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HataylKöylerine. Çeteler Varşova 
Binicilik birinciliklarindı 

Türkiye üçüncü ol~u. TaarruzEdiyor. 
Antakyada _Bir Köy Basıldı, Evler Soyuldu. 

Varıova , 6 (A.A) - Bu· 
rada yapılan beynelmilel 
binicilik müsabakalarında, 

-yapılan umumi taanlfl neUBir Hataylı Ağır Surette Yaralandı. 

Antakyadan 
A.takJa, 6 - TGrklyentn 

Parlı el9lıl B. Sihd Davazla 
Franııa HarlclJe Nazıra ara 
•ındald konuımadan ıonra 
Hata, ldareılnln aakerl ma 

kamlar eline ıeçmealne ve 
6rft tdare llAnına rafmen 

heniz YaztJette bir aalib 
ı&rllmOt deflldlr Bıl&ktı 
bazı k61lerde çetelerlD hı 
•rruzu artmııtar Bu arada 
'1uıtafa Sadık ve. Hacı lıa 
tarafından teıktl edilen çete 
de Jenlden faaltJete ıeç 
IDlttlr ilk olarak Fottrl kö-

bir gôninıiş 
müteıekkıl bir çete de Eti 
Türklerinclen Abdullah Ga 
linin evine uldarmıılardır . 

Antakya, 6 (AA.) - Ôrfl 
idarenin lllnındanberl ıe 

çen tkl ıOn ıOlr6net içinde 
geçmtıttr . Vazifesine nlba-

Jel verilen deleıe Garo 
Halaydan aJrılmııtır. 

!'arlı, 6(A.A ) - Gazeteler 
HataJ iti Ozerlnde Tirktye ile 

Franıa ara11nda geçen mO · 
zakerelerln memnuniyet ve

rici mahiyetini kaydetmek· 
le ve iki taraf ara11ndakl 

müzakerelerin her zaman
kinden daha fazla takviyesi 

ıı:::;==~======:;s:::=== 1 ceal Polon ya h la r birincili il, 

B a Ş Ve k l• ı Almanler tklnclllit, 1 iirkl~r 
de OçüocülQğQ a lm ıılardır . 

Da~iliye Ve~ili ile biıli~ta 
pazar günü Ça~ınya gitti. 

Ankara, 5 (A.A) - Beı

vekil 8. Celil Bayar ve 

Dahiliye Vekili B. Şük· 

rü Kaya pazar tatilini ge · 
çlrmek (lzere don aabah 
Çankmya gltmlılerdlr. 

Serbest Giireş 
B t r in cilikleri 
Neticelendi .. 
Ankara, 6 (A .A.) - Tür. 

kiye ıerbeat güreı m61aba
kalar1 bugün netlcelenmlf, 
Ankara btrlncllttı, lıtanbul 
lklnctllil almııtır. 

Hastahanelere 400Bin 
Lira Sarfedilecek .. 

Büyük Millet Meclisinin Tonto toplıntısın~a ~ınun 
llyihası kı~ul e~ildi. 

Ankara, 6 (A A.) - Ka· 
mutaJın buı6okQ toplantı. 
11nda muhtel t kanunlar ve 

bu arada Yuıoılavyadan 

alanıtn 400 k6ıur bin hra
nın Kızllaya verllmeılne alt 
kanun kabul edılmııtır. 

Ankara, 6 (Huıuıi>- Ho: 
kiimetlmlzle Yuıoılavya ara· 
11nda 28 teırtoevvel 1933 
larıhtode akdedilen 2382 

Tokyo, 6 ( A.A.) lngll 
tere ıeflrl , Japon hOkômetl 
nezdinde Kantonun bombar 
dunan1nı prot~ıto etınlıUr . 

· Hankov, 6 (AA.) - Mah 
ıur bulunmakta olan Ja
pon kuvvetleri kendilerini 
ıaran Çın çemberinden 
kurtulmak ı çin ümttılıce 

taarruzda bu(uomaktadarlar. 
Bunlara yardım için gön
derilen J4pon kuvvetleri de 
yolda imha edllmlılerdlr. 

Tokyo, 6 (AA) - Yeni 
J öpon Hariciye Nazın Ge
neral Ogakl bir beyanahn 
da; ecnebi devletleri, Çtne 
yardım etmemeğe kati ola
rak dant etmtıtır. 

zılay Kurumuna devredlle 
rek 11bhat •·•··•-- -- ' •·• 
me11 hakametçe muvafık 
görülmOıtO . Buna alt kanun 
llyibaaa Mecllıln ııbhat ve 
bGtce encQmenlerlnden geç 
tikten ıonra buıünkQ BOyQk 
Mıllet Mecllılnde kabul edll
mtıttr. 

Parlı, 6 (A. ~ - ) - Çto 
hük6metlnln Tokyodaki Çın 
ıef aretlnin kapahlacafına ve 

Japonya ile diplomatik mft · 
naaebetlerln keılleceilne da· 
lr gelecek cuma gODü pek 
mühim beyanatta buluna 
cağı hakkmda Hankeuda 
bir loglliz membamdan ve 
rilen haberler matbueh ıtd 
det le alakadar etmektedir 

Tokyo, 6 (A A.) Domel 
Ajan11n1n öireadığlae ıöre, 
Tokyodaki Çın ma1lahat1il 
zan Yuyaug, maiyetindeki 
katiplerle birlikte gelecek 
cumartesi günü Çine ıtde· 
cek ve o ıiioden itibaren 
Çin ıef aretl kapalı kalacak· 
tar. 

Meçhul TayarelerTarafından 

Fransız Topraklan 
Bombardıman Edildi .. 
Asi ispınyol tayaralari de blrlngiliz rıpurunı ıtaı ıstı
lır. vapur ıOrıttıbıtııdan ~ircık ölü va yırıh vırdtr. 

Frank! si askerltr 
Partı, 6 (A A) - Perene 

cl•ar1nda mllltJetl meçhul 
9 taJare tarafından Franıız 
tn"ralrl••• 1.--L--.l· ---

edilmlttlr. Fran11z holu1metl 
bunun tekerrürGne mani 
o1acak ıtddetll tedbirler al
mrıtır. 

Allkaata, 6 (A.A.) - Aıl 

tayarelerl ıeceleyln llman1 
ve civarını bombardıman 

etmlılerdir. loglllz Mart va· 
puruna bombalar lıabet et 
mittir Geminin laalllz olan 
baımaklnlıtl ö lmOı ve diler 

birçok 1nılliz mtlrettebat da 
Jara lanmııt1r. 

Valinılya, 6 {A.A.) - Ali· 

:;,-a-;;· !'de;;-·-~.t • ta~areİer 
dört tane idi ve Mejorktan 
geliyorlardı. lns'Uz lılariD 
vupuruna iki bomba tıabet 

etmlıtlr . 

Aıl tayareler aJDI za -
manda Vallnılyayı da bom 
bardıman etmltler ve on 
alta klılyl 6ld0rmtltlerdtr. 
32 de yarah vardır . Bunla
rın ekıerlıl kad1nd1r . 

Prağda 160 Bin Kişi 
Tezahürat Yaptı .. 

~--~~~~~~~~~ 

Sosyalist Demokrat partisinin 60 ncı yıldlnümü ıı-
rasimin~a Çek Adliye Nazın bir nutuk ıöylıdi. 

Praf, 6 ( A.A ) - Çek 
Soıyallıt Demokrat partlıt· 
nln 60 ncı yıldönQmG mO 
naııebeUle 160 bin kitinin 
ltllrakıle büyük tezahürat 
yapılmııtır. 

Tezahüratta; Adllye Nazın 
ıöyledlğl bir nutukta Slo
vaklarlD Çeklerle olan "" 
11lmaz bağhhklarına tereü· 
man olmuıtur. 

Praf, 6 (A.A.) - Çekoı 

lovak ajanıının bir teblıil· 
ne ıöre, Baıvektl Hodıa 
önOmGzdekl hafta içinde 
akalllJetler ltderlerlle bütün 
ıtyaıi partilerin rJcalinl ka · 
bul ederek akalliyetlcr me-
ıeleıl hakkında ıörGıecek· 
tir. 

Akalliyetler ıtat6ıü an
cak bu görOımelerden ıon· 
ra kati mahiyetini alacak
tır . 

Prağ , 6 (A. A.) - Monıen-

"yör Hllnka tarafından idare 
edilen Slovak Popullıt par
tlıl bir lA.ylha ıle Slovakya· 
nın muhtariyetini ve btlhaa· 
ıa bir Slovak t.eırU diyeti· 
nln ihdasını lltemeie karar 
vermiıttr. Bu kanun layiha 

111 pek k11a bir zamanda 

parlamentoya tevdi edil~ · 

cektlr. 
Praj, 6 lA .A.) - Bu ıabah 

ncıredılen bir tebllide Bor
noda btr Alman talebenin 
geceleyin ıokakta yaralan · 
dıiı ve bir haıtabaaeye kal 
dmldıiı bıldtrtlmektedir 

Varıova, 6 (A.A) - Bo
tOn gazeteler Almanyadakl 
Polonya akalltyetlne karıı 
iyi muamele yapılmadıiaa· 

dan dolayı tllrlJet ifade 
eden neırlJata baılamıılardn· 

Meksikada 
iıyın yaniden ılıvlındi. 

Nevyork, 6 (A.A ) - Mek
ıikadan buraJ& ıelen ha
berlere ıöre, asi General 
Sedillo, tamamtle ı1lle1ml1 
oldufundan tekrar faaliyete 
geçmtı ve fıJan hareketi 
yeni baıtan canlanmııtır. 

Aıller bu sabah Sanlut 
tle Templko ara11nda bir 
treni dtnamltle atmııludır. 

Bir ölü ve iki yarah vardır. 



SAYEA 2 : 

T ürkiye-lnggilere Tica -
ret Anlaşm a s1.. 

----------------~~~---

((Uzun zımandanberi çürümeUe olan· Sultanlar· Tür~i· 
yısi Kamil Atatür kün feyizli idaresi altm~a ıanm

ııyacak derece~e değişmiştir.• 
"Newı Chronicle,, gazete· 

ılnden: 

Yazan: Ctty muhabiri Oı 
car R Hobıon. 

"Türklyeye verilecek 16 
milyon lnglllz liralık kredJ
nln anlaımalan imza 
edildi . Bu anlaımalar üç 
kı11mdan mürekkeptir: Bun 
lardan birincisi J 940 ıene · 
ılnln sonuna kadar deyam 
edecek olan bir müddet zar· 
fında Türk ithali tını lnıtl · 
terenin on milyon lnallız 
lıraaına kadar flnanıe etme· 
ıldh Bu buıuıta lazımıelen 
kolaylıklar ihracat kredileri· 
nl garanti departmanı tara · 
fından temin edilecektir. 

Anlaımaların ikinci k11mı 
Türkiye tarafmdan lnıtltere· 
den alta milyon fngllfz ltra . 
ıma kadar yapılacak olan 
ılllh ve mühimmat nhalitı· 
nın finanıe edılmealne dair. 
dır . ihracat kredilerini ıa 
rantl departmam ıllah tlcare· 
tini flnante etmekten kanu
nen menedllmıı olduğu için 
bu huıuıta Türklyeye lazım · 

ıelen kolaylıklar doğrudan 
dolruya lnatllz hazlneat ta 

EIM?İ8Aıfrf}.'::~ bir kredi Jle 

ÜçGncü kmm kredi ile 
alakadar olmayıp ıadec~ in. 
ılltz · Türk klerlnı hesap 
!arından tlnıdlye kadar bl
rlkmtı olan bakayanın Tür 
kiye tarafından tedlyeal lçtn 
bir hal ıuretf bulunmuına 
dairdir . Bu bakaya ıtmdlye 
kadar bir buçuk milyon in· 
glllz lıratını bulmut ve ıe 
nede üç yÜ% bin İnıtllz ltruı 
kadar artmak lıtldadını göı
termltttr. Bu anlatma mu 
clblnce TGrldye hükumeti 
lderlna hesaplarından tediye 
edtlecek lnglllz ithalatını 
ıenede beı yGz bin lngllız 

lirası olar•" tahdld etmtı ve 
mevcut b•kayanın 1945 ıe 
neılne katlar tedtyeıl lçfn 
bazı ihtiyatların kullanılma· 
ıına karar verlmlıtlr . 

Şu noktaDJo anlaıılmaaı 
llzımdır ki, Türklyey eaçılan 
yeni kredilerin ve bundan 
evvel çelik fabrlkaaının in 
ıaatı için Bra11erts tlrketlnln 
açmıt olduiu üç milyon İn 
giliz liralık kredinin tediye 
ıl klerlng heeaplarına dahll 
def Ildır. 

T6rldyeden ticari alacalı 
olanlar, yeni kredlJer dola 
yıalyle mümk6n kılmacak 
ini tedlyattan derhal lıtıfa 
de edemlyeceklerdlr. fak at 
neticede, bu kredilerine Türk 
lıtıhıallhnı Ye ihracat ti· 

caretlnl artırmak yolunda 
kullanılma11 Turklyenln ha· 
rlcl borçlarını 6demek kud· 
retlnl zlyadeılyle artıracak · 
tar. 

Bu anlatmaların ılllb Ye 
mühimmat veyahud poletı 
kaya ald tarafı dlierlerlnden 
tamamlyle ayn bir anlaı 

madır ve izahına lüzum 
yoktur. Bu anlatmanın po 
lettk manasını bu ıütunlarda 
tebarllz ettirmek lizım de -
ilidir. 

Mevıuubahı altı mlly•n 

lngillz lirasını harp ıemllerl 
ılparlılnde ve bllhaua kro -
vezör ve muhrip intaatında 
kullanılacaiı blldırıllyor . Bu 
gibi ılparltlerlo gemi tezgAh 
larımıza it temin edeceit 
gözönünde tutulmalıdır . 

ihracat kredilerini garanti 
departmaoı vautulyle tem 
in edilen on milyonluk kre· 
dl Türklyenln btlha11a kur · 
tun, antlmuvan, brom, dem lrı 
gümüı ve hatta altın maden 
lerlnl ııletmek fçln kullana 
lacaktır. Bu membaların 

tam bir tekilde ııletılmeal 

mühim mıkdarôa demiryolu 
ve liman lnıaaını da zaruri 
kılmaktadır. 

Bınaenaleyh :nıtltereden 
yapılacak olan bu mubaya 
at fngJlterede maden teç 
hizalı ve demlryolu malze
meıt loıaatı ile meogul olan 
f lrmalar için kar Is bir f aalı. 
yet olacaktır. Yapılan kre · 
dılerin tedıyeıl için kararlaı 
tmlan proje mucibince bu 
ıermayenfo lıtlmali ıuretlyfe 

artacak olan maden iıtıhıa
Jatı alacakhlar nam ına fpo 
tek edilecektir. 

Verilen kredi kolayllkları 
munteuı uevrcıcrcı ayauu. ...... 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

---'!l&ı&ı---

0 rman kınununda degisitlik 
yapllacak. 

Hükumet, orman koru -
ma teıkllit karıunuoun 14 
ncü maddesini değlıttren 

bir kanun projeıfol Ka · 
mutava vermtıttr . Yeni mad
de ıudur : 

"Madde 14 - Orman ko · 
ruma kıtaları ıubay, ~em ur 
Ye eratı hakkmda, maat ve 
tayinat itibariyle aıağıda 

yazılı hükümler tatbik olu · 
nur: 

A - Orman koruma eratı 
taltmgihta bulundukları 
mtlddet zarfında her türlü 
maarafları Orman Umum 
MOdürlüğü bütcealnden ve
rilmek üzere 81keri erat 
gibi maet alırlar; lıkan , ıaıe 
ve iblis edilirler. 

B - Tallmgahtan ayrı 
lıp ormın koruma kıtaları 
na dahil oldukları günden 
itibaren tıkan ve ilbaatan 
batka çavutlara on bet, on 
batılar& on ve her ere bet 
lira maaı ve laıelerl için 
beherlne maktuan ve peıln 
olarak sekiz lira tayın be
deli verilir . firar edenlerin 
fJrar tarihlerinden, hava teb
diline ıldenlerln memleket 
lerlne varıt günlerinden iti 

baren, hastahanelerde teda 
vi edilenlerin teda vlde ol
dukları, lzfnh gldenlerfn 
izinli bulundukları günlerin 
taym bedelleri k11telyevm 
olarak lıtlrdat edll~cektir. 

Orman Koruma Genel K~· 
mutanlak karagahı ile kıta 

larının subay gedl~ll ve erat 
oda, koiut ve karakollarmın 
tenvirat reım~ , daire elekt 
rık temdıdtoe detr olan ka· 
nun mucibince elektrikli ve 
elektrllf mevcut olmayan yer 
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- SEHİR HABERLERİ ı , 
Azgın Manda Bir Ada- Bayrağımızın Kudsiyeti 

---------m 1 Y a r a f a d 1 • • Dahiliye Vekaleti Alakadarla-
.. A - V: _ ra Mühim Bir Tamim Gönderdi. 

Koyü Telaş Ve Heyecana e Dahııı,. Vekaleti; bayra h11ların tabutlarına örUlle. 

ren Hayvan Güç Tutuldu. e•m•z•n nerelerde ve k•m · bilecek kadar uerı varıldıi• 
lerln müaaadeaile ta putlara· Ye netice ttlbarlle mllletlml · 
örtillebtlecell teıblt edildifl zln mefahırtoe ve varhiına 
halde bazı yerlerde buna timsal olan bt yrafımızın 
aykırı hareket edildiği gö· kudslyetınl muhafaza etme· 
rüldQğünden vilayetlere ata- te allkadarlarca itina edll-

Küpeler nablyealne bağlı 
Dereçlftltk köyünde Mehmet 
Emin adında bırtoe l!lit azgın 
bir manda pazar günü köyü 
alt üıt etmlt ve her tarafı 
heyecan içinde b ı r a k · 
mııtır Alabıldlfloe baııboı 

kotan , önüne geldiğine ıal 
duan azgın hayvan Köıe 

Mehmet admda 40 yatların· 
da bir adamı, kaylı koğa 

ladıK ten sonra yetfıerelc ye -

Tekirdağlı ile 
Kara Ali Ban- · 
dırmada Kar
şılaşacaklar .• 
Bandırma, ( Huauıi ) -

Halkevl ıoıyal yardım ıube · 

ıl tddtalı ıerbeıt güret mü 
sabakaları tertip etmlıttr . 

Bu güretler 19 haziran pa · 
zar günü yapılacaktır. 

Güreılerde eıkl Türkiye 
beıpeh\ıvanı Kara Ali de 
L----Lll....... T,..klrdaila Hü
seyin de karıılatıcaklardır 

Geçenlerde lıtaobulda 
Takılm ıtadıoda Tekirdağlı 
ya yenilen Kara Alı, bu gü 

retle T ektrdağhya kartı 
kuvvetini bir daha denlye 
cekUr. 

Bılhatsa bu g6retı btç tüp· 
he yok ki çok heyecanlı 
olacaktır. 

Güreılerde bu iki rakibin 
ıüreımelerl ıartlle beıyüz 

lira ikramiye konulmuıtur . 

Parti tef ıisler i 
Gönen ve civarı Parti 

teıkİ litı vilayet parti idare 

heyetinden B. H81an Kap
tanoğlu , Suaıjırlık, Man· 
ya~ kaza parti teıkilatı da 
B SalahatUn Yücel tara· 
fından teftlt edtlmıı ve ken · 
dtlerl dörımüılerdlr Pazar 
gOnü de kaza batkanı B. 
Hilmi Şeremetll, Çağııa gide 
rek ocak itleri ile ılgllen · 
mittir. 

ro2 lirasını çaldırmış 
Manyas kazuının Necip 

köyünden İımatl oğlu Alinin 
tanımadığı iki ktıt taraf ıo 
dan 102 l i rası çalınmııtır. 

Yapılan tlkiyet üzerine 
tahkikat yapılmaktadır . 

lerde ihtiyaca yetecek mlk 
tarda teıbtt edilecek madde
lere göre gaz lambaalle te · 
mln Ye heaap heyeti bulu 
nan makamlarca t&1dtk edl · 
lacek muaddel cedvellerle 
masraf verilecektir . 

Erat, onbaıı ve erbatlu · 
dan iki buçuk senelik ffl 
li hizmetlerini bitirdikten 
ıoora orman teıkllatma glr
mefe talip olanlar kadronun 
müıaadeılne ve ehliyetlerine 
ı~re orman lılerlnde kulla
nılabılecektlr. 

re vurmuı, zavallıyı buy
n u z 1 a r 1 l e karmndan, 
göğıünden ve ayakların · 

dan yaralamııtır. Güçlükle 
yakalanabilen manda , bir 
kaç gün önce de yine bu 
köyden bir çocukla, Yunuı 

adında bl! adama aaldırmıt 
tır . 

Yaraları ağır olan Köse 
Mehmet haatahaneye kaldı · 
rılmıthr. 

Balyada Kızı/
ayın Gezintiai 
Balya, 6 (Huıuıi)- Kızılay 

Kurumu bayanlar kolunun 
Kırıehlr ve Y ozgad zelzele 
felaketzedeleri için tertip 
ettiği kır eğlenceıl pazar 
günü Mllılecap çamlıiında 

yapıldı O gün eğlenceye ııtı· 
rak edenler sabah eaat 
ıeklzde otobüılerle çamlığa 

gittiler, alctama kadar netell 
bir gün geçirdikten ıonra 

geri döndüler . Okul çocukları 
arıuında birçok müıaba 
n.oıoı, oyuoıcar yapuaı mua-

tecap köyü öğretmeninin 

hazırladığı sürpriz çok al
kıılandı. 

Zeybek ve diğer mütead· 
dit oyunlar oynandı, köy 

- çocukları açık hava müsa
mereıl Yerdiler. Akıam aaat 
21 de Balyaya avdet edtldı. 

Kızılayıo bayanlar kolu 
bu gezinti ile felaketzede· 
lere yüz kusur ltra Yarıda t 
temin etmltlerdlr. 

Balya bayanları bu ça· 
lıtmalarlle kurum ödevle
rinde en iyi bir örnek ver 
miılerdtr . 

l ISTANIUl RADrosu l 
1 Haziran 19 3 8 Sah 
Ôğle netrlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl· 

klıl 12 50: Havadis 13 05; 
Plakla Tnrk muılkfat. 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı . 

Aktam netrlyatı: 
18.30 Plakla danı muıl 

klıi. 19. J 5: Konferans J 9 55: 
Borsa haberleri. 20 Vedia 
Kıza ve arkadaıları tarafın
dan Türk musikisi ve halk 
ıarkıları. 20.45: Hava rapo. 
ru . 20 48 Ômer Rıza tttra
fıodan Arapça söylev. 21 : 
Tahıla Karakut ve arka. 
daıları tarafından Türk mu· 
s\klıi ve halk tarkıları, {ıa· 
at ayarı), 21 ,45: Orkeıtra. 

22. 15: Ajanı haberleri 22. 
30: Plakla ıololar, opera ve 
operet parçaları. 22 50: Son 
haberler ve erteal gün6n 
proğramı . 

Neşriyat: 

~ocuk Gazetesi 
Her çartamba ıünleri çık · 

mala batlıyan "Çocuk Caze 
teal" oln ikinci 1ayııı neıro · 

fıdakl tamimi yapmııtır. medtil alınan haberlerden 
Bunda deniliyor ki: anlatılmaktadır. (1'6rk bay · 
"Mılli ve tarıhi varlıiımı· raiı nlzamnameıl) nln 30 

zın mütahhat bir Umaalt 
olan ıereflt bayraiımıza la· 
yık olduğu sayııyı temin ve 
bunu muhafaza etmek yo· 
lunda reımi ve huıuıi mü· 
easeıelere naaıl, ne vakit 
bayrak atılacafı ve ne gf bl 
ahvalde bayrak çektlırken 

meraalm yapılacafını hüku · 
met bh· nizamname ile ta· 
ylnve teıblt ettlfl glhl, bay
rafımızın nerelere ve kim· 
lerln müıaadeılyle örtülebi· 
lecseğlni de yine bu ntzam· 
namede ayrı bir madde tle 
tayin ve turlh eylemealne 
rafmen maale11ef bazı yer· 
ferde bayrafımızın ıelıııan 
zel ve llalettayln husuıl t•-

ncu meddeıl, bayralımızın 

hangi •t haaın ve ne ıtbl ıe· 

ralt dahilinde tabutlarına 

örtGlebıleceflnl vazıhan ta 

yin eylemlt olmuına binaen 
bayrak, nizamnamenin tayin 

etti il evsaf ve hizmet erba · 
bına tnbilar ettlrllmeıl icap 

ettlflnden herhangl bir ıı· 

nıf ve teıekküle meoıup 

oluna olsun bayrak nizam
namesinin tarif ah harJclnde 

kalan klmıelerlo tabutlarına 
bayrak örtülmeıfne kattyyeo 

müsaade ve müıamaha olun· 
ma ma11na ıon derece itina 
edilmesini rica ederim,. 

Bölge Lik Maçlan Pa
zar Günü Başladı .. 

(Baı tarafı birinci sayfada) 

çe artıyordu . Muntazam 
pularla Birlik kalesine in· 
en Güçlüler onuncu dakt 
kada Ahmedln ayafı ile 
ilk nyılarını yaptılar. Va· 
zlyet 1 l . 

Oyun m6tenzln bir tekilde 
cereyan ediyor, her iki takım 

da ıaltblyeU temin etmek 
için çalıııyorlar. Bırlıkltler; 

çok kuvvetli btr kadro ile 
çıkmalarına raimen her ne-

denıe Gücün enerjik ve ıeri 
oyunu kart111nda muvaffak 
bfr oyun çıkaramıyorlardı . 

Devrenin 38 net daklkaıın · 
da Ahmet takımına ikinci 

ve galibiyet aol6nü de ka · 
zaodardı. 

Btrllklıler hiç olmazaa be 
raberllil temin etmek için 

büyOk gayret sarfetttleue 
de bu çalıımalar neticeyi 

değiıttrmedl ve oyun l - 2 
Gücün raltblyetlyle ıona er 
dı 

(B) Gümeıt m a ç l a r ı : 
Edremltte, Yurddao Sa 

----'D••---
San~öy nahiyesinin yeni 

müdürü 
Sarıköy , - Dört ıenedeoberl 

nahiyemiz müdürlüğünde 
bulunan B. Osman Onatla, 
Kavak Nahiye Müd6rü B. 
Hakkı Ak günün beca yiılerJ 
yapılmııtır . 

Vazif eıfne baılayan yeni 
müdür, k6y ve nahiyede ya· 
pılacak muhtelif itler üze. 
rinde çahımaktadır 

lundu. İçinde fa1dalı yazı· 
lar bulunan ve 3 kuruıa ıa 
talan Çocuk Gazet~ılnf tavıl . 
ye ederiz. 

1 

dinin ldareılnde yapalan Ha• 
ran Edremit maçı çok samı · 
mi ve heyecanlı oldu ye 
2 - 2 beraberlikle neticelen· 
dı . 

Yine bu ıümeye dahil Ay· 
valsk Akınıpor ile AyYalık 

ldmanyurdu arasında Ayva· 
lakta Yurddan Sadlnlo ıda · 

reatnde yapılan maçta biri•· 
el devre 0-0 bitti. 

ikinci devrede idmanyurd 
sekizinci dakikada ıolaçık 

Yahyanıa ayailyle tik °'' 
IOD HJlllDI y•ptı . 

ÇünkO oyun çok asabi 
bir hava içinde devam edl· 
yordu 

15 net dakikada Akınıpor 
ıolhafıoın da ayafı kırıldık · 

tan ıonra oyuncular büıbO' 

tün çıjırdan çıktılar ve bir 
birlerine girdiler, ·:zabıtanaP 

müdahalealne raimeo · ıarol· 
tüye ıeytrcıler de tıtırak etti· 
Bu vaziyet karı11ında haked' 
oyunu tatil etmek mecburi 
yetinde kaldı. 

Öğrendiğimize göre; • Ay · 
valık sporcuları arasında te 
e11Qfle kartılanacak bal 
Taziyet hasıl olduktan ıoorı· 

Ayyalık maçmı ldare ed•" 
hakem, bu iki takım araııO 
dakl maçın tebrtmlzde yef1 

batka bir ıtadda tekrar edıl · 
meel l6zumunu Spor Bölg' 
ılne bildırmlttlr . 

(C) Gümeai maçları: Band•' 
dırma ldmanyurdu ile B•O 
dırma Doğanıpor aruıod' 
Bandırmada ve Ganen ld 
manyurdu tle Ganen Y •"' 
doianıpor ar&1ında Gön•". 
de, Yurddan Hulkinln ıdar13 ılnde yapılan maçlar da I · 
Bandırma f dmanyurduo"' 
ve l ·3 Gönen ldmanyurdı.I 
nun ıallblyetıle netlceleod1 
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Hukuk SQtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
-------- ------
Karı Ve Koca 

YAZAN: 

Avukat JCasım Sami Pa~lı 
- 73-

Karı ve koca tıter hüınü· da gerek bizzat ve gerek 
niyet, fıter ıulnlyetle evlenmlı onun malumatı ile üçüncü 
olıunlar bu evlenmeden do bir ıahıa tarafından lifal 

Okullara Girme Şartları: 

Köy Ebe Okulu .. 
Bıhkııiı Köy Ebe Mektebi lüdürlüiOndan: 

Btr yıl leyli okuduktan 
ıonra 3 yıl mecburi hizmet 
yapmak ve yalanız k6ylerde 

Türkiye-lngiltere Tica
ret Anlaşması .. 
(Baıtarafı ikinci aayf ada) 

ıuretıyle on seneye kadar 
•armaktadar 1 edlyat iti ıu 
ıekı lde teıblt edılmtıtlr: 

fan çocukların neıep veıa edilmek ıuretl ıle akde razı 
lre gibi haiz oldukları ha"- olmut lıe, veyahut davacı 
ları ihlal edemlyeceilnl bun· nın veya neıllnin ııhbah 

dan evvelki maddede ıör için vahim bir t~blike arze
mOtUlk. 126 ncı madde dahi den bir hattalık kendlılnden 
(büın6nlyetle evlenen kadın glalenmlt lıf'; ve 118 ncl 
feıhlae bOkmedllmlt olıa madde lkt1za11nca tehdit 
bile, evlenme tle ıkttıap et. edilmek ıureti ile evlenmlt 
lifi vaziyeti muhafaza eder, lıe kabahatli olan taraftan 
fakat e•lenmeden evvelki maddi ve manevi tazminat 
aile lımlnl tekrar alır Karı, ve 144 ncü madde mucibince 
koca emvalinin tuflyeal; ka· nafaka lıtemek hakanı balz
rı ve1a koca tarafından ta· dir. Maddi tazminat lıtemek 
lep olunan maddi veya ma- manevi tazminat talebine 
nevi tazminat •e nafaka bo· mani deitldtr. itin icabına 
f&nmadakl ahk&ma tlbidlr.) göre hakim hem maddi 

aanat icra etmek üzere köy 
ebeıl yetlttlren mekteblmlze 
bu yıl 30 talebe alınacaktır. 1 

· Şartları tunlardm 

E) Çocukları (2 · 1 O) ya
tına karar olan dul kadınla· 
rın tahıil müddetince çocuk· 
larının anne. kız kardef, te' 
ze, hala ııbı yakın akra· 
baaı tarafından bakılacaiına 

dair taahhütname (Evli ve 
çocuklu kadıntar için tahııl 
mOddeUnce çocuklarına ba · 
kacalına dair kocuının ta · 
abhütnameıl ) , 

Aoltltma mucibince yapı 
lan konturatlarıo t~dfye za 
manı ıeltnce Türkiye hüku 
metl tediyesi ilzam ıelen 
mlkdarda ve on ıeneden 

fazla olmamak üzere muay· 
yen bir müddet zarfında me· 
ri olacak hazine bonolara 
çıkaracaktır. Bu bono· 
lar yüzde 5 !_ f a t zil olacaktır. 

TOrk ticaret anlatmaları çok 
faydalı bir ittir. Bu anlat · 
malar her iki memleket için 
de bayırlı bir ticaret faali· 
yeti olduktan maada iki 
memleket araıında ı yl mü· 
naaebetlerln devamı için çok 
faydalı bir ıarantldlr. Acaba 
cenubu tarki Avrupa11ndakl 
dlier memleketlerle de aynı 
tekilde anlaımalar yapılma· 
ıı fçtn bir ıebep •armı d1r?,, 

Vazıı kanun baba ve ana · ve h e m d e m an evi 
nan evlenmeleri her ne ıu tazminatın lklılne de bük· 
retle olursa olıun dolan ço · medebllir. Maddenin ıonuo · 

cukların hukukunun muba- dakl (botanmadakl ahkama 
fazaaını emre.tmftken kadı· tibldtr) kaydı yukarıda ıö• · 
nın evlenme ile lktltap et· terilen buıutta tAmıldır. 
tlll vaziyeti muhafaza ede. - SONU VAR_ 
bilmesi ancak bOınGnlyetle 

e•lenmlt olmaaına ballı bu· 
lunduiunu bıldlrlyor. Kadın 
kendlılnde bulunan ve akdin 
feılhlnl muctp o'an ahvali 
kocaaından ıaklamak ve li· 
fal etmek ıuretl ıle evlen· 
mit ve bu akit dahi fese· 
dllmlt lıe evlenme ıle lkti
ıap etti il vazl1et1 mu haf aza 
edemez. Maabaza bizde ev· 
lenme tle kadın için lktlıap 
edllmıı bir vaziyet hemen yok 
ııbıdır. Nık&hın feshinden 
ıoara evlenmeden evvelki 
alle lımlnl tekrar alır. Mad · 
denin ikinci f ıkraıı lıe bo 
tanmaya dair olan 146 ncı 
madde mucibince karı ve 
kocalarının idaresi hakkında 
hanıt uıulG kabul etmlt ol 
urlana olıua her biri kendi 
emvallnl ıerl ahr. Bu bap · 
lakı tlrket ve mukavele nl 
klhın feılhlal veya botan· 
manın •ukuu ile mlnf eılh 
olur. Evlenmenin feıhtnden 

mukaddem emvalde buıule 

ıelmıı olan ziyade kabul 
ettikleri uıulOn bOkGmlerlne 
tevfikan aralarına takıtm 

olunur. Zuhur eden nokıan; 
kar111 tarafından ıebeblyet 
verıldlilnl lıbat etmedikçe 
kocaya aittir. Evlenmeleri 
feıholunan karı ve koca 
birbirinin kanuni mlraaçııı 
olamaz 

Evlenme mukaveleıl ile 

.............. 
'',,. . ı ersıne 

BiJyüyen 
Adam,, 

İnıllteredekl bu garip ada· 
ma "tersine bOyllyen adam,. 
lıml verilmektedir. Çünkü 56 
yatındaki Alfred Frederik 
ıttttkçe ıenltlemektedlr. 

Alfred · Frederlk, bir itt·l 
dtr ve çahthfı fabrikadaki 
bir kaza neticesinde vık tin · 
den evvel ihtiyarlama hu· 
tahtına utramııtır. Bundan 
eenelerce evvel vukua ıelen 
bu hldiHden ıonra Alfred, 
fabrikadan tazminat almıt 
ve ideta 75 ilk bir ihtiyar 
ııbı bir köteye çekilerek ya
tamı1a batlamıttır. 

Kaza netlceılnde adamca · 
iız.ın ıaçları bırdeablre afar-

mıt, yOzü burutmut, arka11n· 
da kanburu çıkmıı ve elleri 
tltremele batlamıttır Bırıkı 
ıGn içindeki bu deiitikllk o 
derecedir ki, ıokakta kendi· 
ılnl ıören eakt arkadatlara 
tanımıyorlar bile . 

Fakat, buıOn ihtiyar Al· 
ferd tallln batka bir cilvesi 

ile kartılaımıthr Kendlılol 
vaktinden evnl lht11arlat

mıt olan kader ona timdi 
de kimseye naalp olmıyan 

bir nlvet vermlı, adamı ılt· 

tikçe ıençleıtlrmeie batla · 
mıttır 

veya botanmadan evvel 

vapılmıt öf ime baila taear
ruf ile temin olunan menfa 4 

atlara zayi eder E•lenme 
lerlnln feıhl dola,ııtle mev4 

Alferd Frederlk bug6n, 
herkeı gibi ıün geçtikçe lb· 
tlyahyacak yerde, 1rençleı 

cut veya muntazır bir men· , mektedır. Saçları koyulatı· 
faali haleldar olan karı veya yor, yQzünCln burutukları gl 
koca evlenmede kabahatli diyor. vOcudu doirulu1or ve 
olan taraftan maddi bir tazml tam maniılle ıençletlyor .. 
•at talep edebllecell ılbt, t•hti Bu hldlee her tarafta bü 
ınenfaatlar1nı atar bir ıu· yOk bir alaka ile kartılan · 
rette haleldar etmlt lıe ma · mıı, bllha11a doktorlara haJ· 
D~•I tazminat namı ile mu· rette bırakmıthr. Bunun, ka· 
•Jyen bir meblil dahi lıtl · sa neticesinde yazlfeılnl ya 
Jebllır. Me1ell kadın veya pamıyan bazı ıuddelerln tek· 
•rkekten biri mutlak butllnı rar f aallyete ıeçmeıinden ile 
ınuctp olan evlenme meraıl rl ıeldlll zannediliyor. 
1Dlnln lcrHı zamanında e•h Alferd frederlk bu mucl· 
oldufunu dlierlnden ıakla· zeden memnundur. Fakat 
••t bulunma11, J 17 ncl fabrikanın, kaza neticesinde 
ID a d d • m u c 1 b 1 n c e kendlılne verdlil tazminatı 

icara veya koca dlferlnln seri lıtemeılnden korkuyor · 
1 •amuı •• bıyıl1ett bıkkın· mut·· 

1 - TOrklye Cumhuriyeti 
tabaa11ndan olmak, 

2 -- ilk tahıllt bltlrmtı ve; 
ya o d~rece tahıll g6rm0t 
olmak, 

3 - Yaıı 18 den atalı 
35 den yukarı olmamak, 

4 - E•lenmemlt olmak 
ıart de1lldır. E•ll veya dul 
olmakla beraber (2-10) ya 
tına kadar çocukları olanlar 
dahi, çoculderının her tGrlü 
bakımı temin edlleceflne 
dair bir taabhGtname getl 
rlrlerae kabul edıltrler. Ço
cuklar mektebe ıelemez 

5 - lıteklılerin Afuıtoıun 15 
tine kadar doirudan doiruya 
mektep mOdlrlGlüne mOra · 
caat etmeleri ve dilekçeleri 
ile blrltl&te •tafıdakl veılka· 
ları ekılkılz olarak ıönder
melerl lazımdır : 

A) Nüfuı hlvlyet cüzda
nının aıh, 

B) ilk mektep tehadetna 
meıtntn aah veya bu derece 
tahıll gördOflnl ııbat eden 
fotolraflı, taadtkll veıtka, 

C) Tahıtllne •e ileride 
hizmet ıörmeılne enıel ola 
cak bir hHtalıjı olmadıiı · 
na dair vıllyet bHtahane 
terinden alınmıı 11hhlye he 
yeti raporu, 

D) Ôrneii bu ilin sonun
da yazıldıfı ıektlde kef ılll 
ve noterlikten tudikll bir 
taahbelt ıenedı. 

Yaşamak mı, 
•• 

Olmek mi? .• 
Buıünlerde Şılıaıoda ya · 

tıyan Kolam alleılnln bet 
aylak bir kız çocufu herke
ıin alika11nı üzerinde top 
lamaktadır. Bu yavru çok 
alır hHtadır: Kaf aıının iç 
inde ıözlerlyle be1nt araıın -
da ur çıkmııtar Urun, 11tt1k· 
çe bOrOmekte ve bu ıtdlt 
le be1nl tebdld etmekte ol
dufu teablt edilmlttlr. Böy
le devam edecek oluna ço· 
cuk ölecektir. Çocufu kur· 
tarmak için A merlkanın en 
tanınmıt göz hekimleriyle 
rontken mOtehaaıııları Garfl 
eld Park haıtabanealne ıetlrll· 
mittir . Rontkenle teda video 
ümld keıllmlttlr. Bu vazl1et 
kart11mda iki tıktan birini 
kabul etu ek zarureti vardır: 
Bunun biri ameliyat Jap 
maktır; bu takdirde çocutun 
ıazlerlnl çıkarmalı icap ede· 
cektlr Diler de hlç el ıir · 
memek ve haahlafı kendi 
haline b1rakmaktır ki, bu· 
nun da IODU 61Qm olacaktır. 
Hekimler çoculun · anne •• 

· babaaını çocuıu k&r bırak· 

malr, fakat 610mden kurtar· 
mak, dıterl de &lOmGn pen 
çeılne teıllm etmek ııkları 
Qzerlnde karar vermele da· 
•et etmtılerdlr. Anne ve 
baba, lurk Hklz ıaat dO· 
tilndükten ıonra kızcatızı 

kendi haline bırakmafa ka· 
rar vermltlerdlr. 

Şimdi bu ~avallı aileye 
birçok klmHlerden tMuOr 

F) Köy ihtiyar heyetinden 
almmıı ve zabıtaca tasdik 
edllmtı hüınQbal varakuı, 

G) 6 X 4. 5 Boyunda dört 
tane fotolraf, 

Taahhüt ıenedl örneıı: 
Bahkeılr Köy Ebeıl Mek 

teblne alınarak tahıll edip 
mezun olduiumda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekiletl· 
nln yahut valı ve kayma · 
kamların tayin edecf'fl köy 
ler mıntaka11nda (3) yıl hız 
met etmeli ve bu htzme\l 
kabul etmedlilm veya 
kabul edipte muayyen mOd 
detl bitirmeden baraktıiım 
ve aıhhl sebepler dıtında 
mektepten daimi olarak çık· 

tıfım veya çıkar1ldıiım tak . 
dlrcle tahııl masrafı karııh 

iı olmak (izere maktuan 
100 lira vermeli kabul ve 
taahh6t eylerim 
( ~arlb lkametıih adresi) 

Yukarıda adreı ve hOvl· 
yeti ya zıh olan .. . nın bu 
taahhüt ıenedl mucibince 
maktuan ödemek mecbutl · 
llnde olduiu 100 lirayı ken · 
dltt ile birlikte mlteıelıll 

kefil ve müıterek müteselsil 
borçlu 11fah ile ödlyece 

tım . ı 
(Kefilin adreaı) 

~············ .. •••e•••• .. ı ! TÜRKDILI i 
I Pa•arteılnden batka her : 
1 ıln çakar. Slyaeal gazete .. i 
1 Yıllıta: 800 Kuruı • ı 
• •• : Alta A1btı:400 • • , 
: Sa1111: 3 • : 
İ GOnü ıeçmit ıayılar 25 : · 
• kurut tur. : 
S ADRES: : 
1 BALIKESiR TORKDILI İ1 

........................ ~ 
mektuplara relmekte ve bir· 
çok tavalyelerde bulunulmak 

tadır Meseli bunlaran içinde 
on eeklz aylık iken iki ıözl 

çıkarılmıt olan bir kadm; bir 
k6rü de teaelll edecek dOn· 
yada birçok teylerln mev· 
cut oldutunu kaydederek, 
çocuiu ölümden kurtarma· 
larını tavsiye etmlıtır . .Ayn1 
haıtalığa tutulmut olan 
bir dlfer kadın da oynı 

fikirdedir . Helene Keller 
adında hem ıaftr ve hem de 
iki •6zden mahrum olan bir 
kadın hayata kartı büytlk 
bir baihhk hlıeettfilni ileri 
ıOrerelr, lnıan dOnyaya gel · 
dıkten ıonra; k6r de olıa, 
ıafır da olıa 61memefe ça 4 

htmalıdır, demektedir. 

2 

Bu bonolar lnıtltereye ıe 
lince ihracat kredilerini 8 a . 
rantl departmanı, lnglltere 
hazinesinin garantlılne lıtl · 
naden, bunlara aodorıe ede. 
cek ve Londra plyaaa11nda 
ıatııa çıkaracaktı r . Bunlar. 
pek tabii C'larak TOrklye 
hük6metlnln tediye etttll 
yQzde beı buçuk f alzden 
daha az bir faiz mlkdarı 

arzedeeeklerdlr. Bu bono la· 
rao fn1rtlfz plyua11ndalcl fa 
iz mtkdarana yilzde iki bu 
çuk farzedersek mOtebalcl 
faiz mlkdarı, yani yQzde 3 
ihracat kredilerini 1rarantl 
departmanının üzerine aldı 
tı taahhüde mukabil yapa · 
calı kin teıkt l edecektir. 
Muamelenin mekanlzma11 
Sovyet Ruıyaya açılan on 
milyon lngılız llrahk kredi 
nln mekanizmasına ziyade· 
ılyle benzemektedir. 

Bu anlatmaların logıltere 
ile TOrkiye araaındakt eko 
nomlk ve po•et1k ballan bir 
kat daha takviye edeceğinde 
ıüpbe yoktur. Yine ihracat 
kredllerlnl garanti departma · 
nı tarafından finanse edılmtt 

olan Bra11ertlerln KarabQk 
çelik fabrlka11 fıtnde erltil· 
mit olan munffaklyet önü 
müzde iyi bir mlıaldır. Braı· 

aerh tlrkeU ıelecek ıenenln 
haziranında ilk çeltk ocafını 
lıletmeye- hazır bir tekilde 
tamamlamayı deruhte etmlı· 
Ur ve bu iti konturat mu 
clblnce tayin edılen mOtidet
ten birkaç ay evvel ikmal 
edeceil görülQyor. 

Hiç tüpheılz bu anlatma · 
lar, lnıillz ihracat tlceretlnl 
flnanıe etmek için kurulan 
mekanlzmenln ıOnden gGne 
daha ziyade ehemmiyet ket 
beden bir çarhı olan ihracat 
kredilerini departmanının 

zaferlerine yeni bir çelenk 
daha llive etmit olu1or. Bu 
departmanın ıeçen ıene zar 
fanda yapmıı oldulu mua
melelerin yekunu 43 mil 
JOD lnıt iız llraaını bulmut· 
tur. Bu mtkdar dıt ticareti 
f lnanıe eden biç bir m6e11e· 
nln yakleıamıyacaiı kadar 
yülcıek bir derecedir. 

ingiltarel ve Türkiye 
"Newı Chronfcle,. ıaze· 

ılnden: 

" Baıvekıl 8. Chamberlal 
nln Llin ettlil lnıllız -

·~-

Şuşnig Nereye 
Götüriilmlf .. 

Şutnlıln Viyana.dan At. 
manyaya ıötGrOldOfn hak· 

kındakl haberler ıoo ıOnler · 
de Almanya tarafından tek· 

zlp edılmlttl · "Taymlı,, ıa· 

zetealnio Vıyan muhabirinin 

bıldirdlilne 16re, eıkl A•u•· 
turya Batvekill, memleketinin 

Almanyaya tlhakındanberl 

bulunduiu Belveder tatoıun· 

dan çıkanlmamıthr. Geçen 
cuma aktamı kapalı bir oto· 

mobi lle t•toya ıelen ıl•ll 
pollıler Şutnlıt alıp 16tQr· 
müt'erdlr. 

Erteıt ıOn de Şuıntıtn ay
nı tatoda bulunan babaılle 

e• tılerlnl görmekte olan 
bir kadın arkadaıı da tato· 

JU terk etmltlerdtr. Şatoda
ki° etya da Avuıturya dev· 
leli etya depoıuna naklolun· 
muttur. Şuıntıın KaNel el. 

varındaki ılyaal mahpuılara 
mahıuı tecrld kampına ıö· 

türüld6i6 zannedilmektedir. 
Vlyananın ıon polfı mldG 4 

rü ve milletler araıı poltı 
blrlıilnln eıkl relıl Or. MI· 
hael Şkubl da bu kampta 
bulunmaktadır (Bir ajanı 
telgrafına göre lıe Şutnlı 
Belveder tatoıundan daha 
mOtavazl bir ikimetglba 
nakledtlmlttlr. 

Diler taraftan, Şuınlıtn 
bulundufu ıatoaun yanında· 
ki evlere, ar1k tatoya bakan 
paocereled açabilecekleri 
blldlrllmltllr Şutnlı tatoya 
konulduktan ıonra, bu evle· 
rln, tato tatafınkl pence • 
relerini açmaları yaıak edlL 
mitti . 

=-----------· ' . 1 Topçu Taburu 1 
t Komutanhğından: t • • 4 8 llazlren 938 çartam· • 
t ba ıOnll ıaat 9 ile 12 t l aratında Çay1rhlMr kıtlı· = 
• 11 civarındaki tepeden Ke • 
t ılrven, lftalya, Nerklı, t 
t Paıaköy, Çltnabur, Çttna · t 
t hurt~peclil mıntıka11nda 1 
ı hakiki topçu ahtları Ja · t 
t pılacaktır. Bu mıntakada : 
t tayin edilen 1aatlerde in- a 
t ıan ve hayvanların do · t 
t lattmlmama11 llln olunur. • • • ·-----------· 

Balıkesir Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Arazi verılıl: Bına verıııı: Yol ••rıl•I: 
Blrln•I takın aluıtoı Birinci takılt temmuz Birinci takılt temmuz 
ikinci ,, klnunıanl ikinci tetrlnıanl ikinci · ,. Tetrlnıanl 
938 Mail yılı arazi, bina ve yol verıllerlaln takılt aylar1 yukarıya çakaralmııtır . Mü· 

kelleflerln takılt aylarında •erıllerlnl ademelerl ılln olunur. 1 - 3 
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İ Tekirdağh - Kara Ali! ı Bahçeli Ve Çiç~kli ~ 1 . MÜHiMDiR! 1 
l!ll ('iireşi 19 Haziranda~ ~ ULUS OTELi ~ 1 ISTIFADENlzl oüşüNüNOz. 1 

'l nd t t•JJ) 8 d 'l V 'l PJ 1 8 C 'I k ~ Eski Dlyunuumumiye oteli oamlle maruf oteli bu· '1ı « Böyl~, gü· 
ınJ ( (. I ( C ( mJ ~ kere Ulus oteH illmlle açtım . Yeni mefruıat, mu ~ zel bir ev-

ffiı Bandırma Halkevl Sosyal yardım şubesi tarafın ~ ~ ıamba ve müktmmel kooforunu • yaptım Ttmizllği ~ ~ de rahat 
mJ dan 19 haziran puzor gurıü lı11yuk ve lddiolı pt>lıll ifil ~ huavvurun f~vkinde ve fıatııırı çol< chHn ~ f.l. ömür ge· 
fiil uan gllrtşlerl talip edilmiştir ifil ~ , dır . MCiıtertlcıimln lstlrahatlarım temin için bütün ~ ~ çtrmek la· 
lın Tılrkiyt Başpelılivam TEKlllDAGLl HOSI.., l'l1\ ifil tı kuvvetimi ıarfedıyonım. Müıterilerlm yol yorgun ~\ it. termiılnlz? 
~ ve KAUA ALI nin de güreşlere iştirakleri ltmln El eı luğunu bıhak:klD dinlendirecektir. ~ Beklediği· 
ffiJ edilmiştir. l!I Uluı Otel• MüdOrü @ nız men•m 

lriJ Memltketimlzirı bıı iki ntt şlmı ve rakip Felılivcı ~ ~ Eskt Telgraf Müdürü ~ geldi Mal· 
mJ mnın gıirtşmelerl ve yenişme/eri şartile güreşlere ~ Fehmi Aılan ~ ~ zemen t n 

1!!J beş yLi: lira ikramiye konmuştur. mJ ~ ~ it. ucuzluiunu 
[ffimJmJ[il!fiilffilmJfillfil(!!l mJffilmJ(fill!JmJınJl[lülmJmJ mlilmJmJ ~~~~~~~~~~~ fınat btllp 

Vilayet Makamından: Balıkesir Askeri Satın ı ::::11

;;: 
~ batlama -

Alma Komisyonundan: 1t. dan evvel Bürhaniyede 
Kesbikatiyet eden tahrir: 

Sıra No: Kesbi katlyet eden köyün ismi: 
1 Zeytı~pınarı 

2 Korucuoluk 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
J4 
15 
16 
17 
ıs 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Kara dere 
Avunduk 
Silbeylidere 
Kırlık 

Merkez Ballıca 
Kuyumcu 
Hacıbozlar 

Kumgedtlıc 

Damlalı 

Yabancılar 
Kuyualanı 

Tahtacı 
Yunuslar 

Alacık 
Gömeç 
Hacıömerler 

Gedikler 
Kob111lar 
Kozdere 
Ulubeyler 
Tununlu 
Nahiye Ballaca 
Hacıhüseylnler 

Hacıoğluobası 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkeılr merkez haatabaneıinln senelik ihtiyacı olan 
12000 kilo koyun eti açık ekıtltmeye konmuıtur . İhalesi 
17-6 938 cuma günQ saat l O da Kor Htın alma komlı 
yonunda yapılacaktır . Muvakkat teminatı 360 liradır. Şart· 
name komlıyonda her gün görülebilir Taliplerin muayyen 
ıün Te aaatte müracaatları. 

4 - l - 158 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Elulltmeye konulan it: Ayvalık - Altınova yolu 
nun O - 13 ncü kilometreleri ara11ndakl kaldırım tamt · 
ratı eHılyesl olup 23 · 6 938 tarihine raatlıyan perıembe 
günü aaat 1 O da ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle 
açık ekılltmeye konulmuıtur. 

'l - Bu tamiratın keııf bedeli 9357 lira 59 lıuruı. mu· 
vakkat teminatı 701 lira, 8 2 kuruıtur . 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Keılf hulasa11, metraj cetvelleri, ftyet bodrosu ıle 

malzeme grafikleri. 
B Huıuıi ve fenni ıartoamelerle eksiltme ıartname · 

••• 
C Mukavelename örneği. 

istekliler bu evrakı her gün Vılayet Daimi Encümen 
kaleminde veya Nafia dairesinde göreblllrler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı gün ve 1&atte Balı
kesir hükumet dairesinde Vilayet Daimi Encümen tarafm 
dan yapılacaktır. . 

5 - Bu ite girebilmek için ıartnameslnde yazıla oldu. 
ğu veçhlle 938 yılı için muteber olmak üzere Nafta Veki· 
letlnden alınmıı müteahhıtlık veılka11nın veya bu it için 
Nafia Müdürlüiünden f!ksiltmeden en ıon sekiz gün evvel 
müracaatla ahnmıı ve1lkanın tbraz edtlmeıl meıruttur . 

6 - IıteklılerJn bu veaetk ile birlikte muvakkat temi 
nalını malaandıfına yatırdığına dair makbuz senedi veya
hut ıayanı kabul banka mektubu tle birlikte muayyen 
vaktinde Vtlayet Daimi Encümenine müracaatları alan 
olunur 

4 - ı - 160 

• 

SusıAırhktakl birlik hayvanları için (200,000) kilo kuru 
ot kapalı zarfla ekııltmeye konmuıtur. ihalesi 13 6 Y38 
pazartesi günü Hal 16 da Balıkeıir askeri ıatan alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 413 liradır. 
Şartname komiıyonda her gün görülebilir. Taliplerln 
mezkur ıünde ıaat on beıe kadar teklif mektuplarını ko 
mllyona vermeleri tllo olunur. 

4 - 1 - 156 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muke:s Btrllklerl için ( 10,000 ) kilo taze kabak ile 
( 2000 ) kilo taze soğan eksiltmeye konmuıtur. İhale1i 
13-6-938 pazartesi günü saat 10 da Bahke1lr aakeri sa· 
tın alma komiıyonuoda yapılacaktır Muvakkat teminatı 

kabalın 22,5 lira ve soğanın 4,5 liradır. Şartname komlr 
yonda her gün ıörülebiltr. Taliplerin muayyen gün ve ıa 
atte komlıyona müracaatları. 

4 - 1 - 155 

.C tlcaretba · 
il. nemize ug . 1 rama naz 
~ ılze mu· « hakkak 
~ kar temin 
it.. edecektir. 1 Bu, tecrübe ile abtttır. 

Her cins der:olr, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 
blfQmum malzeme( lntalyeyl eayet ehven flat)a Hl· 
maktayız. Bır kere deneyiniz. 

Her renk yaflı ve badana boyafarile boya yafları 
ve malzemesi de bulunur. ıf 

Kaylii ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlii ~ 
dbzen de maiazamızda ucuz bir fıatla ıatalmaktadar . 

.ı: Mau, kollu teraziler, kantar, htre, kılo ve metre 
it gibi ö lçü ve tartı d6zenlerlnlo pazarı da mafazamız· 1 dır. · 
ttı; Tütün fidan ve tarlalarile, meyva afaçları ve her 
it. türlü hububat tarlalarmda kullanılan ve randımanı 1 

1 
arttıran .. KiMYEVi RUS GÜBRELERİ .. nJ ıiz de tec· '°M 
rübe edtnlz, memnun kalacakıınız. ıı 

1 
Saraçlar Başında Hasan Cumalıo{jullar• 1 

Alma 1 Mehmet, lsmail, Abdullah 1 
Komisyonundan: ~~~~~~~~~~~~~il!. 

Balıkesir Askeri Satın 

Kepıüttekı birliğin senelik ihtiyacı olan 11 ton 11ğır ve- • l. l. l. l. l. l. 'l. l. 'l. l. l. l. l. 'l. l. 'l. l. 'l. l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l.4İ 
1a keçt veya koyun eu açık ekıııtme1e konmuıtur. ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

Hanglıl en ucuz olursa 20-6 9:.i8 pazartesi günü saat JIJ. ,... 
10 da o ctoı etin ihalesi Kor satın alma komisyonunda ~ K apif~/:. 700,000,000 Türk lirıası : 
yapılacaktır . Muvakkat temtnatı: Koyunun 330, keçinin 1'J y d / d 26 J Ş b Vı 24~ ve 11ğırın .. ,207 liradır. istenilen et• pey ıürüleblllr. 1'J .. ur çın e u e e fljans ,. 
Şartneme her ıün komlıyonda görülebtUr. Taliplerin mu 1'd Dunyanın Her Tarafında Muhabir/er :: 
vakkat teminat makbuzlarlle birlikte muayyen gün ve sa· ~ Her Ublü ztral ikrazlar· diğer bilcümle banka mu· P* 
atte komisyona müracatları. 1'/. amelert büyük ıubeleriode kiralı" kualar. 1* 

4 - 1 - 159 fd. lhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında ıkra- = 
fJ. miyeler. pir 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Eksiltmeye konulan lı: Balıkeılrde Çayırhl.ar Top· 
çu kıılası yolunun ıoıa haline ifrağı lnıaatı olup 23 Hazl· 
ran.938 tarlhtne rastlayan perıembe günü saat 10 da ıha · 

lesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık ekıiltmeye ko 

1'd ikramiye: Miklari: ikramiyenin llltarz: I'* 
~ ADEDİ LlRA. LlRA 'f* 
fd. 1 000 1 000 '* 
~ soo 500 ~ 
fd. 1 250 250 '* 
~ 10 ıoo ıooo ~• 
fd. 25 50 1250 '* 
"" 30 40 1200 '* 
~ 40 20 800 '* • '* 

nulmuıtur. 

2 - Bu ffln keıtf bedeli 5879 ltra 25 
kat teminatı 441 liradır. 

~ ·~ 0000 '* 
kuruı, muvak i Bu ~kramlyclu Jıer liç ayda. bir olmak .Lizere se· P* 

~ nede dorl df;f a bu miktar ttzerwclen kura ıle daiJıLı 1* 
3 -- Bu ite alt evrak ıuolıudır: 
A - Keılf hulaıa1ı . flyet bodroıu 

ve ma1zeme grafıklerl. 

~ lacaklır I'* 
metraj cetvellera ~ ilk kl'§lde I Eyllll 938 dedir. ; 

•••••••••••••••••••••••••• 
Balıkesir Askerlik Şubesi B - Husuıi ve fenni ıartnamelerle eksiltme ıartoa 

melerJ . 
C - Mukavelename örneği: lıtiyenler bu evrakı her 

ıün Vtllyet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa daire 
ılnde görebilirler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı gün ve saatte Bala· 
kesir Hükumet daireılnde Vilayet Daimi Encümen tara 
fmdan yapılacaktır . 

5 - Bu tıe girebilmek için ıertnamesinde yazıldığı 
veçhlle Nafıa Vekaletinden 938 yılı için alınmıı yol müte
ahhıtllk vesikasının veya eksıltmeden en ıon sekiz gQn ev 
vel Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden alınacak müteahhttlik 
veslka11nın ve muvakkat teminatın malsaodıiına yatırıldı 

iına dair makbuz veya ıayanı kabul banka mektubunun 
ibraz edllmeıl meıruttur . 

6 - lıtekltlerln yukarıda yazılı ıartlara uygun evrak 
ve vesaik ile birlikle muayyen gün ve Halle Halıkeıir Vı· 

layet Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur. 
4 - 1 - 161 

Başkanlığından: 
Yedek subay ve ukeri memurları senede bir defa yok· 

lamaya tabıdtrler . Bu yoklama btr ay devam eder. 1-6 938 
çarıamba ıününden baılıyarak 30 6 938 perıembe günü 
akıamı bitecektir. Şubemiz mıntıkuında ikamet eden bft· 
tün yedek subay ve askeri memurlar bu müddet tçlode 
yoklamalarını yaphrmak mecburlyetlndedırler. Şubemiz 

mıntıkıuına gelıpte kaydını yaptırmamıf vana hemen 
gelip kayıtlarını yaptırmaları; müracaat elmlyenlertn 1076 
numaralı kauunun maddelerine göre cezalandırılacakları 

tlan olunur 

Saht_bi ve Baımuharrlri: Balıke.tr Mebusu H . KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyerı: Vtliyet Matbnaaı - Balıl1eıir 


