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Fransız Flskeri Makam/an İle Müzakere
lerde Bulunmak Üzere Orgeneral ffsım 
Gündüzün Riyasetinde Bir Heyet Dün 

İskenderuna Hareke/ Etti. 
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HükiimetimizHatayaDün 
Bir Heyet Gönderdi .. 

Genelkurmay ikinci Başkanının Riyasetinde
ki Heyet Hataya Aid işler Üzerinde Fransa 

Şark Orduları Kumandanı ile Görüşecek •. 
Ankara, 1 J (A.A.) - Ha· 

taya alt genelkurmay an 
laımaları Jçln franıanın ıark 
orduları kumandanı ile ıö 
rOımek Ozere Antakyaya 
ıldecek olan heyet bu ak· 
tam lıkenderuna hareket 
etmtıttr. 

Heyet; ıenelkurmay ikin
ci baıkanı Orgeneral Aıım 
GGndGzün riyasetinde ola- . 
rak hariciye birinci dal 
re relıl B. Cevat, Ge· 
nelkurmaydan Albay feyzi 
ve YClzbaıı 8. Nurettlnden 
mOteıekkıldir. 

Cenevre, 1 J (A.A.) - Ha · 
tay konıeyl komlteal 
fıYeç murahhHının baıkan · 
hlında toplanarak Hatay 

intihabat kontrol konıeyl 

tarafından vekl bazı talep 
ve mutalea ları tedkik et· 
mtıttr . 

Parlı, 11 (Radyo) Tür-
kiye büyQk elçlıl B. Süad 
Davaz tle Franıa llartclye 
Nazırı Jorj Bone aruında 

devam eden müzakereler 
Hatay hldtıelertnden ayr1 
larak, iki memleket araıanda 
bir anlaıma yolunda umumi 
müzakereler çerçeveılne glr
mlıtlr . 

Bu ıektldekt btr aolaıma 
Türk Fran11z rtcahntn temen· 
nllerfdlr. MOzakerelerln eıa 
sana göre, üç muahede J• 
pılacaktır: 

1 - Türk Fransız doıluk 

muahedeıf. 

2 - Türkiye Suriye ara
eında bir muahede 

3 - Türkiye Fraoıa kur 
may aolaımaıı ... 

Sancağa atd huıuıi mese · 
leler bu umumi müzakere 
ler eına11nda bir tanı halle 
bağlanacakhr . 

Salahtyettar Fran11z me 
hafılı, müzakerelerin uzun 
ıürmlyeceil mutaleasındadır· 
lar. Ankara hük\imetlnln de 

Başvekil 
Dün İstanbulı gel~i. 

Ankara, J l (AA.) - Baı 

vekil B. Celal Bayar don 
akıam lıtanbula hareket 
etmlıtır . 

Bükreş 

ispanya Sularında Cereyan 
Eden Hadiselerden Sonra: 

lngilterede Asabiyet 
Gittikçe Artıyor .. 

İngiliz gazeteleri hülOmltin ~u meseledı ~ati ra 
şid~etli ~ir ~arar vermesi lüzumunu ileri sDrüyorlır. 

Loodra , 11 (AA) - Bü 
Uin gazeteler lıpanya it 
manlarında taarruza uirı 

yan gemiler meıeleıtle meı· 
gul olmakta devam etmek 
te ve tlddetle mukabil ted · 
birler alınması lüzumunu 
ileri ıürmektedlrler. 

fnııltz hOk6metlnln hafta 
içinde bu muamele Ozerlnde 
bir karar alacalı btldtrıl 
mektedtr 

Londra, il (A .A.) - Bü· 
tiln gazeteler proteetolar 
devrinin reçmlt olduiunu 
ve lıpanyol limanlarındaki 
lnıııız tıceret remılerı bay· 
rafana hürmet ettirmek için 
doirudan dofruya tedbirler 
alınması muktezi bulundu-

Bu ıon tek ltf bu ana ka · 
dar Frankoya taraftarlık 

etmlı olan Deyli Meyl ra
zeteat tarafından ileri ıü· 
rillmüıtür 

Deylt Ekspres ıazeteıl 
Ntyon ltillfnameslne imzala
rına koymuı olan de•letlerin 
vaziyeti tedklk etmek Qzere 

lçtlmaa davet edıleceklerlnl 

yazmaktadır . 

Taymlı ıazetesl lnıtltere 
hGkllmetlnln kabul edilecek 
en iyi uıullerl lıpanyadakt 
milme111llerlnden alacalı ra
porları tedkık etlikten tonra 
teıblt eyllyeceftnl yazıyor . 

Eden 

ledtii gaye de bu vesile ile 
blrkere daha tebar6z etti· 
r ılmııur. 

mele çalııan ıatarlarıoı dol· 
ruıu hiçte iyi karıılamadık . 

Elet o satarlar memleket 
ıporundan beklenen ıaye · 

oln ne glbt tedbirler almak 
ıuretile temin edıleblleceilnl 
röıteneydl, veya hidtıenln 
cereyanını ve onu doiuran 
ıebeplerl izah ebeydi her. 
halde çok daha iyi ve fay 
dalı olacakta. 

Y okıa o mektup sadece 
tekzip haıtalaiının miikem
mel.:blr 6rneitdlr. 
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Sovıetf erde es~i i~idelı
rin tamiri 

Sovyetler Bırltgl hükiime
U, eıkl abidelerin Ye tarihi 
binaların tamir ve reıtor • 
aıyonu tılerloe , 1938 ıeoeıt 
için, 5.000.000 ruble tahal 
aat koymuıtur. 

Bu ıene, Turgenev, Ler 
montov, Nekraaov, Çunlı· 

evıkl, Belfnıkl ve Herzon 
ıibt bGyük ıalr ve muhar· 
rtrlerfn oturdukları balon 
müzeye tahvil edtlmıı evle· 
rl ta mtr ve talih olunacak. 
tar. 

Eıkl mimari eıerlerlnlo 

muhafazaııoa da ayrıca bü· 
yük bir ehemmiyet atfedtl 
mektedlr. 

Son Baztl, katedralinin, 
eski Novo•Deviçly manaatı· 

rınıo, Boyarların hayatını 

göıteren müzenin, Moıko· 

vadakl eakl G6rcü ktllıeıtnto 
ve İ•anovo mıotakaaında 
Alekıandrovakl köyünün 
restorasyonuna bir milyon 
kadar ruble ayrılmıt bulun 
maktadır. R S F.S R. Cum 
hurJyeUntn merkezi ve böl · 
ıeıinde birçok eski ve tarı· 
hl veya mimari ehemmiye
ti hala manaatır ve kiliseler 
de tamir edilecek tir. 

Suni yağmur 
Sovyetler Btrllğl , Volga 

mıntakalarında kuraklığa 

bir nihayet verllmeıl ve bu 
mıntakalarda lrva edilen 
tarlalar (berinde senede 5 
milyon ton buğday rekolte 
il kuvvetli bir ziraat 011ü 
teılı olunması bahlılerlnde 

bilkumettn koyduğu vazife 
yl ılıtemattk btr ıurette ye
rine ıetlrmektedlr. 

Kuyblıey ıehrl civarında 
Volaa Qzerlnde Samara dö· 
Demecinde halen lnıa edil · 
mekte bulunan çok kuvvet 
il htdroelektrık aantral, Vol · 
aa nehrinin ıularıoı yükıel 

tecek ve bu ıurdle kurak 
mıntakaların lrva ve lıkası · 

nı mümkün kılacakhr. 

Sovyetler Bırlfil ilmi arat· 
tırmalar enıtlUilerl, bu it 
için, ıunl yaimura bendyen 
ıulama çareleri araıtıralmak 

tadar. Hldroteknlk ilmi en· 
ıltüUhü, bir tulumba, boru
lar ve uzun mesafelere ıu 
fııkırtao bir aletten mürek· 
kep bir ıuoi yağmur c•hazı 

haz1rlamııtır. Bu cihaz, tar 
lalara götürülerek bir trak · 
tör tarafından hareket ettl
rJlecekUr. Böyle bir makine 
bir menlmde 90 hektar ara
zi aulayabilecektlr. 

Volga mıotakalarında ya· 
pılao tecrübeler, auol yağ 
murun hububat randımanı 

nın yüzde 12 tla 60, pate 
tea verimini yüzde 125 nlı · 

betinde f azlalaıhrdığını lı

bat etmlıttr. Aıgarl ve azami 
fazlalık arHıodakl fark lıe, 
iklim, ıulama veıalre bai· 
lıdır 

Kuybiıev aantralının 1943 
44 le ilk kıamımn tnıaah 

biter bitmez, Volga ıuların· 
dan bir k11mı. bir milyon 
hektar arazinin ıuni yağmur 
ılıtemlyle ıulanmaaında kul 
lanılacaktır . 

Sovyet gazeteleri 
J 913 Senesinde Rusyada 

· umumi 2· 729.000 tlrajh 859 
ıazete mevcuttu. 1937 Se 
nealode Sovyetler Btrllilnde 
yalnız • Pıavda,, ıazeteetnln 

T ari~ten evvel~i insan 
kam plan 

Ukranyada NoYaorod Se
verekt mıntakuında, bundan 
15.000 ili. 20 bin ıene ev· 
veline neolitik devre alt 1 O 
tane tuihten evvelki lotan 
kampı keıfedılmtıttr . Bura· 
da çakmak taıından ve ke· 
mikten yapılmıı 30 000 ka· 
dar ilet ile bu aletlerin imal 
o1unduiu atelye' er enkazı 

bulunmuıtnr. Bulunan etya 
araaında, mamut, rinoıero1 1 
lutlı veanlre gibi cumudl
yeler devrine alt hayvanla · 
rın kemikleri de vardır . 

Sovyetler Birli ğ in i n ala
kadar makamlar ı ve • ılmi 
müeueselerl, halen llıtesl 

yapılmakta ve tanzim edil 
mekte olan bu e§Ya üıerin 

de tedkıklere baılamııtır . 

Sovyetlerde spor 
Sovyetler Bırltğı ıporcu 

ları, halen. ellerinde, 35 dün 
ya halter rekorundan 17 
sini, 21 dünya atacılık reko
rundan 9 unu, atlama koı 
ma ve dlık atma dünya re
korlarından 8 ini, yüzQcQ 
lük d6nya rekorlarından 2 
ılnl ve patinaj dünya rekor 
lar1ndan 1 ini tutmaktadır. 

Sovyetler Btrltği ıpor te · 
ıekkütlerlnln aza adedi. 
9 000 000 dur Bilha11a mil 
li cumhurtyetlerde ıporun 

büyük lnkııafı kaydedilmıı 

tir. Meaeli, vaktiyle dini 
kanunlar dolaylslle kadınla 
rıo peçeılz ve çarıafsız so 
kaia çıkamadıkları Orta As 
ya cumhuriyetlerinde. bu· 
aün, blolerce genç kız ve 
kadın ıporla me1ıul olmak· 
tadır. Küçük Taciktıtan cu 
mhurlyeUnde, kadın erkek 
35.0:JO sporcu mevcuttur. 
Pamir ve Kafka1ya dağla 
rında olduğu gibi artık de· 
nlz kıyılarında da birçok 
beden terblyeıl kuluplerl fa · 
allyetle çalıımaktad1r 

Sovyetler Bırllğlnde dev · 
let ıpor hareketine çok bü. 
yük bir ehemm•yet atfet 
mekte ve apor için aenede 
yüzlerce milyon ruble sar 
feylemekledlr . 

Vo!ga altm~e petrol 
~orusu 

Aıtrakanda Volga nehri· 
alo iki aahill arasında petrol 
nakliyatı için ıu altı ferılya
tına baılanmııtıf . Ekonomi 
bakımından büyük ehemmi· 
yeti olan bu borunun tik 
iki parçaıı muvaffaklyetle 
Volga nehrinin dibine yer
leıttrtlmlttlr . Bu yerleıllrllen 
boruların her birinin uzunlu 
ğu 1. 300 metredir 

bır günlük tirajı 2.000 000 
nüahayı bulmuıtur . Bütün 
memle~ette ile, 36.197.000 
Urazlı 8 521 aazete intlıar 
etmektedir. 

1913 Seneılnde, Rwça 
aazeteler hariç, Çarlık Ruı 
yaıında 24 milli dilde an· 
cak 84 gazete çıkmakta id t. 
Bugün ise Sovyetler Birli 
iiode, Ruıça harjç, 68 mil .. 
li dilde 2 965 gazete çık 

maktadır. Aradals l fark , 35 
def adan fazladır 

Sovyetler Bırllğiode fahri 
ka ve zlra1 bölae ıaıetelerl 
de çok reveçtadır . Fabrika 
larda, Sovkhozlarda, trak· 
tör ve zirai makine iltuyan· 
larında , halen 4.605 ıoatbu 
aazete lntlıar ylemektedlr. 
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SEHİR HABERLERİ ' -.. 
Adli Evrak Po a ile 

k .. 
. 

TeVzi Edilec 
- - --------

Buna Aid Hazırlanan Layiha 
Mecl ·s Ruznamesi ne Alındı. 
Adli evrakın posta va- , 

sıtaalle tebl ı ğl hakkındaki ka 1 

nun layi hası Meclise gelmtı · 
tir . L&ylha, esaslarına göre. 
arzuhal , layiha, davetiye, 
celpname, kınar ve tlamlarla 
icra ve ödeme emirleri 
mahkemelere. sorgu hA. 
kimliği ve müddeiumumilik 
ve icra dairelerine alt diğer 
evrak poıta ldareıl vaıutaslle 

teblti edılecektir 

İtlerinden dotayı mübaıtr 
tarafından ya pılcak olan hu 
ıuslar poıta memur l arı ta 
fından hu.arlanacak n izam 
name hükümleri daireıinde 

ifa edilecektir . 

T ehtrlode mazeret bulu 
nan hallerde tebliğ muame· 
leal ve hukuk uıulü mu ha -
kemeleri kanununun maddei 
mahsusasının ıumiilüne giren 
tebliğlerdeki tal ik hakim 
veya alaka l ı mercl ln tesblt 
edeceği katip veya adliyeye 
menıup bir memur tarafın

dan yapılacaktır . 

Teblt~ln hangi hallerde 
telgrafla yapılabileceği ala 
kadarın talebi üzerine mah . 
keme relıl veya muameleyi 
yapan merci tuafından teı 
bit olunacak telgraf masrafı 

bu va11tayla tebllil iııtiyen 

taraftan posta ücretinden 
ayrı olarak alınacaktır Poı 

ta ldareılnfn kanuna tevfi -
kan yı. pacağı tebliğ işlerin . 

den dolayı alacağı ücretler 
Adliye ve Nafia Vekillerinin 
müıterek teklifi üzerine ayrı 
bir tarif eyle teıbit ve tayJn 
edılecektlr. Bu suretle yapı 
lacak tebhğler için adliye 
huç tarifesi kanununun hu 
suıi maddesinde y1ıZ1h teb· 
lığ maarafı alınmıyacaktır. 

Tarif ede yazılı ücretleri , 
kanunu mahsuılarına göre teb. 

lığ masrafı vermesi lazım ge· 
len taraf peıln olarak ödlye 
cektlr Posta memurlarının 

kuıur ve ya ihml\ lı yüzünden 
veya mücbir sebepler harf · 
cinde herhangi bir ıebeple 

ziyaa uğrıyan adliye evra
kınıo yeniden tanzım ve teb· 
lifi için lüzumlu olan mae
raflar posta kanununun ta· 
ahhiltlü muraaeli.ta müteal 
ilk hükümlerine göre, ödene 
cekt ir Telgraf servisinde zl 
ya ve taahhür vukuunda 
telgraf l.aounu ahkamı tat 
bık olunacaktır . 

Adli tebl t ğatıo ıureti ifası 

ve tebltğata müteallik müra
selatın tevdi , teıllm ve ida 
resi husuılarıle buna benzer 
dıler muameleler bir nizam· 
name ile tayin edı lecektlr . 

ikametgahında bu lunmı· 
yan kimseye yapılacak ihba 
rıo ıekli ve verilecek müd 
det bu otzamn&mede göste
rllmlıtlr . Adli tebliğlerde 

posta kanununun bu hüküm 
lere muhalif ahkamı tatbik 
olunmıyacakt ır 

u IA)llhaya tevfikan poı 

ta idaresi va11taslle yapıla 

cak adli tebltğat tılertnto 
tam hlr intizam içinde cere 
yanını temin ve bu huıusta 
mütedair talimatname ve 
slrlkulerl tanzim etmek ve 
ıervlaln tıleyl~ tarzını devam 
lı bir murakabaya tabi tut· 
mak ve lüzumlu gördilğü 
diğer bilcümle tedbirleri itti · 

haz ermek vazifeleriyle mü 
kellef olmak üzere bir he
yet teıkıl edllt'cekttr. 

Bu heyet, polla Umum 
Müdürünün retıllğl altında 

Adliye ve Nafia Vekalet 
lerlyle posta · tderesinln mü -
me11lllerinden teıekkül ede 
cek ve bu heyetin ittihaz 
edeceği kararlar doğrudan 
doğruya tatbik olunacakhr. 

-~ı- 1 ~--

Tayare Piyangosundan 

10 Bin Liralık 
ikramiye Şeh
rimize Düştü. 

Tayare plyangoıunun dün 
çek ilen k~tldeslnde 1 O bin 
liralık ikramiye 31,926 nu
maraya çıkmııtır . Bu bile 
tin onda bir parçası ıehrl · 
mlzde satılmııtır . 

KeıtcJeye bu gün de de
vam edilecektir. 

Halkevinde 
Akşam Temsil 
Verildi. 

Halkevl temsil kolu tara· 
fından akıam "Bir ıukutu
hayal,, adında üç perdelik 
bir vodvil temsil edilmltlir. 

Kalabalık halkın bulun 
duğu tem11l çok alakalı ol
muı, muvaffak gençler al. 
kıılanmııhr. 

Temıll bugün akşam da 
tekrar edılecektlr. 

Edremit Halkevinin ~ers 
müsaba~as1. 

Edremit, 11 (Huausi) 
Köy ve merkez okulları 
nan beılncl sınıfından ıaha -
detname alan talebe arasın -
da Halkevınde bir ders mü 
ıabakııııı yapıldı. 

Bu müıabakada Edremit 
lımelpaıa mektebi talebesi 
birinciliği aldı Halkevl; bu 
sanıf adına öğretmenleri 8 . 
Halide Atatürkün yaldızlı bir 
nutkunu hediye etli 

iti talebe diğer ~ir tale
beyi ~öğdü. 

Oruçgazl maballeılnden 
Mustafa oilu Ômer Ye 
Mehnı~t oğlu Celal adında 
iki talebe Reıat ~dında di 
ğer bir talebeyi d&ğmüıler 

ve t ıla hurnundao yarala 
mıılardır . 

Yapılan ıtkityet üu:rtne 
suçlul r yekalanmıılardır . 

Fuarda Tica
ret Odaları 

Pavyonu. 
lzmır fuar komlteıl baı 

kanlığı tehrlmlz ticaret 
odaıına aönderd lğl bir mek 
tupda ticaret odalarının ken
dilerine pavyonda yaptıra· 
cakları etejer, v ı trln vesai· 
reyi kendi memurları va11-
taılle fuar dekoratör heye
tinin mQnulp gö receği ıe· 

kılde yaptaracağını ve eıya 
hakkında zlyaretcilere iza
hat vermek üzere bir me· 
mur gönderilmesinin muva· 
fık olacağını btldırmfıtlr. 

Fuara iıtırak için on beı 
temmuza kadar müracaat 
edılmeıl lizımdır. 

Bir müf ettis izmirı gitti. 
Btrkaç gündenbert ıehri

mfzde bulunan orta tedrl 

Dursunbeyde 
Köy~~ Okull~~ 
Yaptırılıyor. 

Dursunbey, (Husuıl) 

Dursunbeyln en büyük kö · 
yü olan Selimağa köyü, bu· 
kere bet ıınıflı ve Kültür 
Bakanlığının planına tevfl 
kan ilkokul inıaaına baıla · 
mıılardır . Senelerden beri 
medreseden rr.ehuk dar ve 
karanlık bir oda içinde tah · 
sil ıörmeğe çalııan köylü 
çocuk l arı bu suretle Cum · 
hurlyetin feylzioe kavuıacak· 
tır 

Kazanın beı muhtelif kö 
yünde de bu tarzda mek
tep Jnıası muta1avvur olup 
bunların da yakında fiile 
çıkacağı muhakkaktar 

ıat umumi müfetttılertnden 

8 . Kadri dün lzmire gltmlı
tlr . 

Buhran Ve Muvazene 
Vergilerinin Muafiyeti.. 
{Baıtarafı bir inci ıayf ada) 
1938 ayına aid iltlhkakı 

<• x ıo + ı,s x 10 = > 
25 liradan ibaret olacağın
dan ilk on günlük yevmiye· 
ılnln 60 kuruıunun kazanç 
vergisinden ve aylık lıtıhka
kıom tamamı lktildi buhran 
verg lılndeo muaf tutulma11 ve 
ı 9 lira üzerinden kazanç Ye 
lstlhkakın tamamı 20 lirayı 
geçtill için tamamından mu
vazene vergili keıtlmesi icap 
eder. 

3 - Nıaan l 938 ayı içinde 
bir müe11eıede üç lira yevmi· 
ye tle 15 ıün ve 2 lira yev· 
miye ile de baıka btr mü· 
eueaede 8 g6n çalııan bir 
mustahdemln aylık istihkakı 
15 X 3X 2X 8= 61 lira ota 
cağından bu lstlhkakın :iO 
lirasının buhran verglılnden 
lııtiınuı ve 31 llrum 
dan buhran verglıl ve ta 
manından kazanç ve muva· 
zene vergileri keaılme•I icap 
eder. 

çalııan bir muıtahdemln ay · 
lık istihkakı 150X20=3000 
kuruı olup bundan yQzde 2 
hesabiyle 60 kurut 11hhiye 
tevklfatı yapılmıı ol1a, bu 
tevktfatın ve kezalik kazanç 
ve muvazene vergileri tev· 
klfatanın hava kuvvetlerine 
yardım verglsıotn hesabında 

nazarıdlkkatc alınmaaına 

hn\ı:an yoktur. Verginin 30 
lira üzerinden 60 kuruı ola · 
ralr kesilmeıt iktiza eder. 
Ancak bu veralde dahi muı · 

tahdemln istihkakı fillen ça
lııtığı gün adedine göre ta· 
hakkuk eden ücretinden 6ba
ret olup çalıımadıjı ıünle· 
rin aylık lıtıhkak heıabına 

ldhal edilmesi katly~n caiz 
değıldır 

Bu izahat dairesinde mu 
amele yapllarak yanlıılığa 

meydan verilmem~st lüzu· 
munun merkez ve mülhak 
kazalar maliye memurlarına 
ehemmiyetle teblıil temenni 
olunur ,. 

llava kuvvetlerine yardım 1-------------

verglıl kanununda aylık fstıh 
lak ilzerlne mevzu bir mua 

........................... 
• 

ftyet hükmü mevcud olma 
dıiından yevmiye ile çalı . 

ıanların aylık latlhkaklan 
ne olur1a olsun lıtthkekın 

aslı üzerinden bu verginin f 
kesilmeıl lazımdır Bu ver· : 
giye matrah olacak ht h· 
kaklar dahi, yukarıkl fzah&t 
daireıtndrı, müıtahdemc Lir 
ay içinde fıılen ö d e . 
nen mllctarlardan 1 b a -
rettir. Ancak b\I vergi tstih· 
kakın atlından yani. muıt&h. 
deme ~lr ay içinde htzme 
tine mukabil fiilen Ödenmeıl 
lazım ıelen ücretlerin vergi 
veya sair namlarla yapılan 

tevklfat da dahi l oldufu hal. 
de bulunan mıl,tarlardan 

alınma11 laıım geldiğinden 

ltıtthkaktan kazanç, buhran 
ve muvazene vergileri indi 
rihneden evvelki miktarın 

ha va ku vvetlerlne 
verrtıtne matrah 
icap ~der . 

yardım 

Htıhazı 

Meseli : Btr av içinde 150 
kuruı yevmiye ile 20 ıün 

Şikayeti er: ! 
• 

Bir Gazete: 
• 

Muhabirinin! • 
Şikayeti i 

lstanbul gazetelerinden bl 
rlnln fehrtmlz muhabirliğini 

yapan bir tamdıiımız dün 
aazeteslne bir telgraf çek
miı, t~l yaz111ndan kelıme 

aded ıne göre para. alınma11 
lazım gelirken, bi;yle yapıl· 

mıyarak daha fazla ücret 
ahnmııtır Muhabir; bunun 
niçin böyle olduğunu ıordu 

ğu Z'lman kendtılne ı:adın· 

dakl,. , "bugfinkü,, gibi ke· 
limelerln tek kelime olmadığı, 
.. ,por ~ sıbı yine bazı keli
melerin de yabancı dılden 

olma.ının fazla ücret alın

masını ıcap ettlrdlil cevabı 
verllmlıtır . 

Bız bundan birıey anlı 
yamadık. Acaba telgraf t&ri -
f elulnde hlr de§fttldlk mi 

yapıldı? 
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AY R~I L 1 K 

Üç ıenelık .onsuz, temiz 
•e cidden hürmete la vık bir 
ıevgi ile birbirlerine bsğ

landıktftn sonra ayrılıvorlıu
dı. l ler ikisi de genç ldllP.r. 
Durut1arından, yürüvü,le 
rln1en, konuıuı ve jeıtle
rlnden; yüzlerini ıüa11ven 

rnlmlklerden, her h11reketle · 
nrtden , her ıeylerlndPn ze 
ki ve münr.vver iki genç 
oldukları anlaııhyordu. 

Şimdi ıon günlerinin 11on 
dakikalarını VAfıvorlardı Bt 
raz ıonra , lklıl de bellrılz, 

IDQphem birer lıUkballn 

kucaiına atılmıv" gldhor• 
lardı Bu ıon gün; arkadaı 
ları ile vedalaıtaktan ıonra, 
tehiri, k1rları gezmek sure
ti lie akıamı etmltlerdl .. 

Bır ıünlük gezintileri eı· 
nasında müıterek alakaları -
nı çeken; dönen tekerlekler, 
uçan kuılar, akan sular ve 
uıakl111an rüzgar olmuıtu .. 

Bununla beraber blrbırle 
rine aıla ayrılığancı bir ih 
tucuı olan bu intıbalanndan 
bırıey duyurmak iıteme 
rnıılerdı. 

Gün, acı ile karı . 
tık tatlı bir rüya glbi pek 
çabuk geçmitU Şimdi kalb 
lerlni dolduran hüzünle Is . 
hsyonun gri parkelerinde 

dolaııyorlardı Çehrelerini bir 
durgun'uk kaplamııta, "o 
nuımuyorlardı Hallerloden 
içlerinde derin bır boıluk 
laııdıkları anlaıılıyordu . Ha· 
Yır, bu boıluk içlerinde ola· 
aıazdı? Kendilerine namü 
tenahi uzaklakta bulunan 
kainatta, fezada idi. Evet 
hakikaten de bu boıluk ora 
da idi. 

Ne, trenin tiz ve keıktn 
düdüjü ve ne de vapurun 
kart ve pürüzlü ıeıi onla
rın ka lblerlnde değtl sonıuz; 1 

ufak btr boı:uk bilP. açma· 
i• mukted ır olamazdı Hu, 
•ralarındaki kuvvetli ve 
••ilam rabıtanın ebedllığlne 
lcuı idı. 

Bununla beraber, Turgu· 
tun çukur. mor bir gölge 
tle kapla gözleri dolgundu 
Akıam rQzginnm beyaz ve 

1 

açık alnı üzerınde gezdirdi · 
it lcumral aaçları büyük bir 
1 t1111ıa uğramıı gibi idi. Göz· 
lerfnde okunan derin mani 
Ve f lzyonomlılnlo hasıl et 
Uğı lblıtık tesir; beyaz alnı 
Üzerindeki hareketin kalbi 
ilin lf adeıi olduğunu göıte· 
rlyordu 

Arkadatanrn bu hüzünlü 
halı Muzaffere dokunmut 
olacak ki; baı ve f&hadet 
Parnıaklara ile tuttuğu Tur
ıutun çenesini hafifçe yu
karı kaldararak sordu: 

"Gözlerinden akan ne? 
4ilıyor muıun? Turgut .• ,. 

"O o o .. Hayır. kardetlm 
Bacatlan yükselen 1-lurum 
Parçacıkları kaçhda .. ,, 

Turaut hakikaten aflayordu 
Fekat bunu Muzaffere belli 
etnıek lıtf'memiıtı Cebinden 
~•kardığı ince ılyısh çizgiler 
' çevrili m~ncftll ile gözle. 
rlntn 11laklağını almaAa ça
lııırlcen ıon lataayon kampa -

Halil flrmen 
naaı da vurdu. Bu, lnliyen 
meıum ıeı onların bütün 
hay"tlau müddetince devam 
edec"'k '"ıti. Ve "yrılığı in· 
safeızcıı, ac ı acı alay eder 
gibi bildiriyordu iki arka 
dat bu müstehzi ıhtann bir 
hamlede içlerine doldurduğu 
elemle hirb rlerln,. kollıırını 

doladılar. Şımdl de temiz ve 
samimi dc)atluklarınt buaele 
rile son defa olarak ıfade 
ediyorlardı Bu ayrılığı icap 
ettiren acı ve son dakiki\ . 
da Turgut gözü ve k"l bı ar 
kada olduğu halde, iatemıye 
iıtemiye trene bınmiıtl Kom 
partmanın pencereıinde Tur 
gutun Muzaffere gülmeğe 
çahıan canlı bir portresi 
vardı . istasyon hareket ıe 
flnln boruıu ötmüı. lokomo 
lif, ıon ketkin canhıraı ıe 

ılnl de çıkarmıth · Turıut 
Muzafferden ııaklamağa ça
laıtığı gözynılarını zapta 
muvaffak olamamıı ağlıyor, 
gözlerinden yanaklarma 
inen yaılar aktam güneıl 
altında kan damlalara gibi 
yanıyordu. Teker'ekler ıür

atle harekete geçtiler Bu 
lutlar ayrılığın l«an rengi 
çelengini örerken: Muuffer 
noktalaıan bir karaltıya 11 

lak mendilini sallıyordu 

Takvimdeki kağıtlar r;on 
bahar yaprakları gibi düıe 

düıe bitmittl Bu hal üç 
kere tekrar etmlttl Geçen bu 
iiç aeoe zufında Muzafferle 
Turgut btrbtrlertle muntaza 
man mektuplaımıılar ve her 
mektuplarmda ayrılığa, ıe 

bep olanlara nefretler1 la -
netler ıavurmuılar . in 
ce ve hasaas ıınrüıluile 
temastan kendilerini alama · 
mıtlar ve aynlıfın verdıği 

teenürle, tabiattan aldıkları 
intibaları toplamaktan da 
geri durmıyarak; ayrılığa 
dair bir terkip meyda 
na getirmitler ve t~esaürle 
rtn in körükledığl ilhamlarını 
böyle yükıek bir gı. yeye 
hasreotmıılerdt. 

Üç yıl, bu mütemadi ay 
ra\ak ve onun bitmez acı
larlle geçmlıtl. Fakat ya 
kında bir araya gelecekler 
ve ıeoelerin yarattığı ıon 

ıuz aurbet yara l arının ağrı 
)arını bir 11nda durduracak 
lar•h Şımdı hep bu ümitle 
yaııyorlardı. 

1 •• •• 

Tugut Muzafferden aldığı 
kavuıma t~lgrafı üzerine 
sevtncind~n bir an için cin
net bıle geçlrrnlttl Te'graf 
ta tunlar yazılı ı dı: 

"Yarın ubah ıaat 7 de 
(S .. ) vapuru ıle geliyorum, 
selamlar.~ 

Senin: 
Muzaffer 

Turgut. bütün gece göL 
lerlnl b ir kerecik olsun 
kırpmadan sabahın alaca 
karanlığında rıhtıma kof 
muıtu. Gün aydınlandı. 
ıehlr büyük bir gürült6ye 
aahne olduğu halde (S .. ) 
vapurunun ufukta ufak bir 
emareıl bile görtilmemfıU . 

Rıhtımda yükıelen kule 
dt'kl uat 1 :! yi vuruyordu. 
Deniz ııletuıe memurları te · 

r•RUILJ 

Görüşler: 

Öğretmen Okulunun 
S e r g i s i 1n d e .. 

Ortaavrupa Hadiseleri 
Karşısında Amerika .. 

.ı Amerika Blrleılk devletle
ri dıı bakanı B. kordel 
Hul. Brlan-Ke1log mleakının 

aralarındaki anlaımazlıkları 
ıulbçu vasıtalarla hal etmek 
arzusunu ııöıteren altmıı üç 
milletin imzaladıkları zaman 
ki gibi bu gün dahi mert 
olduğunu, 28 mayııta beyan 
etmtıttr. 

Amerika Bırleıtk de•letle 
ri dıı bakanı, Avrupada 
olup biten hadlıelerden Ame 
rtkanm alakasını keımemtı 

ve ıulhun da parçalanmaz bir 
kül addedilmekte bulunmuı 
olduğuna tıaret etmek için 
Çekoslovakya ıeçfmlerlnln 

ikinci pazar arifesini intihap 
etmtıtlr . 

B. Hul: " Dünyamızın 
herhangi bir noktasında çı-

Necatibey Ôyretm~n Oktılu 

kan harplerin her tarafta 
karıııklıkla thdaa ettiğine ve 
bu karıtıklıkların da hiç kim· 
ıe tarafından tahmin edile 
mlyecek neticeleri bulundu 
ğuna g6z yumamayn:,. de Balıkeıf rtn biricik i ıncııtf yaptırılan bu eıbı itlere 

olan Öiretmen okulu bu ıe üç ver ayrılmııtır: Blrlal 
ne açtıiı talebe ıerglsl tle söyledtfimiz ıabloo, tklncıaı 

mektedlr. 
Dıı bakan, beyanahnm 

baıında, Amerika görvıün 

den bir defa daha bahıetme
ıloe merkezi Avrupa vaziye
tinin ıebep oldu~unu kay
detmııtlr. 

yetlıtirdlfl okurlar ve btz fırça ucu ile, dığerl patates 
öğretmenlerle, halka verimli ile. Bu iki yerde de çok gü 

çahımalaranı göıtermtı olu- zel terkipler renk ahengi 
yorlar. Evet, bu bir sanat tle ıöze çarpmakta ve bu 
meıherl değildir. fakat ıer eıerlerfn bllhasaa fabrika 
glyl gezdıiiolz zaman: çok larımıza desen numuneıl 
yükıek sanat zevki ile &fi" bile olacak derecede mu· 

Amerıkan ıörüıü deilı
memlıtır ve bay Hulun beı 

lanmıı olacak11oız. vaffak olduğu görülmekte lıca fıkralarını zikrettiği Brt. 
an Kellog r:_nlsakına atfen 
beyanatta bulunmast da ıöı
termektedlr kt . Amerikalılar 

dünyamızda bir takım de· 
iltlklıklerln önüne geçme-k 
k•bil olmadıfını ve hattl 
bunların zaruri oldufunu 

Yarının genç öğretmen dfr. 
lerlnin terbiyevi olmakla be Diğer bir köıede de hitara, 
raber meydana ~etirdikleri taavl-i ve havali mevzular 
eserler cidden muvaffak olu· dahilinde yaptırılan reslm -
nmuı eıerlerdtr. ler .. 

Serginin tertip tarzına ve Buolaran mevzuları lale 
rl'en ehtmmivet biitiin eıer · belerin mtlli, vatani. mefln'.i 
lerin gaye vP. muvaffakiye revl duygularına lstload edt- teeltme hazır olmakla bera

ber bu deiltlkhklerl- müd· 
deaların ın mucip ıebep1erl 
her ne o ursa olıun- lıt hsal 
için cihan ıulhunu bozmafa 
kallntacak olanlara l~hdar 
deitllerdtr 

tint çok kolay anlatmakta lerek ıeçlhnlt her reıimde 
dır . 

Kapıdan glrdtitniz zaman 
modern blnaoın jimnastik 
ıalonu büt6n debdebeaıle 
ılzl teıhir ediyor. Evveli 
kademeler üzerine dizilen 
talebe resimlerinden. ıablon 

ltlertle kartılaııyoraunuz lı· 
te bu '!aerler içinde, bir afit 
reaamınm bile ancak mey
dana gelirebtleceğl terkip· 
lerle kartılaıınınız. Talebe 
dimağı burada tekn•k, nizam 
ve ahengin emrtle çalıtm•ı 
ve yarahcılığını aöıtermlıtlr. 
Ne güzel kitap kRbları, ne 
güzel eatıh tez1lnatı ve ne 
güzel albüm kabı, süı ter
kiptert .. 

Reıtm deni vaaıtaaile 

aanat terblyesi vermek için 

liı içinde, t"tkın ve korku. 
lu bir end ışe ile mütemedi
yen koıuyorlardı. N ıhayet 

meıum ve korkunç bir h~· 
ber Turgudun kafasında bir 
bomba teılrıle patlada. Bu 
kara haber ıu idi: 

" ( ;,. , .. ) vapuru. kuvntll 
bir dalga teıirile yan tarafın 

d ki ıaçlardan biri koparak 
büyük bir rahne açılmıı . va 

puıda telslz de olmadığı lçln 
imdat çajırılamadığmdan va
purla birlikte feci bir ıurette 
bütün yo1cular az bir zamanda 
sulara kanıarak kaybot· 
muıtur .. 

Bu haberden ıonra Tur· 
aut . hiçbir teY dnıünemiye
cek bir halde kaakata ke· 
ıllerek olduğu yere , bir lat 
yıtmı glbl dütüP kalnıııta 
48 Saat ıonra hastahanede 
gözlerini beyaı duvarlara 
açtalı zaman 9öyle mmlda
nıyordu: 

"Nılıayet ayırdılar bl7.1, 

ayndılar bizi nthaJet! . " 

talebenin temiz duygu ve 
heycanları çok 1amlml ola
rak tebarü~ etmektedir. 

Oıfer bir köıede, taleben 'n 
görOı kudretini artırmak 

için yaptmlan mütahede 
resimleri, meva. eua. portre 
vesaire aibl mütenevvi mev
zular alh.nda yaptmlmıt he. 
men hepıl ıutuboya tekni 
ğlntn kuııurııuz eıNlerldır. 
denebilir. Diler bir k<'ıede 
amatör yailıboya reılmlerl 
levhası altında çalı,tırılan re 
slmlerl ıeyrf:ttiilnlz zaman 
Abdullah Dem'r ve Galip 
imzala reılmler, reılm ıergl · 

ıtnde tethlre layık derecede 
kuvvetlidir . 

Y ftnımda bana lza 
hat veren yarının genç I 

~merikan kamoyu, ae· 
çen hafta. bir kerre daha 
derJn ıuretle aaraılmııtır . 

Amerlkada "küçük dünya 
harbi,. adı verilen teyin 
umumlleın it bir anlaımaz 

lık halinde tereddi etmemtı 
olması keyfiyeti muvaltkat 
da olsa, büy6k bir ıü~ üo 
ha •ası ya ratmıt tır. 

Bu kamoy, geçen pazar· 
danberl, B. Çemberliynın 
polettkaaına daha mOıalddtr. 
Zira Amerıkaiılar realtz.mfn 
ılk defa olarak umumi hir 
netice vermit oldufunu mü 
ıahade etmlılerdlr. Bununla 
beraber tribünlerde aıağı inip 
sahada cereyan eden hueket 
ve faaliyete ltllrak arzusunu 

cumhuriydçl öğretmen i ; l:.un· 
ların, resim kolunun den ha l 
rlcl ıerbeat zamanlarda atalye

1 

çalıımalarının mahıulü ol- 1 

duğunu ıöyleylnce. ıöyle bir j 
içimi çekttm: mur · alçı itleri, her blrlıl 

Talebelerin bot zamanlarını son derecede muvaffak olun . 
çalıtmalara ıevkeden bedii muı eıerler . Velhasıl bülOn 
bu kul ne olurdu, bentm resim ve tıler üzerinde ~ti· 
z a m a 

0 1 
m d a d a ket lerile o kadar a6zel lan· 

olaydı, çok ıevdiğlm re.im zlm edılmlt ki, biz ilkokul 
öfretmenlerlne reılm ve el 

zevkini bana da atılamıı 
olurdu dedim. Ah o kara gün iti hakkında müıahhaa blr 
ler, lnıan resmi yaptık mı den .verecek kadar lüzumlu 
elimizden ahr yırtarlardı . ve itinalıdır· 
Reılm öfretmrnlnf ıordum Resimler gibi diier itler de 
Sırrı, dedtl~r. Derhal intikal insanın gözlerini alaka ıle 
ettım, bu aayretlt ötretme· üzerlerlne çekiyor. 
nfn Ankarada açtıfı sergi - Okulun it öfretmenl B. 
sinde yaratıcılığına hayran Mahirin bily6k baıarıımı da 
kalmııhm, demek her lkl aa· burada ka1detmeden ıeçe · 
hada munffak olan öiret - mlyeceğlm . 

men . Yarının genç öğretmeni 
Bır tarafta çlnl mürekke· olacak gençleri ve onların 

bt ile yapılan reılmler. paa . çalııkan 6lretmen1erlni ne 
tel fozen, velhasıl ayn ayrı kadar tebrik ellem azdır. 
yerlerde tanzim edilen reılm- Bu yolcululumun bana 
lerin aruına konulan maaa· bahıettllt bu zevklt ve faJ 
!arda da talebenin eltılerl..Çok dalı teaadüfü hiç unutamıya· 

1 .. 

itina ile dtıılmlı afac; itleri, ı· <'aıım . 
mukava itleri, cıld ltlerl, ça M. Oktay 

bazan pek zor zapteden hın· 
lı bir müıahld olan Ameri· 
kalı, her ıeye rafmea ıene 
kaygı ·ve bedbinlik havaıı 
içindedir. 

Cihan hadlıelerlnde, ''mü· 
tecavlz,. devletlerle demok
raaller araa1nda ıenlı bir an · 
latamazlık eıerl ıören Ame
rıkaya göre nihayet demok · 
raatler OJUnun bir parllılnl 

kazanmıtlardır lnglltere bat· 
Yektll tarafından ıtmdlye ka· 
dar takip eden uıuller ide· 
allat ve moral bakımlardan 

muhakeme yürüt~n Amerl· 
katıların zevkine uygun ol· 
mamakla beraber, kamoy 
bu mu•aff akiJetlnl. ıamlmi 
surette, ıportmence, baJ 
Çemberliyının matlubuna 
kaydetmlttlr. 

A merlkalıların reaksiyonu 
kuaca, ıöyle anlatalablllr: De
mokraatlerin lehine olan her 
zafer Çembarliyını büyGte
cek, her mağl6blyet onun 
preıtlj ı nl tehlikeye koyacak· 
tar. Yarım tedbir hıavvur 

edılemez. 

A merlka laların takandıiı 
bu tavrın netlceıl ıudur ki 
Amerika, Avrupa ile olan 
m(inaıebetlerlnde çekınıen 

ve oldukça vuzuhıuz kal -
maktad1r· Kordel Hut, beJ
nelmılel ahlaka lnandıiını 

ve ıulbçu usullere batlı kal· 
dığını blrkere daha teyld 
etmltıe de müıbet sahada 
Amerika kamoyu mütered
dit olmakta devam edecek
tir. 

Buna mlul olarak Nevyork 
Herald Tribünün •Dıt poli
tikamız,, baılakla ve merke· 
rantl ettlft, Brlan · Kelloi 
mlaakını ıhlil arzuıu göster· 
mekle itham etmemtııe de 
zi Avrupa •olkanının pek 
faal olmadıiı ve Eter adın· 
dakl küçük çek ıehrlnln de 
mfiıtakbel harbin Saravboı
naaına Çek benzemedlil 
hakkındaki baı yazmndaa 
ıu parçayı alabtllrtz: "Mem
leketimizin yirmi dört ıene 

evvelki ta vn talundıfım mii
ıahade etmek acalp bir 
ıeydfr. l o f 1 l l k ı n a n 1 
ıurette bGtiin garp mede
niyetini tahrip edebllece -
it düıGn616nce Amerika blr
leıtk dev !etlerinin vaziyete 
hükmedılecek bir poletlkası 
bu'unmadıiını ııörmek endl
ıeyl mucip bir ıeydlr Bizim 
bir bitaraflık kanunumuz, 
büyOmOt bir fı!omuz, daha 
iyi hazarlanmıı bir ordumuz 
ve 1914 dekinden ı.l1ade 
ahvale vakıf bir hallnmız 

vardır Fakat bütün bu fark· 
lar zahiridir ve 1alnız Av 
rupa aahneainl tedklk ederek 
1914 halleıl ile l:uıiinldi 

devir arasında bir mukaye
seye tmkln yoktur ,, 

Nevyork Herald Tribün, 
aynı makalesinde tunu da 
lll ve etmektedir: 

.. F ranıa ile loıtltere ara -
ıınd" aynı eaflam baflar. 
Almanyaya kartı •Jnı an· 
tlpatiler meycuttur. Fakat 
bunlar daha kuvvetlıdtr, zl· 
ra vakttle ıulbçu olan hiir. 
rlyetpernr unsurlarca tak· 
vlye edilmektedir. Şa1et A•· 
rupa da ıeferberhk emri dı. 
varlara aıulacak olıaydı Ame. 
rlkan realul1onu 1914 de-

(L6tfen Hyfayl ç••lrlnls) 
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Balıkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğü;nden: 

Mayıı 939 gayesine kadar muteber olmak üzere Ban· 
dırma dahili ve Bandırma, Manyaı, Bandırma - Gönen 
idarelerine gidecek ve bu idarelerden gelecek mamül tü· 
tOn, Jçkf, levazım nakliyatı ıartnameıf mucibince ekıflt· 
meie konulmuı idi. 

İıtekltlerl tarafından verilen ıon pey liylk hadde gö · 
rülmedlğlnden ekılltme müddeti on ann daha uzatılmıı· 
tar. 

Tallplerln 15 6-938 çarıamba günü aaat on dörde ka 
dar teminat akçeıtle beraber Bandırma lnhtıarlar Müdürl· 
yetine müracaatlan. 
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kinden baıka mı olurdu? 
Umumi olarak dentlebl-

,. ....... ~·············· .. 
: TURKDILI : 

1'0KKDlLl 

olunur 4 - ı 160 
ltr ki Amerlya kamoyu, de· 
mokraıflerln merkezi A vru· 
padakl vaziyete nihayet ha 
kfm olacaklarını ve ini bir 
f elikettn önüne geçebilecek· 
lerfnl ummaktadır. Fakat 
ıark hakkında daha bedbin 
ıörünmektedır. 

! Pazarteılnden baıka her ! 
: ıün çıkar . SJyaıal gazete •• : • • : Yılhiı: 800 Kuruı • -----• . 

Tokyo kabinesindeki son 
tadiller mllltarlıt partinin 
ıarfh blrtefev 
vuku ıuretlnde telakki edil· 
mittir. Umumi ıeferberliğin 
yakında tatbikine baılana

cağı tahmin edilmektedir 
Japon generalleri, Çtndekl 
vaziyet kötüleıtlğl içindir ki 
iktidar mevkilne geçmiıler · 
dır. 

Uzakıark hidiıelerl kar 
ımnda dalma "ha11aslaıan .. 
Amerikalılar fçln bu, ctddt 
bir ihtar ve bahri fnıaları 

mn genlılemealnl haklı gôı· 
teren bir hid lıedlr. Zira 
Amerikalılar için Japonya, 
Büyük Okyanusta, zamanını 
bekliyen düımandır ve her· 
hangi bir Japon galebeıl, 

cihanın bu k11mında Ame 
rlkan nüfuzu bakımından 

btr tehlikedir. 

Bay Kordel · Hulun be 
yanallnın mevzuu merke
zi Avrupa vaziyeti idi Ame· 
rlka dıı bakanı, her zaman 
ki ihtiyatkarlığı ile, hiç klm
ıeyl ıulhu bozmakla ve ga
beyanalının ıonu manidar
dır: 

"Amerikan milleti, dlier 
bQtün milletlerle müıtereken 
dalma ıulh, adalet ve terak
ki ş rtları btemektedir. Bu 
na zamime olarak milletler 
arasında herhangi bir an 

. laımazlık ibdaa eden yerler 
veya hadiıeler ne oluraa 
olıun ıulhun tdameelnl arzu 
etmektedir '" 

ı Altı Aylıjı:400 • : 
: Sayıaı: 3 • : 
: Günü geçmtı aayılar 25 : • • ~ kuruıtur. i 
: ADRES: : 
: BALIKESIR TÜRKDILl : 
.......................... 
E~remit ~u~u~ 

hitimliğin~en: 
Edremldin Zeytinli köyün· 

den Ahmet oğlu Ali kar111 
Kuklyeoin kocası müddea· 
aleyh aynı köyden Hacı Ah 
met oflu Ali aleyblne aç. 
tığı boıanma davaıında müd· 
dealeyh Alt namına çıkarı
lan davetıyenln tkametgi 
hının meçhullyell meıruhatı 
ile bili. tebliğ iade edılmtı 

olduğundan hakkında ilanen 
tebllğa t icrasına karar veri· 
lerek muhakemeleri 20 . 6 . 
938 pnarteıl aaat 14 de 
talik edılml§ olduğundan 

mOddealeyh Alinin vakti 
mezkurede ya bizzat gelme 
diğl veya bir vekıl gönaer 
meal vakti mezkürda gel 
medfğl ve vekilde gönder
mediği taktirde muhakemenin 
gıyabında devam edeceil 
davettye makamına kaim ol 
mak Gzere ilan olunur. 

Kayıp Tas~i~name 
Altınoluk ılk mektebin 

den alm11 olduğum mektep 
tasdiknamemi kaybettim Ye· 
nlılni alacağımdan hükmü 
olmadığı elan olunur . 

546 Sayılı Altınoluk 
T K. Kooperatif mu· . 
hutbı Kemal Cebeci 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekılltmeye konulan tı: Balıkeıtrde Çayırhlıar Top· 
çu kıılaaı yolunun ıoıa halfne lfrağı lntaah olup 23 Hazt· 
ran·938 tarihine raatlıyan perıembe günü saat 1 O da ıha· 
lesi yapılmak Üzere 15 gün müddetle açık ekıiltmeye ko 
oulmuıtur. 

2 - Bu itin keılf bedeli 5879 lira 25 
kat teminatı 441 liradır. 

caktır. 

lnıa ıeraiU ve malzeme keıft hakkında malumat lstl

yenlerln belediyeye müracatları ilan olunu. 
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Mehmet, lsmaiL Abdullah 

Sahibi ve Baımuharrir l: Balıkeılr Mebueu H. KARAN 

Çıkar1m Genel Dırektörü: FUAT 8İ&..' AL 

Baıımyeri : Vilayet Matbaası - Balı~eılr 


