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Türk·F ransız askeriheyetÇeklerleSüdetler Arasın
leri arasında görüşmeler ~daki Müzakereler Başladı. 
Orgeneral Aaım Gandiizün Riyaaetindeki Hey· ı 
etimizle Fransız. Aakeri Heyeti Arasındaki ı 

Çek Hükumeti;. Alman Lisanının Resmi 
Dairelerdf;' .. Kullanılmasını Kabul Etti. 

MIJzakerelere Salı Giinü .Baflandı .. ingiltere-f r ansı; Çık hukOmetinı müracaatla Südıt Alıınlar i le bir an evıel uzlı
Antakya, 15 (AA) - Or· 

ıeaeral Aıım Gündüzilıı rt· 

Jaıetladekl TOrk heJetl tle 
Franıız aıkerl heJeU ara11n 

da mlzakerelere don baı· 
laamııtar. 

ı 
Vatan ve Uıbe cemiyetleri
nin elebaıılan tevkif edıl- ı 

lerlne çocuklara ve kadınla

ra gererek cebren binaya ıllmısmı ıı rıni bir ihtilifı ııydın verilmımısini bildirdiler. 
mlılerdtr . Bunun üzerine girmek lttemtıler, pencereJerl Praf, 15 (Radyo) - Çe· 
Uıbeciler hQkC.met daireıl ıllihla takip eylemtılerdtr koılovakya beınktll Mtlin 

ler ıazeteal yazıyor: 
intihabat uıul6 artık ma

ziye karaım•thr. latthaplar 
gerçi emmareler belirtiyor, 
meyiller 161terlJor, vaziyet 

ne ııderek cebr~n içeri ıir · V azlyeUn aldtiı bu ıekal kar / Hodza ile S6det Alman1an 
mek lıtemtılerdir. d hr.."A t d , \ araaında milzakerelne bat · 

Antakya, 15 ( A.A. ) -
Şafer mua •ini Oımanın öl 
diril meal lzerlne, bir taraf· 
tan clna1eUn tılendıtı ma· 
hallede tabarrlyat yapılırken 
dlier taraftan da luıhad; 

ıı11n a u ume a re· l 
U b il b h k t anm ı ıtır . 

1 ec er u are e e le ılnde bulunan jardar. 1 G k f 1 ıebbGı ederlerken yanlarana ere nıi tere ve gerek· lerl takviye ed•yor, fakat 
malar alet etmek mec- F ç ı: 1 k h ç l 1 beynelmtlel komı11on beye· 1 H ranıa, eaoı ova ya n· 1 ek meae esinin ha llnl baı· 

ti ve azalarını da almıılar, bul'i1et1nde kaldıklarından ı lulmetfne mOrecaat etmtıler . lra plinlarda aramahdtr. Bu 
. bük6met d ı reat 6n0ne ge . •ki kadın ve bir çocuk ya ve SOdet Almanlarlle bir an ! memleket bir ıenedenberl 
ltndttl zaman Uıbectler 6n· ralanmıthr ~ evvel uzlaıılmaaanı bıldlrnılı · devam eden ıerıınUk için· 

----....;.--==============--===-====--====--===========-= terdir. de uzun m6ddet yaııyamaz. 

B M M I • •ı ,. t 1 Ak d • d H Pral, 15 (Radyo) - Çe İntıhabat iti bittikten ıonra 
e • ec ısı a ya enız e a- koılovakya kabinesi, bugOn hidlıeler daha ıerl bir tem· 

baıvektl Milin Hodzanan rl · po ile cereyan edecektir. 

E•leııa yıılınndı tadillt 
l•Nn kınunu kıbul ıtti. 

Z 1 r 11 k m 1 Y a P 1 Y O r ? yaaetınde toplanmıı ve az· Mı il etler ıtat6ı6niln belit 
• • • hklar hakkındaki liylhayı bath hallan 1alnnda malim 

1 müzakere ettikten ıonra . olacak ve part ılerle yapılan 

Ankara, 15 (A.A ) - Ka· 
IDutayın buıOnkl toplantı· 

••nda kabt1l edalen kanunlar 

_____ ,___ - ---------
İngil i z gazttel11inin yerdiklıu hab11lere göre italyınlar 
Lıııı ıdıımı tıhti11 18 ÜS ~atne aetuıtktıdirler. l 

•ra11ada noterlik kamun il· lıtanbul, 15 [Huıuıl) - Jan anlaıma1ını çlfnedtftn• 
~haaı ile kanunu medeninin 8Qt0n loglltz ıazetelerl, b6t6n teminatlara ı almen 

Del maddHlnlD clelltllrll ltal1anın Akdenlzde yeni· ıuintyetle hareket edıldt)'al 
18•1 hakkındaki kanun llyt. den harekete ıeçlltlnl ve tebarGz ettirmekte •e ltal 
ha1t d. 1nll __ ,_lst.4'ı• 8 • adalarda tabtumal.a Dafla· ~auıu •a.awıaa• • ........ ....... "'. 

IODUncu lcaaan h6k0mle- dıtmı yazmal&taclJr. ler beıledtli aealceılne va 
"•• s&• erkek 17, kadıa Gazeteler, btlba .. Leroı rara~ l•ııltereala •Al~· 
15 yaııaı ikmal etme klz bulunma11 l&sumuaa 
dılsçe e•lenemlyecek, fevka · ada1ındakl ıon tabkımattan ileri ılrmektedirler. 
ı. bahlıle bu vaziJetlen ~ndl-
-.de ah•alde lıe 15 Parlı, 15 ( & A ) - Lom 

' 
le l l b . ıe etm~kıedırl.,r. 

aıını 1 ma etm•ı o an ır Llbr ıasetuı ya~ıyor: 
erkelin veya 14 yaıını bitir· lngtllz ılyui muharrirleri, "Merkni Anupa arhk 
llllt bir kadının e•lenmealoe ltalyan·n bu ıe~llde hare. bizi endııeye dütürmemek 
llltlıaade edtlebtlecelctlr . kel etmekle ıon lnıtlız·hal 1 tedlr. fakat lepanya hlll 

===-===--====-=-

l s p an ya CumurreisiBir ~y~:.:;.::~;~çF~:~:~~~ 
B N 

• birlikte bıltti lif buıün Avam 

eyanname eşrettı.. Kamaruında ad~mtmüda 
hale ılyaaetlne Hdık olan 

1. &mı bıym11111inH faikı; ı ttikçı .arDYER ttblib ~:~1!11:'.e.:.:.~·::~;:·:1~ 1::.~:.~ 
bııısındı yıbôcul kııekll ıtıık lizıaıgald: ğini bildirdi ~=~ :;.~;:,:

1 

::~:ı~
10

eı::;~ 
Parlı, 15 (Radyo) - lı· 

Paaa,a Cumburretal B. Azana, 

buıan halka httaben bir be 
Janname neıretmlt ve Fran 

llıatlerln, yabancılardan lcuv 
.,et alarak her taraflan hii 

cu11a ~tmele baıladıklarını 

htldtrdtkten ıonra, Ve linıl -
)aoın tehlikede oldutunu 
lcaJdetmlt ve b6t0n Cumhu 

tiJetctlerln, diitmana kaı t• 

'•k•Gcut bir halde •ilaha 

••rataaalarına tavalye eylemlf 
tı, 

Parıı, 15 (Rudyo) Ha-
.,., •Janıınan Terüel muba 

btrı bildiriyor : 

ltaıtellon Delaplanaoın it · 
l•lladen tonra da ileri ba · 
"lllta de•am olunmuıtur 

C. .. ral A randanın ku · 
-••da11ndakl kuvwetler. ıa 
htlden Saıonda 6zer,ne yl 

•G•ete baılamıılard1r 
Cumhuriyetçilerin; büt6n 

ttpbelerde ıtddetlt ıurette 
._.lcavemete devam etlik 

lerl ıon ıelen haberlerden 

anlaıılmııtar. 

Pariı, 15 1 Rodyo J 

Franklıt tayare1er köylerl 

bombardıman etmf'ie bat 

lamıılardır. Buıün Nole kö 

yüne atalan bombalardan 

8 kttl &lmlf, 21 kiti yara 

lanmıt •e 60 ev de yıkılmıı 

tır. 

lngiliz 
Anıııtın fıloıu maneı

rılıra bıshyar. 
Londra, 15 (A.A.) - Deyli 

telıraf gazeteılnln b tldlrdt · 
ltne 16re tarld lnıtltere 
ıabtllerlndekl mtldafaa kıta
lan ve Anavatan flloıu 

temmuz ayı zarfında bü16k 
manevralar Japacak ve Fott 
Of Fort ıle Taym l ı nehri 
ara11nda cereyan ed~ct' k 
olan manevralara donanma· 
nıD bittin deniz ta1arelert 

medar olacak her Uirl6 te 
ıebbüıe mOe11tr ıurette yar· 
dım rtmek arzuıunda ol· 
duklarmı beyan etmt!k fır 
sahnı elde edecektir. Sulh 
lehindeki bu ı6zlere kulak 
•ermek icap eder. Merkezi 
Avrupada tahaddOı etmıı 
olan ıon vekayl eınuında 
ıulh fikri ıalebe çalmııtar 
Bu fakrın lıpanya tılerlnde 
de muzaffer olma11 licımdar. 

Kral Faruk 
Hııidiyı mektep gemimi
zin ~U!lllD~IOIRI kabul ılli. 

lıkenderlJe, 15 l A .A 1 -
Burada bulunan Hamldlye 
mektep gemlıl kumandanı 
Kral Faruk tarafından ka
bul edilmlttlr. 

-===========---
de ııtlrak eyllyec~klerdlr. 
HOcum eden filo ile hava 
kuvvttlerlne verilen Yaz fe 
sabile ihraç yapmala teıeb 
b6ıt0r. 

Alman l i tenanın, Çt: k v"' müzakereler kati bir 1afha· 
1 

Slovak lisanlara gibi resmi ya girecektir. Çekoılovak 
dairelerde kullanılmeıına ka- yanan lkibett selecek haf-
rar vermlttlr. talar içinde belit olacaktır 

Praf, 15 [Radyo) - Sadet Praf, 15 (A.A.) - Ge· 
Almanlara lideri Dr. Hayn- çen t\kteırln ayında vukua 
layn, bOUln SOdet Almanla gelmlt olan Telplce Sanov 
...... L.ıa-L-- --· --•• •"' • ı · 

beyannamede, pazar g6nk6 

aeçlmde ı&ıtenlJklerl ıOlul · 
Det ve ftkardan dolayı te · 
ıekkOr etmekte ve Siidet 
Almanlannın, her zaman 
haklarını almalı muktedir 
olduklarını kayde,lemekte· 
dır. 

Parlı, 15 (AA.) - Popu 

;.,d~ · l ·3,902 rey kazan 
mıılardar. Bu parti 1931 ıe· 
nesinde 9065 rey eltle etmlt 
idi. 

Alman 1011al demokrat• 
lar 3993 reye mukabil 1408, 
Çek farkalan 2143 e muka · 
bil 3161 rey elde etmlıler· 

d ı r. 
-===== 

Japonyada Çin işleri 
için Yeni Bir idare .. 

----~~-~--

Yakındı ihdıı edılıcık olan Çm i1l11i nazarıti ıiyııı· 
linı bııtıkil. ikinci reisl:ğe de bırbiya nazuı getirilecek 

Tokyo, 15 (A.A) - lvı 
malumat almakta olan me 
hafHe ıöre, ordu yakında 
ıbdaa edtltcek olan Çın it 
leri nezaretinin Prenı Ko 
.noyenln rlyateti . altında 
olma11nı kabul etmtıttr An · 
cak ikinci relıhil General 
Uıakl derubde edecektir. 

Bilmukabele ordu Çınde 
ki baıkumaaclamn nefal Çın 
de ibdaı edilecek olen Çıo 

itleri komlteılae rlyHet et 
metini kabul ettlrmele mu· 
vaffak olmuıtur. Bu komıte 

ordu ve donanma müme11ıl· 
lerl ile Hariciye Nezareti 
mümeuillerlnden mOrekkf'p 
olacaklar Komite Çin itleri 
nezareti tarafından kendlıl· 
ne nı,abet •erllmlf bir b6ro 
mahiyetinde olacaktarr 

Tokyo hOkômetl Çinin 
Japonlar tarafından ltııal 
edllmıı olan kısmında yeni 
rejimin ıhdaa ve teıiıl yü -
zinden tevellüd edecek aı 
keri. ılyas1 ve iktııadl me· 
selelerin hepılnl bu komite 
ile irtibatta bulunmak ıure . 

tlle tetkik •• balledılecekUr. 

Sivtl ve ikttHdl itlerin ida 
re •e temılllyetl ıivll kuv 
vete ancak Çtnln bu kn 
manda normal vaziyetin tek 

1 rar lee1161ünden ıonra rQ 
cu edecektir. 

1 Bundan baıka 8 . ltaıa 
kinin Prean Konoye ıle ıö · 

r6tt61ü eınada v8cude se 
ttrilecek olan mGıtakbel Ja 
pon Mançuko Çın tktlıadi 
blokundan MançukoJU im 
ttyazla bir vaziyet verllmeal 
ve Çinin iptidai maddeler 
vermek ıuretı,le Hdece m6· 
temmlm bir rol 01nama11 
buıuıunda lırar etmlt oldu· 
iu tahmin edllmektedır. 
Şanıhay , 15 ( AA ) -

Hankov lıttkametlnde yapı
lacak a1keri hareketi naza· 
ndıkkate alan Japon de
niz makamlara 11 haziran· 
da l n ı 1 l iz ve Amerl · 
kan deniz makamlarından 
kendılerlne alt ıanbotların 

Y angtze tehhkeh mıntaka 
11ndan geri çekllmetlnl lı 

temıılerdir 

Royter ajanıınan -.ha 
( Sonu ikinci aarfa• ) 

BrattalaYa, 15 [A.A J -
Slo•akyanın merkezi olan 
Bratlılava ıehrlnde yapılaa 
intiha batan neticelerine be
y Ok bir ehemmiyet Yeren 
ekıerlyet ale1btara farka11nın 
kazandılı 24,792 reye mu· 
kabil ekaerly•tçiler alaC&k 
8129 rey alabllmttlerdtr . 
Muhtariyet aleıhtara fırka 
bu ıuretle 21 belediye mec• 
llıl azahk kasaamıı oluyor. 
Muhtarlyetçtler ite 6 aza
lık ile iktifa edeceklerdir. 
Gene Brattıla vada Macar 
muhtarlyetçıler l O, 138 Hayn
Jaylnlltler 13,250, KomO· 
nlıtler 2856 ve Alman Soı· 
yal demokratlara 5170 rey 
almıılardar. 

1955 Senesinde yapılaa 
latlhabatta Slo•ak muhtarı -... 
yet taraftarlara 5640, HaJn
la1nlıtler 4907, Macar muh · 
Komlateüer 5255 •• Al
man Soı1al demokratlar 
2270 reJ kaaana111lardı. 

Meksika 
lıyım daıım ıdiyar. 
Mekı•ko, 15 (Radyo) -

Aıl General Sevıllo ile hO · -
k6met kuvvetleri araıındakl 
mu1ademeler devam etmek· 
tedlr. Son bir muıademede 
aailerden General Erlkesle 
kardeti 6ld6rülmiitt0r 

Fransa 
Yani ta yarılır yıpıyır. 
Parlı, 15 (Radyo) ~ Fran· 

11z kabtneıl, buıiln Ellze 
ıarayında Cumhurretıl 8 . 
Lebranun rlyaMttnde toplan 
mıı ve Hariciye Nazarı B JorJ 
Bonenin, umumi •••IJel 
hakkında verdlil izahata 
dlnlemtıtlr. 

Bu içtimada; Hava nazarı 
Ktlaıamber, Fran1aaın bava 
kuvvetleri hakkında izahat 
vermtı ve bir teri yeni ta · 
yareler yetlıttrtldiilnl •e bu 
tayarelerden bir filonun, in· 
ııltere kralının Parlıl ziya· 
retlnde yapılacak na ... ,.,. 
lere lttlrak edecellal, hafta· 
da lnrk beı ıaatllk çallf•• 
pllnından Franıa tayare 
fabrtkalarenın çok lıtlfade 

ettlflnl llive •Jlemtıttr. 

itılyıdı ıid~ıtli yığıarlır 
Roma, 14 [ A J. ) - Şimali 

ltalyaJ• yalan ıtddeth Y•i· 
murlar b0y61c ba1ara mu· 
cip olmuıtur. K6pr61er _Jı 
kılmıf, gen't miktarda arası 
ıu altantla kalmııtar. 



Türk- omen 
Ticari Müna -

sebatı .• 
iki memleket beyninde 

mevcut lktlıadi münaaeba
tın ink itafına kuvvetli bir 
imli olauiı tGphealz bulu 
nan Türk ·.Romen ticaret 
odaamın geçenlerde Bükreı 
le yapılan açılma merasimi 
dolayfllyle L9 5 · 1938 ta
rJhlı Ontverul gazeteıt "ikl 
doll memleket arasında,, bat 
laklı bir makale neıretmııth. 
Gazete bu makalesinde ez 
cümle ıöyle demektedir: 

Hıçblr kayda ve ıarta 

tabi olmıyan bir dostlukla 
yekdlğerine bağlı bulunan 
iki dost memleket beyninde 
yeni bir bağlanh yapıldı . Bu 
bağlantı, iki memleketi yek 
diğerine daha ziyade yak 
laıtıracak ve beyinlerindeki 
samimi müoaaebullert de 
takviye edecektir. Bu tkl 
memleket Türkiye ile Ro· 
manyadar Y ent bağlantı iıe, 

geçenlerde açılma merasimi 
yapılan Tihk Romen ticaret 
odasıdır. Bu müe11eaede teı 
rlklmeaalde bulunacak olan 
yükıek zevat, orlan•n tnkl 
ıafı için kuvvetli bir zaman· 
dır . Pek tabiidir ki, bir Uca 
ret oduı tktlaadt karekterl 
haiz bir müuıeıedlr Aliyle 
bir mOe11eıentn mümeyyiz 
ha11a11, bunu meydana ıett· 
ren devletler ara11ndakl tt · 
cart münaaebetlerln daha 
ziyade lnk•tafmı temindir 

Bu devletler, llhallt ve 
ihracat imklnları noktal 
nazarından yt-kdlferlnl mü 
tekabılen tamamlıvacak ve 
rekab~t yapmayacak olurlar · 

teıkf 'at, kuvvetli ve faal 
bir va11ta olur. Akıl takdir · 
de zaman geçtikçe onu teılı 
edenlerin bile araaıra ha 
tırlıyacaklara n1Gme maMıQm 
bir müeııaeıe olur. 

TOrkıye ile Romanya ara-
11ndakt lktlıadi münuebet· 
lere g eltncf'; bu iki devlet 
yekdıferlnlo ihtiyaçlarını 

tamamhvan ve birbirine re 
kabet etmtyen devletler 
sınıfana mensupturlar Bunu 
katlvetle iddia edebiliriz. 

Türkiye, enerjik ve yara· 
tıcı yüks .. k bir ıahııyet olan 
Blivük Atatürkün ıdareıl al
tına 1ıeçtiğl aüodeoberl, lk 
tisadi sahada ve bllhaasa 
ıanaylleıme sahasında pek 
büyük bir terakki He 
rl gö,termlttlr. E'lcümle 
bund n ytrml ıene evveline 

(Sonu dördüncü 1ayf ada) 

ısırda So ğlık 
Propağanda

ları. 
Mııır hükumeti, köylerde 

ve kaaahalarda. geoit bir 
ııhhi propa§andaya glrltmlt 
tir . Bu maksatla birçok 
kamyonlar ıeyyar haataha 
neler haline konmut ve bun· 
lar Kahtreden Mııırın her 
tarafın ı vkedılmlttlr . Her 
otomobılde bir doktor tkl 
hasta bakıcı ve ufak bir 
eczahane v rdır. Bu turne· 
lerdeo m,akaat köylüye 11hhat 
kaıdelerlnl öğretmek ve bu 
ıuretle, malarya, trahum gl 

bı bulaı:cı hastalıkların önü 
ne geçmektir.• 

Bu ıeyyar hutahanenln 
ziya retini zihinlere haketmek 
iç in, aavet güzel btr fıkır 

tatbik edilmektedir. Doktor 
ve h ita bakıcılar her ıttttkle 

Japo.nyada Çin 
işleri için yeni 

Bir idare 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
biri lnglltz ve Amerikan de 
nlz makamlarının henüz Ja 
ponlara cevap vermedıklerl · 
nl bildirmektedir Muhabir 
Japonların talebi reddedtle · 
ceAlnl ve lnglllz Amerikan 
ganbotlarıoın yerlerinde k · 
lacağım zannetmektedir. 

Hong-Koog, 15 ( .\ .A. 
Japon konsolosu, Japon tay 

arelertnln Somendekl hrlti 
yazla ecnebi mıntakaları 
üzerinden uçmal a nnı protea · 
to eden logtlız ve f raoaız 
nota1arma cevap vermltUr. 
Bu cevabi notanın metni 
malum değildir. Japon kon 

ıolosu Lemıman ünlvenll•· 
sinin bombardımanını pro · 
teato eden Amer ikan nota· 
ııne da cevap vermtıttr 

Mumaileyh bu notaaında 

telef olmuı olan altı müı · 

tahdemln zlyaı kar1111ndakl 
derin tee11ürünQ izhar etmtı 
ve Japon tayarelerlntn bu 
ıtbl müe11eıe!erln hüvlyf'tl· 
nl göıtermek için daha iyi 
görünecek lıaretler konulma 
ıı lüzumunu ileri ıürmüt 

tür. 
Hoog Kong , 15 (A.A) -

Buıün öğleden ıonra Japon 
deniz tayarelerl lnglllz hu 
dudundan 30 kilometre içe 
rt girerek Kvaotung arazi· 
ılnde kain Lungkoog lımll'l . 

deki Çın kasabaaanı bom· 
bardıman etmııter ve mit-
ralyöz aletine tutmutlardır 
Kuabanın ıokaklara bom · 
baların husule gdfrdığt çu 
•.-&--'- ...1.1 ı "- ---L-

halkJ iyi ıaklanabıJdığf için 

bombnrdıman kurbanlarının 

adedi çok azdır. 
Peltln, J 5 (A.A .) - Ja 

pon menabllndeo gelen . ha · 

berlere göre, Japon orduıu· 
nun Şangıov üzerine ileri 
yürüyüıü Sarı nehir bend 
Jertnlo Çtnlıler tarafındsn 

yıkılmaaı ve bu yüzden deh

ıetlt feyezanlar olmuı yü · 

züoden durmuıtur . Japonlar 
clnr hallnn yarduru tle 

beodlerl tamire çalaııyorlar. 
Pekin Şangıov civarında 

bir müddettir devam edeın 

tlddetll muharebeler, f eye 
zaolar dolaylıtle durmuıtur. 

Şangh•y, 15 ( A .A ) -
Çin ıularında bulunmalcta 
olan ve cumuteıl günü Vu· 
ıung açıklarında karaya 
oturD' Uf hulunan fzumo adın 
dakl Jııpon amiral g~mtıl 

J"Üzdürülmüı •e Yangceye 
götürülmüttür 

Bu geminin bl\lthuırda 

Hankova karı• '"pılacak 
bir taarruzu idare etmek 
üzere Noınklne yaklaımak 
ta olduıju ıövlenmektedır. 

rı yerde gündüz çalıııp gece 
güzel eğl ~nceler tertip eyle· 
mektedırler. Bunlardan en 
mühimi ılnema göıtermek 

ve bir hoparlörlü gramafon · 
la halka muhtelıf plaklar 
dinletmektir. Bu plaklarm 
aüftelert hep 11hhi ıeylerden 
bahsetmektedir. Mesela ki. 
nlnln faztletı, kaynamıt ıu 
yun tylllll temizlik hakkında 
ıüzel plaklar çalınmaktadır 

Htç ıüpheatz ki blrkoç za 
man geçtikten ıonra Fellah 

lar bunları ezbere öfrene 
cekler ve ıarkılar h lk ara 
ıında daha ziyade yayılarak 
propağaoda daha kuvvetli 
olacaktır 

-
Ay bacı Muht 

kkanında 

ABERLE 
ı Dün Bir Sü çü 
Öldür··ıdü .. 
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' i .. , 
Ortaokul 
Oiretmenlik smavlan 

baslad1. 
Katil, Cinayeti işledikten Sonra Elinde Taban- Kültür Bakanlıiınca tlko . 

ld LJ Jd V k [ G .d k / OJJ kul öfretmenlerl araamda casıo uğu na en.ara o a l ere tes im uı açılan ortaokul ~iretmen · 
Dün ıehrlmlzde feci bir dükkan ıahlblnlo ve o ea bire kotmuılar, hayata ı lığ~ sınavlarına dun baı1an . ~ 

cinayet olmut, bir köy muh nada oralarda bulunanların gözlerini yuman babalarının mıt, Altıeyl61 ilkokulunda ve 

tarı tabanca tle öldilrül ifadesini almııtır ceıedtnl· Hük\imet Tablbt B. \ Türkçe dersinden olan aı-
mü§Uir Katti lfadeaınde, muhtarla Zıya tarafından defntne mü navlar yazıla olarak yapıl · 

Ayıebacı köyü muhtarı arumm muhtelif meseleler - saade edildiğinden- göz yat· mııtır . 
Bekir Bozdemlr dQn aaat den açık bulunduğunu, bir· ları içinde köye iÖtilrmOt Türkçe sınavına yedi öi· 
ıektze doğru aatmak çok defalar kendıılne batı lerdir. retmeo ittlrak etmlıtlr. Bu 
Q~ere lzmtrler mahalleıln rıp çağırdığım söylemlı ve Kattlın tabancuı ile bir aün de tarih coğrafya den· 
den ıütçü Mehmede ıüt ge· n hayet: ltkte Bekir Bozdemlrin üzerin- lertoin 11navı yapılacaktır . 
ttrmlıtır. - Oğlu ile beni takip de bulunan bot tabancası da r::ı• 

Bekir; sütçünün güğüm ettiriyordu, bent ona öldOr müddeıumumılikce almmıt Bandırma da 
lerlnt boıaltma1101 beklerken türecekU. Onun için ben tar. Şımdıkl halde cinayetin 
aynı köyden Kamil oflu onu öldürdüm. . Demııttr. ne sebeple yapıldığı henüz Yapılacak 
Celıl ile arkadeıı Alt de Vakayı haber alan Bekir belli değtldtr. Tahkikat de· G l 
dükkana gelmtılerdtr. Bozdemlrfo karısı ve çocukları rlnlettlrildıkce vaziyet ay· Üreş er.~ 

Muhtar boıalan güğüm. telit ve heyecsn içinde ıe · dınlanacaktır. Bandırma, (Huıusl)- Pazar 

fer ini almak isterken Celil günü burada yııpılacak olan 

birdenbire tabancasını çek· Vilayet Emni- ( Ertuğrul Sadi güreı müaabskaıan hazır-
m•t ve muhtara b irbiri ar lıkları tamamlanmıttır. 

ka11na yedi defa ateı et yet Teşkilatı Tiyatrosunun Hallıevt ıoıyal yardım 
mittir . ıubeal menfaatine verllt'c• k 

Kurtunlardan altm Bekire Kadrosu Geniş- Temsilleri güreılere ııtırak etmek 

isabet etmlt ve derhal kan· Dün ıehrlmlze Ertufrul üzer~ birçok pehlivanlar 
lar içinde c1tnıız yere yu· /eti[ İyor • Sadtoın ttyatroıu gelmit ve 

1 
gelmlttlr. Güretln ikramiye 

varlanmıttır . 937 • 12 Hazirandan iti · akıam llk temııllni Halk l miktarı 500 llradar. 
Sabahın henüz tenha ıa- haren merlyet mevkltne giren evınde vermlılerdtr . "Çamur· Dıter taraftan Kara Alt 

mamnda birbiri ard.oca pat· emniyet tl'tkilah kanunu da Zambak,, edında üç per- ile Tektrdağlı Uüıeytnln de 
lıyan tabanca ıeılerl üzeri na göre kazalarda beı ıene delik bir vodvil temıtl eden bu güreılerde karıılaımaaı 
ne yakın dükkanlardan bir 1 zarfanda poltı teıktlitı kuru · aanatkarlar çok muvaffak tahakkuk etmtıttr. 
çok klmıeler dııarı fırlamıı l lacakhr. Bu kanuna göre olmuı!ardır. 
lar, bir adaman elinde ta- Dahlhye Vekaletince vıliye · Bu akıam "Hamlet' eıe Orak çalmıs 

··- --··--·- --,--.. --- uwı6' ıı:ıuutyıı:ı u rr eaı uıı uaıu rina temsil eaecekler, mu Kabakdere köyünden Muı . 
görenler de korku He etrafa kadroıuna bazı ilaveler ya- teaklp günlerde de bazı eıer 
slnmtt ve bir müddet ortada pılmıt ve yeni tetkılat vllaye lerl oynadıktan ıonra ıeh· 
kimıe kalmamııtır . t b ldt 11 • ti B k d e ı rı mıı r. u a roya rimızden ayrılacaklardır. 

Bu ıırada korku ve deh· nazaran halıhazırda emniyet 
ıet içinde kalan dükkan sa teıkılitı olan kazalanmızden 
htbl oğlunu polise iÖnder· Ayvahk, Edremit ve Bandır-
m ittir . .::>ütçünün çocukların- ma kedrolarma üçer 

dan biri de yolda: poltı memuru ilave e dllmıı 
- Bekir amucayı öldürdü Ur. Ayraca Balyada da em· 

ler! Dıytı! batırarak koıarken ntyet tetki atı thdu edılmıı-
heyecandan dütüp bayılmıı· tir 
tır. Katl i Celille birlikte dük-
kana gelen A ytebacıh Al• 
de bu 11r da ortadan kay
bolmuıtur . 

Dığer taraftan elinde ta · 
banca ıle ıu<krıuz bir halde 
ıokakta koıan katıl;r tafkm 
bir halde hapishane jandar· 
ma karakoluna koımuı ve 
sıli.hına fıı latarak: 

Balvaom kadrosu bir ko 

mlıerle üç pol11den mürek
keptir. Meıkeze de iki mu· 
amelat memuru ıle dörl po · 
Ilı ili. ve olunmuıtur. 

Bu ıuretle kanunun ilk 
tatbık senesinde vilayetimize 
yeniden on altı polıs memu· 
ru ile bir komiser ve iki 
muamelat memuru ili ve ed· 

- l:ien Aytebacı muhtara ılmıı oluyor. 

Bekir Çıuuıu öldürdüm. Ba J Kanun mucibince poltı teı 
na ne yapacakaanız yapınız .. ktlatı gel~cek yıllarda diğer 
Demııttr. kazalaroa da kurulacaktır. 

Jıtodarmalar derhal tele· 1 ~-

fonla Aytebacıya vakayı 1 Ziraat Vekale-
ıormak lıter lerken katil bu 

defa da: tınin Teşkilatı 
- Köye neye soruyorsunuz? 

Onu ben İımtrler mahal · 
lesinde ıütçü Mehmedın 

dükkanında vurdum .. Diye 
vakayı açıklamııtar. Bunun 
üzerine Celıl kelepçelenerek 
alakadarlara tealım edilmlı, 
esasen bu eınada vakedan 
haberdar olan müdCtetumu 
mılık ve pollı derhal tah 
klkata g lrlımfılerdır 

Katil tahkikat tçtn dük 
kana götürüldüğü zaman 
muhtarın delik deıık olan 
ve kanlar içinde yerde uza 
nan cesedini gorun 
ce buhranlar geçlrmeğe, 

aar'aya tutulmuı gibi titre 
meğe baılamııtır . 

MOddelumumi Muavini 
B. Hılml Çil; burada, katilin, 

Ztrallt Vekaleti vazife 
ve teıktlatı hakkındaki ek 
lay ı ha öoümüzdrkt günlerde 
Mecltı umunı1 heydinde gö· 
rütülecekttr Bu layiha !.a · 
nun olduktan sonra Zıraat 

Vekaleti merkez teı\(tlatın 

da eıaala deiltiklıkler olaca 
ğı haber verılmektedtr. 

Teıkılat kanunundaki bu 
değıııklık müıtetar, teftlf 
heyeti relıl, baımüfetttıler, 

umum mildürler de dahıl 

olduğu halde 17. memuri · 
yete barem kanununun ta 
ylo ettiği müddetleri doldur 
mamıı olanlaran da yükıek 

tahıll görmilı olmak ıartile 
tayinini imkan daireılne al 
maktadır . 

Yurda ~u yıl g1lece~ olan 
u~daşlar . 

Romanya ve Bulgarlıtan

dan bu ıene ana vatana göç 
edecek ırkdaılarımızın mayaa 
ayı lçlode naktllertne batla 
nacaktı Halbuki iıkan mın 

takalarında yapılan hazırhk

larao biUrllemenıit olma11 ve 
göçmen tı1erl için yeni büt 
ceden tahslut almruaaı za 
ruretl dolay11ıle nakil iti ge 
clkmlıttr . 

Ana yurda biran evvel 
gelmek için memleketlerin
de l ı1erlni çoktan teıf ı ye ct
miı olan ırkdaılarımızı müı 
kül bir vaziyette bırakma 

mak için nakliyat itine bir 
an evvel baılanacaktır. 

938 bütceıfnde tıkan um
um müdürlüğüne tıtentlt"n 

ta~ılsat verildiği için lıkin 
mıntakalarındalfl faaliyet d e 

arttırılmııtır. 

Bu sene Trakya ve Ana 
dolu tar f mdakl lıkln mın 
takalarında yeniden üç bin 

göçmeu evi yapılmak üzere 
tertıbat alındığı gibi, göç ve 
takan ıılert proğramı da ha · 
zırlanmıthr. Bu meyanda 
Köıtence ve Varnadan eöç 

1 
menleri taııyacak vapur kum· 
panya11 ile yapılacak muka· 
vele esasları da vardır De 

nlz ticaret müdOrlüiO bu 

lıe atd münakaaayı yakında 
bıtlrecelctir. 938 yıl.oda mem 
lekeUmtze 20,000 göçmenin 

naldı mukurerdl Nakıl iti 
nln bir buçuk ay aeri kal 
ma11 ve lsklo mahallerinde 

tafa kızı Asiyenin, çarııda 

Nerklı köyünden Alinin bir 
orağım çaldığı tlkayet otun· 
duğundan yakalanarak ad
lıyeye verılmlıtır . 

l ISTANBUL RADYOSU 1 

16 Haziran 193 8 Perşem~ı 
Ôğle netrlyatı: 

12.30: Plakla Türle musl · 
klıl. J2.50: Havaôlı. 13.05: 

Pllkla Türk muılklıl . 13 30: 
Muhteltf p 1ak neortyah. 

Akt"m oeırlyatı: 

18.30: Pıakla danı musl · 
kiıl 19. 15: Spor müıahabe · 

leri: Eıref Şef ık. J 9 55: Bor· 
aa haberleri 20: Grenvtç ra · 
eathanesinden naklen ıaat 

ayarı 20.02: Sadi Hoııeı 

ve arkftdatları tarafından 

Türk musikisi ve halk ıarkı· 
lara 20 4C): Hava raporu. 

20.48: Ômer Rtza tarafından 
Arapça röylev 21: Radife 
Neydik ,.e arkadatlan tara· 

f ından Türk muı klıl ve 
halk ıar&uları 2 ı .45: Orkeıt· 
ra . 2Z. 15: Ajanı haberleri· 
22 30: Plakla ıololar, opera 
ve operet pnçaları ı2.50 

Sorı haberler ve ertesi aü 
nün proğrunı . 

klfl mıktaıda ev yapalma
muı yiizünden bu yıl ancak 
8 ıo bin aöçmeo nakledile· 
bilecektir. 

Bükreı E lçimiz Hamdullah 
Suphl, bu ay lçtnde RomoD· 

yadan aelerek Ankara ya gl 
decek ve hüktlmetle Roman· 
yadan yapılacak göçmeD 

nakliyata hakkında ıörOte 

cektlr. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •• 
.ı... _ __ -----

Cürüm Ve Haysiyetsizlik 

.. -----------.. 1 Türkiye Ve 1 
ı Yabancı Gazeteler ı .. ___________ .. 
Türk-Yunan 
Anlaşmaaı. 

Romen 
Polonya ... 
ittifakı 

Fransız Kabinesi İki 
Yılda Ne işler Yaptı .. 

------- -
YAZAN: 

Auukal Kasım Sami Paylı 

Vmorul razeteıl "Romen 
Po'on ittıfakı daha bir 

adım IJerl gidiyor" batlıiı 
altında netretttğl bir ya-

Ticaret plinçosu 5.500 milyudın 15 500 milJBJI 
-78-

Kanun zina ve cana ka1d 
ve pek fena muamelenin 
boıanma ıebeplerlnden o~ 

dutunu bildirdikten ıonra 
c6rüm ve hayılyetdzltğln de 
boıanma davasına ubep teı · 

kil edeceilnl 131 nci madde 
nln ( koca ve ka udan her 
biri terzil edici bir cürüm 
ltliyen yahut kendııt ile bir· 
ilkte yatamatı çekilmez bir 
hale koyacak derecede hay 
ılyetalz bir hayat ıüren dl 
lerl aleyhine her zaman 
botanma dava11 ikame ede 
bilir ) ıbareelni beyan et· 
mektedır. Bu madde koca 
•e karının tf ll ve harekatı 
üzerinde tevakkuf ile boıan 
rna için göıterd • il ik i ıe 
bepten blrblnl mazi, d ı ğerl · 
ili de hal ıljHı ile tanır 
ediyor 

hut ko~anm kumarhane ka· 
rımn da bir umumhane aç 
ma11, kocanın dolandırıcı 

lrarınında hırsız olmaaı gibi 
hallerde biri diferl aleyhine 
boıanma dava11 tlcame ede 
mez. Kanunun bilha11a kas 
dettiği gaye bfr tarafın hay. 
ıtyetalzce •Ürmekte olduğu 
hayattan d f i e r t a r af 
mü t e e ı ı t r ve müteezzl 
olmakla bu hal onunla bir· 
hkte Y•tamafı çekilmez bfr 
dereceye geUrmlt olmaııdır 
Binaenaleyh insanlarda le 

Son poıla ile ıeleo Fr
ansız ıazetelerlode memle 
keUmtze dair makale ve 
haber halinde bazı nt!trlya
ta teıadüf olunmuttur . 

cıUı, masraf mütemadiyen ııtıyor. 
zıda ezcOmle ıöyle dıyor: Yazan: 

Kan ve kocadan blriılnin 
hıu12lılr, yankulcllık, ırza 
taarruz rıbı hayelyehlzce 
bir cOrüm irtikap elmlt lıe 
dlieri boıanma davaaıoda 
bulunabilir. 

8u kabil olmayıpta bir 
kimsenin mndafal neft için 
diAer bir ıahıı yaralama11, 
öldürmeıl veya hataen ken 
dtı l nden bu rlbl btr ef al 
•udur etmeıi veyahut ceza 
kanunu tarif ınce ıtddetl t bir 
tahrik neticesi bir cürüm 
ltlemft bulunması kesri hay. 
ılyeU mucip olamıyacağm 

dan boıanma ıebt'plerlndtn 
madut değildir . 

likkl tarzları teba llüf ettiği 
için zazu kanun blrİıloln 
hayılyehlzce ahval ve ha· 
rekatını , dıferlnln onunla 
Y•ıamağı imkanı 7. bir ha · 
koymuı olmasını ıart ko· 
tuyor. Ve yine bu madde· 
deki her zaman boıaııma 

davuı ikame edılebıltr kay 
dlyle 129 ve 130 ncu madde
lerdeki müruru zamanla af · 
tan dtğer tarafa lıtlf ade 
hakkı vermiyor 

- SONU VAR -
~--~'!lliır---

10 Bin kisi krah muhala-
zaya memur. 

Franaa, 
Kraliçe.ini 
zırlanıyor . 

İngiliz , Kral ve 
karıı lamıya ha 

Bu hazulak lç ı n bizim 
paramızla S milyon 11 • 
ra ayrılmıt ve 10 000 kltl 
seferber edllm ıttır Bu bet 
milyon lira , gerek hazırlık· 
lua, gerek Kralın Franıada 
bulunduiu d6rt gün zuf ın 
da yapılacak ıenllklere har· 
canıscaktır . 

10.000 Kiti de gerek Kra 
lın muhafazatına, gerek I• 
tirahatlne memur edllmltUr. 

İngiliz Kral ve Krallçeıl 
nio Parııtc bulunacakları 

günler ı~htr için büyük bir 
bayram olacaktır . Kral Al· 
tancı Corc ile Kraliçe Elı 
zabetın Franaaya galdllderl 
nio ikinci günü, 29 Haziran 

"Temp•,. - Parla · raze 
teıf Atlna huıuıi muhabiri 
8 . Georgea Hateaunun 
Türk- Yunan dostlufu hak 
kanda bir mektubunu "TOrk 
Yunan Eıııtente Cordıal~ı .. 
serlevhası altında netret 
mektedlr . Bu makaleye rö 
re: 

Aralarınd•ki rekabet bir 
vakitler darbımeeel halini 
almıt olan Balkan devletle· 
rlntn takrlhen on ıeneden 

berl Şarki Avrupada teıkt · 
litçılık, baalret ve ıtyaal ol. 
gunluk bakımlarından teıktl 
ettikleri ibret dersinden bah · 
ıetmek artık btr paradokstan 
bahıetmek deftl, mutlak bir 
hakikati tebarüz ettirmeyi 
ifade eder. Balkan Yarıma 
duanın 1aktnleıttrllmtı ve 
Balkan devletleri araaında 

tıbtrlfil vOcude ıettrtlmtı 

olm111ına Balkan devlet •e 
hOlcüme( re 1 ı 1 e r t fa 
al 8 a y r e t lerlle yardım 
etmltlerdlr. Yuıoalavya • 
Türkiye ve Romanya - Yu· 
nanlıtao ııbt bir birleriyle 
hemhudut olmıyan devletler 
uuın daanlaıma huıule ıe· 

tırmek nlıbeten kolaydJ Fa 
kat T6rktye ve Yunanistan 
ııbı raüıterek hudut aabıbı 

olan devletlerin anlıımala 
rı okadar kolay deflldl. 
Türkiye ile Yunanlıtan ara 
larmda aıırlardanberl devam 
edegelen rekabetlere ve hl 
1amerhamet yaptıkları bir 
harbe rafmen aralannda 
tarihi mahı .veli haiz bir an. 
latma yaphrlar ve bu en 
laıma da Balkan Antantına 
kati bir mukaddime teıktl 
etti .. 

.. Polonya tle olan tarth1 Ptyer Eti yen fıA.nden 
baflantılarımızın ve bılhaua ·- Löjurnal ıazetealnden -

· ıon zamanlarda ki milli emel "Halk cepheaı ıktıdar mev· 
1 btrllilnln ıulh ve mevcud kllne geçeli buıün iki ıene 

medeniyetlt'rlnln tnklıa fı oluyor. 

bu lkl devletin ılyut idare · Hakikat ıudur ki halk 
!erinin birbirlerine yaldaı 

cepheıl iktidar mevkllnf he 
mutyle nihayet bulmuı 
icap ediyordu men 1936 ıeçimlertnden 

Polonya ile Romanyanın ıonra fethetmlttlr. Hiç bir 
ıulbu takviye huıuıunda ta · Parlslt, A.lber Saro hüki'ı'll~ -
kip etmeleri iktiza eden ti, maruf tabiri ile, ancak 
mOıterek yolu ılk evvell ma· •cari ltlt'rl t~dvlr ulahlydlnl 
raısl Pi l ıudıkl ketft-tmlttir haiz bulunduğunda n .. ıokak 
ve bu ittifak da 1918 de Avru arbedelerlle geçen o mayıs 
pada mtlltyetçlltfln uyanma ayının ve '"veliahd,, B. Le 
ılyle beraber bu ıekllde tabak· 00 Blum tarafından kabine 
kuk etmlttlr Pek tabidir ki teıklll He hükumet projra· 
bu doıtluk, beynelmilel ılya· mının tanzim edılııinln ha 
ıdte mOıterek tecrübelerle hruını hllA. uoutmamı ıtır. 
geçen bu ıon yirmi ıene zar Bu, halk cepheıl ıaltanatı 
fında dertnletnılıttr . Zira 
V b" ilk 1 1 1 T nın karatıklıklar içinde bat 
arıoya uy e ç m z ren 

1 1 C h 1 M lamakta oldufuna bir tıaret 
ıov ç n, um urrelı oıcl 

kinin huzurunda lrad etttit ti Saltanat bugün de de 
nutkunda ltııret ettıjl veç · vam etmektedir ve hafifle 
hile Romen Polon deılufu · mit bile olıa karıt ıkhk hiç 
nun hedefi her daim tU olmazıa fikirlerde henüz 
olmuıtur: bakidir. 

- Romanya tle Polonya Halbuki halk kı tlel erl ye 
aruındakt dostluiu göıteren nl devren in baılıyacafı va
tarthi bağlantı ları, ılyui . tk· dini, hiç tüpheılz pek müıe. 
tlıadl ve k0lt6rel münasebet td kartılamıth. Bunlar ıeçim 
lerle her ailn bir parça da devreılntn tamtrakh valdle· 
ha takviye ederek müdrik rlnl hemen tahakkuk etmft 
bu 

1
undutu muzananevi doıt telakki etmıtlerdt Kocaman 

lujurnuzu derlnlettlreceflz. 
afltler "ekmek, ıulh, hürrl

Styaıi pllnda bu doıtluk, 
yet,, lllo ediyor ve bir ta -

mezkur ll&t milletin mtlli 
kımlan da "kuvv-etlt. hOr , lıttk!illerlnl ve mllll toprak· 

1arını muhafaza etmek de meıud bir Fransa ,, dan bah 
mekttr. Romanya ile Polon aedlyordu. 
ya, teca•üz 't'eyahut emper Memleket çetin bir defliı 
yaltıt zihniyeti ile faaliyette yon nlzaına tabi tutulmuıtu : 
bulunmamektad1r. Onlar, Gün delıklerde deflıuyon, 
umumi aulhun uzatılma11na Hatlarda deflaıyoo . Onu bu 
•e aynı zamftnd" da milli nizamdan kurtaranlar ona 
mal ve mülklerinin rayrl birer kurtarıcı ıibl görünü-
kabilt tecavüz olduiunu te yordu Ve f ı lvaki , cehd ve 
mine aa yret edeceklerdir. • gayret rejiminin yerini bir 

Polonyanın Bükreıtekl el kolayl ık rejimi alacaktı Bu 
çhıi kont Roıer R ı\cz lıkl , 

bakımdan, bir eflence müı · 
krala ltlmatnamf'linl takdim 
etl•jf eınada ıöyledlfi nu teıarhjının kurulmasında 

ıemboltk bir manl vardı tukta bu huıuıu tıarel et 

Binaenaleyh lılenmfı olan 
ıuçun tenzil edici ve her 
lceı naza randa fena gör fioeo 
•uçlardan olmaaı tarttır Cü 
rümden mahkum o ' maıı ara. 
ndamaz. ÇOnkü ibaret ka 
nunlye bir cürüm ııllyen di· 
Ylp , mahkum olan demiyor 
Bınaenaleyh 1tlemlt . olduju 

1 

cürümden dolayı m l' hkuml 
Yetl cezatyeye maruz kalıp 
kalmadıjını aramaia lüzum 
Yoktur- • da Parlıln biltfin caddelerin

i de ha lk dan1edecek, mtlli 
Boıanma davaaına hak ı oyunlar oynanacaktır. 

bah,eden ikinci ıebep karı 

Makale bundan ıoora lı 
ttklal harbini mOtuklp mem· 
Jeketlmlzle Yunanfıta n ara · 
11ndakl m00111ebetlerın ne 
ıuretle inklıaf ettlilnden ve 
Türk - Yunan doıtluiunun 
naııl vücude ıellrlldlğinden 
•e bu mOnaaebetlerln tarih · 
çeıinden bahıedllmekte ve 
denilmektedir ki: 

Çalııkan Franaa hakıkaltn mfıtlr . 

lıte Romen Polon ittifakı bir tatil devresine rtrdı ve 
bu hava içenlnde tnkltaf tudtk edf'llm ki, o umana 
etmektedir Samimiyetten ve kadar ıeyahata çıkmanın 
·laruretten dofan bu ittifak, zevkini tatmamıı olan iıçl 
ne tahriki.ta ve nf' de za lerin ücretlerini do alarak 
yıflama hidlıelerlne meydan tatile ıirmelerinde ye ni ve 

•e kocadan bırtaln ln tnton, : Gençleşmenin sırrı ~u!undu. 
çakmak tatı, ılğara kifıdı 
tibt de•letln menettiği ka· ı 
Çakçılıklao birlıl ile meıgul 

1 
olması veyahut l ' Ce &fiodQz 

•erhoı, sokaklarda yıkılıp 

kalmak •eya afyon, eırar, 
"olcaın gibi mevad lıtlmal 
etmekle hal i ıerser lyanede 

bulunmuı veyahut bir ku 
lbar veyahut umumhane 
ltletmek gibi hayılyehlz bir 
hayat ıOren taraf aleyhine 
dlfer taraf boıanma dava11 
lçabllir lbarel kanunlyede· 
lc:ı hayat eGren kaydı ile hay· 
•lyehbce efA.11 tı 1 emlt ve 
tlyom rılemekte bulunmut 
01mıuını kasta vaııı kanun 
burada bal ıliHı kullanıyor . 
liunlard"n birisini her naaıl 

Norveçte Oılodakl Farma· 
kolojl EnılltOıO Profeıöıü 

Menh Fon Krog yorgun dü 
ıen, ça buk ibtıyarlıyao tn 
•anlara enerji ve yeni bir 
cevvalıyet veren lliç buldu· . 
funu ilin ediyor 

Prof eıör bu ilacı domuz 
ı lnlrlertnden çı karmııtır . Çok 
ıenç ve çok ihtiyar olmıyan 
40 ile 50 yat arasındaki in 
unlara bu ilaç aıı landığı 
takdirde yeni bir canlılık 
vermektedır 

Bu suretle enerji ve 
lııma arzuıu ıle mide 
hası ve tenasül kuvveti 
arhyormuı . 

ça 
itti· 

de 

Prof eıöre' 16re alelide te 
kılde ıelen thtıyarhk bir 

vermlyecektır. Hu doslufun bOyfik bir mani yok defli. 
dayandıtı blok , Patrik Bat· Ancak bu t'ınada , halk 
vekil Mıron Krlıtlyanın Po · cepbeet içinde, içtimai ter ak · 

Bu ıuretle Yunanistan ile Jon.,ayı zi"aretl eınaıında , kiyi ekonomik ımkinlartyle 
Tür"iye arasında tul ı olu Romen mllletlnln aıil doıtu uzlathrmak lıtlyenlerle mil 
nan bağların melendi Bal- na karıı g6ıterdlil aevgıler letin ve devletin bünyeel ile 
kan Paktının akdini kolay den de anlaıı l acaiı veçhlle pek ziyade allkalanmayıp 
laıtumııtır Malüm olduAu çok kuvvetlidir . yalnız yeni bir dünyanm 
üzere bu pakt Balkan d~v- Bu iki milletin aralarında kilometre taılarını dikmek 
letlerl arasında hududların mevcut ba§lantıları. Avrupa· heveılode olanlar eruında 
mıuuniyetlnl tublt etmek nm ııddetle ıhtıyacı olan anlaımaalık da baıhvordu. 
ve Balkan devletleri, Bal umumi ıulha hldlm kılacak Mahir bir 11hırbaz olan 
kan devletlerinden biri tara larını ümtd @tmektevfz .. 8 Leon Blum, kıtlelerln ---fından tecavOze maruz kal akdolunan ve Atınada Celll aatın alma kabıltyetini ar 
dığı taktirde karııhkla Bayar ile Metaluaa arasın hrmak ıuretıl e refaha kavu 
yardımda bulunmayı taahbnt da 1mzal~nan muahedentn ıulacafını ıleri ıOrüyordu. 
etmelitedtrler. Balkan An Ralkao Antantı daimi kon· Fakat cehd bakınıından ha 
tanh konseyi lçtlmaları Ati ıeytne arı.edllmlt olmuı teı- ktkat olmakta devam eden 
na paktından beri Balkan kil eder. l unanlstan Baıve · cihet kolayhk bakımınd•n 

nevi zehirlenmenin netıcul devletleri aruındakl ltbirlf. ktlt bu mQtt!mmlm muahe bir hata olur. 
dir. Bu 8 11 vficuttaki zehirl •- tl dıx.ı 1 denin tkt memlek·t araıın · 1 f lnln auvve en • n ve or- "' çtlmai terakkide hakikat 
tefrik ediyor. lht ıyarlaAın dıt 

ganlze edıldtftnl göstermek dakl mOnuebetlerl takviye herkesin ve heyeti umumi 
ali.metleri ve nevra1tenl iıe 
biyolojik hır hldııedır. tedırler Balkan devletleri ye mltuf oldufunu ve her yenin satan alma kabiliyeti 

65 yatında olan Profeeör ar&11Ddakl ltblrllft gittikçe banıi OçQnc6 bir devlet al nln illlhsal vasıta ve uıulle · 
ilk aıı yı kendi vncudunda daha ilki bir hale aetırmtye e1hlnde olmadıfını ı6ylemlt rloln, terakkinin iıllhata 
denemfttlr. Berllndekl Bob matuf olan Tük Yunan a•Y tir . Celll Bayar ve Tevfik mliltenld olarak it randıma· 
kok EnıtitiiıOnde de çalııan retlerlnin biran bile ardı Kütlü Ara1 dahi Belırad ve nının çojalma11 ıurettyle 
doktor bu ay othayetlnde ara11 gelmemektedir Bunun Sofyaya yaptaklan seyahat artmuındadır. Hata lıe ran · 
dünyanın l"n meıhur tahıl en bOyOk dellllnl TOrk Yu larda tOpheelz bu clhetlerl damanın çoialmak11a1D gün· 

•Hıtalar lılah olunmahızın 

lıtıhaale terettüp eden yük 
lerin tezayüd etmeıl, vazı -
f elerdekl ujerarıtye ve oto· 
rlteye karıı koyan mOtema 
dl dileklerde bulunmak ve 
içtimai dlılpl lnılzl iğe mahal 
vermek z ı hotydldır 

Zaten, zannedilir ki, halk 
cepheılo ln ıoıyal lıt tdare1I 
kapttalca tahakkuk etti -
rtlmtı olan karların mlkda · 
rını çok yüksek tahmin et
m it llr ve bu kirı ortadan 
ka ldırmak , veya azaltmak 
ıuretı le de ıündellkçllere 

gentıle-m ft bir aalm a lma 
kabll lyell tevzllne muktedir 
o 1acağıo ı &anmııtır . Bu veç 
hl le de. h ra lk cepheıt, kıt · 

nl idd ia ett•ğt h alde, prof
rıunıoa eınıf mücadeleılnl 

ldhal etmlıtır . 

Sınıf mücadeleıt nlrı cere · 
meılni de çekecek o'an ht'r 
memlekette olduiu gibi· or· 
ta hallı 1101flard1r. 

Yalnız ıermaye ile aayfn 
kazanç1 arı ara11nda deill, 
aay ile muhtelıf meıleklerce 
yapılan hhı:metler araıında
kl muvazene bozulunca mu· 
vazeneılz'ik tezayüde mey-
leder. Her ne h a ha11na 
oluea olıun halk kilt 
lelerine maddi vazlydle · 
rlnln ulihı vehmini vermek 
lazımdır O zaman, Ocret 
ve f ıal yükee1itlerl ve aynı 
zamanda fiat yükıe llti lle 
para devalüuyonu azuında 
bir yarıı bat 'ar. Nihayet ve 
hakin kıymet olarak , yani 
efYa veyahud h izmetin ıa · 
hn atınma kabtlıyell olarak 
ltçlnln Gerdi daha fa::ıla bir 
tey tfade et mez. hkat bu· 
nun akıloe olarak ve gene 
hakiki olarak tkUup edıl 

mlt ı ervetln ge l ırt ehemml · 
yetlt ıurette aulır. N~tlcede 

millet faklrletmtıtır Madde 
ı i nden bir k11mını kaybet 
mtı, büyüven gQçlOkler kar 
ııaında zaafa dütmüttür . 

Bunu, fran11z para11nın 

aatm almı kabiliyetinin azal· 
muı kadar hiç bir teY ifade 
edemez. Halk cephesinin lk· 
tıdar mevkitne relmeılnln 

arlfeelnde Franaız, Amerikalı 

ele tnııllzc nlsbetle parasının 
aatıo a lma kabtliyetfndeo 
ancak üçte lklı ln i l&aybet· 
mitli · Ve bu mfinaeebet le 
ıunu da hatır latmak faydalı 
dır kt. dolarla İogll lz lirasının 
dllha ıonrakl ıukulu haee 
blyle Puankare franga nlı 
betle vaziyetini de talih et 
mitli 

Hıa l k cephesinin iki ıene 

tkttdar me•ktlnde kalmaıın 
dan ıoora Franea, lnıılızle 
Amerikalıya nlıbetle para· 
eının ıatın alma kabiliyetin 
den yed ide altısını kaybet · 
mtıtl Neteklm, altuna nlı 

betle Fransız f ranıı - resmi 
hiç bir parlteıl olmamakla 
beraber - takriben 27 mili 
ıram altuaa muadıldlr Hal. 
bukl harpten evvel Fransız 

frangı 225 mtllgram ahuna 
tekabül ederdi. Bundan baı· 

ka 1936 arneet alıanında 
Franıız banlcnotlar1 f ranıa 

(Lütfen aayfayl çeviriniz) 

•a yapmıı ve fak at devam 
tıtttrmemlt olursa kanun diğer 
tarafa boıanma hakkı ver 
iniyor Bundan batka koca 
l'lın rakı , konvak Yeıalr 
"1Gıkırat lıtimal: inhimak 
halını alarak bir takım kim· 
•eterle kavıa ve niza etme 
•I, karının da kokain kollan
lbayı ttlyad edinerek aeraeri 
,.... Yaldt aeçlrmeıl YeJa Jeti olmu ~tu=r~·------~n=•~n=-=m~u~•~h~•~d~e~••~n~e~ll~h~ı=k=a~o~la~r~a~k=-~te~b~a~r~O~z_e~t~t~lr~m~l~le~r~d=lr~·~~~--=d~•~•ı~k~le=r~l=n_t~•=•=•~O=d_e~t=m~~~·~•,_,_ ______________ ~ 
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.. rk- Ro e Ticari Kepsiit Belediye Riyasetinden: 
1 - Kepıüt belediyeıl Kepıiltte yapılacak hamam in -

ıaatım 15 güo müddetle açık ekıiltmlye koymuıtur. 

~~~~iz@"~~~~~~~~~ 

~ Bağcılar ve ~ 
asebatı .. •• u 2 - Bu iıtn keıif bedeli 4995 lira 32 kuruı olup mu 

vakkat teminatı 375 liradır. 1 Bahçıvanlar Okusun (ikinci sıı.yfanm devamı) 
kadar Türkl yede, basit bir 
sa.nayileome baılangıcı bile 
yoktu Türkıyede bugün, bü· 
tün manisiyle ilerlemekte 
ve açılmakta olan bır sana
ylleıme hareketi mevcuttur. 
Maden '9e menıucut sanayii 
az bir zaman zarfında dahi 
li ihtiyacı tamamiyle karı1 

hyacak ıurette büyük bir 
lnklıaf göıtermlttlr Romen· 
ler bu ilerlemeyi, bir iıtlr

kap veya endlıe ht11lyle de· 
ğll, samimi doıtluk bielerl 
ile karııhyacaklardır. 

Atatürkün rejimi ahanda 
Türkiye, bütün sahalarda 
terakki eıerlerl gösterdiği 

gibi, I<irk milleti de mede 
niyet ve terakki yolunda 
pek yüksek ve yaratıcı ka 
btllyetlerlnl tıbat etmtıtir. 
Eıkl Türklyeye .. hasta 
adam 11 derlerdi. Sabık has 
ta adam bugün, btr çokla · 
rınm gıpta edecekleri dere· 
cede tam bir ııhhatc malak 
bulunmaktadır. 

1 ürklye ile Romanya bey 
nlndeki iktlıadi müouebata 
gelince; Türkler tarafından 
sanayıleıme ıahuında elde 
edilen muvaffakt~eller bu 
iki memleket ara11ndakl ik 
tlı di münaıebatın . loklıafı 

na ula mana değildir. iki 
memleket beyninde yapıla· 

cak iktisadi mübadeleler, 
f abrtkalaran mahıulatıoa in · 
htear etmlyecekttr. Belki 

banka11na mevdu 4 l 25., ton 
altunla garanti edalmekte_ ol· 
duğu halde l 928 nleanmda 
Fransa banknotlarının kar · 
ıılajı olarak ancak 2400 ton 
altın kalmııtar. 

Halk cepheıtnio ılerl un 
ıurları .. artık kimse tarafın · 

dan münakaıa mevzuu ol 
mıyan muvaffaktyehlzliii, 
onun hükümet ve adliye fa 
1ıılıyetindekl çekingenliğe 
hamletmektedirler. Uunlara 
göre ıeyed halk repheıl 

" zenginlere keıelerini açll · 
rabilıeydl" bütün güçlüklu 
izale edılmtı ve vadedılen 

.M 1 

refah da tee11üı etmtı ola 
caktı 

Müktesep ıervell veraeet 
annülteıloden daha iyi hiç 
bir §eyle ölçmek mümkün 
değildir. 1913 de bu annül 
te bet milyar be§ yüz mil · 
yon ahun frankla ifade edl· 
ltyordu. 1937 de ise 15 mil 
yar kağıt franga lnmlf , ya · 
nl altun, kıymetinin yüzde 
76 ıını kaybetmltll · Kredi 
fonılye müteheus11la ra tara . 
f ından yapılan tahminlere 
göre gayrimenkuller kıy 
meUode de l 937 araıında 

aynı tenezzül nlıbetl görül· 
mektedir . N.hayet. Parla 
boreaıında kote edilen va · 
deli Fran11z kıymetlerinin 
ye~unu yapılacak olursa 
l 9 J J ile 1937 ara ıoda ahun 
kıymet olarak tenezzülün 
yüzde 92 yl bulduğu heye. 
canla müıahade edtlJr 

Bütün bunlara rağmen 

1936 nın ıon üç ayı tle 1937 
nln ilk üç ayı arasıoda sa 
tın alma !,.ablliyeti yüzde 1 O 
daha düımüı , tısizler ıayıı ı 

bir sene evvelkine nlıbetle 
30.000 o.rtmııtır . 

Memurlar ve mütckaidler 

pek mebzul olan toprak 
mahıullerlne münha11r ka · 
lacaktır. 

Ezcüml~, Romanyanm pet· 
rolü, zahlreai, unu, foıaata 

mahıuı kereıtuı Türk ' plya 
ıalarında müsait ıeratt da · 
lreılnde ahcı bulabileceği 
glbt, Türklyenln meyva, pa· 
muk ve tütün gl · 
bi mahıulleri de Romen pJ · 
yaealarında iyi' müıteri bu· 
labllecekUr. l ikin, münha · 
11ran iktlıadi menfaatler 
noktainaıı:arandan muhake
me~edllen 1,; vaziyet nekadar 
düzgün oluua o'ıun buna 

ılyui ıera ! t müıatt olmazıa 

matlup netice elde edile · 
mez. Şunu da memnuniyetle 
kaydedebiliriz ki, Türkiye 
ile Romanya araeındak bu 
ılyaıi ıeralt kafı derecede 
mevcuttur Hu vaziyet, mu · 
ahedelerden veya umumi 
hl11lyattan dofmuı dejlldlr. 
Belki h~ri ki memleketin ef · 

karı umumiyeslnde haııl 

olan bir kanaatten doğmuı· 
tur. Sıyaıt sahada her iki 
mem fekeUn menfaatleri tam 
bir ihenk içenindedır Yu 
karıda da ıöyledtiimlz veç 
htle, Tütklyede yapılan her 
terakkiyi Romenler, aamiml 
bir ıempatl hiıleri ıle kartı 

la makta ve bunu4. ıulhun te 
mini bir vasıta telakki et 
mektedbler Türklerin Ro
manyaya karıı aynı h1111· 
yalı beılemektedirler.,, 

maaılarının arhrılmaeı için 
uğraııp durmaktadır. fHvald 
19J5 de ıatın alma kabili · 
yeti 100 olan bır memurun 
bugünkü kabıhyetı - maaı 

lar yükıeldıkçe - • 80, 70 
ve halla SU dır . 

Köylü iıe 1936 ıle 1938 ara
smda 1atm alma kabiliyetin· 1 

den yüz 50 kaybetmlıtır: zira 
bugün her satın aldıaı mala 

bu nlıbette faza para öde 
mek mecburiyetindedir: Hal 

bu ki bazı ziraat maddeleri · 
oto ftatı yüzde 1 U ili 20 
tezayüd etmemtıtır . 

Bu rakamlara bakarak 
Fran11amn harap olmuı ol· 

duiuna ve gittikçe bitkin 
bir hale geldıgıne hükmet 

memek mümkünmüdür? Fran
sız lıtıhıal endeksi 1936 dan 

1938 e kadar l 02 den 89 a 
düımüıtür. Ticaret p ilaoço 

sunun açığı 5,500 milyardan 
19 50 milyara çıkmııtır . 

Masraf mütemadiyen art · 
maktadır. Fraosanıo milli 
geliri 220 · 230 milyar, dev
let maarafları iıe J 20 mtl 
yardar. Demek ki, millet ge· 
lirlnlo yar111m devlete ver 
mektedlr . 

İıte pllinço budur,, 

3 - Bu ite ald plan ve keılfoameyl görmek iıtlyen 

fer hergün Kepıüt Belediye dalreılnde görebiltrler . 
4 Bu inıaata lüzum olan tllf, tuğla, kiremit, kum 

belediye tarafından tnıaat mahallinde hazırlanmıı olup ki · 
reç dahi ıüzülerek kuyuya depo edilmtıttr . 

5 - Mezkür malzemeden baıka bilcümle lnıaat mal. 
zemeıl ve muktezi mermer ve döıemeıi müteahhit tara · 
fmdan temin ve tedarik edilecektir. 

6 - Ekıiltme 938 ıenesl haziran ayının 30 ncu perıem 
be günü Kepıüt belediye da&reılnde toplanacak komlıyon 

tarafıodan yapılacak tar. 
7 - Ekıtltme girebilmek için leteklılerln bu tılerle uğ · 

raıhiına dair veılka aıaıtermelerl lazımdır. 
4 - 1 - 178 

Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

eı Mahsullcri11izin verimli ve t:abuk yetişme
~ sini isterseniz tecrii lıflleriııde nıuva ffa kıyet 
~ kazanan "Rus Kimyevi Gübre,, !erinden 
~ istifacte t>di ııiz. 
~ SARAÇLAR BAŞINDA J 
fj Hasan Cumah Oğullan ~ 
~~~~@~ô~®&~~-~~~~-®~~~~ ........ •••••• . •••••••• • • 1 8!~a1h~ bı~h~:.:~a1!ı.~~.a. Baylar 1 
• mide, bağınak düıüklükleri için gayet ;_c: 

~ tyl koualarınuz gelmiıttr . Hayanlar için • 1: 
laıttk külot, ıütyen ve yazlık ıkandal • 
koraalerın mubtelıf modelleri vardır. 1 

• J 7 Santim geniılikte mide kouaları il 
• 300, 21 untlm genltlikte 350, Ba .. 
it yanların ıkaodal konaları 35 1antim • 

Eıyayl cürmlyeden olmak Ozere dalrel emanete teellm • geriılıkte 27S kuruıtur . 1E 
olunarak alakadarları tılerl btttıil halde rıya1arı hakkında • Kadri fi/bayrak Tuhafiye • 
bir talepte bulunmadıklarından daire! emanette uzun müd • • 
det mubafazaaedllmekte olmuından dolayı kıymetlerini if! Mağazası -Ba/Jkesir- ! 
gaip etmekte olduğu glbt emanet dalreıt latiap etmemek · • ~ 
te o duğundan alakadarların on beı gün zarfında .. eıyalara · ••••1!1-!lfl!li•Sl•lf~ 'iSi ••• ••• 
nın kendllerine ... iadeıi için uıulü datreılode aid olduğu 1 •'l. .. 'l. l. "l. 'l. 'l. "l. 'l. 'l. 'l. l. 'l. l. "l. f. 'l. .. t_ 'l. 'l. 'l. "l. 'l.• 
mahkemeye müracaat etmedekleri takUrde eıyaJarın ın sa ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
tılmak üzere bızzarur maliyeye teslim olunacalı ilan olu· ..; K / 100 000 000 r ·· k l -.. ı ·'" apita : , , ı ur irası ,.. 
_n_u'----------------' ~ Yurd içinde 261 Şube Veffjans :: 

~ Dünyanın Her Taraf!nda Muhabirler "fit 

~ Her türlü zirai ikrazlar · dığer bılcümle banka mu· = Balıkeıir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vıliyell: Mahalleıf: Ctnıt: Hududu: 

1flJ. ameleri buyük ıubelerinde kiralık kualar. .,. 
Jlı/. lhbauız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· "fit 

1 ~ miyeler. Pir 
: lluamiyc: Miklari: lkramlyc11irı luları: = Bahkeıtr Karaojlan Hane Saiı Kürt Mehı;net, ıo· 

lu Atık vereıeıl, arka 
ıı Yahya Beyler hanesi, 
önü yol. 

ı JIJ ADEDİ URA LlRA "flr 
JIJ ı ıuoo ı ooo P* 
~ 1 500 500 P* 
~ 1 250 250 .,. 

1 
'IJ. to ıoo ıooo "fit 

1 ~ 25 50 1250 .,. 
""" 30 40 1200 ,. 
~ 40 20 800 ; 

~ tU8 6UUO f* 
1IJ. lJu ikramiyder Ju r ı1ç ayda bir olmak üzere se· '1* i nede dört dı.f a _bu miktar ıızcrinden kura ile dafİLll - = Sl lacaklır . lik k( Şl<le 1 l~yiUi V:J8 dedir. P* 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 

Yukarıda clnı ve evıafı ıaireal yazıla hane ecdadmda 
müntekil K.araoj'ıao mahalleaındeo Topal Hacı Eminin ma · 
il iken 1320 yılında ölümıle mira11 kar111 Havva ve ev 
latları Emin kızları Ane ve Emlneyf4 terk badehu Emin 
kar111 Havvanan da 1336 yılanda öiümlle mirası evlltları 

Emin, Ayte, Emıneyi terk badehu 1340 yılında Emin oi · 
lu Eminin de ölümtle mira11 karı11 Hatıce ve evlattan Mt:h· 
met ve lımallı terk edip bunlardan baıka kanuni variı& ol 
madığındao vereıe namına teacıl ettlr mek iıtedlklerinden 

bu yerın .., mülkiyetl hakkında bir hak tddıa11nda bulunan 
lar vana 25 6· 1938 tarıhane müıadıf cuoııuteıi günü ma· 
halline tahkik memuru gideceğ&nden bu yer ln mülkiyeti 
hakkında bir hak ıddıaeında bulunanlar vana alin günün · 
den evvel tapu ıicll muhafızlığına veyahut gününde ma 
ballıne gelecek memura müracaatları lüzumu ılao olunur. 

! ilkbahar At Vanşlan .. 

Bahkısir Ticaret ve 
Sanayı Odasmdao: 

Bahkeıir vilayeti merke 
zlnln Sellmiye köyünde (3) 
numaralı evde oturan 1 ür 
kiye Cumhuriyeti tabaasın· 
dan o lup aynı köyde ıözü 
geçen binayı ikametgahı ti 
cari ittihaz ederc:k 937 yı · 
hndanberi taahhüt itlerı ve 
kömürcülük tlcareUle t ıtigal 

ettıaınt beyan eden Kadir 
oğ lu Muıtafanm ünuoı tl 

caretı bukere ( Kadir oğlu 
Muetaf a Öndeı ) olarak teı 
çil edJldlil glbl bu ünvanın 

ımza ıeklı de Türkçe mühür 

Bahkesir Baytar Mü~ürlüğün~en: 
Yarıı ve ıslah encüm•nl adına 19 6 938 pazar günü 

Balıkeaırde yapalacak Ukbehar at yarıtlarının (Handikap 
koıuıu hariç) diğer koıuların kayıd muamelesinin l 7 • 6 · 

r·······~······~··~···· 938 cuma günü saat 17 ye kadar devam edec~ği ilin olu· 
• TURKDILI • 3 ı - ı1s • nur. . ------~--~----~~----~--~----~-----------: P azarteıinden baıka her : T •• k • c h • t · i ıünçıkar. Siyasal gazete •• : ur ıye um urıye 1 
: Y ıllıjı: 800 Kuruı : 

i ~!~.~~lı*"40~ : ; Zir at Bank sı dan: 
: Günü ıeçmtı ıayılar 25 : 

• kuruıtur. : 

: ADRES: i 
: BALIKESiR 'I ÜRKD1L1 : 
~ ...................... ... 

yaz11iyle ( M Ôodet ) 
olarak ticaret kanununun 

42 nci maddeıine göre Bala
kestr Ticaret ve Sanayi Oda· 

sanca 965 ılcll ıayısma kay 

dedildlğl ilan olunur. 

Hankamız 28 llazlran 938 tar,htnden itibaren afyon al 
mağa baıhyacakıır. Mübay~a Ağuıtoı nihayetine kadar 
devıtm etmek ıartıle her P azarleel ve Salı günleri leta1· 
yondaki buğdlly silosunda yapılacaktır. Afyonlara konak · 
11zlara kıloda (4), konaklı lara (Jı lira avanı veralecektir. 
Konakınz mallarla konaklılar atasında kıloda bir buçuk lira 
fark var dar Köylünün konakıız ve tt'mlz mal toplamaıı 
kendı menfaatlara iktizasındandır. 

Afyon paralarının üıt tardı, afyonlarıo uyuıturucu mad. 
deler lnhlıarı tarafından morfin derecelerinin tayininden 
sonra verilecek ve bu tediye ayrıca ilin edilecektir. 
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Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: Balıkesir 
Clnıl: Miktarı: Alınacağı zaman: 

skeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Taze faaulya 18000 ihaleden ıktociteırin ortaeına kadar 
Taze patlıcan 18000 20 temmuzdan blrlnciteırln sonuna kadar 

Taze bamya 4000 Afuıtoı baıından birinci teırln ıonuoa kadar . 
Taze dometeı 10000 Ağustos " " " " 
Taze dolmalık büber 3000 " " .. " .. 

Yukarıda clnıl, miktarı ve ahnecağı zamAolar ynzılı beı kalem t11ıe ıebze açık ek 
aıltmeye koomuıtur. ihalesi 27 6 938 pazflrlesl günü 11aat 1 J de kor satınalma komisyonu 
binasında yapıl acaktır. Muvekket teminatı 283 li radır . Şartname komtıyo1>da görül~btllr 

Taliplerin muayyen gün ve ııaatte komisyona müracaatları alan olunur. 
4 172 

l - Merkez birliklerlntn ıeneltk ihtiyacı olan 36 ton 
patates açık eksiltmeye konmu~tur ihalesi 27 6 938 Pazarte 
at ıaat 10 da kor ıatın alma komiıyonuoda yapılacaktır. 

Muvakkat teminata 189 lıradır . Şartname komlıyondadır . 
Taltplerln muayyen gün ve saatte komteyona müracaatlara. 

SRhlbt ve Baırnuhınr&rı : Balıkulr Mebuıu 

Çıkarım Genel Dırel<lörü: FUAT Bİı ... 'AL 

Baaımyerı : Vilayet Matb11aıı Halıteab 
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H. KARAN 


