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Almanya,ÇekHududuna ~ RUSYA GARP HUDUDLARIN· 
Asker Sevk Ediyor. 'DAHAZ RLIKLARA BASLADI. 
«Keııdi 1\llıık<tdder<ttımız<t Keııdinıiz 

Malik Olııı<ık lsfiyoı·! .. » 

Dün Binlerce Südet Almanı Yaptıkları Bir Nii-

Litvinof;Cenevrede, F ransızVeRo
men. Hariciye N~ırlarile Görüştü. 
• 

lllayişte Lord Runcimana Karşı Böyle Bağırdılar lııgilteı·e ~lühiın Biı· Tebliğ Neşretti .. 
Praf, 12 (A.A.) - Dün ' , B } •k ff d ti d T db• } Al •e evvellıl g6o Çekoılovak· 1 f e çı a u u ar a e ır er ıyor. 

t•nıo bazı ıehtrlerlnde Sü 1 l ., f d l M ı · ., H J l d ., V 
detter t•rafından yapılan nü 

1 
svıçre e era ec ısı, u ut ar a Lagım na· 

rıı.,,,ıerde 29 po llı , 6 ç~k l i . LJ b . A.1 . h . 1 r d 
~e 10 Sadet yaralanmıttır zı ması ıçın nar ıyeıyazaret ,ne Sala ıyet yer i 

Lard Runclman, mlaafır ı 1 olmak ü~cre hududda bu mehaft lden enterDHJonal 
bıdunduju Kont · Cerntn 1 ~ 

1 
lunan bazı lıllbkinıların matbuata yapılan bir teblıi· 

flloıuod& bir Südet heyeti 1 altına lağım kazılması için de hük6metlo ıon kabine 
He ıariitürken ıatonun önünde harbıye nazareUne salahiyet müzalıerelerlnde Çekoılovak· 
toptaoan binlerce Almandan 1 vermltlir. yadaki vaziyet bakında ve 
lllllrekkep halk kltleal "Ker.ıdl Londra, 1 Z ( A. . A. ) - harp lhtlmallerl karıı11nda 
lllllkadderatımıza kendimiz 1 Hiilu Askeri Kıtaları 'l'eftfş Ediyor VOn akıam sallblyettar (Sonu 6çüncü ıayfada) 
~illik olmak laUyoruz!. ,, Djye; milleti bir birinden ayır an ı bileceği ve hu iki millete 
~ır1111ıtar ve Lordun, aki engellerin ortadan l<aldıra (c::>oou üçün\.!Ü sayfada) 

Milletler Cemiyeti Kon
seyi Bugün Topla ıyor. 
Cenevr;ya aitme~te olanliar:c:ye v~~ılimiı Sofya ve 

Belgrattan geçerten Bulgar ve Yugoslav devlet 
adamlarile göıüşmeler~e ~u uncu. 

1 milletler cemiyeti konıeyl 
ılyaai meıeıelelerln müzake· 
resine ealı günü baılıyacak 
t ır . 

Sof ya, 11 (A.A) - Ce 
oevreye gitmekte olan Tür 

kiye Harlctye Vekili Rüıtü 

Araa, dün saat 14 de Sof· 
yadan eeç111it ve lıtaeyonda, 
Baıvekll Köse lvanof burada 

l 

Paris Sef,rımiz 

Ati nada. 
AUna, 11 (A..A.) - Tür· 

ki)'enio Paris büyük elçiıl 

Süad Davaz Franaaya git· 
mek üzere dün öjledeo 
ıonra Pıreye uiramııtır. 

Hariciye nazaretl aeoel 
direktörlerinden Delmuzoı, 

Süad Davaz ıereflne Kıftıl

ada bir çay vermlıtlr. 
Suad Davaz akıamleJln 

yoluna devam ed~cekttr. 

Pravda 
Gazetesi 
Kapat~ldı. 

Belgrad, 12 - Pravda 
8. Tevrlk Rüştü Aras bulunmadıiınde o, onun na-C 'J' ıazetesl bugün hükumet ta · 

~Oe•re, 12 ( A=.A-=)===-z==-=-( S=o=-11 ... u--==ü=çü"""n_c=ü-=1=-a=yf=a=d=a )== ı raf ıadan ka patılmaıtır. 

8 f k • M ht ı•t• F Gazete tdarebaueatndeya· a 1 esır u . e 1 1 ut- palan bir araıtııma netice· 

b ılnde, dnlet ricaline karıı 

Ol T C k yazılmıı bazı tahrık&mlz 
urnovası na 1 ıyor broınrler meydana çıkarıl · 

A.- - j mııttr. 
'Yluhtelitimiz Yedi Vilayet Fut· Gazetenin, IOD iki hafta 
6 / zarfında, ismi glzlt tutulan 

O Takımlarile Maç Yapacak. bir devletten 11,000 ln1tlız 
t Şehrtaıız futbol taklmı 3 eylul cuma g6oü Afyon lıraıı tahılaat aldıiı teıbit 
tıtı d l tt 09••ele kadar devam muhtelitl tle; 24 eylul cw- e 1 mittir. 

t,=e~ flzere 17 eyl<il cumar. martesl giioü Uıağa hareket ---~-
~''-f oQ bir turnovaya çı · edecek ve 25 ey Jul pazar TÜT k - Jtalyan 
bot ve yedi vlliyet fut · güoü Uıak mubtelltl ile; 
l!~Lttırll.kıaılartle maç yapa· 2 Tı·caret '/IAÜ ""a-~~ 6 eyliil pazartesi günü I ı ırıı /ıı1 

l'ı., Manisaya hareket edecek k l • ~lld llova projramı tU 1e ere erı. 
Ş e teıbıt edtlmiıttr : ve 27 eylul ıalı günü Mani· ı 

~'fı~bır aıubtelıtl 20 klılllk aa muhtelıu ti~; 28 eylu\ Ankara, 12 (A. A ) 
.,_,tte halinde ) 7 eylul cu çarıamba gün O Aydına ha j Türk · hal yan ticaret müza 
te~ ~ıı giioü Bunaya ha reket ve 29 eylul perıembe 1 kerahol icra edecek olan 

~, et edecek •e 18 eylul aünü istirahat edecek, 30 1 İtalyan heyeti çarıamba gQ 
ı,, 1 

)ılcta IÜo6 dmanyurdunun eylfil cuma günü Aydın nü lıtanbula gelecektir. 
l,._ 81lGoınode ıehrlmize ge- muhtelitt ıle karıılaıacaktır. Türk heyeti, hariciye umu· 
tı, le 11

' 1' Acar ldmanyurdu 1 · f ef"lnevvel cumartesi gün6 mi katıbı büyük elçi Numan 
ıs 'rıılaıacaktır. lzmire hareket edecek ve 2 j Menemeocloiluunn baıkan· 

t.tcı Eyl(il pazartesi günü teırtevvel pazar günü lımlr I bjı ahında, Türkof ıı baıka
~, ı~hlre hareket edecek muhtelltl ile de karıılaı , na ile hariciye daire reisle· 
hhı, •Jl<lt sala günü Eıkl taktan ıonra 3 teptnevvel 1 rtnden 8 Celal Oıman Aba
~'tı lıluhtelitt lle; 21 eyl<ll p&zarteıt ıünü avdet ede· 

1 cıoğluodan mürekkep ola 
"•~-~~b• ıüo(i Af yona ha cektir. rak teııekkül etmlftir 
"-ı •e 22 eyl6l perıembe Spor Bölgesi, turnova ıçto 

1 
Heyetimiz buırhk meHI· 

lettr•b•t edecek, 23 (Sonu 6ç0ocll aayf ada) ılae baılamıılır. 

B. Litulnof 
Moıkova, 12 \A.A. ) 

Ha vaı ajanıı bıldtrlJor: 

Elde edilen mahdut ha· 
berler, Sovyetler Birllil 
nin garp hudutlarmda mü· 
hım hnırlıklarda bulunduiu 
merke:ıindedır ve birçok 
aanıflarm ııllh altıoa alın · 

muı devam etmektedir. 
ürükıel, 12 (A A ) 

Helçıka hükunıeU, bazl aake 
ri tedbirler almıthr. 

Belçika - Alman hududun· 
da muhtelif askeri hareket · 
ler yapılmaktadır . 

Bern, J 2 (A.A.) - Fede
ral meclis, bir ~btlyat tedbiri 

B e 1 g r a d Beynelmilel 
Sergisi Açlldı .. 

Sarg:deli Türk pavyonunun açılma töreninde Büıük 
Elçimiz B. Ali Haydar. ~ir nutu~ söylıdi. 

-~,,~:~-:J 

Bdgruddan bir görünüş 
Belırad, - Bugün aaat ların buzurlle lktlaat oa&m 

l 1 de mılletlerarası Belarad hır nutukla açmııtır. 
ıer ılsi açılmııtır . Serıtyl , Na zar ıerrlnla ehemmt1e-
hükiimet erkanının, ecnebi tinden bahıederek ıerıtyl 

nfırlerln ve yüksek memur · (Sonu üç6ncQ ıa1fada ) 

Öğretmen Ok ullanndaZiraat Dersi 
•• 
Oğretmen Namzetleri Bahçe Veya Tarlalarda 

Ziraat Tecrübeleri Yapacaklar. 
Kültür Bakan 

lılı , yaptığı köy 
kalkınması hare · 
kettoden ıonra 

köylerde öğret 

men terin tam ma · 
niılle köy haya
tına uygun bir 
ıekılde Çlllışabıl 

melerl için mev· 

cut öğretmen 

okulları müfredat 

proğramları üıe · 

rinde de bazı 

değlımeler yap 
mağa karar ver· 
mittir. 
Öğretmen okul-

larında talebeye umumi bil · 
gl ders1erl vertldtll ıtbl, ay· 
rıca usul6 tedriı, pedaıojt 

ılbl m81lek deralerl de ve 

Balıktslr Necallbey Ôğrttmen Okulu 
rtlmektedlr. Büt6n bu den Ziraat deulerlnln btlha11a 
lerden bıtıka bu yıldan IU· 

ren krojrama ziraat denle 
rl de dl•• edtlmııur. 

umumi olma11na izamı su
rette itina edilecektir. Tale

( Soau lktacl MJf ada ) 
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Pravda gazetesi diyor ki: «Müsamaha siyasetinin devam 
ettirilmesi vahim neticel6re s1~ebiyet vereceUir ,» 
Pavda ıazeteıtnlo 30 lnglll2 nazm tehlikeyi teı· 

Ajuıstoı tarihli nühaıının bit etmlıse de, bu tehlikeyi 
Beynelmilel mevzular,, ıütü önlemek için ne gibi koek · 
nunda .. loglitere ve Çekoılo· ret tedblt'ler almması lazım 
vakya meaeleıl" baıhiı al geldiğini blldlrmemiıtlr. O 
tanda ıöyle bir icmal totııar yalmz, Çemberlaymn ma· 
atmlıUr: lum nutkuna lllve edecek 

•Avrupa tehlikeli aünler hiçbir ıey bulunmadığına btl-
yaıamaktadır. Fatlıt Alman· dirmlttlr. Çemberlayn lıe ma 
Ja manevra bahaneılyle bü· lum nutkunda Çekoslovak· 
tün m~mleketl seferber bir yanın fıtlklallni garanti ede· 
hale aettrmektedlr Matbu· cek herhangi bir taahhüdü 
atın verdljl haberlere göre kabul edeımlyeceğlnl ltaret 
15 eylule kadar 1 .800 000 ederek ancak bir thtlllf vu 
ktıl ıllah altında bulunmuı kuunda logilterenln de Al· 
olacaktar. Bugün Avuıturya manya tarafında olmamak 
Çekoılovak ve Alman - Çe · ıuratıyle harbe çekllmlt ola 
koılovak bududlarına yeni bileceğini thıaı etUrmlttlr. 
askeri kıtalar ve bilhaua M6tecavlze ancak kollek-
tank, •iır zenlt topçu kuv- Uf harel<atla bir teılr yapı · 
•etleri aevkedllmektedlr . 1-a labtlecefinl mny11 günleri 
tfıt gazeteler lıe, Almanya· aöstermfıttr. 0 günd nberl 
nan Çekoılovak hükumetiyle ıeçeo zaman müsamaha ıl 
Südet Almanlar partııl ara- yaaetlnfn ancak harbi kö 
ıtndakl "ihtilaf ,,m heline fa - rükllylctlerl teıvtka medar 
al bir surette müdahale ede olduğunu labat etmltlir Hal 
ceğloden 11rarla bahıetmek· buki Saymooun nutkunda 
tedir. Çekoslovakyada iıe mütecavlze kollektif bir ıe 
Hayolayocıların tahrJkçlltfı kilde karoı koymak haklun 
artmakta ve bunlar Ç~koı · da tek bir kelime bite geç-
lovak hükümt>llnfn çok ile· memltllr. lıte bunun fç tn· 
rl varan müıamahalarıoı dır ki, bu nutuk beynelml· 
anudane bir ıurette redet- lel vaziyete beklenilen ıü 
mektedlrler. Tabiri aharla, kılnu verememlttlr. Bundan 
faılıt Almaaya a9ıktan açı· maada fnglllz matbuatma 
ia Çekoılovakyaya taarruz bakılacak oluna bu nutuk 
etmek tehdidinde bulun · lnglliz efkarı umumlyesloi 
maktadır. aıla tatmin etmemlt ve "On· 

Runılmanın teıebbüılerl ıly Telegraph,, gazete inin 
hüaüz hıçbfr müıbet netice dedtğine göre, hatta relı· 

vermemlttir . Londrada lıe karda bulunan nazırlardan 
hldlaatın lnklıafından dola · bir k1t1mı da Çemberlayn ile 
yı bir dehıet hükümferma- Saymonuo nutuklarında izah 
dır. Bu sebeplen Berllndekl edtldtilnden dııha çok kati 
luglllz sefirinin izahat \'er bir ıiyaaet ve ıert bir pozlı 
mek üzere Loodraya davet yon tutulma11nı talep etmek 
edilmesi de bir teaadüf eıe· tedlr. 
rl deilldlr. Saymonun ge· İngtlfz kabinesinin teker 
çenlerde harici ılyaaet meae· rür eden 30 aiustos top· 
loıl hakkında ıöyledlğl nu· lantmndıı İogllterenln Çe 
tuk da hiç füpheslz loıiliz koılovakya meıeleelnde o la· 
kabloealnln dehıet tçera!ode caiı vezlyete dair mühim 
bulunduğunu ve merkezi kararlar ittihaz edılecekUr. 

Avrupedakl hadisaho lold- Anc k alınacak bu karar 
ıafına zlyadeılyle bir al ika larda mütaca vizlere İngllte 
aöıterdlğlnl lhaaı etmııttr. nln de ltllrak edccejt sulh 

Saymonun bu nutku Av çu memleketlerin kollektıf 
rupanın birçok payitahtta · harekatı kartı konacağı ıa· 
rıoda ve btlhaua Berlinle rah&teo beyan edtldlğl tak
Prağda muayyen bir alaka dirde bu kararlar müıbet 
ile baklemltli· Bu alaka Ber- rol oynayabilir. Bundan böy

linde Hltler hükumetinin le müsamaha ılyaaetinln de· 
kendi ıantaj ıl1aaeUnl ve vam ettirtlmeıl vahim oeti 
harp tahrikçllliinl bir cezaya 

celere sebebiyet verecek ve 
bunun mesuliyetl de müte· 
cavlzlere uzlaıma ılyasetlnl 

ileri ıürenlerln omuzuna dü· 

uğramak11zın ne derecede 
kuvveden fille çıkarabllece· 
ilol öirenmeie çalıımasın 
dan; Pnğda lıe hiç ıüphe. 
ılz Çekos1 ov'ak hükumetlntn şecektlr ·" 

lngllterenln Çekoslovakyayı • • 
~ı:aııcıco-c~ 

tehdit eden Alman tecavü· 
züne faal bir ıurette kartı 

koymak fikrinde bulunup 
bulunmadığım bilmek ide 

mealndeo tlerl aelmfttlr. 
Con Saymoo 1 e bu nu· 

tukda neler ıö1ledı? Beynel · 
milel vaziyetin gerılnllilnl 
tıaret ederek harbin mubak. 
kak olduiu kanaatinde bu· 
lunduiunu arz v bununla 
beraber merkezi Avrupada 
bir 11kerl lhttlifın zuhuru 
takdirinde bunun lokalıze 

edllmeılnln tmlıln11z oldu · 
junu tasdik atmlttlr ÇünkO 
onun bu husueta ı6yledlit 
ı6alerden ancak b yle bir 
netice cıkarılablllr. 

Oğretmen 

Okullarında 
Ziraat Ders· 

(Baıtarafı birinci aayfada) 

be muayyen zamanlarda okul 

civarında ve okul da 
htllnde ziraat tecrübeleri ve 
ıt11jlartle meıgul olacaktır. 

Talebeye ekim, mevılm icap 
larına göre ziraatle yeni oa 
zari ve ameli bilgiler öğre
tilecektir . 

K6ltftr Bakanlıia, bu okul 
lua lA.zım olan zlr11at A !et 
lcrlnl lun bir zarnand le· 

mtn ederek ıa•dereeektlr . 

TOR DiLi 

-
o • 

Pazar gürıO General Ali Hikmet stadmda ·~pılan ~ölge 
tlatizm birincili leri ço alakah geçti. 

Pazar günü Gener l Alt 
Hikmet ıtodında bölge at· 
letlzm btrlnclliklerl yapılmıı 
tar. 

Bölge bagkan' ekllı B. Fey 
zi Sözenerln baıhakemllğtnde 
futbol ve atletizm antrenörü 
B. Salahattln, atletizm nja 
nı B. Şevld , futbol ajanı B. 
Şuuri ve bisiklet ejanı 8. 
Altnio idaresinde yapılan 

müıabaknl ra bölgeye bağ· 
lı altı kulup atletleri lttlrak 
etmitUr 

Saat l 4·30 da baıhyan 

ve 18 ze kadar devam eden 
müaabnkalar çok alakalı ol 
mut ve kala balak spor me 
raklıle.rı taraf ında.n takip 
edtlmlftfr. 

Müsabakaların neticeleri 

ıöyledlr: 

kamı birinci, Yurd takımı 

ikinci 
Müsabakalar ıonuoda bt 

rlncllıkl rP. lftlrak eden ku
l6plerfn aldıl<lerı puvonlar 
tasnıf edtlmtı ve 55 puvan· 
la İdmangücQ birinci, 53 pu· 
vanla ldmııınyurdu ikinci. 7 
puvatıla Gönen ld 
manyurdu üçüncü, 4 puvan· 
la Gönen Doğaııpor dördün· 
cü olmuılardır 

Bu yıl içinde futboldan 
sonra, bölge a tletızm birin· 
elliğini de k :?anınaia mu 
vaff ak olan ldmangüçlülerı 
tebrik ederiz . 
c. == wwws -
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Kö v 
ı .. 

öylü ihtiyaçları Süratle Ve 
Kolaylıkla 

Ziraat Vekaleti, vl'ayet· 
lere ve orman teıktlltlaraoa 
avağıdakt tamimi gönder -
mittir: 

" J - Köylüye kereale· 
elliği geçlm vasıtaeı ittihaz 
etmlt olanlara iÖıterllccek 

teahlllt talimatname ve 
lzahnemelerl göoderilmitti· 

2 Kıı yaklatmllkta ve 
köylü lnıaat, mahrukat, bul· 
ıur, pekmez glbt baza kıtlık 

ihtiyaçlarını temin için ıhu
yaç içinde bulunmaktadır. 

3 - Mıntaknn17:dakt or
man memurunu celp ederek 
birinci maddede tıaret edl 

• 
1 

a •• 

ilecek. • 
emın 

len köylü ihtiyaçlaraoın sür 
atle ve ı.ubuletle teminine 
ald muamelenin ikmaline 
gayret buyurmanızı ve baıı 
defalar olduğu gibi sırf, mu · 
amele teahhürü yüzünden 
müsaadelerin kııa kalmama-
11nın teminini ve bu mua
melenin bu ıuretle yapılma· 
11 için munzam orman me
muruna ihtiyaç vana bildi 
rflmesini. 

4 - Mağruz tallmatna111e· 
ler ve kanun, bunlara uy· 
ıun olarak vereceğiniz emir 
ve talimat dahllfnde hare· 
kette taallül ve terahtal gö · 
rülen orman memurlannıP 

vekalet emrine ahnmakı 
tecziye edilmek ve yerlerıoe 
yenileri gönderilmek üzere 
lılmlerlnln telgraf lanmaaanı: 

l 00 Metre: Birinci Huliial 
(Yurd), ikinci Nfcatl { Gö 
nen ldınanyurdu), üçüncü 
Emin (Yuıd}; 

200 Metn: Birinci Hulüsi 
(Yurd), ikinci Htlml (Güç), 
üçüncü Nec ti (Gönen ld · 
manyurdu ); 

Şim~i i şe it m ~zurlu görüldüğünden evienmeğe ai~ 
evra~ polsuz ve kıymatsiz olac k 

5 - Kuraklık ve aeylap
tan mutazarrır 11halar bui
da y ihtiyacının da mevcut 
devlet stolclarandan kanuP 
dahilinde ödünç ıur t1yl• 
veya bedeli ile temin edil
mek üzere keza ıuratle btl· 
dirilmesini, ehemmiyetle ri'" 
ca ederim n 400 Metre: Blrfod F cthl 

{Güç), ilclocl Hasan {Yurd), 
üçüncü Sabri (Güç); 

800 Metre: Birinci Fethi 
(Gilç). ikinci Haıan, (Yurd}, 
üçüncü Muste.fa (Yurd); 

1500 Metre: Birinci Fethi 
(Güç), ikinci Fehmi (Yurd \, 
üçüncü Necdet (Yurd}; 

5GOO Metre: Birinci Ah· 
met (Gönen Doğanspor} ; 

Yükıek atlama: Birinci Ci
hat (Güç) ikinci Hulüııl (Yurd), 
üçüncü Necati Gönen ldm n
yurdu); 

Tek adım: Birinci Cıh t 

(Güç), lklncl Hul6ıt (Yurd), 
üçüncü M Emfo (Birlik); 

Üç adım Birinci Cihat 
(Güç), ikinci Emin (Yurd), 
üçüncü Hulud (Yurd); 

G !rld: Birinci Mehmet 
(Yard), ikinci Emin {Yurd), 
üçüncü Sabri (Güç); 

Gülle: Birinci ŞerJf (Güç), 
ikinci Emin (Yurd), üçüncü 
Necati (Gönen ldmanyurdu); 

Dıık: Btrıncl Cihat (Güç), 
tklocl Mehınet (Yurd), üçün 
cü Emin (Yurd); 

4X IOD Bayrak: Güç ta· 
lumı birinci, Yurd takımı 

lktcl; 
4 X 400 Bayrak: Güç ta-

_.....,....._ ... 
BirMaden u

avelesi Fes-
• 

holundu. 
Susığırlığa baih Sut 

tançayır köyünde kain olup 
13 Temmuı 1927 tarih · 
la kararname ıle Lord Leven 
ve· Melville uhdesinde bulu 
nan Boraılt madeninin lmtı · 
yazı icra Vektllerl Heyetinin 
23 6- 1938 tarihli Ye 2·9073 
numııralı k rnrnameılle fu 
hedllerek mek§uf mndenler 

' arauna konulmuıtur. 

liükümctln evlenme itle 
rinde kullanılan evrak hak· 
kında h~zırlıy rnk Kamuta 
yıı vermlt oldu~u knnun 
prejetıf, Dablliye encümen' 
oln te.uvlblnden geç rek ruz· 
nameye alınmak üzere rl· 
ye.set makamımı verllmıv ol· 
duğuncfon, yeni proje ile kul 
lanılma11 lüzumlu olen evra
lno hazırlanmasına baılonıl 
mıııhr . 

Evlenme tılerinde kulla · 
nılan evrakın 28 5·934 ta 

rihll ve 2459 sa yılı kanunun 
5 nci maddeııi mucibince 

kıymetli evral«tan olarak 
bastanlmakta olmasının ve 

aynca damga resmine tabi 
olmaınnın evlenenlerin azal· 

ma11nda amil teıktl eylcdığl 
gerek yapılan tedktklerden 

ve alınan tlkayetlerden, 2e

rek parti ı~ongrelerJnde tea 

bit edilen dileklerden anla· 
ıılmııtır . 

Hu sebeple tatbikinde de· 
vam edilmesi yü tek ır.ah 

zur ve mazarrat doğuracak 
olan §imdlkl ıeklin deilttl· 

rJlmeı l nl ve evlenme evra· 
kının luymeltılz pulıuz ol -

rak muameleye konmasını 

temi için hazırlanmıı olan 

bu kanun projeılnt Dahiliye 
encümeni de mllli kudret 
ve servetin esa11nı teıkıl 

eden, nüfuıu artırmak ve 

bunun artma1ma engel olan 
bütün eebeplerl ortadan kal· 

dırmak, devlet için ihmalt 
asla caiz olmıyao ve ıf aııı 
,.n elzem bir vazlfedfr 

Bu bnkımdan ehemmiyet· 
li bir adım telakki edtlebl· 
len bu proje · hakkaoda hü· il 
kfımetlo ileri ıürdiliü ıebep· 
lerl yerinde bularak eaaı iti· 
heriyle kClbul etmltllr. 

Ancak evlenmelere engel 
olan ıebeplerden mOhlm bi
rinin de kazalarda doktor 
bulunmama11 yüzünden ka .. 

nuoun emrettiği muayene 
keyftytıtlntn fevkalade müı
kflata maruz kalmuıdır. 

Gerek bu bakımdan ve 
gerek doğ•n çocukların 

ölümden korunması bakı
mından memleketin bu acık· 
lı boıluğunu bir o evvel 
doldurmak için tedbtrler al· 
mas.ını ancak, hükumetten 
belder. 

Evlenme ıelerlnde kulla· 
oılacak evrakın veııo.Ht da· 

ha çok olan, Ma!fye Vekil 
hğince evvelce olduğu gibi, 

hazırlanmıuı muvcf ık görü 
terek birinci maJ]de o yolda 

yazılmıı ve bu itlerde ali· 
ası çok olan Adliye Ve 

ktllJilnin de kanunun lcra

ıana memur edtlmesl lüzum· 

lu ıınyılarak bu huııutı da 
ilave edılmlttlr . 

KULLANILACAK EVR ~K 
Pıojenlo evlenme ı,terln 

de kullnnılmnımı şart koş 

tuğu evrak ıunlard r: Beyan 
k!nıdı, ilan kağıdı, izin ki 

ğıdı muvafakat kağıdı, ka 
yat ihraç kağıdı, ihbarname 

kôğıdı, bülten, ikametgah 
ilmühaberi, ııhbat raporu ilan 
tezkeresi, evlenme znrfı, ev 
lenme ilmühaberi, üçürcü 11 

nıf evlenme cüzdaoı. 

8. ·İsmail Ha~~' Uzunçarşı
lroglu gitti. 

Btr müddeltenberi ıehrt
mlzde buiunao mebuıl rınıız · 
dao 8. lımail Hakln Uz.un· 
çarııhoğlu, pazar günü Ban 
dırmaya hareket etmtı, htu 

yonda Valtmlz, Belediye Re· 
isi, Partil iler ve d 1ğer ze 
vat tnraf ınd n uğurl nmaı 
tır . 

8. lıımllil llakka Uzunç r 
eılıoilu, dao Bandırrnad& n 
lıt nbul geçecektir. 

Ev t arruz et mis. 
Martlı mah Hesinden Arif 

oğlu Kemal, Dinkçiler 111•
halleslnden lbrahlm oğlu l11· 
mailin ev.ine aerhoı otarıık 
taarruz ettiğinden yak laP' 

mı ıtır. - .... ,,., __ 
Bir yaralama. 

Anaf artolar mahalleıtndeO 
Ethem oğlu Hü~eylnln Dto~· 
çiler mahalleaındekl uyıuo· 
ıuz kadınlardan EmıneY1 

kolund&o yaraladığı iddl• 
olunduğundan h kkanda tah· 

kıkota haılanmaıtır. __......: 

----------~~------__..,.,,-
__ · ııs_N _U l R_ADY_OS~ 

13 - Eylül - 1938 Salı 
ÔGLE NEŞRİ YA Ti: 

12.30: Plakla Türk ınu•1 • 
kisi. 1 2 50: Ha vad(s. 13 05: 
Plakla Türk muılklıt. 13.3o: 
Muhtelif plak neıriyatı. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

18.30: Danı muılklıl pı lı~; 
1 Y: Konferanıı: Şıolt holkefg 
namına, Dr. Fehmi Ayber o: 

. (Göz hıf zı111hhuı). 19 3 s· 
Danı muıtklıl (Plak). ıY 5 ,· 

. " Borsa ha berlerl 20: !:>' 
ayarı: Grenvlç raaathaneelt1 
den naklen. Suzan ve ark~ 
daı 1arı tuafındao Türk 01~ 
ılklsl ve halk ıarluları. 2

1: 
40: Ajanı haberleri . 20.4 . 
Ömer R ıza Doğrul tııraf ıf' 
den Arapça ıöylev. 21: S~: 
at ayarı. Orkestra. 21 3 

1 
d '"' Cemal Kamil ve ar e al , 

tarafından Türk muılkl&i \ 
hali' ıar kılan 21. 1 O: 1-1.-f 
raporu 22 13: Opern ve o~~ 
ret parçalnrı (PJak). 22 0 
Son ha herler ve erteııl g 

11
1 

nün proğr mı. 23: S" 
ayarı . 
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İstisnalar-: K~V; ocadan 

-Biri Borclu ise •. , 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paulı 

113-

8undan evvelki 165 net 
tııaddcde karı ve koca evlen· 
tn~nln devamı müddetince 
Yekdiierlne kart' cebri icra 
le.lebınde bulunamiy•cakları 
bıldrrtlmııu. Bu maddeye 
ltıukabtl iltlsnaen vaz olunan 
166 ncı maddede (kan ve 
kocadan biri aleyhine şahsı 
ıa liı tarafından tcraen talı I · 
bata baılanmıt otuna diğeri 
kendı hakkmdan dolayı hac· 
ıe veya iflas maaa11na itli· 

''" edebilir.} lıte bu madde 
icarı ve koce.dan birinin baıka 
bır alacakhıı tarafından ic 
ra1a müracaatla haciz veya 
lflaı yoluyla takibata baıla 
llılarak yapılan hacze veya 
•çılan tfllsa alacaklı olan 
icarı veya kocanan da lttlrak 
edebileceğini aöıterlyor. 

lıurak keyfiyeti iıe mu· 
hakkak surette zevceynden 
ol111ıyao alacakhnın iptida 
icraya müracaatla ıl&m ve 
h ilam kuvvet ve mahiye 
tinde olan senet veya ikra
ra rnüıtenlden icraca borç · 
lunun emvalJne haciz vaz 
tdtlmtı olma11 veyahud bor 
tun mahiyet ve tarafların 
•ıfat ve sanııtı ıttbarlyle mu 

•ttıelatı tüccarlyeden mün 
batı olupda ticaret mchke· 
ltıeılnce lfliaaoa karar ltıhaz 
edılrntı bulunman tle kaim 
dır. Bınaenaleyh henüz ha· 
«:it veya ifli11ı hüküm olun 
lbadan evvel alacaklı olan 
karı ve kocanın lıtıra\ce 
baklu yoktur. 

Şu kadar var ki, icra ve if · 
Ilı kanununun tik haciz 
Üıerlne ıatalan malın tutarı 
"eıneye alrlnclye kadar ay 
nı derecede hacze ltUrak 
edebilecek alacaklıları göı· 
teren 100 ocü maddeıiode 
1- ilk haciz tlimıız takibe 
"'Gıtenfd fıe takip talebinden 
"e ilama lıtlnad ediyorsa 
d,va ikamesinden mukad· 
de1r1 yapılmıı bir takip üze 
'ine ahnan haciz ve1ika1ınıı; 
2- yukarJkl fıkrada yazılı 
tarihlerden önce aç1lmıı bir 
davll üzerine alınan ilama; 
3 -llynı tarihlerden mukad· 
detn tarihli reımi dairelerin 
•eya aalahlyetlı makamların 
•alahtyetlerl dahilinde ve 
Usulüne göre verdıklerl mak 
bu2: veya veılkaya ht;oad 
tden alacaklılar olduğu bil· 
dirildikten ıonra tıbu alacak

lıların b(Uün alacaklarına 
htecek nhbette ilave sure
tiyle icra dalrul haciz ya 
Par. Bunlarm haricindeki 
•lacakı.tar ancak evvelki 
dereceden artacak bedeller 

;çın h~cze ftllrak edebilirler 
ile tarif ve tadad olunan 
Vt ilk önce yapılmeeı lazım 
lelen lıbu meruime lüzum 
~. lhtıyaç olmakıızın yine 
ll'ıe:z.l&ur icra ve ıflaı knunu · 
:un 101 net maddeılnde 

0 rçluoun karısı veya koca 
•ı ~ \'(! çocuklara ve vaıfat ve 

l 'YJhrıt olduiu ıahıılar ev 
t'"flle veya v.?sayetten mü· 

1 
'"~llld alacakları için önce 
~'6•ı liıım gelen takip me · 
''•l11atne llbum olmaluı•ın 

ilk haciz üzerinde ııahlao 

maim tuta" vezneye girin · 
clye kadar aynı derecede 
hacze lttlrak edebilmek im 
tiyazları vardır. 

Bundan batka hacze fth 
rakı havi müracaat üzerine 
icra dalreıl borçlu ve alacak
lıyı itirazları vana bet gün 
içinde btldirmel~rtul ihtar 
eder. 

Ancak nafaka !limana lı· 
tfnad eden alacaklı önce ta· 
kip merulmlnln fcruına lü· 
zum olmakıı?.ın her zaman 
aynı derecede ıulnlyd hali 
müıteaoa olmak üzere itti 
rak edebileceğini beyanla 
hakkı imtiyaz bahıediyor. 

Kanunu medeninin l 68 
zincl madıle&'nde dabı kanu 
nl veya -kazat mal ayrıhğının 
tenflzl için her zaman cebri 
icra talep ohınabıleceğl be· 
yan edilmektedir. Ve yine 
kanunu medeninin 207 ncl 
maddesinde dahl f&hei mal
larınm yar111nı elde edemi 
yen veya yancı derecede le· 

rolnllta ohlp olmıyan karı 

bu yaradan noksan kalan 
miktar nlebetınde mümtaz· 
dar. 

Bu lmtlya:ı.ın ahara devri 
ve imtiyazdan bazı alacaklı· 
lar lehine f erağal bahldır. 
ibaresiyle de karanın hakkı 

lmtıyazındıın ve bu mümtaz 
hakkını ile gerek üçfincü 
bir ıahsa ve gerelc kocasına 
devir edemlyeceğl de blldi 
rJlmiıtlr. Bu maddenin borç 
lar kanununun ytrmlnct mad

deılne irtibatı vardır. Hula. 
ıa karı ve koca aruında 

baza huausatta cebri fcraya 
mani olan ıebep baılıca ra · 
bıtat izdivacın ar,_larmda ba
ki olduiu müddeti~ mukay
yettir. 

Evlilik bağı boıanmak ve· 
ya vefat veya butlan ıebep· 
terinden biriyle zail olduk· 
dan sonra aair alacakhlar 
ıtbl her zaman cebri icraya 
müracaat edebtllrler. 

Evliliğin devamı müdde 
tlnc:e cebri icranın caiz ol 

maması keyfiyeti yine ka· 
ra ve kocanın menfaatleri 

alacaklının hukukunun te· 
mini ve karı kocadan birf 
nfn diğerine kuıı hlmayeıi 
esuatına mültenlddır. Mev

zu bahsimiz olan lıbu 166 
ncı madde ile kanunu mede
ninin 175, 176, 177, 178, 179 vej 
220 nci maddeleri de alakadar 
bulunmakla bunlarm da rnu· 
talaHım tavılyt! ederim 

- - SONU VAR 

Balıkesir 
Muhtel iti 
{Baıtaraft birinci ıayfada) 

icap eden bütün hazarlıkları 

ikmal etmlı ve muh · 
telll takımda yer alacak 
ıporcuları tublt etmektedir 

Antrenör ldaretlnde de· 
vamlı ve muntazam çılıı 

malarda bıılun"n muhtelıtl 

mlzln uu turnovaJao iyi ne· 
tlceler alacalı muhakkaktır. 

fORKDlll 

Alm ya Çek H d du-1 Gönen Maarif Cemiyetinin Pi
yangosu. na A ker 

(Baıtarafı birinci 1111yfftda) 
de sulhün lemin oluuabl 
leceil ümidini izhar etmesi 
nl ''Pleblıl! Pleblıt!.. 1 , Ava· 
zelerlle karşılamıılardır . 

Nuremberı, 12 (A.A.) -
Hıtlerin bu n kıam gÖyltye · 
ceği nutuk büy6k bir alaka 
ile beklenmektedir. 

Hafta içinde Nurembergde 
birkaç fçtlnıa daha yapı· 

Jacakttr ı 
Lodrn, 12 (A.A) Roy 

ter ajansıma zannettlğfoe 

göre, mart 1936 tarihli tu. 
laflar mucJblnce franıız ve 
loglllz asker1 ekıpulerl e.ra· 

ıında yapı lan lıtfıareler eı· 
nasında verilen kararlann 
tatbiki fç!n Parla He Loodra 
aratında bir itilaf lmzal8n· 

mııtır 

Londre, 12 - Dünkü ak
ıam gazeteleri Almanyanın 

A vuaturya - Çekoılova-kya 

hududuna çok mnhtm 88 

ker tahııd ettiğini yazmıf 

lardar. Royter Ajıınıı Prağ 
dan aldıtı bir telgrafta fil 
hakika Çek hududunun öte 
tara fanda askeri faaliyet gö 
rülmekte olduğunu bıldır· 

mekte, fakat Praida Çek 
lerln ul<fn ye heyfcıı nıız ol· 
duklarını, orteda fevkalade 
btr heyecan ve galeyan mev · 
cut bulunmadığını tasrih et· 
mektedlr. Buna mukabil ge · 
ne Prağdan gelen bir haber 

· ıayanı dikkattir: 
Çelcoa!ovakyada Hayn 

layncı hücum lutaları s~fer 

hP.r halinde bulunmak fçln 
emir atmıılardar 

Malum oldufu (bere bu 
kıtalar Ha yntaynın yarı aake· 
rl teıekkiilleridtr ve Alman 
hücum kıtaları örne§lode 
teıkll edılmlılerdlr. 

Perlı, 12 - Nurembergde 
Nazilerin bfiyük kongresi 
münaıebetlyle ıöylenllen nu· 
tuklar Çekoslovakya meeele 
al dolaylılyle duyulan endi· 
ıelerl maale11ef gidecek ma· 
hiyette değildir. Alman or 
dularmm IHtlerden ıonra en 
büvOk kumandanı olan Ge· 
neral Fon Bravlçlçln dün ak

ıam Nuremberıe ıelmeıl 
manidar telakki edilmekte 
dir. 

Diin Nürembergde btlhH 
sa Maraııl Görlngln söyle
diği nutuk ıayanı dikkattir. 
Göring, ıulhü muhafaza uf 
ruoda ça lııan lnglltereye Al 
manyanın ne derece luzdı· 

iını anlatan cümleler ıarfet
mft ve ezcümle ıöyle ıöyle· 

mlıtlr: 

" Ônüne ıeçtlmeıine 
imkan olmıyan hadiseler 
bekliyoruz. Almanyaya şe. 

ref in ve emniyetini fade 
etmek için elimizden ne gel
dlyıe yaptık . 

lnıiltere ıulh üzerinde o 
kadar gevezelik ediyor kı! .. 
Bizzat kendi eıkl Yahudi 
düoya11nda ( Fılııtıni kHte 
diyor ) su\hü tealı ederse, 
daha iyi eder. 

Almanya her türlü ablo · 
kaya kartı m6emmendir 
Hava, kar" ve deniz ordu· 
larımız zafere sarsılmaz bir 
lmsn besliyorlar. Almanya 
hiçbir zaman bütün tarihin 
müddetince buıünkü kadar 
ıailam olarak taraln edtl· 

memlttlr. 

• 
ıyo ~. 3 -

· BizlerJ her nereye gönde· 1 

rirse ıönd<:ra'o, Führerlmizln 
emlrlerfne itaat etmeie az
metmltlzdlr. 

Bu ıenelsl ha1at, lkf ıene· 
d~n fazla bir zaman için 
için ihtiyacı tatmine ki.· 
ffdir. Fazla olarak Almanya 
ecnebi memleketlerden mü · 
bayaatta bulunmuıtur. Bir 
çok ıeoeler için elimizde 
lıtoklar vardır " 

Gürlng, bundan sonra 
Çeklere hücum dmlt ve on· 
lara Hla tutmadıkları bir ta 
kım vaatlerde bulunmakla 
itham eylemlıtır. --
Filistinde Yeni 
Taarruzlar. 

Londra, 12 - Fıltıtınde 
dün tekrar hadiseler ol 
muıtur. Nasra civarında bir 
köye hucum eden Arap çe-
teleri. köy relılol ve kızını 
öldürmüılerdtr. 

Dlğ~r mıntakalarda da çe· 
teler faaliyette bulunmuılar· 
dır. --
Milletler Cemi
yeti Konseyi 
Toplanıyor 
(Battftrafı birinci ıayfeda) 

mma protokol ıefl vt: husu 
ıi kalem müdürü ıle Bulga 
rlatanın Ankara elçisi Kri• · 
tof, Hariciye ıılyuet itleri 
müdürü Ye Yunanistan, Yu· 
ıoılavya ve Romanya elçi 

lerl tarafından ıelamlaom•t· 
tır. 

Gönen Maarif Cemiyetinin 
tertip ettfğl eıva plyango 
ıuoda kazanan numaralar: 
6932 Büyük erkek fcnila11 
695 1 Cep defteri 
6972 Kadan fantla11 
6981 Dlı f ırça11 ve macunu 
6950 Top 
7036 Kilçük havlu 
7048 Sivri cep feneri 
7061 İpek kadın çorabı 
7063 Markalı keten mendil 
7073 Dlı fırça11 ve macunu 
7086 Bel kemeri 
7092 Orta kolonya 

7168 Su barda~ı 
7139 Gıravat 
7163 Orta sefer ta11 
7178 Saat köateği 
7180 8Gyük kadın tarağı 

7098 Kadm ipek mendili 
7135 Küçük ipek mendil 
6952 Küçük sefer tası 

7182 Gödük 
7316 Kadın lpek mendili 

7239 Kalem 
7302 Su bardağı 
7296 Küçük ıek~r tabağı 
7324 Saat köıteit 
7370 Kadın f p~k mendili 

7383 Podra 
7398 Ütü 
1406 Jı let bıçağı 

7 409 Küçük !pek mendil 
7430 Erkek ipek çorabı 
7439 Tiryaki ılğeraııı 

7440 Kadan ipek mendili 
7447 Tcrmoı 
7457 Gıravat 

, 74:.:'6 Markalı keten mendil 
7 455 Hel kemeri 
7475 Erkek ipek mendili 1 
7506 Tabaka çukulota 

---

7512 KüçQk çaydanlık 
7546 Kadan ipek meodılt 
7560 Markalı keten mendil 
7575 ipek kadın çorabı 
7558 Bel kemeri 
7607 Erkek ipek çorabı 
7636 Erkek ipek çorabı 

7672 Jilet bıçaiı 
7662 Slfara tabaka11 
7676 Eı kek fpek çorabı 

7682 Kadın pandoflası 
7707 Kahve takımı 
7723 Kadan çorabı 
7779 Tiryaki ıtğaraaı 

7794 Küç6k çaydanhk 
7828 Erkek ipek mendili 
7845 Traı ıabunu 
7852 Sabun 
7762 Garavat 
77 t 3 ftllt pompuı 
7783 Bel kemeri 
7893 Teneke kutu çu\rnlAta 

7884 Slğara tabaka11 
7906 Erkek ipek çorabı 
7907 fereı 
791 O Rcl kemeri 
7912 Rüyük havlu 
7916 Gözlük 
7991 Dolma kalem 
7949 Tlryokl ıiğsrası 

7952 Slğara tabaku1 
7957 Kedın ipek meadılt 
7966 Cep d~fterl 
7937 Y aaıı cep f eneırl 
7992 Gara•at 
8002 Küçük kadın tarajiı 
8012 Erkek çorabı 
8050 ipek kadın çorabı 
8059 Sıvrt cep feneri 
8062 Büyük kadın taraiı 
8073 Jılet maktnuı 
8 f 07 Orta kolonya 
8 \ l 2 Erkek çorabı 
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Trenin yarım aantlık te· 
vakkufu eana111ıda Doktor 
Aros, kendftıini aelamlamağn 
gelen zevatla görüomüı ve 

ı 7507 Görn1r-k 

ıRusy G rpHududlann 
1 

yoluna devam etmlttlr. 
Betgrad 12 <A.A) 

Doktor Arıu, dün akıam 
Belgrattan geçmlt ve tahu 
yonda harfcly~ nazaretl mü 

meuilletile! Yunaolste.n v~ 

Romanya elçileri tarafından 

ıelamlan m ııtır. 

d Hazı -hkl ra Başladı. 

Araı, ııtuyonda kendlılle 
görüıen gazetecilere Balkan· 
ların Luıünkü •e iıtıkball 
nikbtnlıkle derp!ı ettiklerini 
ıöylemittlr. 

Bey- 1 
1 Ser-

Belgrad 
ne/milel 
gisi Açıldı 

(Batlerafa birinci eayfada) 
gitgide artan ~ndlıe· 
ye artık bigane kalamı 

yacağı, eğer Çekoslovakya 
da cebri bir cureti tesviye 
teıebbüı ediline lnıllterenln 
ve dığer memleketlerin, önü· 
ne eeçllmez bir harbe ıü· 
rükleneceğl ve domlnyonlar 
hntnlmetlertle Fransız ve 
Amerlkauın lnaılliz noktat· 
ne zarından hn berdar edıldl-
it bıldlrllmııtır 

Cenevre, 12 (A A ) 
Sovyet Hnrlclye Komiseri Ltt · 
vlnof dün, Romanya harlct· 
)'e nazırı Komnen tle uzun 
bir mülakatta butunmu,tur. 

Bu mülik11ta ılyui me· 
hafflde büyük bir ehemmi 
yet verilmektedir. Çünkü :Sov· 
yet Ruıya büyllk hilkiimeti 

( Baıtar,.fı btrlncı uyf ada ) 

ziyarete gelenlere teıekkür 

etmiıtlr 

Sergtoln bir kısmı gez ı l 
dikten ıoora Türk pavyo 
ounun açılma törenine ge 
ç•lmittlr. 

ı nezdinde teıebbüıte bulunarak 
1 

Çekoslovakya, sebebiyet ver 

Buyük Elçtmiz Bay Alt 
Haydar verdiil kısa bir nut 
kunda tktfsat nazm ve di· 
fer zevah ıelamlamıf, Türk 
mtlletloln dost Yugoslav 
milletiyle iktlıadl noktalara· 
nın ehemmiyetinden bahıet 
mtıtır. 

Elçimiz, Türkiye Cumhu· 
riyetlnfn bu pavyonu •nıa 
ettirerek Yuıoılav mahsul 
ve imalatına kartı olan ala· 
kamızı ıöıterdijlmlzl söyle· 
mittir. 

Sergi goztldlkten ıonra 
ayraca aynı günde açılan 
Tathıu balıiı ıerglıl de zl 
yaret edilnılıtir 

Belırad H• glsl ayın 19 
na kadar aç1k bulunaeaktır . 

medlğf bir taarruza maruz 
kaldığı takdirde, bu memle· 
kete yardım için Sovyet ta· 
yare ve kıtaahnın Romanya 
topraklarından geçmesi me 
ıel~ılnde Romanyaoın nasıl 

bir hattıhareket lttıhıız ede 
ceğlnt öğrenmek lllemlf\l. 

Mo&kova, 12 (AA.) 
Havas ajens1 bildiriyor: 

Eide edilebilen mahdut 
haberlere g6re, Sovyetler 
Birliği garp hududunda 
mühim haıırlaklarda bulun · 
muıtur. 

Uzak Şark orduıu dere 
receılode olmamakla bera 
ber Kief ve Bıeleruı1a m1n· 
takalanndaki kıtaat, daha 
seri hareketle bulunabilmek 
üzere yeni teıktllta tabi tu 
tulmuelardır . 

OJfer tuaftan malüm ol· 
duiu üzere genç 11nıflaran 
ıllah ftltına almma11 devam 
etmektedir. Eskileri ite yir
mi eylulden evvel terhlı 

edllmlyeceklerdir. 

Cenevre, 12 ( A. A. ) -
franıız Hariciye Nazm B. Jor 
Bonne 8. Lllvlnofla ve 

dıter alakadar devletler 
mümcss!llerlle gör6ıtükten 

ıonra Parlıe dönmüıtOr. 

Cene•re, 12 (A A) - Ha
riciye nazırı Bonnet, refaka
tinde huaui kalem ıefi mu· 
avlni Saiot ve Fran11z heye . 
U azHından Grumbach bu· 
lundufu halde dün ıabah Ce 
nevreye g~lmtıtlr. 

Bonnet, Cenevrede bulu· 
nan ecnebi nazırlar ve btl
haua daha tlmdtdt>n rande. 
vü verdi il Lttvinof ve Com · 
nene ile ıörüıecektlr. 

Bonnet, hemen Parlıe 
döoecelstir . 

Londra, 12 (A.A.) - Baı · 
vekalet dalretlnde saat 12. 
J O da nazırlu mecllıl 

aktedilmlıtlr . Chemberliyn, 
Lord Haltfakı, Sır Jon St· 
moo, Hoare, hlikli.met mü
ıavlrl Robert Van Slttart 
ve Hariciye nazaretlnln dai· 
mi müıteıarı Cadoıa fçtl

maa tıtırak etmıılerdlr. 
Londra, 12 ( A.A. ) -

logillz nazsrla11 dQn de Çem· 
berlAyoın relılıilnde toplın
mıılar ve vaziyeti tedkik et
miılerdlr. 

Kabine bu gün de toplan· 
mııtır. 



!.AYFA ı 4 TOllltQILI 13 IYLOI. 1931 

F•ıı·aş ? ö'1 ti İhtiyar · 1r-~;~--,-kDIJE-:-.. ı ---:.---------. ••:t-r'l'lı:ı:l'l-t-t:l.'l-l:l-tt:l:l:l:l:lt:1.• 
J H . d ı ı ra ı v 'I TURKDILI tlj ~ ~ 

eyetın en: 1 1 Pazarteılndeo baıko h~r ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ,. 
lnhlıarlar dal reıl cad k 5 "' ':ti.. 

K d ı . d k k k k " ı 1 ailn çı ar. lyaıal ıazete . 1 ili- • . . ~ 
öye al ve "öy için e ı l taı ve 1 l pamu çı rıaı deılnde ön ve arka bııh 11 1 1IJ. K ,C 

bulunan ıu deairmeni tkt ıene müddt:tle icara vnılccek- I çeyl h•vl, btt odalı, ye· ı •ı Yılhiı: 800 Kuruı I JIJ. apila/: 100/)00,000 Türk lirlJSJ .,-
t ir Talıpl~rJn ıeratti anlamak üzere her ıün köy muhtar· 1 nl bir bfna,..klraya verile- Altı Aylıfı:400 • 1 1IJ. Yurd içinde 26 J Şube Ve .fljans ~ 
lığına müracaatları ve müzayedeye ı ıttrak edeceklerin de 1 cekllr. 11 Sayııı: 3 • 1 ~ . Dünyanın Her Tartıfında Muh11birler ~ 
yüzde 7.5 pey a&.çeal olan 45 lirayı llöy . aandıiına yatıra · 1 Tallplerln Adliye daire 11 Günü geçmtı ıayılar 251 ..,... H l k . rr 
rak 21 9 938 çarıamba günG a&f\ t t 4 de köyde yapılacak 1 ıl önünde Pulcu Ômer 'ı' kuruttur. il ~ l er tb(lr (l kzlral l lra~lar·dığer btlcümle h•nka mu· .,,._ 

~ ı ı l 1 ADRES ~' ame eri ilJü ıube erınde kiralılt lııeıalar. .,-
muzayedeye tıtlrak etme eri i in o unur. 1 Uzmana~müracaatları alin 1 : 1 llJ. lhbauız taaarrcf ve kumbara heaaplarmda ikra· ~ --------------------2_ Lolunur. . 11 BALIKESlR 1 ÜRKDILl 1 1'J. mlJeler. rr '"" ___________ ..... ___________ .. ""' ~ 

1 itlıkesir .lıılıisarlclr = fk.ramlyt: Miktarı: ikramiyenin tutarı: ~ 
8 •• 1 .. f •• """' •• 1 J1J. ADEDi LiRA LiRA ~ 
aş11111( u ı· ııgııııf e11: Balıkesir \ liJayet Dııimi "' 1000 ı oOG ~ 

G6ntn ınhıaarlar yaprak tütün bakım evt ıle müdfir- .L~llCU•• DletlJ•J)den•. ~ 
1 

5
2
°
5
°
0 

:
50
oo ~ 

lok blnaaa etrafında yaptmlacak dtrenaj teıtaııh ekııltmeıl LA ..,.. ~ rr 
7 - 9 · 938 gününden itibaren 1 O giin müddetle uza ltıl ı _ Balıkealr - Bandarma yolunun 86+500- 93+600 ~ 10 100 1000 = 
mııhr. üncil kilometreleri araamda ve kapalı zarf uıulıle ihaleal .. 25 50 1250 ~ 

lateldilerln muhammen bedeli olan ( 1418) lira (61) ku yapılacak tamirata tal ip çakmadıXınden bir ay zarfında ...; 30 40 l 200 ~ 
ruı üzerinden yüzde 7.5 teminat akçaılyle 16 • 9 938 ta · ihale edilmek üzere pazarhğa bır:lnlmııtır. ; 40 20 800 -.,_ 
rlhtoe mOaadlf cuma ıüoü aaat 15 ıe kadar Bahkealr G6 z _ Bu itin ketlf bedeli 13.277 ltra 89 kuruı, muvak ~ tOS 6000 ~ 
nen tohllarlarına müracaatları. 1 - 2 kat teminata 9g6 llrad.r. ~ Bu lkramlyeltr lıtr üç ayda bir olmak üz~re ıt · = 
IJalıkeSİI' Tapll SİCİi 3 - Buna atd keıtfoame, keııf hulaıaıı, fıat bodroıu, ~nede dört defa bu miktar uzerindtn kura ile tiağıtı · ~ 

meterej cetvelleri ve malzeme ıraflklerl , huıuat ve fenni )' lacaktır. ilk ktşfdt 1 Eglfı.l 938 dedir. ~ 
1\ llhafıızl ıg"""' llldan• ıartnameler, ekıtltme tartnamesı ve mukavele örneflnden )' ;c 
.. • ibarettir. lıtıyenler bu evrakı Bahkeıir Villyet Daimi En •J. J.J.J.W.W.'iJ.•J."i"i"i"i"i"i"i"i"J"i"J'i"J'I• 

Mevkii: Ctnıl: Hududu: cilmenlnde veya Nafıa M6dürlüiünde görebi lirler. 
Canbazdere Tarla Dofuıu Dervıı ojlu 4 _ lbale, encümenin mutad toplantı günleri olan pa 

Ka,o: 
Hlaaralan ·~~~~~~~~~~~~~~ 

Ze7nel tarlaaı, bata11 zarteıl, pertembe ve cumarteıi günleri ıaat 10 da yapıla· 
Kurudere, poyrazı Der caaından iıtekltlerin OD bin lirahk it yaptıfıoa dair Nafıa 
vtı oflu luzı Fatma, Müd6rlOjüoden ahnmıt ehliyet veatkaal le blrhkte mutad 
lubleaı patika ıaya yol. toplantı günlerinde vilayet makammda m6teıekkll Enc6-

Hudut ve buluoduiu yer yukarıda 1azılı tarla11 30 ıe meni Daimlye miiracaatları tlan olunur. 

~ Okumadan Geçme-1 

1 yiniz Mühimdir. 1 ne 6ore Dervlt oğlu A.bdıden 50 Türk llraaına haricen ıa- 4 -- ) - 303 
tın almak ıurettyle Y enlkaYak köyünden Muıtafa oilu 
Oıman Gülilo ıenelllz malı olduğundan babiıla namına 
ıenet almak lıtedığtndeo mahalline tabkıkat yapmak için 
23 - 9 938 günli memur gönderU~cekUr Bu yer hak
kında tasarruf tddiuında bulunanların bu günler içinde 
yazı ile vlllyet Tapu S.cll Muhafızltğına veyahut mahalli 
ne gelecek memura mOracaatları lüzumu ilin olunur. 

Kayı p maaş lopunu 
246.474 Numaralı maaı 

cüzdanımdan her naıılaa kop· 
muı klnunevvel, lılnunıanf, 
ıubat aylllnoa ald &coponu 
kazaen zayi etmıı olduium 
dan ve yenlılnl almak üzere 
müracaatta bulunduğumdan 

kaybolan lnınno, yani üç 
aylık kopooun hükmü olma· 
dıiı alan olunur. 

Hacııaybi ~mahalle 
ılnde Ylizbaıı Haaan 

Ragıp kar111 
Şazt7e Sabunç 

Balıkesir Vilayet Dainıi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekılltmeye konulan it Edtnclk Belktı yolu 
kal-lmm ioıaatı olup keıt f bfdelt 1988 lira 28 kurut, mu · 
Yakkat teminatı 149 lıra 12 kuruıtur. 

2 - Bu ite aıd ıartname ve evrak tonlardır : 

A - EluJltme ıartoamHl 
B - Fenni ıartname 
C Mukavele öroeil 
D - Keııf cetveli 
H - Bayındırlık ıılerl ıenel ıartnamt>ıl .. 
lıllyenler bu ıartname ve evrakı Vilayet Daımi Enc(l. 

men kalemiade veya Nafıa MüdOrlüAOnde aörebtltrler. 
3 - ihale ~6 eylul tarihine ruthyan pazartesi günü 

aaat 1 O da vılayet makamında m(iteıekktl Daimi Encümen 
huzurunda yapı acaktır. 

4 - Bu ııe girebilmek için ıhale gfioünde uklz gün 
6oce Balıkuır Nafıa MüdOrlüğünden ehil yel veelkaaı al· 
mak lazımdır. 

5 - lıtekltlerln yukarıda 3 ncü maddede yazılı gQo ve 
aaatte muvakkat teminatlarını malaandığına yatırdıklarına 
dair mekbuz 'veya ıayaoı kabul banka mektuplariyle 
birlikte Vilayet Daimi Enclimenlne müracaatları ilan olu -
nur. 4 - 1 310 

Balıkesir İnhisarlar 
Başuıüdürlüğ·iinden 

Ayvalıktan İzmir tnbl ıarlar bakım evlerine kamyonlar. 
la ıevk edilecek (30. 500) kılo idare mali yaprak tütün 
lerln nakli tıı l -9·1938 ıününden lUbaren 15 ı l müddet
le ekıUtmeye konulmuıtur. 

lıteklilerln 15 9-938 tarihine müıadif perıenıbe aOnii 

ıaat 14 de kadar Ayvalık · Bahkealr inhtıarlarına müraca. 
atları. 4 - 1 308 

intihap Encümeni -. .. ~.,~!.,:·:..J.; '3~ .. ~ 
:ı ~ , .... 

Reisliğinden: -- ,s-:.:.:=:s~ 
1 - 1580 Sayılı beledl7e kanununun 34 ncü m•dde ~-~ ...... .. _____... 

ılne tevfıkın aza lntıbabına rey vermtae hakkı olanlarla 
aza lntıhap olunmağa ıa l ihiytti bulunanların beledıy~ce 

ayrı ayrı hazırlanan intihap cetvell~rinden bir ıuretl hü 
ktimet ve belediye kapıama, bir auretl df! umumun ıö ,..,, k ı GB ""' d f., Ik 1 
rebUeceft eıkl belediye meydanlığına aaılmııtır. ~ il ıil ug (:l y ,s-4a ll a rJ. 

2 - Belediye kanununun :JS nci maddutne tedikan ~ i 
lnUhap defterleri 8 9 938 ptrıfmbc aünü Hat ıekızden 1 « Harman zamanı gelmtı olduğundan her ıençberf, 
15·9 938 perı~mbe günü aaat 18 ze kadar (tatil aünlerl "' &ıöylüyii, değirmenciyi ve zabhtdyt düıürıdür<n tı, 
harıç) olmak üzere 6 aün müddetle a11lı kalacaktır. it.. bir buğday çııl"a mak ınut almaktır. Fekat 1atenbul· 

3 - Defterlerin uıh kaldıiı bu altı aün zarfında mün· dan ambalajh a lmak, makinenin ne olduiunu bılme· 
tebtplerirı; tıımlert, hüviyetleri ddterleıde yanht veya mü mektlr. 
kerrer yezılmıt Te hiç yezılmamıı olduiuna daır ileri ıü Biz, Bahkeılrcle ayeğaınzda aıaarafıız ve açık ola· 
receklerl itırazl ar 15 eylQl perıuıı be günü aaat 18 ze rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkaaınıD 
kadar ıntıhap encOmtnlııce kalul edtlEcl'lııtı r . ~undan 100- buğday çalka maklneluint bu ıene de lıtanbul flatıP · 

1 ra itiraz ıddtuı dtnleomn. lntıhep encOıntnl aalAhtyell da. dan )üzde yirmi ve yhml bet nokaanlle ve ehven 
hilındekl taahth11ta 16 eylQI tarıh ı nden 20 eylül tarihine ftatla ıatılmaktayız. · . 

kadar bıtırecek ve ıtirazıar varid aöıülmedljl takdırde red· 
dı mutazammıo karann ıurtU mulertze uıulen tebliğ olu 
nacaktu. 

4 - intihap encümeninin kararına razı olmayaların 20 
eylQden 23 eylul tarıhine kadar kararan uıulen teblığt 

tarthloden itibaren ilç ~ün zarfında mahall i mahkemel aa 
llyulne lntı hııp encümeni kararlyle btrlıkte müracaatla 
itiraz etmeie hakları vardır. Bu nıüddd bıtttkten fOnra 
IUraz hakkı kalmaz 

Yukarıda dört maddede ıöaterllen huıuıat müntehip 
lerln maldmu olmak üzere tlao olunur. 

3 -· - 309 

4, 5, 6 Numarahları, tek Ye iki parçalı clnılerl 

de mevcuttur. 

Mahıulata 9 kııma ayırır, katlyen yabancı madde 
bırakmaz. 1 Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda · 

Bedell için de ayrtca kolaylık göıterlllr. 

MAKiNELERİN Y APTl~I iŞ M!KT ARI: 

No:4 5 6 
8<ıı·ıköy N•thiyesi 1 Balıkesir Belediye 
DerekÖ)' l\tl uht«a rlığınd<ın: lliy<asetiııdeıı: 

1 
1 ~- 11 
'Vı Sa~ lte vapt.ı ı"r ı is miktarı- 250 500 600 ~ 
(ır • ~ ~ • ' , 

~ kilo mahsul <;alkar. 

KöyümDzde yapılacak köy konaiı fçfD Ahnı tt lcızı Ha· 
ıibe ve oğlu Nurlye ald ev iıtlm lik edt l mtı ve makamı 

aldlnce de karar tudika lkUran etmlt olma11nı haber alan 
ev aahlplcri muamelatı aerl bnakmak emelıyle ıemtl meç · ı 
hule gittıklerlnden keodilertne tebllğat yapılamamıtllr. Teb· 
llğ makamına kaim olmak 6zere aazete ile tllnına mec- 1 

· buriyet ha11I olduğundan ilk ilan tarıblndeo itibaren oo bet 1 

gün zarfında gelip paralarını almaları ve bir itirazları var· 
1 

aa ıerdetmelerl akıl takdirde lıtimlak muamel~ıtntn te 
kemmfil etmlt addedlleceil ılan olunur. 

•-t-313 

Numaraıı: Ctnı ı : MevJdi: 
17J Maiaza Örücüler 
176 

" 
Turan 

1'77 • " 
178 

" " 179 " " 
Yukarıda numera ve mevkılerl yazı l ı bet adet belediye 

akaratının 938 yılı tcırına ta ılp çılimadığmdıı" 10 gün 
temdid ile mQzayldelerlnin 16-9 938 cuma. gün6 ıaat 15 
de Belediye EncQmanlnde icra edılecell ilan olunur. 

3 - 1-311 

1 P,hmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeş/er 

1 llalıkeılr: Çivicfler çarşısı No: 12 '11 
~ Demirciler Çarşısı No: 63 ~ 
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