nur. 

4 - 1 - 331 

B<ılıkesir Vilayet Dainıi 
Eııcüoıerıinden: 

1 - Ekılltmeye~konulan it: Edtnctk - CönenL yolu
nun muhteltf~k111mlarında yapılacak eaaılı tamirat olup 
keıtf bedeli olanf (1919) lira 34 kurut (izerlnden J 5 teı
rlne•velj' 938, tarthlne raathyan cumartesi gQn(l saat 10 da 
ihalesi yapılmak::üzcre 15 ınn m6ddetle açık elutltmeye 
konulmuttur. 

2 - Bu~ftl• mu•akkat temloah 143 lira 34 kuruıtur. 
3 - Bu tıe aıd: evrak ıunlardm 
A - Keıaf hulluıı, ölç6 çizelgesi 
B .. - Husuıi ve fenni tartname, plln ve bayındırlık 

itleri genel tartnameal 
C - Mukavele örnelt 
lıtlyenler bu_,.evrakı her aün Vıllyet Datmt Encümen 

kaleminde veya.:.Nafıa dairesinde ıöreblllrler. 
4 - ihale birinci maddede Jazılı ıiln ve ıaatte bü

kümet datreatodeı~ Vilayet Daimi Encümen tuafmdan yapı
lacakllr. 

5 - lıteklllerln bu •• için ihaleden en: az ıeldz aün 
evvel Balıkeılr Nafıa Müdürlüğüne mftracaatla alıomıt eh· 
llyet •eılkaıı Ye [muvaklıat temlnah malaandıfına yatır
dıima dair makbuz veya ıayanı kabul banka mektubıle 

birlikte muayyen vakitte encümene mOcaraatları ilin 
olunur. .t - 1 - 343 

Edreınit118eledi)re 
Riyasetinden: 

Beledlyemtz elektrik Hnhrala için 20 ton mazotun açık 
ekılltme ile mübayaaıma karar ver&lmlt olduğundan 15 
tetrfnnnl 938 cumartesi günü ıhaleıl encümen huzurunda 
yapılacai1Ddan taliplerin bu huıuıa ald tartnameyl görmek 
üzere belediyeye müracaatları tlio olunur. 4 - 1 - 352 

Edreıniı Belediye 
Riyasetinden 

Belediyemiz haatahaneat tçtn 35 lira ücretli bir bayan 
hutabakıcıya ltbum vardar. Taliplerin hastahanelerde hiz
met ettiklerine ald Yealka ve bonıervlılertle birlikte bele· 
diye riyasetine mtıracaat etmeleri ilin olunur. 

'10· - 1 - 342 

B<ılıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyonıından: 
Ketlf bedeli 4223 lira 82 kuruıtan ibaret olan Balıke· 

slr kor merkez haıtahaılnde yapılacak lnıaat açık ekıılt
meye konmuttur. 

Ekıtltmest 20·20-938 pertembe günü ıaat 15 de Bah· 
keılr kor Htın alma komlıyonunda yapılacaktır. Bu ln
ıaata ald ıartoame, keııf komlıyonunda~her gün 14!büle· 
btUr. ilk teminatı 316 lira 70 kuruıtur. 

Taliplerin muayyen g6n ve Hatte temlnatlarlle birlik
te kor ıatın alma komlıyonuaa mGracaatları tlln olu
nur. 

4 - 1 - 350 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Koınisyonundan: 
Ketlf bedeli 29.165 Ura 23 kuruıtan ibaret Balıkealrln 

Çayarhltar mevkllode y•pılacak olan garajıa loıaaıının lk· 
maline talep çıkmadıiından ihalesi açık olarak 17. 1 O 938 
pazarteıl alnl ıaat 15 de yapılmak üzere pazarhia bıra· 
kılmııtır. ' 

İlk teminatı 2187 ltra 40 kuruıtur. Bu ite ald ıeralt. 
plln Ye ketlf Ankara, lıtanbul, lzmfr levazım lmlrllklerl 
ve Balıkeılr ıatın alma komlıyonunda aörtllebtllr. Taliple. 
rln ehliyet veılkaılle kanunun ikinci ve üçüncü maddele· 
rinde yazılı belgeler" ve teminat makbuzlartle muayyen H· 

atte komlıyoaa mGracaatları ilin olunur. 4-1 - 347 

ı Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğüııdeo: 

ı 

tur. 
2 
3 

Balıkeılr cezaevi lnıaatı açık ekılltmeye konmuı · 

- lıtn~bedeh keıft 53ô liradır. 
Bu ite ald enak: 

9 BIRINCITEŞRIN 1 .. ,,,,,. 

• 
Belediye intihap 
Encünıeni Reisliğinden: 

Reylerin bir ıünde ıandığa atılmatı kabiJ...t olamıyac•· 
ğından belediye kanununun 38 net maddesine tevfikan tıt· 
rinevvelln hlrtnci ıinünden itibaren reylerln!Hodıl• •tıl" 
maia batlanmaaı •e teırlne••elln onuncu ıGnil ınubıbaO 
ikmal ile ~amdıfın açılması ve reylerin~ ta1nlf edilerek bl· 
ledlye mecltı azalarının ilin edtlmeıl belediye mecltıtolO 
24 8·938 tarih ve 88 aayılı kararlle~kabul7'edtlmı1 ye .ııA· 
yet~makammın 29-8-938 tarih "Ye J 1757 -8-295 numaraııle 
tasdik edıldtilnden hanıl mahalle müntehlplerlnln hı1111 

gftnlerde rey •ermeie ıelmeleri icap ettıil 'aıaiıdakl ced· 
•elde gösterilmlttlr: 

Tarihi: Günü: Mahalleıl: 
1·1 O- 938 Cumarteıl (Alta Eylul = Hacı gaybl)ı 

{Eıklkuyumcular ), (Yenfce), 
(Cumhurlyet=Şeyhlütfullab)ı 

J . 10 93s 

4-10-138 

5-10 938 

(i . 10-938 

7-10-938 

s 10 938 
10-I0-938 

Pazartesi (Martlı), (Anafartalar - K•" 
n plar ), (Dinkçiler),( Börekçiler)· 
(Akıncılar =HamldJye ),(U ouır· 
bey). (Aıarlçl = ~Salanthl••''' 

Salı 

(Yıldmm = Salihattln), (O~· 
çukara). 

Çarıamba (lnönü=Hacılımall), (A116reo)ı 
(Karaoflan), (Karalıa=Muıt•· 
fafakıh), (Ça1=Hacılıbak) · 

» ~ Pertembe (Du~lupınar=Sellmlye), (E•' 
lzmlrler),~Altay:= Oımaolt')' 

Cuma 
(Kayabey = MecidJye), 
(Oruç1azı), (SakaryaI = vıcd•· 
niye), (Güodoğan c= Asıstı•)• 
(Kurtuluı = Mtrzabey ) .. 

Cumarteıl Yukarıda yazılı ıilnlerde .., •. 
Pazarteıl zerettne mebni rey verlO•I' 

ıelemlyen biltQn milntebtpltl 
bu tkı 1Qo )çinde reylerini tıul· 
lana bileceklerdir. 

latıbap Hndılı belediye dairesine konacaktır . Re1l•' 
tetrfnev.elıo onuncu ıilııG ıaat on tklye kadar kabtJI ,&\ -

8-
•eli. 

Proje. 
Flat bordroıu, mesaha cetvelt,1hulual keıtf cet. edilecektir. ,,. 

Sandıfa rey atma yukarıda yazılı ıOnlerde ıaat 

C - Nafıa yapı itleri fenni ve umuml~tartnameal. 
Olup lstlyenler bu evrakı her ıOn Balıkestr_Nafıa Mü· 

dürlüiilnde ıöreblllrler. 
4 - Ekılltme 15 - teırlafe•val . 938 cumarteıl gel · 

n(i ıaat ıo:da Balıkesir hiikO.metlkonaimdakıi .. NafıalMü
dürlOiQ makamında tetekkül edecek Nafaa ekılltme ko
mlıyonunda yapılacaktır. 

5 - lıtekhler bu~ lte ald~ 40 lira~ 5 lıuruıluk muva~kat 
teminatı malıandıfına, yatırdıklarına dair makbuz ~eya bu 
miktarda ıayanı kabul banka mektubu tle ihaleden en'; az 
sekiz giln evvel ,,iliyete müracaatla bu it için alacakları 

ehliyet veılkaılle&bırlikte ekıiltme komlıyonuna müracaat-
ları alin olunur. 4 - 1- 345 

ki:aden on ıeklze kaclar de•am edecekttr.t 
Beledlye tntıhap: encüm~nlnln' 16 9 938 tarihli kar•rll• - • o 

teablt edilen yukanda yazılı mevad belediye kanuouo" 
35 ocl maddesine .. tevfikan ilin olunur. I 

NOT: - Her mOntehıbın, elinde nQfuı cüzdanı olduju b• 
de lntıhaba ıeldlit zaman defterde ~aydını kolaylıkla btJ 
labilmni fçln mahalle ve ıokaiınm lımtle oturduiu e•10 

numaruını da ıöylemesl rica olunur. 

13 1 328 " 

:······················~*~ 
; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

= K apit•I: 100/)00IJ(]O Türk Lir11sı ~ 
Balıkesir As.keri Satın .,ı Yurd içinde 261 Şube Ve Pıjans ~ 

K . d , = Dünynnın Her Tarn/Jnda Muhabirler ~ 
Alma oınısyonuıı an: 1 .,ı. Her t6rUI zlral lkrezler·dljrr btlcümle b•nh .,u· ~ 
Suıılırlık topçu alayının: ihtiyacı için 200 ton odun .ı amelerl bQyük ıubelerinde klrahll kasalar . ~ 

açık ekılltmeye konmuttur. ihalesi J 2· J O 938 çartamba ~ lbbanıs taHrruf ve kumbara be .. plarında ıkr•· ~ 
ıOntı Hat 11 de". Balıkesır&kor ıatın alma komlıyonuoda : ml1eler. ~ 
yı pılacakhr. ilk teminatı 120 liradır. r:. 

Evsaf ve ıeralt Balıkesir aıkerl ıatın alma komlıyo- = IJ<ramlyt: lliktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
nunda ıörOlebtlır. Taliplerin muayyen ıaatte komlıyoaa 1IJ. ADEDi LiRA LİRA fi 
mllrac .. tları. 4-1 - 340 = l~~g ı~: ~ 

Balık esi•~: \1 ila ye tc:.D<ıiın i 
Encümeninden: 

1 - Encümen kalemindeki ıartoameılnde evsafı ya· 
zılı olduiu •eçhtle Bahkekir memleket hutahaneıl tçln 
mubayaa edilecek yOz ton kok kömür6 10 terloevvel 938 
tarihine rastlıyan pazartesi ı&nü eaat l O da ihale edll -
mek Ozere 15 ıün mtlddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Btr tonunun muhammen bedeli yirmi dokuz lira 
elli kuruı, yüz ton kömürün muvakkat teminatı 221 lira 
25 kuruıtur. 

3 - lsteklllerfn yukarıaa yazılı rüo ve saatte muvak 
kat teminatlarını malsandıi1na yabrdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarlyle vtliyet makamında müteıekktl 
Encümen Dalmlye müracaatları ilin olunur. 4- 1 338 

Balıkesi Askerri Satııı 
Alma Konıisyoı1unda11: 
Kor merkez blrlıklerl hayvanlarının 200 ton arpası 

kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur. lhalesl 12 - 10 938 
çartamba aün(f. ıaat 19 da Balıkea!rde kor satın alma 
komlıyonunda yapılacakhr. ilk teminatı 675 liradır. Ev· 
ıaf ve huıuıl fattlar Balıkesir kor satın alma komlıyo·. 
nunda g&rülebtllr. Taliplerin: muayyen saatten bir taat ev· 
vehne kadar tekltf mektuplarını komlıyona •ermeleri. 

4 - 1 - 341 

~ 1 250 250 ~ 
.,. ıo lUO 1000 r:. = 25 50 1250 ~ 
ıtJ. 30 40 ı 200 f': 

• 40 20 800 ~ 
ıtJ. l 08 6000 ~ 
fi/. Bu lkramlyeltr her üç ayda bir olmak üzere st· ~ 
~ ııtde dlJrt defa bu miktar uzerintien kura ile dağ ılı · ' 
>' lacaktır. ilk ktşldt 1 Eyltll 938 dedir. ~ 
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