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Almanyada, Eylülde Hizmet 
Maddeti Biten Askerlerin Ter

his Edilmiyeceği Reamf'n 
Bildirildi. 

Sirketi Hayriye de De
nizbanka Geçiyor .. 

Hatk Partisi mesıl proğr1-
m1n1 tesbit etti. 

Ankara, 1 (A..A) - Ha· 

tay Halk Parttıi bir be1an· 

name neıretmlı, Hataya 

Hariciye nızuı CJnevreya 
gidil or. 

Bükreı. 1 (Radyo) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı Pet · 
reıko Komnen, eyl6.6n on 
lktılnde topl•nacak olan 
uluıtar ıoıyeteıl aıambleal · 
nln 18 ncl içtima devrealn · 
de hazır bulunmak O:aere 
buıiln Cfne•reye hareket 
etmııur. 

laniz Ylllırındı iıliyan bÖİÖİİ gıın lar diri yıl içindı Girid aaileri 
k mahkdm oldu. 

tııııın yınilınıca . Auna, ı (A. .A.) - Han,. 

l.t•nbut, l - Ticaret ıe· \ purlar tnıa e t t 1 r t le- tıyanı maznunla11adan ikinci 
-tl•rıaaızde çahıanlaran ma· çektir. Dart yıl içinde tek ıetlnlo de mahkemeıl blt 
'11•tııauı art1rılma11na De· eıkl gemi baralulmıyacak b6· mtıttr. Kocaıaıelaklı •e Ye· 
-.,.,_ıak müdirUiiOnce ka. tün deniz hatlarında yeni royaalı, ııJabeD Jlrmtıer 
"'" •erllmııttr. inıa ettlrllmtı ıeri ıemller aeae karele, beıka btr Y • • 

lıt•ıabuldald Şirketi Ha, ltletllecektlr. royanlı ve Sımutopuloı oa· 
tl1e d D b k lıtanbul, 1 ~ Deniz kur · beıer Hnere, V aıll Metak-
c: •- e eniz an • ıeçe. lb b bQ k aoı yedi ıeneJeı Krleto Mao· 
'•Ut. Şirketin taaftyealae mayd • aykı l aBrpM hroıu ul· k d dil 

)•lcııada mao an ve 11 . e met A 1 ta .. , art ıeneye, er 
let. baılanacaktır. Tuiamlralllğa, yarbaJ Mıthatıl 38 kiti de lkl eeneJe mab-

•but . Yalova Hfer· Necati Y• Nara de albaJ· kam edilmtıUr. ao Kit' ... 
h ............ . 

Aynı mevzu hakkında 

Matla ıazetealnln muhabiri 
ıöyle yazıyor: 

Zannedlldlilne ıöre, Noel 
Charleı, Çekoılovak meaele· 
ıtle bunun beynelmilel aldı· 
lerlne temaa etmlıtlr. hal ya · 
nın eıaHD Çekoılo•akra 
meaeleılnde açıkça tlln et · 
mtı olduju bıtaraflıjıaı mu· 
hefaza etmek arauıunda ltu· 
lunmaaıaa dair o!an laaberler 
din •ktam Romadan abaaa 
mal6maha da mllalm lsıımı· 
nı teıktl etmekte41r. 

SüdetAlmanlarına Geniş 
imtiyazlar Veriliyor •. 
Çekoılovakya Ba,vekıli Sadet/ere Yeni Bir 
Muhtıra Verdi. Franaa, Orta Avrupa Vaziye

tini Ehemmiyetle Takip Ediyor. 
Prağ, 1 (Radyo) - Baı· 

vekil Milin Hodza, Südet 
A imanları le yeniden baıhya · 
cak mOzakerelere eıaa ola· 
cak huıu .. ı. muhteva mub 
hrayı, buıün Sidet Alman 
lar1 m6me11ıllerıne vermlt 
tir. Muhtıranın muhte•lyalt, 
tamameo ıızlt tutulmakta 
dar. Bununla beraber, yeni 
muhtırada, Siidet Almanla 
rına ıenlf mtkyaıta imtiyaz· 
lar verilmekte oldufu ıöy · 
leni yor 

Siidetlertn, bu muhtarayı 

aldıktan ıonra ne cevap ve 
receklert belli deflldtr. 

Parlı: 1 (A.A.) - Naz1r 
lar mecllaloln toplant111nda 
•ermlt olduiu izahat a1ra
aıoda B. Bonne, beynelmilel 
meıelelerl sözden ıeçlrmtı · 
tir 

f'ranaanın Çekoılovak:ra 
meselesi kar111ıadakl vaziye 
U dettımiı dejtidtr. Bu ae· 
hepten dol8Jl Pariı, Prala 
kartı ıtrııılmlt olaa taah · 
büdlerl hatırlatauk' mahl· 
yette Berlın bGkumell nez· 
dinde bir leıebbülle lıulun· 

ınaiı lüzumıuz addetmekte· 
dır. Pariıle, Londra araıın · 
dakJ temaı bakidir. Pariı 
...... u ..... ,.. .. ...... 

tarma aahaaındakl meıalıinln 
mu•aff aldyetle netleeleneee-
i•nden 6mıtvardır. Bu mü· 
nuebetle lngılterenln ıarfet· 
mekte olduğu f aallyetan ai 
uatoı ayı içinde Alman b6· 
kiimett nezdlode yapılmıı 
olan 'fe ıımdiye kadar her 
kesin meçhulu bulanan ıkt 
teıebb6ı ıuretlnde tecelli et 
mtı olduiu kaydedılmektedlr. 

Praf, 1 (A.A.) - A.lmaa-
yanın Prai aeflrl ha· 

Elazıgda 

IOyBk grç~tresmi yıp ldı. 
Ankara, 1 f A.A.) - DGn 

Ellzııda bOyGk askeri ıeçıt
reıml yapılmıı. Genelkur· 
maJ Baıkanı Maraıa! Fe•zl 
Çakmak, seçltreamlnden öne• 
halke•lnde ateıemlllterlerl 
kabul etmlılerdtr. 

rlclye nazareUne yeni Amiral Horti 
bir proteıto notaıı vermtı-
tlr. Bu haberi veren çiftçi 

Yeakov ı•zetut Alman im· IUdlPllllJI dlR~Ü. 
paratorluk orduıu hakkında 

Budapeıte, 1 (A.A.)-Na. 
iki Çekoılovak ıazeteılnde ip Amiral tlortl, alqam Al-
çıkan btr makalenin bu no· manyadaa buraJa ıelmtıtlr. 
tanm •erllmealoe ıebep ol· Mumalleyht blmll olan •apur 
dulunu yazmaktadar. Alman ıaat 17 de Tuna rıhtımına 
makamlarının verdtklerl no· yanatmtthr. Yafmurua ild· 
tada Beneıten de bahsettik· detle J•fmaaına ralm•• 
lerl ıöylennıektedır . halk Naibi alkıılamı1a ıel-

Praf, 1 (A .A ) -- Emin mtıttr . Naip bGUia naaarlar 
bir menbadan öfrentldliine •e .ayaıi rical tarafaadan 
ı6re, Haynlayo1D murahhas· karıılanmııtır. 

&arına yenı tekllfler 1apıl· f ı'nlındr'yı ı•r•ı''tler'ı 
mııhr. Bu ıuretle kati bir il li V 
ıafba,a ıtrllm•ı oluyor. Tek· Ankara, 1 (AA.) - Fla· 
ltflerla mahiyeti mektam tu · lindlya g6reıç•lerl lıtanbula 
tatmakla beraher Pral hl· ıelmtıtır. Bu cumartesi An· 
kOmetlnlo genlı mlk1aıta fe· karada Tlrktye. Fınlladtye 
dakirlıklardf baluadutu 101 J ...... mllll takım _.. · ........... .......... ........... . 



SAYFA : 1 

Sovye 
Gene 

Sovyetler Bırllll halk ko 
mlıerlerl konıeyi, 1939 ıe· 

neal kinuosanlılnde Sov
yetler Birllfinde genel nüfuı 
ıayımı yapılmaaını kararlaı· 

hrmıı bulunmaktadır. 
Bu ıenel aayım, Sovyet· 

ler Bir lifinde nüfusun mık · 
tarı, ıoıyal balumdın , sanat, 
mllltyet, yaı ve aynı za 
manda kiUtürel ıevlye ba 
kımından terekkübü hakkın· 
da doğru malCimah verecek· 
tir. 

Sovyetler Btrltğl halkı, g6-
rülmemfı derecede çabuk 
bir ıurette artmaktadır. Ar· 
bf nlıbeU, ıenevi, bütün 
Fenllndıyanın nüfuıuna (Ta
kriben 8,5 milyon) muadil
dir. Dolum miktarı her ıe
ne fazlalaımaktadar. 1937 
Senesi dahilinde kaydedilen 
dojumlar, 1936 aeoeal do 
iumlarma nazaran yüzde 18 
bir tezayQd arzeylemektedtr. 
Buna mukabil, •cfly&t, bü· 
yük bir hızla azalmaktadır, 
neteklm 1937 veflyatı, 1913 
veflyatına nazaran yüzde 40 
bir tedenni glhtermektedlr. 

Genel nüfus aayımı, 1939 
kinunaanlılnde bütün Sov
yetler Btrhilnde aynı za· 
manda y11pılıcak ve Sovyet 
vatandeıı veyehut yaban
ca b610n halkı likadar ey· 
llyecektır. 

Sovyetler Bırl•il hl'llk ko · 
mi erleri konıe.yl, t 937 ıe· 

neıınde yapıl•n genel nüfuı 
sayımında bazı yolıuzluklar 

oldufunu ıstatlıtık genel di
rektörlüğünün en baalt lıta 
tlıtık prenıtplerlnl nazarı 

dikkate almamıı ve hüku 
metin verdiği' tahmah tatbik 
eylememlı bu lunduğunu •e 
bir çok vatandaı gruplarının 
llıtelere yazılmadığmı kabul 
eylemlı ve bunun üzerine 
dır ki 1939 l&lnunıanısı sa 
yımını emreylemtıtlr. 

1939 Genel nüfuı ıayımı, 
muazzam bir lıtallstlk eıerl 

teıkll eyllyecektır Bu tote 
40U 000 ıayım memuru ile 
kootrolar kulJanılacektır. 

Sayım, ı~btrlerde 17 lnun . 
aani aabahı saat 8 de 
beılıyacak ve 7 ıün ıürecek, 
k61lerde •ıe aynı ıün aynı 

aaatte baılıyacak, fakat 
IO aOn devam edecektir. 
Sayım - varakalannda 16 

sual vardar. 
Bu aayımın neticeleri, 

üçüncO bet yıllık plan devre· 
ıl dahilinde ekonomik ve 
k ültOrel yapıcılıiın en kıy· 
metli bir ve11kaıını teıkll 

edecektir. Bu 'neticeler, ylr· 
mi bir ıene zarfında ekono· 
mlk, kültürel ve ısoıyal ba
kımlardan kaydedtlmtı bu · 
lunan terakkileri bariz ıu 

rette ıöısterecekttr. 

Sovyetler Birliğinde turizm. 
Her ıene, on binlerce lıçı , 

memur ve talebe, Sovyetler 
Bir lifinde tatillerini aazme · 
lere, ıeyabatlara tahılı ey 

lemektedtr Kııın kayak ile, 
yazıa da vapur, blıtklet, at · 
la veyahut yay olarak 
memleketin en Qcra köıele· 
rtoe kadar ıokulmaktadır . 

Turizm hareketi, Sovyet 
ler Btrltifode çok mühim 
bir ıurette ıentolemltlir. So• 
yet hOk<hnetl v ıoyeal te 

d 

ıekküller, turfzmt kuvvetle 
teıvfk etmektedir bu sene 
zıufınde, Sovyet ıendıkaları 
bu tıe 50 mlyon ruble tah 
ılı eylemlıtır Turiıt ev 
lerl ve kampları vücude 
getirilmesine büyük maaraf
lar edilmektedir. Sovyetler 
Birhğin~n btr çok mıntıka 
lannda bu ev ve kapmlardan 
çok miktarda bulunmaktadır. 

Alplnizmtn lnkltafına 
da büyük blmetler ıarfe · 

dilmektedlr. Altay dığlarm 
da, Kafkasya ve Pamir dal · 
lorında, Elbruz, Kazbek, 
Lento tepelerinde bir çok 
datcılık kampları lnıa edil· 
mit veya but halen in a edil· 
mekte bulunmuttur D ğcılık 
So•yetler Bırlığ ı nde artık 
harcıAlem olmuıtur . Bınler 
ce genç, her ıeoe daf mt 
karlarla örtülü doflara ııt 
mekte ve vaktiyle çıkıloıaz 

ve aıılmaz tellkkl edilen 
tepeleri fetheylemektedlr. 
Geçen ıene. Elbruz, Kazbeh: 
L~nln, Staltn gibi Sovyetler 
Bırltğ lnln en yükıelc tepele
rine 15.000 kiti çıkmııtır. 

Son seneler z rf ında grup 
halinde yükıek tepelere hr 
maoma taammüm eylemlı· 
tir· 

Sovyct turlıtlerlnhı ihti
yaçlarını dahft iyi bir surette 
kerıılamak üzere. bu uı;f btr 
turizm idareıl teıls edılmlt 

tir. Bu idare, turizm ıefer 
lerl tertip evlemekte ve tu · 
rtıtlere vapur, çadır veıalr 
lüzumlu ıeylerl bulup ver · 
mektedlr 

Tecrü~evi ıaha~et nsti· 
lüsünün ~eyetleri. 

Sovyetler Bırltsı tecrübevl 
tababet enıtitüdi. memleke
tin muhtelıf mıotakalarına 
bir çok ilmi heyetler gön 
dermit bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, beı 
ıeneden beri Kafkasyada El 
bruz daf1nın üıt kmmlaun 
da, yüluek araztde oturma· 
nm lnıan bünyeainde vücu· 
de getlrdlil tehavuüllerl ted
kık eylemektedir. Bu heye· 
tlo bu seneki çalıımalarmın 
hedefi, lnaanın yükıek ara
ziye alııma11 meselesi ve bu 
mıntakalarda lilzumlu tegad· 
dl r .. jtmtnln tesbill itidir. 

Enıtıtünün dıfer bir he
yeti, Baykal gölüoüo ıark 

mıntakasında çahımakta ve 
burad , mafaallar1 yumuı~~ 
tan vahim bir hastalık (ize · 
rinde tedkıkler yapmaktadır. 

Üçüncü bir heyet, Tür· 
kiıtanda malarya ile müca
dele etmektedir. Burada, 
gayetle ıavanı hayret bir 
hldtse ön6nde bulunulmak 
tadır . Amudarya nehrinin 
mtınsabı civarında iki mın· 

taka mevcuttur, bu her iki 
mıntakada da ılvrlıfnek 

kaynamaktadır. f akııt, bu 
mantakaların birinde halkın 
çok bQyük bir ekseriyeti 
11tmadan muztarlp iken di· 
ier mıntak da 11tma vakaeı 
pek nadirdir. Heyet, i tc· bu 
ıene, bu ıayanı hayret ha 
dleenln ıebeplerlnl uaıtır 
maktadır. 

Kırım, Türkmenlıtan ve 
Tacllstıtandakl heyetler, ll · 
füdln ve Marısllya hummaaa 
denen dlier bir haet hlıo 
tnı nda h 111 ettlfil bir ta 
kım tıklerfo I& lesi çar !eri 
nl ar thrmaktadu. 
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' .. 
Talebe Kuru

u Toplantısı. 
Büyükleri
mizin Teşek

kürleri .. 

'Belediyelere ve- Göçmenler 
rilecek depo- ~ . 

Balıkesir yükıek tahııl 

talebi'! kurumu umumi he· 
yeti ıeçen h fta toplanmıı 
ve nlzamnıuneclekl tadilatı 

t~ıbtt etmek üzere bt r ko· 
misyon 1eçmietl. 

Bu komiıyon çahgmala 
rını dün bltlrmlt ve yeni 
tekit tHblt etmtıttr . 

Kurum umumi heyeti bu 
akıam eaat 2t de Halkevln
de toplanacak ve komiıyo
nun projeılnl tedklk ederek 
Balıkesir merkez idare he
yetfnl seçecektir. 

Bu akıamkl toplantıytı 
geçen haftakt toplantıda bu 
lunan Ankara, lstanbul. yilk · 
ıek mektep ve Onlvenlte 
talebeleri, ıehrlmlz lisesinden 
bu yıl mezun olanlarla llıe 

oto son sınıf talebeleri ve 
talebe ve1ılerl davetlıdtrler . 

Dur k 
Nahiyesinde 
Çalışmalar. 

Durak, (Huıuei) - K ep 

eüd ve Durak nahiyeleri 
arumdAki ıosa muntazam 

bfr ıektldedlr. Arabalar it · 
le mekte ve rehııt bir yolcu 

luklc Kepıütten Ouroğa gl · 
dllmektedır. 

N biye müdürQ 8. Seda 
dm geyretıle bu yıl lı ôy· 
lere bır çok ağaç dıktlmfıttr. 

İeaalanı köyünde beı ıı· 
nafta blr mektep lnoaaına 

yakında beılanecektır 

Durak nahiye merkezinde 
de bir heyet odası yapılnıa
ıına baılanmııtır. 

Abone Ücretini 
Vermiyen Rad
yo Sahipleri •. 

Posta ve telgraf umum 
müdürlüğll bu ayın on be 

ıtoe kadar radyo ücretlerini 
vermemıı olan abonelerin 

mahkemeye tevdi edılmek 

ü.ıere bütün merkezlerden 

liıtelerlnl toplamııhr Bu gl 
bi aboneler hakkında 322.2 

aııyılı telıız kanununun 38 
ncl maddeıılnln üçilncü fık· 

raıı mucibince muamele ya · 
pılacaktır. 

Kanunun bu huıulta koy· 
duğu ceza 25 liradan 250 
liraya kadar par cezaııdır 

---ı'i)llı c -

Hususi der 
ı;erenler •. 

Gazetelere ilin vermek 
suretiyle veya huıusi ıekllde 
t lebe bul rak hususi derıı 

verenlerin ııkı ıurctte takip 
edller k haklarında kanuni 
muameleye glrfv\lme i Kili 
tor 8!1.kanlıftındao vilayetle 
re btldırılmtıtır. 

Bundan tıonra rubııaloame 
alm d n v uıulo dalreılnde 
vergi vermed o hmuıl d re 
v rmek keti ıurette 1asak 
dtlmtıtlr 

30 Aiuıtoı zafer bay
ramı münaaebetıle Beledi 
ye tarafından kendılert

ne çekilen telgraflara 
Be§vekıltmız B Celal Ba· 
yar, Dahiliye Veletli ve 
C H P. Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kava, aıağıdakl 
cevaplerı vermtılerdlr: 

B. Naci Kodanaz: Bele 
diye relıl. 

- BALIKESiR -
Zaf tr bayramı müna· 

s·ebellle çektlğlrılz tebrik 
telgrafını aldım. İnkildp 
ve lerakklmlzin meınedl 
ni teşkil eden bu bayra 
mı bilmukabele t~brlk ve 
ttştkklirle srvi.ıcinlzt iş 
llrak ederim. 

Baıvektl 

Celal Bayar 
B Necl Kodanaz: Bele 

diye relıl. 

-BALIKESIR -
Ulu Şefimiz Atatıirkıin 

uaraltığı harikalarla Ttirk 
kahramanlığı ut ldartsi· 
nin tecellisi olan. Ttirktin 
tarihine şanlı say/ alar 
açan büyıik milli zaferin 
yılddnıimlimi kutlular 
saygılarımı sımcırım. 

Dahtlive Vekili ve 
C. H P. G. S. 

Şükrü Kaya 
! 

Tohum tevzii 1 

iş · intizama so· 
kuluyor. 

Ztraat Vekaleti, çiftçileri· 
mlze iyi evsafta tohum tev · 
zU itini bir proiram altanıı 
almıyn. ve genııtetmlye ka 
rar verml@ ve bu yolda mü· 1 
btm tedbirler ittihaz etmlf 
Ur . 

Yurddaki b.ir çok çiftçiler 
ekecek iyi ctn11 tohum bul 
m kta müıkülat çekmekte 
dtrler. Bunların eskldenberl 
yaptakları kendi zlraatlerl 
mahıulü tohumlarla da iyi 
netice alınamamaktadır. Bu 
yüzden memlekette bol mlk. 
tarda ve ihraç edtlmeğe el · 
verlıli iyi clnı buğday ve 
bira imaline mahıuıı yülıaek 
kalitede arpa yetrıtlrmek 

kabil olamamakta ve ancak 
bazı mınt11krL çlftçller. tara · 
fındrm tatbll' edtleı:ı iyi usul 
lerle ve az mll<dorda elde 
edilmektedir 

Bir kııım mantako.larda 
Zira t Vekiletlnln tohuın Is 
lah istasyonlarında yettıtıri -
len tyi ve y\ikeek vasıflı to· 
humlar, köylü tle mübadele 
edilmek sureule daiıtılmek · 
ta ve bu utu1den iyi netice 
ler nlınmaktedır. Buna ilave 
olarak yent mahıul yetltll 
renlerden tohumluk tedarik 
edil er k bozuk ve fena to 
huml rla dcğiıttrılme&I eaası 
(lzerinde de yeot teıebbüı 

le re be ıla nmıotır. 
Satın alınacak iyi tohum 

hu, gen bu mıntak 1 rdakt 
bozuk tohumlarla dcil Ural 

k t9l çtftç,lere miloaılp 

zito paraları. Kazanç rngısınden ne ŞB· 
kilde muaf olacaklar On sene içinde sahibi çık-

mıyan tlrket ve müe11eıe 

lerrlekl depozito paralarının 
mahalli belediyelere veril · 
mest hakkında hnkumet bir 
kanun projeıl hazırlamış-

tar. 
Projeye göre ıu taalesl, 

hava ı•zı ve elektrik tevztt 
gibi amme hizmetlerini ifa 
etmek (bere teıekk ül eden 
veya bu hizmetleri doiru 
dan dolruya lf a cyltyen 
ılrket, idare, müe11ese ve 
dairelere müıterllerl tarafın· 
dan abone kaydı için depo· 
zlto akçeıl ve uhtplerlne 
lıdeıt lazımgeldtil tarihten 
itibaren on sene geçttil hııl· 

de aranılmamıı olan par 
ve bu mahiyette lnym~tler, 

bllrkmlı faizleriyle b!rllkte 
bu müddetin bitmesinden 
lttbaren altı ay içinde yuka 
rıda bııhlı mevzuu teıekkül 
ler tarafından aahiplerlnfn 

ia!m ve hüvlt•etlert ve hak · 
lanmn hııHğ olduiu mtlıtar 

gösterilmek suretiyle taozlm 
edi lecek bfr cetvel tle ma
halli belediyelere verllece\,. 

Ur. 
Bu kanunun neırl torlhto 

de tlrkellerle idare, mües
ıese ve daireler elinde bu 
lunup ladeıl lazımıeldtğl 
tarihten itibaren on aene 
geçen bu gibi haklar hak· 
kında da bu hüküm tatbik 
edilecektir 

M halli belediyelerine cet 
veliyle birlikte verilecek bu 

aıbı haldar ıırkctlerle idare 
müenue ve daireler tara 

fanda o tevdi tarihinden iti· 
boren iki ıene müddetle 

muhafaza ve bu zaman 
lç lnd~ eahtp ve~·· varislerini 

tahkike çalııına la beraber 
her ene batı SGhtplerf F,c' a 

na t blifet yepıl e cak ve 
gtızetelerle de mahtp V"Y~ 

Maliye Vekaleti, lıkin ka· 
oununun 37 net maddesinde· 
ki kazanç vera ' ıl muafiyeti 
nln mebdei hakkında teıkl • 
18.tıoa bir l:aahname ıönder· 
mfıtır . 

lzohn mede vergiden iı· 

tlıoanın tatbik sureti ıöyle 
anlatılmaktadır: 

Beyanname uıullle vey• 
l15:al ettlil mahallin ıayrl 
safi Iradı üzerinden verııye 

tabi bir itle ı1t1gat eden bir 
muhacirin mıntılcaya lıkln 

edilml§ olduiu taktirde yer· 
leotlriidı~ı takvim yılının 
ıonundan baılayarak beı yıl 
ve ikinci mıntıkaya lıkin edil· 
mtı olduğu takdirde yurd· 
landığı takvim yılının lıao1od• 
baıhyarak üç yıl kezaoÇ 
vergiıinden muaf tutulma•• 
lazım ıellr. Aynı ıuretle biz• 
met erbabı vaziyetinde bu· 
lunan veya ıündellk ıayrl· 
safı kannç üzerinden ver· 
fılye tlbl olan bir muhaclrl11 
de btrlnc:I mıntıkada yerleı· 
tlrlld ığı t kvlm yılının ııo· 

nundan baılıyarak beo yıl, 
ikinci mıohkada .Yerleıt1rıl· 
diğl meli yılın ba mdan bat• 
lı)·arak üç yıl kazanç ver· 
glsloden iaUınıuı icap eder· 

Bir okuyucunun dileği: 

Balya okuyucularınuzdao 
Bay (K.), bize ıanderd•I• btr 
mektupta, kuada, bazı ha1· 
vaularıo rastgele iki tarafta 
doi&ıtıklarını ve mahıulata 
zarar verdıklerlnl bildirmek· 
tedir. 

Ç lııkan Balya beledıre 
sinin bu hale bir çare bula' 

cağım umarız 

ı~BUl RADYOSU1 
· 2 - EytUI - 1938 cuma 

v riolerlolo belediyeye mü 
raceetları ılln olunacnt tı r Ô~LE NEŞRİ YA Ti: 

Bu hükilmlere riayet etml l2. 30: Plakla Türk 11111
• 

yen 1 ırket, idare müesaese ıs l ldıl. 12 50: Havadlı. 13 OS: 
Plakla Türk muılkl ı, JJ.30: 

ve daireler vermlyc mecbur Muhtelif plak neırlyatr. 14: 
oldukluı parayı üç mlıll 

Son. 
tazminatla btrlıkte ödemi>·~ AKŞAM NEŞRlYATI: 
mahküm edılecekllr. tı) 

Proje, ncırl tarihinden yü· 
rürlüfe girecek ve hüküm· 
lerlni Adliye, Dabtli3ıe, Ma· 
lıye Vekilleri tatbik ede 
ceklerdı r . 

ÖIUm 
inhisarlar zlroat ıubeslnde 

memur 8 . Ahmet Kedri K.ek
hk, uzun zamandanberi 
müptela olduiu ha1talıktan 

kurtulemıyıuak dün vefat 

18 30: Danı muılklıl (Pil · 
18 50: Konferanı: Selim Sır· 
rı Trırcan tarafından. 19. ıs: 
Danı muıılkfıl (Plak) . 19,30: 

Konferans: Havacılık hafit'' 
İı, Ha va Kurumu nooı•P' 
Behçet Kemal. 19 55: Bor•' 
haherlerl. 20: 8aat ayarı: 
Grenvfç rasathandnden oa"' 
len Vedia Rtza ve arkedat 
ları tarafından Türk mueık~. 
ıt ve halk ııırkılara . 20.4 ' 
Hava raporu . 20 43: .ÔctJer 
Rıza Doğrul tarafıod•" 

etmf Ur. 
Ailesi efradına 

hiı dileriz 

baosai Arapça ıöylev . 21: Saat tıf61 
n Orkuıtr . 21.30: Nıb• 
Aıım ve arkadaıları tarafıo~ 
dan Türk muıtkı 1 ve hal 

bir beodelle ısatıl11caktır Bu ıarkıiarı . 4! 2 1 O: Ajanı h' 
yıl içinde dört bin ton bir berlerl. 22.20: Halk tnrkO 
lık rpa ve beı bin too bu ~ 1 

lerl: Şab o Soyalr ve Baf'~ 
d y tohumlu u s tın alın~ · 1 Soy k 22 50: Son haberle 

rak kôyl6ye ucuı.: fiatl da · I ve !ert al giloOn pro rı011 

iıtda kttr. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Karı Ve Kocanın Borclarına 

:t 

Aid Tedbirler. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
110-

161 nci maddede karı ve 
kocadan biri atle vazıfelerJnl 
lhnıal eder veya diğerini 
tehlikeye, hacalete veya za 
rara maruz bırakıraa müte 
eıılr olan tarafın hlklmln mü 
dahaleılnl telep edeblleceoğl -
111 162 net maddede dahi karı 
ve kocadan her biri müı
lerek hayatm devamı yüz6n· 
den ııhbatı, ıöhretl, terak· 
lcııı ciddi surette tehlikeye 
doıuııo mGddetçe ayrı bır 
l'Deılcen edlnebll~c~ğl bildi 
rllmtıtt. Bu madde1erl takt 
ben gelen 163 ncO madde 
lıe (koca, aile vazifelerini 
lbnıal ederae karı ve kocanın 
lballaranı idare huıuıunda 
kabul ettikleri uıul ııe olur 
ıa o•ıun hlldm kar1 Ye ko· 
canın borçlularına borçları-

nın tamamını Yeya bir k11 
lllını karıya ödemelerini emir 
eder.) lıte, baıh ba11na bir 
f •icra ve bir hnkmü clmi 
bulunan bu maddede koca 
1 ı ve tıret, kumar veaalre 
atbı kazanç ve servetini eri· 
tip çürütQcG bir hale• lnhl
Qıakı yüzQnden karı Ye ço 
culcların muhtaç oldukları 
hıf•lc ve iste ve thtlyactth 
tnGbremel ııalrt!de ihmal et
tljı taktirde karı ve koca 
aralarında mal birliği, mal 
'Yrılıfı veaelre gtbt fdMel 
ernvale mütealltk tekarrür 
"e teavvGn eden 
Uıut ne ıekll ve ne ıu · 
retle otursa olsun karı, h&kl 
tne müracalll ettlfl taktirde 

~ltctm kuı ye kocaam horç· 
ularena borçlarının tamamı · 
Ilı veya bir k11mm1 kıuıya 
Ödemelerini emereder. 
Şu halt nevuma kocayı 

1•r1ıfatından dolayı paraya 
' 1 •Grmelcten men etmekte 
~1 1balc1a beraber bir taraftan 

' vazlfesfnl ifa etmtyen 
kocanın tf avı vazlfeve davı-
ll tazammun etmektedir Şu 
~Utmele mutlak ıurette her 

mal ve teaevyüpten dolavı 
:Yapılamaz. Bundan evvelkt 
llııadde ıerhlnde ıuzedtldiii 
b~çbıle ihmal ye teaevvü· 

Gn bu ıtbl tedablr 
lttıh,.~ını icap ettfrict 
~lddi ve haizi ehemmiyet 

1~• ff'lctl ve ıurette olmaaı 
lr 'lı11Jd1r Btnaenale,h hlklm, 
adının mGracaat ve talebi· 

ili b trıuvafıkı hal Ye maala 
t •t l~rdiilil takdirde gsze· 
be ile 1>orç1u1ara tlln ve th-
'' ıurettle borçlarının ta

~9lrıın1 veva btr kıımını 
•dıne h~ıvlve eotmelerlnl 

~l't\I 
bn " •• lcevftvetten bu veç-
td e borçluları h"bertfar 

er. lıbu ihbar ve ıllnrlan 
10tır 1 k ' borçlulıu borç arını 
"''Ya vermeylpte yine L:o c:,,_ 

~d •ertr1ene borçl11rın1 
le 'tntı ıayılmıyarak tekrar 
•tıy t 1 a teavlveve mecbur tu· 

b~ Urlar. lıterlerae koca aleh-

1 ile '•Urdad daya11 açabilir
~.. 8 

ile orçlular ne kocaya •e 
~t de karıya teıvlyel deyfn 
bo"'~dllderl takdirde kara 

1111 tç ula,. aleyhine muhal<e 

tı,?e lburacaatla tabıllt es· 
"' •nuı tahta bOkme alın· 
~1'- 1 leUyeblltr. 

k lktıne ve mahkemeye 
~~>'dı lbutlak defUdtr. Ka· 
ı,: diler alacak:ıtar gibi 
tt l Ve lfllı dalreglne mQ 

'-atla deynın clheu neıet 

zlyetl hazaraaına nazaran 
haciz veya lfliu yolile taki
batta da bulunabilir. 

Mevzuu bahılmfz olan 
J 63 nen maddede kara ve ko · 
ca, mallarını idare buıuıun
da kabul ettikleri uıul ne 
oluna olıun d6nmealnc na · 
zarao her ne kadar yakında 
g6recekaek de mevzua taal 
laku itibarile burada da uıul 
ve idareden btra:ı bahlıle 
bunlara ald mevaddı lrae 
etmeil faldedeo halt ıör
mOvorum. 

170 ncl maddede karı 
ve koca evlenme muka -
velenameatle kanunda mu 
ayyen dlfer uıullerden blrt 
nl kabul etmedtlclerl taktir· 
de •eya kabul edipte ka 
nunda gcS.terllenlerden biri· 
nfn hudOıü halinde arala 
rmda mol ayrılalı cereyın 
eder Bu maddeyi takip 
eden 171, 172. 173. 174, 175, 
180, 198, 203, 213 ve 237 
net maddelerin mütaleuını 
tavılye ederim. 

- SONU VAR -
--·-..... .. ---

Beyaz deniz - Baff ı~ de
nizi kanah. 

Sav yf'tier Blrltğfnfn otma 
llnde, beyaz deniz tle baltık 
denizi areaında "Stello,, ka· 
nalının açılaıından beri tam 
bet ıene ıeçmlı bulunmak 
tadır. 

227 Kilometre uzunluğu 
bulunan ve yirmi ay glbl 
rekor teılctl eden bir zaman. 
içinde yapılan bu muazza~ 
htdroteknik eaerln kurulu 
ıundan beri kolayca aeyrlne 
müıaade etttil etya muaz
zam bir yelcün tutmaktadır: 

6.293.ooo ton. 
Bu k11a ve kolay yol ile 

ftmalden cenuba odun, al 
batr, apatit veıalr maden 
ler, cenuptan tlmale de tu:r, 
petrol ve buğday tafınmak· 
tadır. 

Bu kanalda ııltyen gemi 
ler, yalnız bu lıırnal üzerin 
de ,.e civarında kain limon
lara değil, fakat aynı za · 
manda Lenfngrad, Arkanjel 
Murmanık ve hattl Moıko
vaya bile uğramaktadar. 

Bu bet ıene zarfında 
17,000 kftlden fazla kim-
se, kanalı ziyaret etmlf ve 
gezml~tlr . Bu ıeyyahlar için 
Modvlediya Gorode yeni 
mükemmel bir otel yapıl-

mııhr. "Kari Main,. vapuru 
kanal Ozerlnde ıezlntl yapan 
ıeyyahlara tahılı olunmuı · 
tur. 

Beyaz deniz· Baltık denizi 
kanah, Kareli mıntaka11 tle 
Beyaz deniz aahıllerinln ln
ktıafı için ıenft ufuklar aç
mııtır. Kanal üzerinde Med. 
vlefıllya Gore, Kanda1akça, 
Soro"a vesaire gıbı ıüzel 
tanzim edllmit tehirler ve 
kaaabalar türemlıtlr Sebe 
jede bir odun endüıtriıl 
komblna11, Pudıe jgorakta 
bir metalürji kombtnıuı ku 
rulmaktadır. 

Povenetz tazglhları da 
bitmek üzeredir. Bu kanal 
Sovyetlcr Birllit dahilinde 
muazzam bfr teri inşaatın 

bir harlkaaıoı teılcil eJlemek · 

TORKDILI 

"Cihanın Mukadderatı 
Hitler in Elinde .. ,, 
------------~---------------~~ 

«~~ kosf ovakyamn çiğner.ml si ~ü~ ü~ n. illetlerin ~epsini 
~irden işa kanşt.ucak ~ir öfte uyandıncaUu » 

Yazan: Eski lngillz Maliye Nazırı Çôrçil 
"Almaoyada ıon &akeri in· ye karıı hemen bütün hu· 

ldıaflar yalnız Almanların dutlarda müstacel bfr hum· 
yeni ordu maklnealoln ta malı tahkimat ılyaaetınln 
lım ve tecrübeleriyle mi tabii derecede gizli ka1acağı 
alakadar bulunuyor. Yokaa bu ıebepten de memleketin 
bunlarda çok ciddi makaat genı lmıntakalarmın turla 
larımı var? Hu mühim meaele lere ve bilha11a aakerlere 
üzerinde fakirler ayrılayor . kftpanacafan1 yazdılar. 

Ayın ıonundan evvel Al· Evinin arkaıındakl bahçe 
manyanın ıilAb altında de ıuç ltllyecek bir adamın 
1.500 000 neferi bu1unacaiı evveli ıokak kapıttnı kapa 
muvazzaf bulunan bütQn mak ihtiyatında bulunacalı· 
kurra efrad.ını ıayrl muay· nı bir adam dermeyan ede· 
yen bir mOddet ıllAh altın cek olursa hemen ona nazı 
da alakoyacaklan, bir· iki ve llderinln btllnen ıulhperver 
belki de Oç ıınıf ihtiyatı st duygularının bunların mua· 
lah altına çağırdıkları bilin· bedelerle umumi haklara rl
dtil vakit, ötekf memleket · ayetlerfnfn, tlddetteon yahut 
lerfn de vakit ihtiyatlarını kan dakmel<ten çeklnmele
sulh manevralarında tamhn rlnln ve BOyuk Brltanya ile 
ettikleri ve ıOpheılz Alman çok tekrl\f edilen doıtça 
liderlerinin daha gentı bir münaaeb•tler teıfı etmek 
mtkyuta ancak aynı tecrü· arzularının böyle bir iddia 
beyi yapaceklarınan tabii ol· yı tamamtle ıayrl münuip 
duğu tl~rl ıOrüldü. kılacıığı cevabı verilecek; 

Topçular ve nakliye için Alman naztlerlnde m~ıüm 
tekmil çiftlik beyglrlerlne hiç bir temayül bulunmadı 
ve bütün tıe yarar kamyon· fına bu bOyük ıulh nfza
lara ağuıtoıuo IS nd~n IU · maod•kl aeferberlt"te herke-
bnren verilmekte olduğu ıln gözü önünde yapılmıı 

tekmil lzlnll mamurlar1n ay olduğunun deltl olarak .röı· 
nı tarihte v&zlfelerl batında teorllecektlr, Bu dn tabii!. 

bulunacaklafl, 65 yaımdan öteki mamleketlerın yapacağı 
atalı olanların memleketten tedbirler: 
harice rldemlyeceğl, vakit 

ileride ve ıayrJ menkul bir 
zamanda muhtelif kuman · 
danlıklarda yapılacak talclıd 
harbe bir realite ıektl ver· 
mek lçfn taaavvur edtlmıı 
bir Alman düıüncealntn nu
müneıl oldufu ıövlendt 

Almanyada slnlrlillk alametleri 
Manevra makaadtle en 

büyük tecemmülerto Ren 
cepheılnde ve Çekoılovakya· 
ya yakın yollarda Y"P•lmak 
ta olduğunu aırendlflmtz 
zaman, sevkulcente ayraca 
a!ikuı olan bu sahalara 
yeni AlmflD ordugunu anlaı· 
tırmak tedbirinden baıka 

blrıey olmadıiı iddia edlldf. 
Ottrken Berlln borsası ııd· 

detlt bir ıukuta uğradı. Bu 
da ıüphe yok kt, Yahudıle 
rin ellerlndekl temtnat ku
ponlarını utmftlarandendar. 

Amele müdafaa tesisatında 
çalışmayı gönderlldl. . 

Birkaç ay evvel Alman· 
yada her zaman için umumi 
bir mecburi aakerlık kanu
nu kabul edıldı ve hükfı · 
met her ferdi herhangi bt r 
tıten alıp lsted•il müddet 
bunları kullanmak ıallhtye. 
tint aldı. 

Bu büyük tedbir pek az 
dtkkatt celbettt Yoz binlerce 
tıçt tılerlndeo anıızın çeki 
llp alındılı vakit lnıa pro · 
jelerl durdu. Tabii bu yal · 
nız avnı kanunuo tatbiki idi. 
Bu bOyilk tıçl ve amele kit-

Nıkbın1erln ftklrlerlnt açık· 
ca ortaya koym&ğa çelıftım 
Heptmlz hararetle bunlaran 
f ıktrlerlnin doir u çık aınsım 

ümld ve temenni edelim. 
Eğer bunların düıOndükleri 
dofru çıkarsa ve Alman si 
!ahlı kuvvetlerinin bu genıı 
ve çok büyQk maaraflı le 

ıcmmüü lemamtle ıulhper 
ver bir havfl içinde ıeçfp 

gidecek ve bir kaç ay için 
d e h e r ı e y m e m · 
nunlyetl mucip bir tarz 
da lıtıkrar peyda edecek 
olurao 1 bil tün dünyanıo ae
D'§ bir nef eı ftlacağına ve 
yeni bir emniyet ve itime. 
dın tee11Qı edeceğine hiç 
vüphe yoktur. 

Fakat bunun alul çıkacak 
olursa o zaman bunların 
fıkrıne tıttrak t!den hoka 
metlerle memleketler bir 
cihan harbinin boılangıç saf· 
halarmda kendtlerlnl büyük 
bir felakette bulacaklardır. 

Bundan dolayı ıu ağustoı 
zamanında haklltatlerl oldu· 
ju 1ıtbi göremlyeoler aakın
ve mu11lo halk kütle• 
ılol yalnıı yo1a ıevk eden· 
ler büyük mesultyet altıbda 
bulunacaklardır. 

Nıkbırıler yanlıı oluua 
Almanyadao baıka öteki 
memleketlerlo de yaptıkları 
manevralarda bulunduı duk-
lara havveU tamamtle harap 
edılmtyec~k bir vaziyete 
koymaları ancak bealretkar 
lık olacaktır. ller ıeyln 
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U B . l.;I ~······················~ zun ır n.arp !Nesir : ! 
Karşı~ında i Çiçeklerin i 
Amerıka. · ! Dilinden.. : 

Yazan: Lü~yen Romye ~ ~ 
"Baılıca 11hncıi Avrupa • • 

olacak bir hube Amerika· 
nan muharip devlet ıııfatlyle 

jıtirak etmek lsUyeceğt dü 
· ıünceat bir kenara bırakılaa 

btle, 8. Ruzvelt tarafından 
t1ln edilen Amerikanın du
rumu, eğer iyi heup edl 
yorlaue, harp amatörlerini 
dütündürecek mahiyettedir. 
Manevi durumların poltttka 
üzerindeki teıfrlni müb&liia 
etmeden aadece maddi do 
neleri heaaba katmak ıar· 

tiyle. 
Bu yakınlarda kati ve se

merelt neticelerle çok kıaa 
harplerde muvaffak olmanın 
gizil çareıfnl bulan •ar mı 
dır, bilmiyorum. lıpanya ve 
Çınde buııün yapthnaltta 
olan ttcrübeler, bize bu hu 
ıuıte müıpet bir hükGm vcr
dırme-ye pek mOaald görün· 
roüyor . 

Hakikati söylemek lazım 

gcltra«", mazide, kuvvet nls 

betlertnde ciddi btr defltlk· 
ilk vQcude getiren kıu hıup 

ler pek nadirdir. Bir devlet · 

ten diğerine büyük kudret ı 

intikalleri hemen dalma uzun 
harplerin ve) a · harp ıllııle· 

lerioln netlc:esl olmuıtur. En 
meıbur kumandanlar, Nepo

leon da bass tan dahıl ol 
duiu halde, bunda hıtısna 

tefkl l etmemiılerdlr. 

- 2-
Gözlerim parluklığını kay

bediyor ve daima bir nok· 
tada takılıp kalıyor. Ku 
çlik kuzularımı, onlara ıu 
başlarında kaval çaldığım 
şen dakikalarimı bir ıls gl 
bi gözlerimde erltlyorum. 
Büyük annemin beni uyı;f · 
ması içtrı söylediği masal
lar, oradaki kahramanla 
rın ruhumda birer nokta 
halinde kaldığım duyuyo 
rum. 

Gecelerim derin sayıkla
malar içinde geçiyor, 

Ve annem baıan: 
" - Ne oluyorıun oğlum,. 

dediği zaman ağ:ımdan: 
"-Hiç,, damlaları dökü

yor. 
Tatlı bir iklimden avrı .. 

ltyorum Oradaki çocukluk 
halıral:ıruna beyaz men
diller salbyorum. 

Küçük kuzularım, onla
ra su başlarında kaual çal 
dığım şen dukikt1lar go:le
rlmde eriyor. Bıiyük anne
min masallarındaki kahra· 
manlar ruhumda birer nok· 
la halinde kaltyorlar. Ve 
öyle bir ülkeye yana:iıyorum 
ki .. 

Muzaffer Yersel 

lar taraf mdan lfgal edllmit 
olmuı keyf f yetlert tamamty· 

Deva mlı ve knti netice le oellceılz kaldı. Almanla
ver~cek kıaa harp, aktbetle- rın mutlak majl(iblyetlerln-

rl dtğer memleketlerin mu• de belkt de Belçika fle ti• 
kadderatlyle alalıalı olmayan mali Fransayı sonuna kadar 

1 
ıkl münf erid haımın vücu lıgal etmiı olmaları amil ol· 
dunu icap ettirir. Akıl halde muıtur Zamanında garp 

aşikar veya glzlı , ittlfaklat hudutlarına çekllmfı ve ıuk. 
teıekkül eder. Kısa zaman ı takı fetıhlerloi elde tutmak 

içinde ehemmly• tll ve devam-, için garpta kuvvetli bhktma .. 
lı btr neticeye varmıı bfr tın arliasına ıığınmıı olma· 

ttttf aklar harbine mlul m"ev 1 aalardı, bunun manevi Ye 
cut değildir . atratejlk neticeleri, belki de 

lkfncl imparatorluğun dıı 1 Amerikanın müdabaleılnt 
polıttka hususuodalıl fasıla 1 yumuıatmak, cephelerinin 

sız hataları ve Btımarkın bo:ıulmasanı önlemek ve bir 
mahareti 11ayeelnde, Pruıya, uzlaıma ıulhuna varmftlc 
1866 da Avuslurynya karıı olurdu. 

yopmıı olduau gıbi 1870 de Ezici ve yıldmm ıtbl ha· 
Franseya kartı, kmt harbin reketlerln, tıtıkbalde, mazi· 
tipik bir mtaaliol, bir nevJ de olduğundan daha kati 
liboratuvar kazlyesinl tabak· neticeler vermeıi için ıebep 
kuk ettirmeye muvdff ak ol· görülemez. 

du. Buna mukabil, harbin 
Bu htlınai kaziyeyi, nıen otomotik ıurette geolılemeıl 

faat ve emniyet ba~lanma için it kar sebrp1er görQlü-
larının önceden iltlf ak ırup · yor Mesela, Ruılar btr Tu· 
ları vücude f'Ctlrdığt zam• na harbine zahiren alaka· 
nımızda tekrarlamak mQm 11zlık göıteneler bile, emnl· 
kün değildir. yet endlff'I . onları Romanya 

K11a harp, daha beılan 
petrollerinlo Almanlar tara· 

ııçta nlcl bir hemleyl icap fından elde edılmeıl ve itle 
ettirir. imdi, ıuraıı dikkate 
değer ki, ıon harp baılanJJıçt .. 
zafere erlıeceğt tahmin edil · 
mit o 1ao bGUln hareketleri 
tekz p etmlttlr Harp neti · 
ceılode Sırbı ıtanın Avuıtur 
yalılar tarafından, ıarkl 
Prusyanın Ruslar, Belç ka 
ve f!mali Franaanın Alman· 

ttlmeırn ı n önüne ıeçmlye 

çıılıımaya mecbur eder. 

lelerinin, ıaten Franaa kar• 
ımndakt Alman tahktmatında 
çalıımakta olan büyük mlk· 
tardalct ameleyi takviye ede 
cetı babM vertldlit zamao, 
lnilllz gazeteleri bunun ıırf 
tedafGI olduiunu, demokraal· 
ler grubu hudutlarana h6· 

mümkün o1acafına kant bu· 'l_b_ü_t_ü_n_k_u-~-,a-r-ın--y-o-vaıı ve 

lunanların tam vaktinde hüıoilnlyet oradadar. Httler 

Alllh ıöıtermeıln, bugiln 
kü doneler 0Hrlnde bir harp 
çıktıia farzedilıe, Akdeniz, 
hıun madde 9e mühimmat 
taııyao aemllerln ınrba doi· 
ru muotazllm tranııtlerl ıçtn 
kullanılamaz bir hale ıe· 
lir . 

mukabil bir tedbir alınma- böyle bir muhitte harp dil 

maaı fena ihtiraslar& yalnız ıOnülmekte olduğu lddlas.nın 
btr teıvlk olacaktır. ' abea oldufunu ıöylüyot, bu 

Fena Yakalan görüşün tesirleri: doiru oıabıllr, eter ba,ıe 
cum eder korkuıtle Alman• Hullıa cıbanan mukaddt!· 
yanın oazl liderlerine zorla rata Httlerln elindedir. O 
me-chur edtlmrı haddlutın ıeflrlmlzl dağ baımdakl 

tıe gerglnltfln artacak ıon 

haddinde olduiu bu deni 
buıGnh6 ıulhumQzden çok 
ziyade ıailam bir ıulh takip 
edecektir, 

Almanya ve ltalya ıarkt 
Avrupa ile yakın ıarkın er
zak ve petrol anbarlarına 

doiru koıacaklar ve burada 
ltter htemez, Ruılar, Türk· 

ler ve lnılltzlerle karıılaıa· 
caklardır. 

da ıulbperver bir hareket ıayfl1ealne dayel ediyor 

ol nu W. l• bir tehltk• Bu Htaa ı&rl•dtll•• ılre ..................... -. .................................... --..~ 
Fakat dGnyanın zahire • • 

bam madde yetııtırea aaal 
(Utfea 1AJfa11 çeYldnl•) 
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bOyük mıotakaları ıkl Ame· 
r lka, Aıyanın ct"nubu ve 
Avulluralya, Htnd Okyanuıu 
&ahlllerldtr. imdi, Süveyt 
kanalı bir kere kctalldt mi, 
Slngeı purla l"'P araaında 
onun yerini tutacak olan iki 
yol Kap yolu ve Amerika 
yoludur Bu aonuncu yol 
daha kıta ve cenubi Atllo. 
tık deolzaltılarm tıtıl&aına 
uğradığı takdirde daha emin· 
dır. Bu itibarla ıal'p devlet· 
leri için IQzumlu maddeler 
ve zahireotn en bGyilk lnı· 

mı Amerikıdan veya Ame· 
rlka vaııtaaiyle ıelecektır . 
Kanada, bu nakllyahn an· 
barı ve taarruzlardan ma · 
ıun olarak, intikal fabrika. 
larmm merlcni haline gele· 
bılt. 

Bu itibarla, uzun bir harp 
baltnde Amertlıa donanma 

Kay1p hüviyet cjzdJm 
Ereoköy nahlyttıtnden al· 

dıiım hü•iyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenıılnl çıkarta · 

cajımdan hGkmü olmadılı 

illa olunur. 
Bahkealr Palaa otelin· 

· de Emekli Kurmay Yar· 
bay Nuri Tonoz 

Bahkts,r l alebı Ku umu 
Baıkanhğından: 

25 - 8 - 938 Tarihinde 
toplanan heyeti umumi· 
yentn verdlil karar mucl· 
blnce nizamnamede yapı· 
lan tadllltı tedkık etmek 
üzere btrtııcl içtlmaa da 
vet edılenletln 2 eylul 
cumegünü ıaat 2 l de 
Halkevınde bulunmaları 

rica olunur. 

aının Amerika ıabıl ve mah r••••••••••••••••••••••-. 
reçlerlnl gerek Atlintık, ge. 1 TÜR KDlLI ! 
r~lue Paalfık tarafından ko i Pazarteılnden baıka her : 
nulmaaının ve Kanadayı 1 ıGn çıkar. Slyaaal ıazete. ! 
6rtmeılnln ehemml1et11616 : Yıllılı: 800 K.uruı : 
IOyor. il Altı A1lıtı:400 • 1 

Amertkada Alman ve : Sa111ı: 3 • ! 
ltalyan ırkından muhacırler 1 Güni1 ıeçmtı ıayılar 2s: 
kalabalıktır. TabU onlar .• kuruıtm. • • • ne Alman ale7hdarı, ne de • ADRES: : 
itaba aleyhtarıdırlar Fakat ı : BALIKESIR T0RKDILI I 
B. Ruzvelt ıerbeıtçe dınle· .. •••••••••••••••••••••• .. 
mektedırler. Gene papanın ların Roma ve Berlını kız · 
nutuklarını da aerbeıtçe oku dırmHında da ı•tılacak bir 
yorlar. Amer&kada yirmi bet ıey yoktur. 
mll1ooa yakın dındar kato· Amertka1a kartı BerlJn, 
ltk vardır. Az miktarda ol ıerekıe ltomaden, az çok 
mayan lak11ndtnay muhacir. hıddeti f cevaplarla beraber I 
lerl proteatanların fiklyetle· Avrupanın normal btr ha 
rinln akiılerlnl dınlırorlar . yat bulmaaına yardım et· 
Ve Nevyork dünyanın en meye davetler ltiUlmekte· 
b6y6k Y abudl ıehırıdır. dır ... Devlet adamları taaao· 

Bu fttbarla, infiratçı ol- nurlardan kaçınarak prob. 
maıına raimen, Amertkananı lemlerln lnıant tarafına Ye 
Avrupanın buıünkü manza·~. hldlHtın dürG~t tabına baj· 
raaı karı11ında harekete gel lanabllaelerdl 1 bu ıanıldıjın· 
meatode gayret edtlecek bir ı dan çok daha kolay olur · 
taraf yoktur. Bu reakılyon · du,. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Mııhafızlığıııdan: 

kôyO: Me•kii: Cınıl: 

Pam•kçu Ôl'ea Tarla 
Hududu: 
Doiu Klzım kar111 Va
b&de, batııı yol, poyra· 
zı KOçük Mehmet, ce· 
nuben Berber oflu lb · 
rahtm. 

Mevki nsalr eveafı yukarıda yaaılı tarla pa.,;ulııçu 
k~yQndea Ze,nal ojlu Nebın'n teaarrufundan iken 40 ıe~ 
ne önce 61meııle oflu Nurlye ve bu Nurlnln de 314 tarı 
bıode ölmeııle otlu d•ler Nuri ve kızı Emlneye ve bıllhe· 
re Nurlnln de 333 de beklr olarak 61meetle anaıı Fatma 
ve kız kardetl adı ıeçen Emıneye k•ldıtmdan bablıle 

namlarına ıenet almak tıtedıklerınden bu cıhetln mahal 
len tabktk ve teıbıtl için 1 1 - eyhil-938 ıünQ mahallıne 
memur ı&oderllecektlr. ltırazı olanların bu müddet lçln· 
de Tapu .;,teli Mubafızhiıaa veya mahalline gelecek me
mura mOracaatlara )Qzumu tlln olunur. 

TOHDILI 

Balıkesir Vılayet Daimi' 
EnciJ.meninden: 

1 - ldarel buıuılye akaratından temliken aatılıla çı
karılan Bliadıç nab&yeatnde metruk mektep halen müdür 
e•l 8 e1l~l 938 tarihine raatııyan peııembe 16nü aaat 10 
da ihale edilmek Qzere 15 a0n mlddetle açık artırmaya 

koamuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (400) lira, muvakkat teminatı 

(30) lira olup ihale bedeli peflndtr. 
3 - lhale hük<imet blnHanda daimi encümen odasında 

mi1teıekktl Daımt enclmen tarafından yapılacaktır . 
4 - lıtekhlertn lbale aiinil muaJyen vaktinde mu · 

vakkat teminatlaranı mal11ndıiına Jahrdığ1na dair mak· 
buz veya ıayanı kabul banka mektubtle bırhkte vlliyel 
daimi encUmenlne mOr~caatları ilin olunur. 

4 - 1 - 287 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - EkılhmeJe konulan ıı: Nafıa dalruııiın otoır. obll
lerl lçın d6rl dıı, dört ıç llıtıkleıın 8 · 9 - 938 tarıhiııe 
raıthyan peııt1nbe güıı6 ıaat 10 da ihaleleri yepıınıak 
Cizne . 15 aün n.Odddıe açık elı.11ltır. eye lı.oı.uJn. ııııur. 

Mubamme:n bedeli \544) lıra l5Ü) ls.uruı, muvakkat 

temlo•tı (40J Ura ,84) kuruıtur. 
2 - ıbale 1Duayyen valt.tınde hGl&O.met binasında mil 

teıeklul valiyet daın.I endimtnt terafından yepılacektsr. 
3 - Bu tıe aıd ıartnameyt a6rmek ve öirenmek tıu-

1enler her ıün Nafıa MüdGr.Olünde uyehut. dalnıl endi· 
men kalemınde ıöreblltrler. 

2 EYLOL 1938 

-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~= 

! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = .. . ~ = K apita/: 100,000,000 Türk Lirası ; 
l/J. Yurd içinde 261 Şube Ve lijans -,,. = Dünyanın Her Tarabnda Muhabirler = 
~ Her tOrln zirai tkrazlar·dlier bilcümle banka mu· 1" 
fJ. amelerl bQyük ıubelertnde kiralık kaıalar. Fit 
.ı. lhbauız taaanuf ve kumbara hesaplarında ikra· = = mtyeler. 1" = lkramlgt: Miklarl: lkramiyenirı tutarı: = 
~ ADEDi LiRA LlRA .,. 

.ı ı ıuuo ı ooo "fit 
~ t 500 500 ~ 
~ 1 2W 2W ~ 

~ ıo ıoo ıooo = 
~ 25 50 1250 ..,. 
l/J. 30 40 1200 ~ = ~ ~ ~o .,. 
.ı. 1 ü8 6lJUO .,. 
~ Bu lkramiyeltr Jur üç ayda bir olmak üzere se· = 

. ~ nede dört defa bu miktar ıızerindtn kura ile dağılı· ~ 
! >i lacaktır. ilk keşide 1 }:;11Jtıl 938 dedir. ~ 

~--······· ···~ i ••• ı 
~7dflt.~~ ~~ 

1 Okumadan Geçme-
·. 

4 - l:.kılllmeye ıırebılmek tçtn JUkarada yazılı ıı U· 

vakkat temınatını malHndıjıııa )alırdıiına daır nıeUııız ~ 

veya ıa1anı kabul banka mektubı1le bırhktf\ müracaatla· ~ 
yiniz ·· himdir . 

rı al&n olunur. 4 - 1 - 288 

Balıkesir Vilayet Daiuıi 
Encünıenindeıı: 

-- 8787 lira 25 kurut keııf bedeli Manyaı Aksakal 
yolunun o+ooo- ıs+~s5 ncl kilometreleıi araaındakl 
kaldırım lnıaahna talibi tarafından teklif edilen lıedel 
haddi Jiyik ı6rülmedliinden d"iltme müddeti ıO ıun 
uzablmııtar. 

2 - ihale 8 eylfil 938 tarihine raıt !ıyao perıembe 
ıünil ıaat 10 da vlll1et makamında müteıekktl Daimi 
Encümen huzurunda yapılacaiından lıteklilerln mua1yen 
ıiln ve 11atte muvakkat teminatı olan 659 lirayı malaan · 
dıiına 1atırdıklarana dair makbuz veya banka mektubu 
ile evvelki ilanda yazıla miiteehhıtlık vuılcalartle encümeni 1 
dalmlre mllracaatları ilin olunur. j ~ ( E ı ("" A R O r , ) 

Balıkesir Orınaıı 
Başmühendisliğiııdeıı 

M. D. 
s ıoo 

s ıuo 

Bır metre mlklbıoın 
ve bir kentalinin 

Kental L K. Clnılerl 

1 80 Kavak 
7 00 Keltane 

712 O 44 Köfeltk kettane 
3597 O 1 1 Karııık odun 
555 O 50 Meıe kömürü 

1 - Bahkeılr vlllyetlnln Erdek kazaıı Kapuda i or 
mananın Airldere mevkUnden bir numarala maktadan yu -
karıda clnı ve miktarları yazılı orman mahrukat ve ma · 
mülltı açık artırma ile aatııa çıkarılmııtır . 

2 Sataı 9 9 938 cuma ıünG aaat 14 de Bandırma 
orman idareılnde toplanacak ıataı komılyonu huzurunda 

ıJ k 1 "" 1 ("' 1 j? < ı ııg·< (ty s'a < arı. 
! » Harman zamanı ıelmte olduiundan h~r reoçberf, 
t6ı köyl6yü, deAlrmenclyi ve zahlreclJI dütOndüren Ilı 
il. bir bujday çalka makinesi almakt1r. Fakat lıtanbul .. il 

1 dan ambalajlı almak. makinenin ne olduğunu bilme· ~ 

ı mektlr. 
Biz, Balıkeılrde ayaiınızda matırafıız ve açık ola· 

1 rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlka11oıP 
1 bujday çalka makinelerini bu ıene de latanbul fiahD · 

dan yüzde yirmi ve 7lrml bet nokunıle ve ehveo 

1 
fıatla ıatılmaktayız . 1 

4, 5, 6 Numarahları, tek v" iki parçoh cioılerl 
de me'fcuttur . 

~ahaulah 9 k11ma ayırır, katlyen yabancı madde lt 
bırakmaz. ~ 

Yedek parçalarrnı derhal tlcarethaoemlzden teda · 'I 
------------------------ı yapılacaktır. 

1 
,1 
ı l 

rlk edebllinlniz. « 
lalıkesir Taptı Sicil 

Muh.afızlığıııdaıı: · 
VillyeU: Nahiyeıı: MevkU: Ctnıt: Hududu: 
Bahkealr: S vaıtepe Demirel Tarla Doiuıu Ramazan, 

alanı batm Halil otlu 

3 - Satııa çıkarılan emvalin beher metre mlkiıbı ile 
beher kentalin kıymeti yukarıda hizalarında göıterlluı lıUr. 

4 - Şartname lle mukavelename projeleri 8alakeıir 
Orman Mühendiılıjıle Bandırma Orman ldareıtndeo alınır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 78 yetmlt ıeklz lira 92 
dokaan iki kuruıtur. 

6 - Sataı umumldtr 4 - 1- 294 

Bedeli için de ayroca kolaylık ıö•teriltr. ~ 

MAKiNELERİN YAPTIGI tş MlKl ARI: 1 

i No: 4 5 6 

Yuıuf po1razı Şe. 1------------------------ ~ Saatle yaptığt iş tııiktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar. fıka, cenuben ka

raaia oiullaı ı 
Hudut ve bulunduğu yer yuko.rıda yazıla tarlayı 35 

ıene eYYel gayri malCam bedel mukabtltode Dell Hafız oi· 
lu Hacı Eca ıadeo haricen ıatıo almak ıurettle yukarı ma· 
bclledeo HQıeyın kızı ve Hacı Alt kar111 A ytcmln ıenetllz 

mali iken nüfus kaydına nazaran mart 335 de ölümlle oi· 
lu Mehmet Kürklüye kaldıimdan bablıle namına teıcd 
Edilmesi tıtenttdljlnden tabklka.t yapmak için IO 9 938 de 
mahalline memur ganderılecekttr. Taıarruf tddıa11oda bu· 
luoanlar vana bu günler fçlnde fazı ile vilayet Tapu Slcıl 
Muhafızlaiına veyahut mahallıne ıelecek memura müra• 
caatları lüzumu llln olunur. 

Balıkesir Belediye , ~ 
Riyasetiııdeıı: il 

Şartnamesine ı5re ve Bahkeıtre teslim lurk bin parke 
11 

taıı utan ahnacatından 1 - 9- 938 tarahtnden itibaren on .. • · 
bef ınn müddetle ektltmeye konmuıtur. 

lhaleal 16 - 9 - 938 tarih cuma ıünü ıaat 16 d Hele 
diye dairesinde yopılacaktar. 

• 

flhmet Ve lbrahim Cumalı 

Muhammen beli ( 4400) llrad11. 
Taliplerin y4zde 7 5 dipozlto 9ermelerl ve fart.la ma 

IClmat almak lıtlyenlerln Belediyeye müracaat etmeleri ll n 
olu ur. 4 - 1- 302 

S11 hlbl ve Boo muharrtri: Bahkf'ılr Me buau 

Çıkarım G enel Dırett tötü: FUAT 81 ... ' AL 

Baaımyerı: Vilayet Matbne11 - Balı~elir 


