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Büyük Millet Meclisi 

Tiirk - Afgan Teşrikimesai 
Muahedesini Tasdik Etti. 

laa~ıdının ıüzakınıindliıricirı V,kili 8. T ııli~ 
Bııu Arıı yıkın ııılta takip ettığ iıiz siyasayı izah ıtti . 

Ankara, 23 (AA.) - Ka
mataJıD dGnkG toplant111n
cla Afıanııtan tle olan mu · 
hadenet ve teırıkimeıal 
muahedeılnln temdıdt hak 
kındaki kanunun mG· 
zakere1I mGnaaebetlle Harı 
clJe Vekili B. Te•flk Rotta 
Araı a6Jledıl1 nutukta Af. 
pnlltanla alk kurtaluı ıln· 
lerınde baılamıı olan mG 
na1ebetlerta herıln ıttttkçe 
artan 1amlml teaahGrlerlnl 
••mnanlfetle ka Jdetmııttr. 

8. Teriık RoıtG Araı yl· 
•• bu veılle ile Tlrklyenln 

lralc devletlerlle olan bal 
hlık larını ve b6tGn Arap 
b0k6metlerlne karıı olan 
aempatlıinl lpret ederek bu 
ıempatlnln SurlJe baıkı 
için daha du1ulmadıiuH 

tıaret etmtı ve demııtlr ki: 
•Ancak Hmlml bir doıt

luiun ıdameal ,alnı• btr 
taraflı olarak uzun uzadı · 
,a temin edilemez , , 

Harlclıe Vekıll B. Tevfik 
Rlttl Aratın bu izahatı 

Gzerlne protokol, allnılar 
araıında taıdık edllmlıtlr . 

Sovyet Ordusu Manev
ralara Hazırlanıyor .. 
i~ ıilyın ııkır iıtırık İd8cik alın Soıyıl ardusunun 

ıınıııılın iki ıy dıııı ıdıcık. 
Berllnden Fran11zca •Tan. 

ıaael811nln muhabiri bildiri· 
ror: 

•1.o1ıa1 Ant•rıw. ıase· 
te11, Lehlll...._ alclıla bır 
haberi yazmaktadır Bu ha
•• 16re yakında SoYyet -
ler Bırhtınde, iki ay ıOre · 
cek b&JGk bir manena 
Japalaraktır. 

Maratal Voroıllofun ku • 
mandaıı altında yapıla 
cak bu maneYralara iki mil· 

yon aıker ııttrak edecektir. 
Prai, 23 tRadJo) - Çe 

koılovakya b61&imett, Ruı 

orduıu BaıkumandaDı Ma
raıal Vorotllofun, buraJa 
•lmek Gaere Motko•adan 
hareket etttil baklundakl 
haberi tekzip etmektedir 

Tokyo, 23 ( Rad,o) -
RuaJa hükimeU, Toromaro 
Japon balıkçı vapurunup, 
tekrar K.amçatka ıularına 

ı•derek avlanma11na ma .. 
ade etmlttlr. 

Avrupa Siyasasında 
T ü r k i y e n i n R o 1 ü .. 
lk~IDİZ dııletlırinin: kuıııt ıı kudretı büyük alın 
llıkiyııin kendı tınıf lınnı ıırilini tııin için Uifll· 

ıılın kiıııri hayratı dOıürmııalidir. 

Sovyet Ordusu iki Milyon Askerin 
l ştirakile Manevralara Çıkıyor .. 

Gt7NDELİX SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IAYlı 3916 

lngiliz-İtalyan Muahe- Hatay Meselesinde 
desi Meriyete Giriyor .. Fransanın Rica ti •. 
Muahıdı; itılyın ıinüUôlaunin i ık kıt ı lııi iıpınyıdın 

çıkilincı ıariyet ııvkhnı g1recık. 
Yirıi gOn ııııhnı '•dar Suriye Araplınnı ~itin kuı-
tıtiylı yardım adan Fıınsımn bugün Hatır iıiıdı 

Roma, 23 (Rad70) - lı· 
panyadakl ltal,an 1600111· 
lerlnln, Oç afdan evvel Ç•· 

kılmiyeceklerl hakkındaki 
haberJer, ltal1an mehafl 
lince tekzip olunmaktadır. 
Batlklı, kontrol heJetl faa· 

liJete ıeçer aeçmez, 16nGl 
IGlerln m6hlm bir k11mı Is 
paaya topraklarını terk ede
ceklerdir. 

lnııltere · ltalJ• muahede· 
ıl, 16116l1Glerln ilk parttll 
lıpanfadaa çekildikten ıon 
ra merı1et m'nkUne ıeçe· 
cek ve Franıa da, hudutları · 

lngiliz 
lrılicııinin ınııi öldl. 
Londra, 23 ( A A. ) -

Kraliçe Elizabettn anneıl 

buıGn vefat etmtıttr. 
Londra, 2" { ICadyo ) -

Kraliçe Elizabetln annesi 

Konteı Stetmor, •iır baıta 
dar Kraltçe, anneıtnın Ja · 
mndan aJralmamaktadır. 

Doktorlar, baıtadan Omld 
kalmadılını btldırmlılerdlr. 

Hamidiye 
62ıimiz lıbnıtın ıınldi. 

nı derhal lıpanyaya kapıJ• · 
caktar. 

Parlı, 23 (A.A.) - Havaı 
Ajanıı, Fraaea111n General 
Franko h0k6metl nesdınde 
ılyaıl mOme .. ıl tayla etme· 

Je karar verdıli hakkındaki 
haberi tekzip eJlemlttlr, 

Londra, 23 (Radro) -
Ademi mldabale komlteıl 

bugln Hbab eaat 10 da top· 
!anacak ve Lord Peltmotun 
verdlil mabhraya kartı vu
kubalan itirazları tedktk 
edecektir. 

Komite; RuıJanın •er · 
mekten lıtlnklf ettıtı maı 
rafın, hanıı deYletler ara
ıında takılml llzımıeldllt 
hakkında da teclklkat ya· 
pacakllr. 

tuttuğu yılu tıyin ıtıık cık glçtDr. 
Yara reıml 14NoYoıu. -

Zaireb gasateıl '"lıkenderun 
petrol mlcadeleıl demektir. 
terleYha11 altında neırettllt 
bir baımakale dlJor ki: 

'"D6aJ• politika ıabneıl 

ne lıkenclerun me1elnı çıkmıı 
bulunuıor. 

Bu me1elenln derinlikleri· 

dar 161terllen milli ıaJele· 
rtn yanıbapnda, Y alnDfar
lrın bu mlhlm parça11Dcla 
ama• nedir bllmı1.. petrol 
harbi yapılmaktadır. Bu ıla. 
dea ltkeaderun me..ı.11 beı· 
nelmılel bir mahiyet iktleap 
etmtı balanuyor. Fna• we 
TlrklJeden bafka bu muee
leyl kızlflıran çok da•• kuv
vetli lmll •• ma..trler m••· 
cut olduju ılpheeladlr. Bu 

ne vlkıf olanların ıayııı alı· 
belen azdır. Sahnede uira· 
tanlar TGrk ve Franıız dtp· 
lomaıtlerldlr. Halbuki lıken · itele Tlrldı••ID, k•dlll ·~· 
&lerun hudutları içinde 1ene· mlult bir 1ekdde bulanan 
lerdenberl kanla laldleeler Ya&IJettea baldı olarak lllt· 
olmakta ve bu Jlzden Tir· 
klJe - Suriye hudutlarında 
vazlJet lltttkçe ctddlleımek· 
tedır Halbuki, bu meMle-

iade ettlll ve. l•eaderuada 
k•dlllae, bl~ olmas1a, mil· 
lııet eeaılara dalrellnde fallı 

bir •••ki temin erlem•ı• 
nln ardında, bununla allka· çahıtalı tebarlz ettlralme .. 

Kanşmazhk Politikası .. 
ıaJan bir blklkattlr. Tlrld
,.. Hatll K.a1Dll AtatGrkla 
dedljl 1ıb1, Hata11 Tlrk 
medenlJettma bet•ll addet· 
mektedtr .• 

------ - - - -
•MDdıhılecilarin bııkı ııılleri ıırsı, inailterı, frınu 
ıı bizzat ispanyı bunlın tıhıktuk ıttiııiyıcıktir. • 

Makalede b•ada• IODl'a 

Hatay clavamımn ı~ı 
ıafhalar bakkmcla •uYaual 

•General Franko tarafın· fından kabal eclllmedlll tak mal6•at verilmekte ve Fran· 
dan idare edilen lıJan bat dtrde CumbarlJetçl lıpanya· eamn, HataJdakl nuds ft• 

ladılı zaman Fnnıız de- J• ullla •e mOhlmmat cıbe. zl,ett, biç olmazea, 1a-
mekraılıtaln Mmpatlıl, nl tinden Jerdıma mO•ade ı J81lla makeacllle tlrkl,.,e 
zaml bllr.Gmetta tarafında ederek adaleti mOdafaa ey- Hata, parllmeatOlallda U 
idi. Buıl• de zaten Taziyet lemell teklif etti . ı mebuı temlalnl kabal ettqt 
b6yledır . Bununla beraber Bunu takip eden haftada be I kt ..1 __ • 1 

dolan aon derece vab1m ıer· ıkaaeclo ankma • " -· 25 temmuz 936 da toplanan ı me t lr i: 
l b •- ıınhk , ıulba hizmet enclııe- .. 

nazırlar mec lıl, l•imet· ıtnın herkeıl naıd kanım••· ... Framanm bu rtcau.ı 
çtlere harp malaemeıl ver lak prenıtblne itaate mecbur ' icap ettiren 1ebeplerl teeblt 
memek kararında idi. b1ralcacalını ıaıterdl . Bu,Oa etmek fevkllede ılctlr. 

Bu ıuretle devletlerin da· herkea bilir ki, 0 zaman btz Bundan 20 1111 evvel•ae 
htll itlerine karaımamak pr· ne kadar harbin yakınında kadar Frannzlar, Surtr• A· 
enıibıne, bllhaıN lıpan,ol bulanuforduk. Gene berkeı raplarına bitin kuvYetlerde 

ıemlıl bu ıabah Payaıa tbtlllfının bir Avrupa harbi- btlır ki, beniz devag ıillh yardım ed•ıorlardı . Beırut 
hareket etmlttlr ne mOncer olmamaıı bak· lanma ıayretloe baılamıı rad,o ııtaı,onu, tabii, buau· 

kıadakl iradeye itaat edlror· olan ve Madrld hGkimeU ıl bir maL•tla Tlrklıe Cum-

Maıoıa, 23 (A.A.) - iki 
alndenberl burada balan· 
makta olan HamidiJ• mektep 

Hamidlye; K.ıbraıı ziya· F • 
du. Falhakıka bu tarihte için ranıadald ı lbi tercih burrelılnln aa..• ıuntte laae-

reU aınaaında burada ~e p L d d 1 ı l l k 1 ... ran.o or UIUn a ta yaa ere ma 1 O Iİlıyan 81J6k talanclıiJ haberini D8fretmlf 
Lefkoıadakl TGrk halkı ta· veya Alman malsem811ntn Brltan,a bOkumetl ne olur· 

1 k 1 b b fi k 
•e ba haber rad10 Yaııta · 

rafından allka ile takip edil- bulundufuna dair hiçbir em ıa o ıun at ir ltara ı 
mittir. Zabitler ıereflne mare yoktu. Fakat Romanın faktblne karar vermtıu . Fa. ılyle bitin dOnyaJa din 

•eJa Berllnln aıilere karıı !Sonu üçiincl ıayfada) olanmuıtur. Bunu Tlrktre· 
biik6met ve halk tarafmdan ı===========-=====-=I ata tekzipleri takip etti ve olan sempatilerinin f ult bir 

•ob Z .&-b t dil k 1 d k ti nt ddtt zlyafe' tler veril c Atatlrk ıabll f9hlrlerlad• sor. • •••"' aaae e . er lllm arı a UYVe er m" ea . Jardımla tezabOr edeceilnl ene e 
1ilade çakan baımakaledır. ( Sonu ikinci ıayfada ) mltUr. tahmin için peJıamber ol v r bazılarım reem• zlJant et· 
e. •ak.lede deniliyor ki: • mak llzım delildi FranH mek mecburl,etlade lral4ı. 

•Akdenlzdekl kuYYetler 1 ngı•ıtere sı·ıah lanma bunlara vesile vermek, lurıhhııııız lı"llılllf Terkiye matbuatı, Kam&I Ata· 
••••zeneıi bir tarafta ltal· - eıltha ve mühimmat yardı · tiridin 11baatlnln Ttlrkler için 
ra, dtier taraftan da Fran- mı buıuıunda bu memleket· Clll.JBll' 11111 ll"rlll mukaddeı bir varlık oldatunu 
•• •e •nıdtereyl .... termek- g· a Devam Edecek.. ler• rekabete sevked•p onları • • tebar6z •ttlrm•" .. ,.u, •• 
tedır . BuaGn bu iki taraf harbin ıırdabına ılrOldemek rilı girlıtD. bunlara mukabelede !talan• 
•eafaaatlerlnln çupııtılı ' - lıtemtyorda. du ve lıtanbalda çıkan Cam· 
•ha lıpanyadır. lıpanyol B. Hor B•li•ı bir nutkunda ina~ıırenin ıillhlınıı Fakat birkaç ıln ıonra CeneYre, 

23 
( AA ) - burlyet ı•zet81lnlD •bibi 

IDlll• 1 1 1 1 C TOrkffe m. urabha11 buıin •retçt erine yapblı yar· , 
1 

• f talran tayare erinin eza· M 11 1 mebuı Yunuı Nadi Nn 
dı•larla elde ettttı zaferler l.Ç.lft ıu·ndı LI( ftlİ JOI llrl Sif llfİg .. İftİ 18.Jlldf, ,ırde Franıı• mıntaka11ada ı et er Cemı1et1 umumi ıaıyonel btr makale Defr•· 

U •-ı b ı R klttbl ile Hataydakt komlı· •Jeılnde ltal7a; lıpanyada yaptaa arı ce rl lntı er, o · T derek TOrklerlD HataJı aı-
Fr 1 Londra, 23 (AA.) - Mil tahılıat a1ırmııtır. Bunların manın Frankofa Jardımına yon ve Orklfe hük6metlnta 

•nıa "• aıtltere zararına il Liberal Partlıl konıeytnln yabancı memleketlerda du· dair delilleri verdi Frang. bu meaeledekl noktalnaaan kerl kuvvetle lfıal etmeleri 
•l•ak Gzere, aıkerl bir fa eenellk konferan11nda bir yulmasını lıterlm . Ta ki, nın nizami b61&6mete karıı etrafında ıörOımOıtGr. ve Franeayı emrivaki kartı· 
llılJet e lde etmtı bulunmak nutuk 1a,ıı,en harbiye na - muhtemel harpleri çıkarmak btle muhafaza ettlil beynel. 11nda bırakmaları llsım ıel · 
tadır. Maamafıh, ıarp k11 zırı B. Hor Belite ezc:Gmle lıtlJenler, bu memleketin, milel bir kaidenin aııler le- Adis• Ababada dlllnl iddia etti. B. v-u 

.,!:dan baıka, Akdenlztn dem•ıttr ki: berhanat bir vazl1ete karıı bine bozulmHı karıııında Nadi; Atatllrkln tamnmıı Ye 
re •sı Ahlanma Hhasında koymak için malik oldufu Fran11s ballametl ne böyle 23 ı· ·ı ı huıuıl bir doatudur •• onan 
r ılıafin• Mıaır harikalar ,arattık. Memleket maddi •• manev1, mali aon· bır vaziyeti kabul etmek, ne IA 11 Jlft llr. Hrdettttı mutalMlar tama· 

.., balen mldafaaya tamamlle ıuz kaynaklan ı6rı0nler. de ıbttllfı tahdtd eJlemek Roma, 23 (Radyo) - Ya m .. NllblJettaraae t•Jler-
Dııı'r 1 l L • .~·1.1: hazırdar . Ordu miktarına ıehnce, buıuıund•kl arzuıunu boz. pılan ıon bir lıtatlıtlle 16re dir. Bundan bafka Tlrklıe ya U ırlP RI il Bu memleket, ılllhlanma 1936 seneılnde 136.000 ki- mach. Bunun netlteal olarak Adtı Ababada Jlrml Gç bin tarafındaalttıhazolunan ba· 
Kadit, 23 (A A) - Ted· için rinde bir milyon inat· tiden mlrekkep olen kara 1 aluıtoıta, umumi bir ka· ltalran ltulunmalrtader. zı aılreri tedbirler •• Ttlr 

lalfctler M111r Ftllltln demir ltz lıraıı earfederken,• dtler orduau buıln 181.000 ne rıımazhk antantı ileri ıGrO · ltal,adan Adle Ababa,a klJe ile mlna1ebetlerlal bos 
• ....... lllr klprlrl taraftan IOIJal itler ltJn ele ferden mlrekkep bulunmak- terek ıulbu korumalı ve bu ıelenler , tlnclH ılne c• mak • • dolaflelle rÜlll 

•tı1ıa1111111ı•Mfllt.• .... iriı1Jl•Mel~l• .... • .. tı11111ı•"'•••lll;!•~fu1ı.ı.ı:lıık.4t~ta.:..:..ıu....::..ı.ı.;....·~ .......... .......:....__,_ ............ ~...;.._-•_•_ta_•_t _ba_tlra.:...__•_.a_etıw __ ta_ra_ . ____ ..:_ı•lmaktadır. ( loaa ısı .. ) 



SAYEA 2 : 

Av.rupa Siyasası da 
T ü r k i y e n i n Rolü .. 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
muvazeneatnde amil bulun· 
maktadır. Bu bakımdan 

Türklyenln oynadıiı rol, btl
ha11a ehemmiyete ıayandır 
Türkiye, ltaal etmekte bu · 
lunduiu mev'<i ve haiz bu 
lunduğu kuvvet ve kudret 
ıalkaslyle mühim bir amil 
ve müe11lr olduğundan Ak· 
denizde birbirine rakip olan 
devletlerin Türldyenln kendi 
taraflarına mtıyltni temin 
için ufraımakta olmaları 

kimseyi hayrete dOıürme· 
melidir. ltalya ile dostane 
münasebetlerde buluaan Tür 
kiye kı, ltalya Hariciye Na 
zın Mıliooda söyledlğl nu · 
tukta bu m6oaaebetlerln, 
henüz, ltalya-Bulgarlstao ve 
ftalya Yugoslavya ar aındakl 
münasebetler kadar ıamlmi 
olmadıklarını beyan etmlı· 

tir. Habeı lstan lmpratorluiu 
nun tanınmasına mukabil 
halyanın, Boiu:ların yeni. 
den tahkimine müteallik 
olan Montrö anlatmasına 

tıttralctnl temin etti. Maama 
flb Tiirklye harici slyueU, 
İtalya tarafına bariz bir ıu -
rette meyletmekten tevakki 
etmekte ve mOmlcün merte 
be bitaraf bir vaziyette kal
mak istemektedir. Bu vazı 

yet TGrklyeye, sırf Türkiye 
menafllnl Ylkaye maluadlyle 
yapacağı teıebbüılerl heran 
mukabele edebilmek im 
klnını vermektedir. 

Dahili vazlJetl, cofraft 
vaziyeti, askeri kudreti ve 
dlplomaUk •azlyet icabatı 

Tilrklyenln böyle bir poletr. 
kayı gayet munffakıyetle 
takip etmesini mümkiin lnl
maktadır. 

Ru hakikat, Türklyenln 
b6yük garp devletleriyle 

münaaehatında fevki.iade 
mütebarizdlr. Büyük Brltan· 

ya Türk dostluiunun kıy 
met •e ehemmiyetini daha 

Montrö konferan11 eınasın 

da hı11etmlftl. Zaten bu 

konferan11n Yerdlil ıemer-e, 
daha o zaman baılam11 olan 

Türk lngillz, ı,bırlı~ınln mah 
ı61üdür. Bır aralık Almen 

ekonomik teslrlerlnln, Al
manyanın polıttk teıirlerine 

bir mukaddime olmak üze. 
re, İngiliz teıırlerlnl baatır
ma11 tehlikHI ha11l olmuı

tu. Fakat loııltere parası 
olmak gibi btr f elklyetl 
haizdir Almanya lı~, biz 
zat Dr. Şahtın tanzim 
ettiği rapora göre, emtea tle 
mubayaalarda• bulunmakta 
ve bu suretle lhr&cahna da 
da kuvvetli imkanlar temin • 
eylemektedir. Şöyfe &d. Bul 
garlatan gibi bazı küçük 
memleketler pazarlarında 

Almanya kendlılne, idf"ta, 
inhiaar haline gelmlt bulu 
nan mevkıler temin etmek 
tedir. Bunun için Türkiye; 
lnıtlterenln, memleketin bil · 
h11sa teslthata matuf olan 
aanaylleımeılne ittlrakten 
baıka 4 milyarlık bir iıtik 
raz halinde dahi tecelli eden 
teklaflerlnl kabule meyil 
~öaterdl. Bu ıuretlt! fnglltere 
siyasi teairlerlnln ekonomik 
vaziyetler dolaylslyle halel. 
dar olmasına mani olmuıtur. 

TGrklyenlo, loılltere fçlo 

haiz bulundufu ılyasi kıy · 

met ve ehemmiyet, yalnız 

Akdentzde kuYvetler muva 
zeneet, yani , halya bakımın 
dan değil, aynı zamanda, 
logllterentn Arap devletleri 
arasındaki mevkii bakımın · 

dan daha tecelli ve tebarüz 
etmektedir Türklyenln Irak 
cihetinde gen•§ lemeıl tehll 
ke•I mevcuttur; bu ıenlıle 
me bir taraftan, lrakın vak· 
tiyle Oımanlı lmpratorluğuna 
ald bulunmuı olması, diğer 

taraftan da T6rl<iye He lran, 
Irak ve Af gan lıtan araaında 

mevcut tttif ak muahedesi ıle 

ıuhulet peyda etmektedir. 
Türkiye; bundan maada Mu · 
suldald petrol kaynakları 

ile alakadardır ve fak al Irak 
meaeleılode Arap milliyet· 
çıltjlnln tetki 1 ettlfl hatl 
tle karıılaımaktadır. Ştmdt 
ilk, bu tehlike, günün me
ıele t halinde değıldır ve :n. 
glltere, Fılıstlnde bılhaua 

hı11ettlil Arap teca yüzgirlı 

ğına karıı Türkiyeyi elde et· 
miı bulunmaktadır. Fil ııtln 

naayonallstlerlntn faaliyet H· 

haaı Maverayı Şeriada ve 
bllhaesa, franıız mandası 

altında bulunmakla beraber 
muhtarlyetine sahip bulunan 
ve Franuz mandaımdan ta· 
mamen kurtulması bfr veya · 
hut iki senelik bir it olan 
Suriye topraklarındadır 

Bu gıbı ahval ve ıerait 

dairesinde büyük Blritanya· 
nan, Türk genlılemeıinln Su. 
rlye menaflinl cami bulunan 
yerlere. yani, lıkenderun 
Sancağına doğru vuku bul · 
masına mani olma11nı icap 
ettirecek bir sebep yoktur. 

. . Fransa Suriye ve Lüb· 
nan üzerinde haiz bulundu 
au mandadan ferağat etml · 
ye ve iki memleketi, İngil. 
terenin lrakı Mılletler Ce· 
mlyeUne aza etmui gibi , 
Mtlletler Cemiyetine au ola 
rak ttbal etmeğe karar ver· 
mlı bulunuyor. fngıllt:nntn 
lrakda gayet mühtm eko· 
nomlk ve ıtratejlk menfaat· 
lerl olduğu halde Fransanın 
Surlyedekt alikuı, yalnız, 

Lübnan cumhuriyetinde ek 
aerlyeti teıkil eden hır11tlyaQ 
ların himayesi gtbı ananevi 
bır rolden ibarf!ttlr . Demek 
oluyor ki, öz menf aatlerı 
olmadıiı ve buralarda ken 
dtsınl yalnız Akdeniz vazı 

yeti alakadar ettiği halde 
Fransa, mücadelesi Türk ve 
Arap mtlllyetçtllklerınden 

vücut bulmuı olan bir kıa· 

kaç erasıne glrmlı bulunu 
yor . 

Makalede bundan ıonra 

Hatay meıelesinln tuıhçui ve 
bu meıele yüzünden memle 
keUmlzde vücut bulmuı olan 
galeyan hakkında izahat ve 
rlliyor ve deniliyor kı : 

".. Bınaenaleyh Akde ot 

zin ıark havzaaındakl vazı 

yetin inkltafı bu havzaya 
taalluk eden mevzii meıele· 
lerle büyük dcvletlerJn h a l 
ya ile olan rekabetlerinin 
tesiri altında bulunan umu· 
mi vaziyete tabu bulunma k
tadır Türkiye ile münaıe 
betlerin mevzubahs olduğu 

bir anda devletlt!r arasında 
kuvvetler muvazcneıl eodl. 
ıcıl hlklmdır. ,. 
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HABERLERi ' i ,; 
Hal • 

evı e Vilayetimize inşaat için 
Aham konfarans werildi. 60 Bi Lira Gönderildi.. 

Sus 
Vapu·unun ilk ıeferi 

lstanbul • Ankara radyo. 
la ra sabık dırektörü 8 . Aziz 
Çorlu tarafından akıam 
flalkev lnde "Musiki ve tart. 
hı ,. mevzuunda bir konferaos 
verllmtıtlr 

K.onferanıta çok kalabalık 
dinleyici bu1unmuı ve B. 
Aziz Çorlunun alaka ıle ta
kip edilen ıözleri alkıılarla 
ıona ermiıtlr . 

---~•r--=-

Çoban Mehmet 
Tekirdağlı ile 
Güreşecek. 

Milli takım güreıçllerlmlz
den amatör ağır sık· 

lt!t ıamptvonu Çoban Meh · 
met; profeavonel baıpehlı

vanı Tekirdağlı Hüseyin ile 
güreımek üzere müracaat 

etmlf, güreı federasyonu Ço 
ban Mehmedin bu lıteğine 
muvafakat etmitUr. 

Çoban Mehmet ti~ Tekir· 
daila Hüıeytn arasında ya -

pılacak o lan bu mühim gü
reıfn gOnü yakında tesblt 
edılecektir . 

---....--
Sporcu Melihe 

Ameliyat 
Yapıldı. 

iıtanbul Beı•ktaı Güneı 
maçında sakatlanan Güneıtn 

güzide oyuncularından Bah· 
keaırli Mehh; ayaemdakt arı

za gün geçtıkce vehamet 
keıbttUğtnden kendblne, ha 
111 olan lüzum ve mecburi-

yet üzerine Alman hastaha
nesinde ameliyat yapılınıı · 
tır. 

Kıynıctlı atlet ve futbolcu 
Melihln 11hb h iyidir. 

fELSEfE 
Profesör ismoll Hakkı 

Baltacıotlunun bu yeni ki 

tabı felı~fe öğrenen lise ta 
lebeıinl imtihanlara hazırla 

mak için yazılmııtır . f else · 
fenln bütün bahtılcrl içinde 

vardır K.oln y okunur, kolay 
anlaşılır ve hatırda kalacak 
tarzda hazırlonmııtır . Hiç 

felıefe okumamıı olanlar 
bile bu kitabı okumakla pek 
çok ist ifade edebilirler. İçin 
de lüzumsuz bahlıter ve an· 
laıılm1yan noktalar yoktur. 
Baltac ı oğlunun bu yeni eae· 
rint f elaefe talebesine, öğ · 
retmenlere ve kültürünü ar· 
tırmak tıtlyen herkese ehem· 
mivetle tavıiye ederiz. 

Eser 104 sayfa, ftatı 50 
kuruıtur. Bu kitaptan al · 
mak tıtlyenler: •Baltacıoğ~u. 

lıtanbul· Çamlıca Altunizade 
9 1 1.. adreıine Ocretlni poe· 
ta hevalfıtyle göndermell
dırler Ayrıca post ftnetl 

alınmaz 

Maliye ~inısı ile Bürhaniye, Manyas hü~ômeı binalan 
buyil ikmal ed.lecek. A~Jiye binısma da başlamyor.. 

Denlzbankın lıtanbul ile 
Bandırma araaında tıletecejı 
Sus vapurunu •lmak üzere 
mürettebah geçenlerde Al 
manyaya iitıniılerdl. Yeni 
vapur temmuz batında İı 
tanbula gelmiı bulunacaktır. 

Vapurun seferlerine haı\ama · 
dan evvel lııtanbu!dan Ban· 
dırmaya huıusi bir tenezzüh 
seferi yapma11 muhtemeldir. 

Vilayetimiz çevresinde ya· 
pılmakt olanlarla yeniden 
yapılacak kaza ve nahiye 
hükümet binaları lnıaah için 
Mali ye Vekaletinden 6C bin 
lira gönderilmtıttr. Bu ıuret 
le, ve Valimiz B. Et
hem A vkutun btmmetlle bir
çok kaza ve nahlyelerlmlzde 
harap bir halde bulunan hü
kümet binaları muntazam 
bir hale ıokulmuı olacaktır. 

Yakında bir k11m11un te · 
melleri atılacak olan bu bt 
nalar bu yıl zarfında tama 
men ikmal edilm iş buluna· 
caktır. 

Bu paranın 27 ,555 llrasile 
ıehrtmızde yapılmakta olan 
maliye binası ikmal edilecek 
ve adliye pavvonuna da bat· 
:anacaktır. Böylelikle gele
cek yıla kadar bük6met bı 
namız bütün dairelerini ala · 
bilecek kadar genlıleUlmlf 
olacaktır . 

Polis 
Me~te~ine 2 00 talebe 

alınacak. 
Emniyet umum müdürlü· 

iü pohı mektebinin tlkteı· 
rinde baılıyacak olan dev
resinde mektebe geçen se
neicrden daha fazla olarak 
200 stajyer kabulüne karar 
vermittlr. Bu iki yüz ıtejyer 
hariçten alınacaktır. Halen 
mevcut kadrodaki poliıler 

tamamen mektepten geçiril 
mit olduiundan bundan ıon 
ra kadrodaki polislerden 
mektebe ıevkedilecekler bu 
lunmamaktadırlar 

Poltı hizmetine yeniden 
alınacak stajyerler de bu 

sene boylarının aaıari t ,64 
olmaıı ıart aranmaktadır. 

~yrıca aerhoıluk ve kumftf · 
bazlık gibi suı ıöhretlerlntn 
bulunmaması da baılıc 

ıarUardandır. 

Koza 
Satışları. 

Auraada dünkü ipek ko· 
zatı satııları 60 80 ve 88 
kuruş üzerinden olmuıtur . 

Alacak 
Yüzünden 
Çıkan Kavga. 
Hakkı Çavuı mahalleılnde 

oturan lbrahlm oğlu kömür 
cü liüdaverdl; dün bir alacak 
meıelesınden aralarında çı· 

kan ksvgada Dinkçiler ma 
hallcıtnden Süleyman oğlu 
Tehiri döğmGı , sandalya ile 
de b'aıtndan yaralamıthr. 

y apılııo olkiyet üzerine 
suçlu Hüdaverdl yakalanmııı, 
adliyeye teıltm edllmtıtlr . 

Tahsleııtın 18 bin lirası 

Manyaeta yapılmakta olan 
binaya, 22,500 lıraaı da Bür 
haniye hükumet konaiının 

ikmali için sarfedılecektlr. 

Oığer taraftan Bandırma 
nın Sıiırcı nablyeıl hüku · 
met bina11 için 360, ltra, iki 
yıl önce yanan Dununbeylo 
Gö1<çedağ nahiyesi hükumet 
blnaeıoın yeniden tnıası 

için de 30J lhll ayrılmııtar . 

fiu paranın geri kalan kıa· 
mı ıövle sarfedtlecekUr: 

Balya hükumet konajının 
tad tl ve tamiri tçın 4500 il· 
ra, Bandırma hülcumet ko· 
nağının tadil ve tamiri için 
2000 lira, Gönen hütciimet 
konağının tamiri için 800 lıra, 

Erdek hülcümet konağının 
tamiri ıçtn 750 lira, Bıfadıç 
hükumet konaiınm tamiri 
için 500 lira. İvrindi bükü· 

ilk seferin hihra11 olar&k 
da vetltlere rozetler takıla
caktır . 

Lise olgunluk i11tihınlan 
bugün bıshyor. 

Llıe olıunluk imtihanları 
bugün baılıyacaktır. ilk im· 
tihan Türkçe kopomztsyondan 
yapılacaktır. imtthanlar 8 
temmuz cuma gününe kadar 
de9am edecektir. 

Köy 
met konağının tamfrl 
500 lira .. 

Damga 

için Oüreımeni ihliyacım kır~ 
·- ıılamak için kız eaitmın 

kurslan açılacak. 
Resmi yüzde elli nisbe

tinde indiriliyor. 
Damga resmi kanununun 

bazı aıaddelerh:~tn değlıtlrtl-

mesine ve bazı 

eklenmeılne dair 
maddeler 

laytha 

Meclis ruznameslne alınmıt 
t ~r. Tıcari muameleleri ya -

kından alakadar eden dam· 
ga reamtnin bu muamelelere 

taallük eden evr-ak •e ıe· 

netlerle mukavelelerde his · 

ıolunan ağırlıjını gidererek 
ticari muamelelerin lnklıaf 

ve teve11üsüne yardım et 

mek maksadiyle resmin yüz· 

de elli ntıbetınde indirilmesi 
ve bu arada on sened.:nberl 

meriyette bulunan kanunun 
tatbikat sahaamda ıörülen 

güçlüklerin giderilmesi ve 
muaflyetlerln tevali bu pro· 

jenln baıhca vasıflarını teı 

kil etmekted•r. Layihada 

kanunun ağuıtoı baıında 

merlyete konma11 için kayıt 
vardır. 

Rozet 
Ta~ma usulü kaldınlacak. 

Hazır1anmakta olan bfr 
layiha ile mevcut iane ka 

nunu deiltUrilecektir. Yeni 
kanunun en müh lm madde· 

si, bayramlarda çocuklar ta 
rafından rozet takılarak iane 
toplamanın kaldmlmaaıdır . 

Kanunun mucip ıebepler 
layihasında bu uıulün küçük 
çocukları dilenciliğe alııtır · 
dıjı ileri ıürül01ektedlr . 

Kanunda tanenin halkın 

tamamen m~nfaatlne uyııua 
ve yerine ııarfedllmeıt HHı 

kabul edtlmııtlr 

Köy öjretmenl ihtiyacını 

kar11lamak üzere ça•uı eftt· 
menler yet• ıtırildiil eibi, kız 
efltmen!er de yetlıtirllecek · 
tir. 

Bu huıuıta hazırlanan ta· 
limatname gelecek seneden 
itibaren tatbik edilecek Ye 

bu ~·l kız efltmen kunu 
açılmıyacaktar . 

İçki beyiye resmi kıldı· 
nlıcak. 

lçki beyiye resmini tenzil 
eden Gümrük ve lnbturlar 
Vekalett alakadarlara bir 
tamim yaparak bu karann 
tatbik şeklfnı bJldlrmlıttr. 
Aynı tamimde beyiye resmi· 
nln ileride tamamen kaldm. 
lacaiı tasrih edilmektedir. 

lffiNm RADYOSU 1 

24 Haziran 1938 Cuma 
Ôile netrlyatı: 
12.30: Plakla Türk musl · 

siki. 1250: Havadlı. 13.05: 
Plakla Türk muıiklsl. 13 30: 
Muhtelif plak neırtyetı . 

Akıam neırlyah: 

18 30: Plakla danı muıtki 
ıl. 19.15. Konferans: Ali Ka
mil Akyüz (Çocuk terblyeıl) 
19.55: Borsa haberleri 20· 
Saat ayarı: Grenvlç rasat · 
banesfnden naklen . 20 02: • 
Müzeyyen ve arkadaıları ta -
rafından Türk muılklıi ve 
baik ıarkıları 20 45: Hava 
raporu 20 48: Ömer Rtz.a 
tarafından Arapça söyle\' . 
21: Mu:ıaff er llkar ve ar 
kadaılara tarafından Türk 
mutılktıı ve halk ıarkıları 
21 45: Orkestra 22 15: Ajaot 
haberleri. 22 30: Plakla so 
lolar, opera ve operet par. 
çalara. 22.50 Son haberl~r 



Z4 HAZiRAN idi 

ffukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Dava Mevzuu. 
YAZAN: 

A vukal Kasım Sami Paglı 
82 -

Kanun; zlna. hayata kaad 
ve pek fena muamele, cü 
rüm •• har .. yehtzllk, terk, 
dımai haıtalıfı , lmtlzaçsız· 
lılr ılbt altı nevi botanma 
ıebebt gösterdikten ıonra 

eıbabı mezliüreden bir, veya 
lkııtnln içtimaı halinde hl · 
ldm muhakkak ıurette bo · 
ı•nma kararı vermekle mü 
lcellef olmadıiı gibi, taraf 
larda ahvaU mezluireye bt
aaen boıanmadan baıkaca 

da bir talepte bulunamamak. 
la mukayyet olmadıklarını 
135 net maddenin boıanma 
clavaaınt ikameye hakkı ol 
an taraf dtlerae boıanma, 

dilerse aynhk iıtiyebiltr . 
lbareıı göıtemektedlr. Bu 
llaaddeye g6re kara kocadan 
biri kanunun boıanmaya 
hak ve ıalihtyet bahıettlil 
•hval vukuunda mücerret 
boıanma dava11 açmak ve 
boıanma talebinde bulun 
•akla takyit etmiyerek is· 
terae boıanma ve isterse 
a Yrtlık talep ve iddlat1nda 
bulunabıleceflnl bildiriyor. 
Ve Jloe botanma talebinde 
bulunan karı ve kocanın bu 
Yoldaki talepler6 ıle de bakim 
lbulrayyet olmayıp aradan 
1•9'aa ••çmekle karı ve ko 
carıın o 80nkü hiddet ve ıtd · 
detlerı zail olarak mesudane 
btr bayat ıeçlreceklert ka 
naati ha11l olduiu tekdirde 
l 39 ncu madde mucibince bir 
•eneden üç seneye lcadar 
a1rı Y•f&malarıoa karar ve 
rebıltr . Şayet dava yalnız 
•Jrdıia dair lıe bu meyan· 
da ıabıt olan boıanma ıebe 
bine binaen hoıanmaya ka
rar veremez. Çiinkü boıan 

llaa baıka, ayrılık yine bat 
kadar Boıanma ile rabıtat 
latlıvaç tamamen mürtefi 
olur ise de ayrılık böyle de 
tlldır Ayrılıkta rabıtal izdi · 
•aç bakı kahr. yalnız ayrı 
Jerler, ayrı oturup kalkarlar 
•elbaıd hayatı m6ıtereke bir 
IQGddetı muayyene tatil edı l 
IQtı demektir lfoıanma lı
tlJe ·-d D •ara ve koca hakkın -

a boıanma kararı vermi· 
Yerele 1 b ayrı yaıama arına ve 
u Jaıama içinde kanunun 

16•terdlii bir seneden üç 
1•ae, •- d Un e •a ar olan mildde 

ta1tnı kanun hikimın 
••leh b aJah ü~lndekl tecrü· 

e •• bllıtıl ile ılım . lrf an vel 
•lcd lc •aıaa terlkedlyor V azn 

•nunun ıaye ve mıkHdı 
•ile d Yuva11nın refah ve ıaa · 

et içinde devam ve baka11 
"e Yıkılap mahvolma 
lba11n 1 temine matuf 
olaaalcl b a •raber boıonma 
~beplerloden birinin vu 
~uu -uzertne de bu hayatın 
tbedı d Jen 1 •meıl karı ve koca 
•ra11 d 

n a beklenen ıadete 
:ulcabıt felaket baı ıöıter 
• lı •• bunun bir mOddet 
.. ,,. ' l ed 1 •tama arı ile de telif ı 

1 
1 

•aatyecek bir halde bu 
'-od ut lrd l u ta lrde boıanma 
•rına k arar verllmeıtnl em· .. ~.,. 
bıpt or. Ayrı yaıamak alle 
tect lftnde ha11l olan Jarayı 
L ••I etmeıı mGmkün olan 
qfr il& t B IU ç ır · u huıuıta hl 

•la çok mlltetlcler ve 

zımdır. Meseli boıanmaya 

relen karı ve kocadan bt · 
rlslnln ve bılha11a kabahat· 
siz olmakla boıanma dava 
11 açan tarafın bu davadan 
makıadı diierlnl bır tehdit 
ve lılih haline yardım eme· 
linden ibaret olup boıanma · 

ya pekte mütemayil bulun· 
madıfını anhyan bakim ay 
rı yaıamalarına karar verir. 
Ahkamı aabıkada da boıen · 

ma evlenme gibi makbul bir 
hareket deiildı . Me7mum du 
hali zarurette istimal olu · 
nurdu. Hırtıtlyanlar yakın 
zamana kadar nikah allah 
tarafmdan alcdedllmekle bu
nun bozulmaıı yine All11ha ait 
ve bu da ancak ölOmle müm· 
kOo kanaatinde idiler. Kato · 
hk mezhebinde bulunanlar 
lıe halen boıanma talebinde 
bulunamazlar. Htnaenaleyh 
bunlar için tefriki tbdat yani 
bir müddeti muayyene ayrı 
Y•ıamak kazıyf'ıl maluatla · 
rını temine daha ziyade hııır 

met etmektedir Şunu da ar · 
zedeylm ki, rabıtai izdivaç 
veya f eshl nllcih veyahut 
boıaoma ile zail ve mürtefi 
olma11na nazaran vazn ka 
nuo feshi nikahta ayrı va 
ıamayı kabul etml)'erek bu 
ciheti sırf botanmaya has 
retmitllr. Ve ylne hukuk 
uıulü muhakemelerinin 494 
ncü maddeal mucibince ev · 
itlik birlıjlni himaye tedbir· 
lerlndea olmak üzere bo 
ıanma ve ayralma davaıını 
açacak olan tarafın haklı 

bulundufunu temin etmekle 
beraber karı ve koca ara11nda 
bozulan btrltlln düıelmeııi 
hakimin adilane tava11utu 
ile de mümkOn olabtlecejın 
den vazu kanun botanmadan 
evvel bir sulh teıebbüı6 ıart 
koymuıtur. Sulh teıebbüıü 

lıe tlfahi olarak cereyan eder. 
Mahkemede yalnız kara ve 
koca bulunarak botanma 
ıebeplerlnl beyan ve bakt · 
mln bu baptaki naılbatla

r1nı lıtlma ıuretl tle olur. 
Sulh teaebbüsü eınaaında 

mahkemede ıeçen tözler za· 
bıtnameye yazılmacafı gibi, 

bilahare de dermeyan olu
namaz. Sulh teıebbüıü ile 

tarafların ara11 bulu -
o a m a z ve teıebbib 

akim kalmıı olursa ıulb te 
tebbüı\inün yapılmıt oldu· 
ğuna dair sulh hukuk mah· 
kemeatnden sulhun neden 
dola.yı kabil olamadıfını 
mübeyyin btr veatka alana· 
rak eeaı olan boıenma ar 
zuhaline rapten ultyf' hu· 
kuk hiktmltitne verilir Sulh 
teıebbOıünün vukuu tarihin· 
den itibaren üç ay zarfında 
boıanma da vuının tkameal 
ıarttar 

Bü müddet ıeçene ıulh 

teıebbüıü merfu addolunur. 
Hukuk uıul6 muhakemeleri 
(497, 498) birde ıulh te 
ıebbGıO •tlrazatı iptidaiye· 
dendir. Sulh teıebb6ı6 ya 
pılmadan boıanma davaeı 

açılır, dıjer taraf ise ıulh 
teıebb6ıü vaki olmadıfmı 
be1aDla tllfazda bulunuraa 

Hatay Mesele
sinde Fransa-
nın Ricali. 

(Baı tarafı birinci ıayfada) 

ıarktakl büyük menfaatleri · 
nl tehlikeye lika etmek ıı · 
temlyen Franıa; lnglltere ta · 
hndan vaki o\an tavıiyeler 

üzerine birçok zoktalarda 
müıaadekirhklarda bulundu. 
Bu anda lngtlterf'ofn oyna 
dığı rolün daha iyi anlaııl 

mHı için, lnglltzlerln elinde 
bulunan Muıul petrellerlnfn 
en büy6k borulersndan biri 
ntn Surlyeden ff!Çtfflnl bil 
mek lazımdır in gllizlerln 
menf aatlert açıktır; bu pet 

rollerden btly6k lıtifadeler 

eden Fransanın menfaatle 
ri de o olıbette a fand1r. 
Bunun jçln Suriye. daha 
doğruıu. Sancak meıeleılnln 
ruhu , bOtOn bu mf!selede 
baı 1ıca rota oynamakta olan 
petrolde meknuzdur. Hele 
yakın ıarluo kaynaımalar 

içinde bulunduiu ve tama· 
men yeni unıurların o ha· 
vali halkı arasında ıtrmek 
ve kendilerini o havali hal· 
kana benlmıetmek lıtedılclerl 
bir zamanda, kıymetli pet· 
rol kaynaklarının yanı ba. 
tında TOrklye gibi kuvvetli 
bir devletin dostluğunu elde 
etmek Fransa •e lnglltere 
için muazzam bir ıeydir. 

lıkenderun Sancağınıt taallük 
eden bir ekalliyetler meıe 

leıtnln maha ili bir mesele 
halinden çıkıp Avrupa po
ltuka11 çerçevesi içinde ted -
kik olunması ve bu fUbarla 
biitQn dünya efkarıumuml · 
yeı•nin ıtddetli alika11nı cel· 
helmeli tabıl bir keyfıyet 

tir . .. 
Yan reıml "Samupra va,, 

- Belırad gazeteıı dahi 
"lıkenderunda ıüküoet,. ıer 
levha11 altında neırettlll bir 
makalede Hatay davamız 

hakkında uzun ve teknik 
mahiyette izsbat verdikten 
ıonra aıağıdakl mutalaları 
tlerl sOrmektedir: 

.. Bu meıelede tıaret olun• 
mafa defer cihet Türkiye 
ntn, kendlıl için fevkalide 
ehemmiyeti haiz olan bu 
meıelede takıp ettljl hattı · 
harekettir TOrkiye bu me 
ıeleyl yalmz sulh •e diplo 
maei yoliyle halletmek ve 
. emrivaki · lere bat vurma
mak iıtemlıttr. T6rktyenln 
bu hareket tarzı Balkan 
devletlerinin, kendileri için 
hayati mahiyeti haiz olan 
meıelelerde, dalma muahede 
ler ve kanuni tarzlar pren 
ılblne ıadık olduklaraoa ye 
ol bir delildir ... 

fDRkDIL.1 SAYFA: 3 

KARISMAZLIK POLITiKASI 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) dokuz tklncıteır inde t iddet · 
kat Brttanya Frantayı takip· il bir kontrol teklif ettiler. 
ten veyahut ıllih yardımı Hu nokta tle aynı zamanda 
yapmak polittkatını tutmak- ispanyadaki ihtilali önlemek 
tan ne kadar uzaksa , o ka- lçın bir tavauut yapılmatı 

dar da umumi karıımazlık ileri sürülüyordu. 
pollttkaeının kıymetini mey· Fakat bütün bu çalıtma· 
dana koymağa hazır bulu· lara rağmen, tavassut teklt-
nuyordu fi boıa çıkt ı ve kontrol tef· 

Bu vaziyet karı ısmda ka kllitı mukavemetlere u§'radı 
rtfmazlık polltikaaını bıraka Bir parçrı sonra , gönüllü le 
rak , bir itilafa girmek lazım r ln hareketı veya hareket 
mı idt? Bu takdtrde Sovyet etmeıt ihttmıı lıntn meni tek· 
Rusya ile Fransa, balya ve lif edJldı. Bu suretle çok 

bur etti iıe ve nihayet be)· 
nelmıl el kontrol bu surdle 
ortadan kalktı fıe, kabahat 
onun değildir . Franıa zaten 
o zamandanberf , herkeı için 
müıavi ıartlar dahilinde 
kontrolnn tek rar teah lne ça · 
lıımııter . 

Rilha11a bir misal , eier 
karıımazlık tamamlle tatbik 
edıllrse , ne mesut neticeler 
dofurabJleceifnl bıze ııbat 

etmtıtlr . 

Gf'çen yazdaki korsan 

Almanya tarafından ge-çlle te-hlikelt ıörülen b ir müda sonra, ilk hi.dlı~lertnden 
cek ve bir ihtilaf karııııoda hale ıekline ton ve rilmek Fr11nıanın fn,..ihf'rf! tle tıa 
yardım anlaımuı istemiy~- lıteniJordu . Çünkü münferld m11mf'n anl11ş11nlr haz11latlı 
cektt . ve tek tek gönüllüler metıe · ğ1 Nivon lronf~r"n.,nı ~le al. 

Yalmz kalma11, hesapıız leıt deği l , kütle h alinde mun- Alım . 48 S•uıt urfınrla. tf'ıfr · 
ııurette büyüyen dahili zor tazam aııkerler gönderllmeai 1t l@dbtrf,., '"'"""" A'1ndı ..,,,. 
luklar ve yalnız kalan bir bahtı mevzuu oluyordu. tf,.nfulh 1rıamıl,.rtntn Aktif!· 
Fransaya kartı bırleıen tola Bir kontrol teıis edildi n lztl,.ki lconanhfı nlh••et 
liter devletlerin silahça fai ve 20 ıubat 1937 de gönül buldu 
kiyeti üzerine bina edilen lü göoderllmeıinl meneyl i. Runıl 111n ıonra Ml11f!t1er 
fikirleri he111ba katmak mec yen bir mukavele kabul olun· cf'mivetlnln tontant11ında in 
burlyetinde idik Yolua hı du. Bundan sonra bu m u- Sl11t,.rf' v,. Pransa, fıpftftVA 
laklı Fran11z lnıtliz teeanü- kaveleyl gönüllüleri geri çe · lctn hir lcar11r ..,,,.,ıtme•I hu· 
dünü tutarak, kuvvetlend ire· kmekle ttmam etmek düı - ııu•unda fır1tr ettılersf! de 
rek, lcarıımazlık anlaıma11 ıünüldü . Bizim fikrimize gö maıııtteessüf fiztm «e1f'n it· 

için İngilter" tle mün&1ebet re, buoun iki faydası vardı: tlfAkı eldP. ed,.medtlıar Fa · 
leri iki icat fazlalattırmak İıpan yayı kurtarmak ve har kat bu da, lcarıım.-zlıfa rl· 
mı lazımdı? Buna birçok bıa sonunu temın eden bir avet huıuııunda manidar htr 
memleketlerin iltihak ede mütarekeyi lüzumlu kılmak. teuh6rü tfedf! f!tmez mt? 
ceklerl evvelden biliniyordu Bu los l yat ıfle : yüzünden Hemen bundan sonra in 
Ve bu Almanya ve ltalya pa11ıf ka lma kla itham edile · gtlterP de ve F111nı•. ltalya 
üzerine müe11ir olabıl lrdı. meyiz. Çünkü bunları kabul ile bu mf'vz11 tbertnde hır 

İkinci tık tercih edı l dt ettirmek için durup dinlen· anlatma yapmafa çahthlar, 
}1 ı' rkaç nu"n içinde bir d ı k 1 Fakat bunu m6tealrip ltalya ) • me l!n ça ııma c"p etmit· 

çoklaranın tehalükle bu pren- tir hu tekliften uzaklaıtı . Ve 
ondan ıonra kontrol meer. -

ııplere ıluhakını gördOk. J 5 Zaten bütün bu çalııma · 
lestle g6nü110ler meıeletlnf 

Aiuatoıta ıarih tuhhCidlerl ların mevzuu İspanyaya yar 
tanz•m f"tmek için lrollel«ttf 

ihtiva eden bır karıımazlık dım etmiyerek lhUlifı u zat plin dahlllnde m6zakerele-
metoi tekltf ettik Yenilmesi mamak ve İspanyayı kendi re baılandı . Ve fngtltere ile 
icap eden ve aynı amf!lnda mukadderatına ııah lp kı l mak bir prensip eınla,ma•ı vaptı. 
yenlhneıl karaımazlıiın lüzu ve onun etrafına bir parmak Rövle bir Anlaım••• franH 
muna dair bir delli teıkil !ık çevirerek harbin be ıka da aradı . fAkAt M. Mu110· 
eden birçok muk"vemetler memleketlere tirayet etme linf Genf'ral franko lehinde 
den ıonra bütün allkadar meılnı temin et mekti . Nıha · tf'lc cephelt bir müdahaleyi 
devletler, buna iltihak ettiler yet Almanya ve halya Ce kabul ettirmf'fl bele t1t,.ml · 
ve bunu tatbik mevktlne nevreye girmek istemedik · verek bu anlatmayı imkln · 
koyacak olan tedbirleri neı · lerJ iç in Londra komlt~s ı 11z kıldı . 

rettiler va11tas ıle, kollektıf emniyet Bu ıuretle karıımazhk 
Tatbik ıılerın ~ de birbtrie. sahasıoa çekilıyordu "aldeıl, icap ettiil gibi tat· 

rile telif ve kontrol etmek ŞOpheıfz, baıarılmak iste btk olunamadı . Acaba bunu 
icap ediyordu 25 aiuıloıta nen it, ümld edlldtiı kadar teklif, etmemenin veyahut 
Franıa ve logıltere bu husulta müe1tlr deilldi. Bıl hassa h derhal b1rakmanın daha mu· 
Londrada toplanacak olan alyaol arın müdahalele ri git vaftk olauiı dOıOnGlemez 
beynelmilel bir teıekkül kur- k b " d m iydi? Böyle bir düıllnce, ti çe te aruz e ıyor ve git 
mayı ilerı ıiirdüler . Bu le · tikçe reımi ve tlan edtlmtt onun her ıeye raimen uıl -
ıekkül tik toplantııını 9 ey- bir karekter ıeklinl alıyor gayeıtne, yani lıpanyol har· 
hilde yaptı Bunu takıp eden du Çok fena net celer tev- binin umumi bir harbe mOn· 
celıeler bazıları oldukça mü lid edebilecek olan, ciddi hi cer olmamaıına h izmet et · 
btm olan ayrıhkların tezahü· tlğinl unutmak o lur. Yapılan 

diıeler oldu. 1937 seneılnln 
rüne ıebep oldu. Diğer ta müdahaleler, o kadar ıenlı 
raftan ecnebilerin İıpanyada mayii •onunda Doyçlaod lenıedl. Eğer büyGk devlet-

hadısesi ve Almerya bombar ı f d d yerleıaİelerl F ranıanın hem er, ıpanyada oğru an 
dımanı oldu. Almanya · hat . d - h l 1 hudutlarına hem d e müna ogruya cep e • mıı o ıa 
va kontrol komiıyoounu ter 1 d 1 t lb t b k kalelerini tehdld ediyor, bu ar 1 vaz ye e e at a 

h &_ d h ketti Ve nihayet bitaraf türlü o lurdu er ıün ulraz a a göze 
çarpıyordu ıemilerlo Akdenlzde torpil Demek karıımazhk pol ı 

2 t d lenmeaine ıahid olduk. tik h k f ti · 5 lkteırin e toplanan a11 er e-11n men aa 1ca · 
nazırlar mecllıl Akdeniz Btr çoklara, Fransamo ni bıdn , bu müdahalelerden 

botanma davHında buluna. muvazenesine ballı olan çin daha fazla harekete geç çok fztirap çeke n hü"iımet 
maz Fransanın menf aatlerinln hiç memit oldufuna hayret eder çtlertn lehinedir ve klmıe-

Hukuk uıuli muhakeme bir ıuretle bozulmamaeını ler . Karıımazhğın ıafhalara ye kulluk etmek lıtemıyen 
leri kanunu madde 187, fık· teyıd ederek bir ihbar yap. aydınlandıkça , Franıamn mü General Franlconun lehine 
ra 6 iki taraftan bir ecnebi tı. Franıanın hayati menfa eılr bir kootrolla , b unu boz d tr. lıpanfada hiçbir ıaye 
memlekette mulrtm veya dl atlerloe cevap veren bu ih· mak 11Uyenlere mani ol- gütmediklerini ıöyli yen fa . 
fer tarafın tkametglhı meç bar o samandanberi muhte mak ve müdaha!elerln önü kat müdahale eden devlet · 
hul veyahut ıulh teıebbOsO lif defalar tekrar olundu ne geçme k ve Akdeniz lerln lebtndedlr. Bu devlet . 
nün her halde faldesls kala Franıa ve lngtltere bunun muvazeneaint bozmamak iç ler ispanyada faciaları ıtd 
cağı meczum lıe ıulh hikl · bozulmama11nı temin için lo ne kadar çahıta~ı mey detlendtrmekten ~e uzatmak 
mi müddelyl ıulh teıebbQ· ı••••••••••••••••••••••••\ dana çıkacaktır. Onun faa tan baıka bir netice verml 

tünden tıtlına edebilir . Hu ! Bahkesirde ! llyetl . yalnız hareket etme yen birteY için ~endi lcendl 

kuk uıulO muhakemeleri i AradlğIDIZ : mekte-n beıka bir endlıe lerini bftyük fedaklrhklara 
madde 496 Karı veya koca • • • ile tahdtd edılmtı değildi. me-cbur etsinler? Eter, bun · • Her kıtab • ların böyle bir ıayeleri bıle ıulh mahkemeılnln davetine ; l .• Almanlarla ltaluan ların çe I 

1 olsa, Franıanın, ngilterenln 
tcabet etmezae ıulh teıebbüıl: ,-,_ l •. llllt··1k-Haftalık - ,•,._ : kilmelerlne raXrmen bu ka 

• u i'l 15 ve bizzat lıpanyol milletinin 
akim kalmıt addolunur. Ve : lı k _ Bütün. ! dar lcontrolun kuvvetlemeıi bunları tahakkuk edemez 
bu ıuretle de al.nacak veıtka : • ve muhafaza edllmeılnt Is bir hale ıokacaklarını bilme· 
il .. boıanma davaıı arılabi· •. Gazete 11t MecmualaTI : t dik b bb 

""' Y Ak K" • e t en ıonra, u teıe ü mlz lizımd1r .. 
lir . Hukuk uıulG muhakeme· : ın ıtabevinden : son muvaffakıvehlzllil ona, y AZAN· 
leri madde 497 i Temin Edebilirsiniz İ kendi hududu Ozerlnde kon Jvon Delbo• .. 111111111~~-------..;..a•L-..L........a~.-...-.. ..... ~~----s.-.~~_J._..------....... ır;.ıı.m .................. ________ ........ L-____________ ~ ________ ._._.__....__.._.,__,.__ ____________________ ~----------------------~ 
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, •••» ••••»ctııtt •••••••••••••••••••••••••<tcttı~tc•••••••••••cttıct11ııııııııı.. ~~~~~~~~~~~~~ Sovyetler Bir- -,. ~ ~ 
1'!~a8ie~;,;i- 'SABRİ LOKANTASI) !~~~h~~~;elarOkusun 
(Evvelkı Yazının Devamı) Şehrimizin En Temiz Ve En Nefis . Lokantası ~ ~ ~fahsuJJel'iııizin verimli ve çabuk yetişme-
Serg ının pavıyonlarında . ft 1 · d f( k 

seyircı, Sovyetler Hırlığinde SA BR LOKA N TASIDJI\. O sini islersE>uiz ttcrü wlernı e n1u,• cı a ·ıyet 
ınaaaın tehdır edıımı, oz0ıı· : ~ kazanan " Rus kimyevi Gübre,, lerinden 
o!o nebatat ve h yvanet tt • · ·r 1 d" · 

. . . .... d · • k 1 • tt ~ ı ~ tı u < e •· 1111 z. 
alemini nasıl muvaffakıyet- tere~·~ğnıdan \'e en ıyı zeytmya~m an çeşıt JeDlt eı, tt ~ . SARAÇLAR BAŞINDA 
le kendine ramederek değıı · ~ 
lirebildıelnl görüyor. Bu ser· \'e kom11ostular. E\ it r için ucuz ~lılllie kaydedilir. ~~ ~ Hasan Cumah Oğullara 
gide Sovyetıer Bırlığlnın süp· . - Sabri Lokantası - e ~\.~ ~}\~ ~"'~ ~)\~ ~)\~ {a)IJ~~~ 
troptk fklimlı f ey ı z l t ANAFARTALAR CADDt.S1 -BALIKESiR tt J1 ~~~~~~~~~ ~ 
arazılerlnde ve h a l e n ~ 

~!·~~·;~k·:,. ·~:~~ ~~~~~f ..... ,. ......... CHIOCUHHIOOCIOOUflO<tCICIO«ICICIOOe ... :\~~~~~c~~~~~~~i~;i~~~~!~~~~= 
e t m e k t e olduğu ,, . r······················ B l k · B l d · ~ y y ,. 
mal mıntaka11topraktarında : TÜRKDILI : a ı esır e e ıye ~ Kapital: 100,000,000 Türk Lirası "f* 
yettıtirllen hububat ve mey· :. Pazarteıtnden baıka her : Riyasetinden: ~ Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans. = 
valar bulunacaktır. Burada 4'I' "'" 

kutup mıntakalarında bü- i ıün çıkar. Siyasal gazete •• i Tenviratı umumiye için alınacak ampüllerin nevi ve ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabır/er ; 
yümüı buğday, Kola yarı· e Yıllığı: 800 K.uruı i mtktartyle muhammen bedelleri aıağıda aöıtertlırı lt olup = Her Uirlü zirai tkrezlar· diğer btlcümle banka mu· f* 
madasında yetııttrllmtı lez· : Altı Aylığı:400 • : ampülierln ahnma11 17.6 938 tarlhınden itibaren on beı ~ amelerl büyük ıubelerınde karalık kasalar. 'f* 
zetll ve mugaddi sebzeler, : Sayıaı: 3 • : güo ekıtltmeye konmuıtur. 1'J. İhbarsız taıarruf ve kumbara beaaplarında ikra· F* 
kurak Narlmde elde edılmtı· : Günü geçmlı ıayılar 25 : lbaleal l 7 933 cuma ıiloü aaat üçte belediyede yapı · "" 1 "f* 
elmalar ve vltneler vardır, • k t • ~ mlye er. "f* 

• uruf ur. • lacaktır. Elutltmeye ittir ak edeceklerin ~üıde 7,5 buçuk ""' l k l Miktari: ikramiyenin tutarı: "'" 
Süptroplk ı • ADRES : • ram yt: ,.. 

pav yonuoa, ~ : • dıpozltoıunu daha evvelden belediyeye yatırmaları li. ~ ADEDİ URA LiRA ~ 
Sovyetlerde halen büy6k• • BALIKESİR TORKDILI •. J1J. ~ 

zımdır. ı l UUO 1 000 ,.-
miktarda yeUıtlrtlmekte ol- .. ••••••••••••••••••••••.. Fazla& malumat almak lıtlyenlerln belediyeye müra. ~ 1 500 500 F* 
an portakal ve limon afaç- ıısteml ıle pirinç ve pamuk JIJ. 'f* 
ları, çay fidanları , pamuk tarlaları da vQcude getiril · caatları ilin olunur. h ~ ı 250 250 

116 fldanları, Yeotzelinda kete· mittir. Mum: Adet: Mu ammen: ~ lO 100 1000 ~ 
ni ve yağ lıtlhsal edilen bir ç Kuvveti A ııarl Azami Bedeli JIJ 

25 
50 J 250 ~ 

ay, kauçuk, tütün Ve 25 700 1000 40 ..ı ,.-
çok aiaç ve fadanlar yerleo· aalre için busuıi kııımlar • 30 40 1200 1* 
UrJJmııtır. 40 1200 1500 44 ~ 

40 
ıO 800 116 

ayrılmııtır. 3 57 ~ ,.. Sergıde YÜcude getlrllmlı Avcılık ve vahıt bayyan · 60 250 50 JIJ. 
6

lJUO 'f* 
olan Miçurln bahçeıt, çok lar pavyonu, Sovyetler BJr 75 150 200 68 1U8 1* 
büyük ve haklı btr alaka IOO 60 so 82 J1J Bu ikramiydtr Jur üç ayda bir olmak üzere se .,.. 

lığlndekl çok zengın ve mü .._., b '·t · cı k r ı'l• daiiıtı ,.. Çekmektedir. Burada deva · 150 60 80 130 " nede doıt dıju u mlr\ ar ıızaw tn ıı a .. a ıııı6o teoevvl kGrkcülük endüstrlıl " ,.-
mlı ıofuk mıntakalarda ye · ve kıymetli Sovyet kürkleri 250 ıO 20 170 ~ lacaklır . lIA kışLdc 1 t.11/ül V.18 dedır. fit 
Uomek üzere ıuoi olarak hakkında tam bir fıkır ver- • l-l-l-l-.. l-l-.. J. l-l-J. J. 'i J. l-l-j.. l-J. J. J. l-l-a 
yeoıden meydana getırilmtı mektedrl 4 ı . 182 

yemtıll ağaçlar bulunmak- Moskovada ıergl müddeti B l k r vı·la"yet Daimi 
tadır Büyük tabiat inkılap· Q 1 eSI 

eınasında sergi arazisinde d 
Çl81 yüksek Sovyel alimi Mi 1 d Encu .. menı·n en·. 

çok zenı•n bir hayvanat O b Be e .1 e 
çurln, filhakika, sululuğu, bahreıt de buluoacaktır . ursun ey y 
bOyükiüAü ve lezzeti itıb .:>;rgide, ayrıca, Sovyet ı _ Ekılltmeğe konulan ~ı: 8alıkca&r· Edremıt yolunun 
rale en iyi cenup meyvala ziraat ılmlnln muhteıem ba· R• . . d 86 + 700 _ 94 + 400 kllomdre!erl ara11odakı kaa 
rından liatlyen oıağı kalmı · ıaraları da göıterllecekttr. 1 y set 1 n en: mm tamırah uaaıyeıı olup t.7 hazlran 938 tarlhtoe raat: 
yan ycmiıler veren yeni el · Burada Doktor fattlotn buğ . lıyan pazarteaı günü saat lU da ıhaleıı yapı&mak üzere 

ma, armut, erik ve daha daylar üzerinde uzun ıene · K L • • h 1 haz r 1.-ır tası ılınacak 15 gün müddetle ve kapalı zarf uıulUe ekıııtmete konul· ıalr a"açlar yaratmııtır . ı b k ld aza mer.ezımn ô l 1 lla ' • • erden eri yapma ta o u muıtur. 
Akademi azau Mıçurin, ta- iu tedkıklerin netlceıt, zira · 1 - 7·7·938 Tarthtne raathyan perıembe günü aaat 16 

2 
_ Bu tamiratın keılf bedeli 25,534 ltra JS lıuruı, 

blattan hiçbir rahmet bek· atçl Kamııçenkonun yeni da Dursunbey Beledtyeainde[lhalesl yapılmak üzere tah · muvakkat teminatı ı915 hra 18 kuruıtur. 
lememekte ve bilakis tabiatı ekim metodu ile v6cude minen 30 hektar meakJ"·n, 60 hektar aavrl mea&ıQodan ıba· d 
k d d k h u e r 3 _ Bu aıe ald evrak tunlar ır: 

en isine rame ere ra me - getirdiği orjınal tohum saç· ret olan Dursunbey kaza merkezinin 1/1000 - 1/500 1/2000 cetvelleri ve 
U ondan zorla almaktadır . ma maktnesı ve Grııkonun A _ Keııf hulasa, ftyet bodroıu, metraj 

mikyasında haritaeıoın alınması ylrnıt gün müddetle açık f k Mıçurfnln eserini, imdi on · 
binlerce Mlçurlncl kolkhoz
cu muhafaza e) !emektedir. 

yent keneviri hakkında tam 1 malzeme gra ı lert. 
mrıh'.imat edinilmektedir. Ne· artırmaya kooulmuıtur · 8 - Huıuıi ve fenni t•rtnamelerle ekılltme ııutnameıl. 

2 - Meıkiio kıamın beher hektarı 25, mealıün ol-batatın merhale inkııafı Da· C - Mukavelename örneği. 
zariyealnt kuran, çabuk bü mıyan kısmın hektarı l5 hradır. lsttyenler bu evrakı her gün Vtlayet Daimi Encümen Sergide meyva t•thlr 

edenler arasında Doktor Ka· 
zlurnlo en flddetll soluk 
rQzgirlara ve Sıblryanın çe 
tla donlarına dayanan sunl 
bahçesi de cidden fevk la · 
dedir. 

yüyen ilkbabar zerlyatı me 3 - Muhammen bedeli 1650 liradır, muvakkat temi kaleminde veya ~afıa daıreatnde görebilirler. 
todunu vücude getiren ve natı 123 lira 75 kuruetur. 4 _ lbale Lırlncl maddede yazaıı gün ve aaatle Balı · 
mi azaıından Llsenko yilk· 4 - Buna atd ıartname· ve diğer evrak Dursunbey keıir Hükumet daıreaınde Vallyet Daa~i Endimeoa tarafın-
sek faaliyeti ile de tanııı· Beledlyeainde görülebilir. dan yapılacaktır. 
lacaktır. 5 - Ekıtllmeye girmek lıllyenlerin bu iti yapabilecek· 5 _ lıleklılerln Nafia Vekaletinden 938 yılı için alanmıt 

S ergi arazlılnde, ziyaret· lerine dair Nafta V ekilettnden alıomıı t hlıyeln• me ve dl ve bu ite alrmt ğe sa ahı yet veren müteabitlık veaikaeını s~rglde Altaym yüksek 
dağ ık arazi 1 nebat ve fi -

çl , birçok etlence yerleri 3 dd d 1 kk l ·1 e 
ger delge ve ncu ma e e yazı ı muva at temınat arı e ve mu-... kkat teminatım maleandıiiana yatırdığına dalr de bulucaktır. Ziyaretçılerln ...... • 

danları, Kırımın en güzel 
üzümleri, Orta Asyanın fın 
dık, futık ve bad!m aiaç 
ları ve Ukranyanın karpuz 
ve kavunları da teıhlr edi l· 
mektedir . 

rahat etmesi ve eğlenmesi birhkte Dununbey Beledlyeaıoe müracaatları ılin olunur. makbuz veya ıayaoı kabul baoka mektuplarını 2490 numa-

lçln, blrtncf aınıf dükkanlar 4 - 1 - 185 rah kanunun 32 net maddetı ahkamına tevfıkan zarflıya · 
mükemmel lokantalar, kah· rak ıhale ıaatınden bir saat evvel Vılayel Daimi Encümen 
veler, muhtelif temaıalar, retı,ıtğlne makbuz mukabtllnde vermesi lizamdır. 

ve muhteıem meıe ormanlı Balık es·, r Be 1 e d ı· ye 6 Poıtada vaki ıeclkmeler kabul edılmez. parkta göl kenarında lıttra 
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yanı haıında, .... ve Jıka •Ç•CI körler h .. ırlanmııtır. Riya etinden: 
Balıkesir Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinden: 

epsüt Belediye Riyasetinden: 

Erdek m&bkemeıl altı lira maaılı pl,ade mübattrllğl 
inhilal etmlı olduğundan bu vazıfeye münulbl tayin edil· 
mek üzere memurin kanununa nazaran memur olmak ev· 
eafını h iz olanlar araaında müsabaka lmtih"nı yapıl"ca
ğından ta liplerin h iz oldu~u evrakı müıbltelerlle birlikte 
imtihan tçin 2 / temmuz / 938 cumartesi günü Balık~sir 
Adliye Encümenine mOracaat tmeleri ilan olunur. ------
Balıkesir Asker Satın Alma 

omisyonundan: 
Kepsültaki istihkam taburunun 11 ton ıığır, koyun, keçi 
etlerine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden on gün 
müddetle uzatılarak ihalesi 30 6 938 pcrıembe günü saat 
1 O da kor satın alma komfıyonunda yapılacaktır 

llenglsl ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. Muvak 
kat temin tı koyunun 330, keçinin 248, sığırın 207 liradır; 
Taliplerin muayyen gün ve saatte kor satın alma komla· 
7onuna mür caatları . 

423 Sayıla belediye vergi ve reaımlerl kanununun 5, 6 
ve 7 ocı maddelerine tevfıkan belediyemiz hududu' dah\lın
dekl ebntyelere 938 yılı tanzifat ve teovırat vergileri ta · 
hakkuk etUrilmtı ve tahakkuk cetveUerınln birer nüsha 
lara ald olduğu mahalleet mümeulllerıne verllmitllr. Mes· 
ken ve akarlarına ne miktar vergi tahakkuk ettiğini öğ · 
renmek tıtlyen mükellefler mahalleıi mümessillerine ve· 
yahut belediyemiz tahakkuk ıubeılne müracaat etmeleri. 

2 - Tehakkuk eden tanz fat ve tenvırat vergilerinin 
taksit ayları temmuz ve ikincitepln ayları olup bu aylar 
içinde verglı•nt vermtyen mükelleflerin verglıl - beledlye 
kanununa tevfıkan yüzde on cezaalle tahsil olunacağı ilin 
olunur 2 - 1 - 189 

1 - Kepıüt belediyeıi Kepıülte yapılacak hamam in· 

ıaatını 15 gün müddetle açık ekslltmlye koymuıtur. 
2 - Bu itin k~tif bedeli 4995 lira 32 kurut olup mu 

vakkat teminata 375 lıradır. 

3 - Bu ite ald plan ve keılfoameyi görmek ldlyeo 
ler hergün Kepıüt Belediye dairesinde görebilirler. 

4 - Bu lnıaata lüzum olan l"fı tuğla, kiremit, kurtl 
belediye tarafından tnıaat mahallinde hazırlanmıı olup k•· 
reç dahi ıüzülerek kuyuya depo edılmtıtlr . 

5 - Mezkür malzemeden baılı:a bilcümle inısat n>•I· 
zemeıl ve muktezi mermer ve dötemeıl mGteahhit tarll 
fından temin ve tedarik edılecekttr. 

6 - Ekıiltme 938 ıenesl haziran ayının 30 ncu perıt"O' 
be günü Kepıüt belediye daıreatnde toplanacak komısyoıl 

Balıkelr Askeri Satın Alma tarafından yapılacaktır. 
7 - Eksiltme girebilmek için lıtekltlerin bu tılerle u~ 

Komisyonundan: raıtıi•na dair veııka göstermeler• ıazımdır . 
Merkez hastahaneılnln 12 ton koyun etine teklif eda len 1 4 - 1 - ~ 

ff at pahalı görü ld üA ünden on gön müddet le uzatılarak -5-,..-h-t b_t_v_e_R_a_ı_m_u_h_a_r-rl-r -, : _R_a_l_t k-,.-,-ir_M_tt b_u_ı_u_H. KARAN 

ıhaleel 27 6 938 pazartesi günü saat 16 da kor satınalma l 
Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT B -'AL 

komtıyonunda yapılacaklar . Muvakkat teminatı 360 liradar. 
Taliplerin muayyen günde komisyona müracaatları. Baıımyerı: Vilayet Matboası - Halı'1eın 


