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Atatürk Mersinde Büyük · Almanya, Bazı Kıtalarını 
Tezahüratla Karşılandı .. 1 Harekete Geçirdi .. 

- - ı - -
Bi1yiik Şef, Dün Akşam Üzeri MotörleDenizde ~ Çekoslovakya İhtiyat iki Kolordu-
Bir Gezinti Yaptılar. Hii.kumetimiz. Fransaya S · ı A h' A 1 ~ A 1 d 

Ve Milletler Cemiyetine Bir fVota Verdi.. SUnU 1 a t 1 na 1 .• 
Menin . 21 (A.A .) - Dün 

halkın coıkun tezahüratı 

ara11nda buraya gelm;f olan 

kü pcuta ile buraya gelen ı nota vermtıttr. 
Şamda miinteıir Elkabeı İıtanbul, 21 (Huıuıi) Vahim Bir Safhada Bulunan Miinasebat Do

layısile İngiltere izahat Talebinde Bulundu. 
Atatürk, akıam üıtü motörle 
denizde btr ıezlntl yapmıı· 

lardır. 

ıazetealnln Ankaradan ala- Ankaradan buraya gelen 
rak neırettiği bir habere habere göre hlkuııoetlmlz 

H Fran11zların Hatay tnUha· Ankara, 21(A A .)-Bugün 
muhtelif menablden alınan 
haberlerde Almanya- Çekoılo· 
vakya münuebatanıo ıergto 

bir ıafhaya girmekte o lduğu 
bildirilmektedir. 

Çekler ik i ihtiyat kolor
duyu aillh altına çağarmıı 
tır . 

Meninliler, Büyük Şefin 
ıehlrlerlne vermiı olduiu 

ıeref ı dün ıece biiyük te
zahOratla kutlamıılardır . 

Antakya, 21 (A. A.)-Dün 

göre, Türkiye hükümetl a 
taydaki ıeçlm etrafında ya· 

Palan yolıuzluklar ve Türk 
lere kartı tatbik edilen taz 
yık ve tedhıı harekett hak
kında Milletler Cemiyetine ı 
ve Fran11z hükumetine birer 
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i Misafir Nazır Şehrimiz Y o · ı 
1 lu İle Bandırmaya Geçecek 
• • • • • • • • 

Orgeneral Mariç Yarın lzmirde Buluna 
rak Askeri Müesseseleri Gezecekler .. 
Doıt ve miitteftk Yugoı · 

lavya Harlye ve Bahriye Na. 
zıra General Marlçln refakat· 
larında Bayan Marlç oldutu 
halde yar1n Eıklıehir yolu 
ile lzmtrde bulunacağı ıe · 
len haberlerden anlaıılmak 
tadır . 

Doıt Yuıoılavyanın deler 
lı kumandan ı; lzmlrln mu1ı· 
telif yerlerini ve aakeri mü 
e11eeelerl ıezdıkten, tayare 
dafl toplarıaın atıılarmda 
bu 1 u n d u k t a n ı o n r a 

ıala günü lzmtrden ayrıla -
caklardar 

Mtıaflrimi~ aynı gün lz 
mirden trenle Bandırmaya 

ıelecekler ve vapurla lstan· 
bula avdet buyuracaklardır . 

Böylece müttefik ve kar 

deı Yuıoılavyanın Bahriye 

ve Harbiye Nazırını Ralıke 
ılrltler de ıelimlamak f ıraa 
tana kazanacaklardır . 

Mtaaflr Nazar, gece lzmlr· 
den hareket edecek ve saat 

9 da Bandırmada buluna · 
caktır Buna nazaran huıuıi 

tren talı gün6 ıehrimlzden 

aaat 7 yıe doğru geçecektir. 

Z i a r at Memurlarının 
Terfii ne Ait Kunun .. 

Zirut lıkınhğı mııurlınmn t11fiine ıit kanunun 111-
ııkkıt ~irinci mıddısinin tıt~i~ ııkli tıı~it a~il~i. 

f laanı Bakanhlı; Ziraat 
Bakanlıiına alt vazife ve 
teıktlit kanununun muHk 
kat birinci maddeılnln tat · 
bık ıekllnl teıblt etmlttlr · 

Btrlncl muvakkat madde; 
bu kanunun yürür16ie glr 
dlfl tarihte merkez ve vtli 
Jetler maaılı kadrolarında 
IDGıtahdem olup me1lek tah 
•lllnt lıttirmlı bulunan bü · 
lGn memurlar, bulundukları 
derecede barem kanununun 
J6r6rl616nden ıonra kaç ter · 
fi tn6ddetl ıeçlrmlılene her 
lerf l müddeti için bir derece 
heaablyle bir def aya mahıuı 
olmak Te ehliyet aranmak 

Gandi 
Londraya 
Gidiyor .. 

kaydile terfi ettirilir, denili· 
yordu. 

Bu hükmün tatbtklnde 
muvakkat maddenin ıumu
lüne giren Ziraat Bakanlıtı 
memurlarının barem kanu 
nunun yürürlüjündeo sonra 
geçirdikleri terfi müddetleri 
ne ıöre Ziraat Bakanhtı 
vazife ve teıktlit kanunu · 
nun neırt tarıhinde aldıkları 
maaıların mı , yokıa barem 
kanununun yürürlüfünde al 
makta bu\unduklar1 maaıın 

mı eaaı tutulacaiında tered
d6t edllmlıtl. 

Bu vaziyet üzerine ftnanı 
8akanhiı Dl•anı Muhuebat 
ile temaa etmlı ve bu mad
denin tatbık ıekll eıa1larını 
teıblt etmtıttr. 

Bu eıaal.ra ıöre barem 
kanununun neırlnden Ziraat 
Bakanlıfı teıkillt kanununun 
y6r6lüjiine kadar terfi ede 
memtı olan Ziraat Bakanlıiı 
memurları kadroları mtlaald 

bata münaaebetıyle yaptık . 
ları tahrikatı adını adım 
takip ederek icap eden ted. 

blrl~rl almaktad1r. ..franıa 

bütün taahhütlerlni ıf aya 

mecburdur ,. Lenilmektedır. 

AtatiJrlıle ln
Kralı giltere 

Arasında Tel-
graflar. .. 

Almanya - Çekoslovakya 
hududunda. bazı Alman kı 
talarmın hareketi endtıe 
uyandırır m ıı hlyette görül · 
mektedlr . 

lnıtltere hükumeU buhu 
ıuıta Berlioden iza hat lıte 

mittir. 
Berlın , 21 (Radyo)- lngll

tereoln bura ıeftrl Nevll 
Hendenon; bugün hariciye 
nazare tlne gıderek , müıte 

far doktor (Veyaaker)I ziya-
======== 

Türk - İngiliz Dostlu
ğunun Tezahürleri .. 

türkün doğumlarının yıldö un aze e er aı ve ı ımızın 

ret etmlt ve Almanyanın , 

muhte!tf hudutlara aaker 
yıidığ ı hakkındaki haberle 
rtn , ne dereceye kadar doi · 
ru olduğunu anlamk iıtemtı · 

tir 
Müıteıar (Vey1aker), bu 

huıuıta erkinıharblye ile 
konuıtuktan ıonra cevap 
•ereceilnl ıöylemtıti r 

loglllz ıef iri ayrıldıktan 
az bir zaman "onra m6ıte · 
far (Veyaaker), Alman or· 
duıunun , a ra11ra yer deilt· 
tlrdijjnl ve ıayiaların , bun· 
nan galat oldujunu, anor 
mal hiçbir vaziyet mevcut 
olmadıiına loıılız ı~flrlne 
btldirmlıtir. 

Ankara, 21 (A.A.) - Ata· ı Büf.n G t [-8 k ·ı · · · 
nümü münaaebeuıe ın,aıtere Parti Grubundaki izahatından •=========-====== 
Krah Jorj ile Atatürk ara- 1 . Tohumluk' 
11nda ••mimi tebrik ve te . Sitayişle Bahaediyorlar •• 
ıekk6r telırafları teati edil- Londra. 21 (A.A ) - Baı· ıarkta ıenelerdenberi eulh 
mittir. vekil 8 . Celil Bayar1n Par· ve lıt lkrar amili olan Tür· lırclın 11 ııtildı ıı~ıil 

edilcek .. Rayştağ 

Mıcllıi yıkmda içlimıa 
dıııı adilıcık. 

Berlln, 21 (A.A.) - Siya 
ıi mehaf ıl Ra yttaiın ya-

kında 1 ç t 1 m a a d a v e t 
e d t l m e ı 1 meaeleıl hak -

kında ıüphe 1 z ha r etmek · 
tedlr. Halihazırda. Obenalz-

bergdeki maltkineılude bu -
lunmakta olan 8. Hitler pa· 

zarteıi ıünü Berline gelecek
tir . Führerln halk otomobil · 

Jeri imal edecek olan fal· 
lerabel fabrikalarının temel 

taıınan konulma11 münHebe
ule bir nutuk aöylemeıi 

muhtemeldir. 

Sanat Okulları 
Sergi•i Açıldı. 

Ankara, 21 (A.A.)- Bu · 

gün burada Kız Enıtltülerl 

ve Sanat 

açılmııtır. 

okulları ıerglıi 

ti Grubunda, lngaltereden k 1 Y e hOkumeti~e mali 

h 1 dil k d h k ı. yardımda bulunu .maaından 
Jıtl ıa e en re 1 a •ID· 
da •ukubulan beyanata etra · 
fında bütün gazeteler, taf 
ıtrlerde bulunmaktadırlar. 

dol11 yı lngiltere hükü metinln 
hareketi takdir edı lmekte Muhacir ve muhtaç çift· 

Taymtı ıazeteıi bu me
ıeleye tahılı ettiği bir ma · 
kalede Balkan ve yakın 

ve bu muvaffaklyet' i müza- çllue öd6nç tohumluk ve 
kerenln Türklve ve İngiltere yemlik dajıtılmaaı hakkın
arHındak i iyi münuebatı dakl kanun mucıbince Ziraat 
tak•lye ed~c~ğlntn muhakkak Banka1t tarafından dağıtılıp 
elduğunu yazmaktadır belli mGddet içinde paraları 

Roman ya Başvekili 
Dün Varşovaya Gitti.. 

lahıll edtlemiyen tohumluk 
ve yemlik bedellerine alt 

borç ıenetlerl malıandıkla

rına devredılmıı ve yeni bir 

kanun ile borçların tahıil 

ve tak ibi için yeniden mOd · 

det tayin edilerek ıenellHln 
Ziraat Bankuına devri ka· 
rarlaımııta . 

------ - ----
8. Miron lristıa; Çekoslovakya mesılısi etrıf mdı Po-

lonya dıvlat a~ımlırile gorüııelardı bulunıcık. 
Bükreı, 2 l (Radyo) -

Baıvektl Mlron Krlıtea , po · 
lonya Ortodokı killıeıt mü 
meaalllnin ziyaretini iade et· 
mek ve Polonya rlcaltle 
konuımak üzere dün gece 
Varıovaya hareket etmiıttr . 

Mlron Kriıteanın refa ka-
tlnd.. Polonyanm RCikreı 

maalabataüzarı Kont Punlı 
ki ile huıuıi katibi ve daha 
bazı yüluek memurlar bu · 
luomaktadar. 

Mtron Krlıtea, 

ıonra Varıovayı ve 
Luçtan 
Kara· 

kovlyayı ziyaret edecektir. 

Pariı, 21 (Radyo) - Baı · 

vekil Miron Krlıtea, Var 

ıovaya muvaıalat etmlt ve 
meraılmle karıılaomııtlr. 

Mtron Krtıteanın; Polon· 
ya tle Romanya araaında 

mevcut olan aakeri ıttıf aka 

binaen, Polonya rlc a l ıle Çe 

koalovakya meıeleıi etrafın 
da konuıacağı ve Polonya 

nın bu huıuıta ne düıündii 
iünü anlama k illlyeceil 
ıöylenlyor . 

Bazı mal aandıkları •ade · 
ıl bltmlt bulunan ıenetlerln 

ladeılnde lırar ettikleri vtı 

bazı malaandıkla'ı da bu 

ıenetlerln geri alanabilmeal 
için bankadan izahla bordro 
•ıtemltlerdir 

Devlet Adamlanmızın Polonyada 
Belgrad Ziyareti Etrafında 

Yugoslav Gazetelerinde 
Mü~hiı yıngmlır oldu. 

Finanı Bakanlıiı bu vazl · 
yeti tavz ihe lüzum ıörmüı 
ve def tardarlıklara yeni bir 
emir göndernıtıtlr. Bu emre 
göre muhacirlere, mllteclle 
rf! ve nakledilenlere dajıta -
lan buiday bedt!llerinden 
dalatma tarihinden itibaren 
beı ve mubta ç çıf çllere da · 
tıtalan buiday bedellerinden 
kezalik bu tarihten itibaren 
üç ıene ıeçmlı l:ulunaa ae· 
netler Ziraat Bankaaına ia
de edilmtyerek mal ıandık
larınca tahıll edtlecektır. 

Londra, 21 (Radyo)-Hlnd 
lideri Gandlnln Hındtıtan 
itleri halclcında lnglllz rica 
itle mGhlm konuımalarda 
bulanmak üzere yalnada 
laarara k•lecelt elylealror 

olmak ıartlyle iki derece yu· 
karıya terfileri hal inde ikin· 
el derece maaıla11nı, derhal 
üçüne& derecye terfileri ha· 

DikkateOeğer Noktalar 

V arıova, 21 (Radyo) -
Polonyanın Voyvod ve Bı. 
yallı1on ıehlrlerlnde mGte 
addtt yanıınlar çıkmııtır. 

Son dakikada alınan ha· 
herler; bu yanııolar netice· 
ıtnde iki yOz ev yandıjın1 

btldtrmlttlr. 

Eıkl kanunla iki ıene va · 
de ile vertlmlı ve ıon ka · 
nunun yiirOrlüie ıırdljl ta · 
rıhte tahıll edtlmemlı olaa 
bufday bedelleri daha iki 
ıene m6ddetle Ziraat Ban
kaıınca tahıll edilecektir. ( Sonu lklacl .. ,fada ) 

Gazetelerin mutalealarını ihtiva 
eden yazalar ikinci .. ,fadadar. 
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SEHiR HABERLERİ ' -Baıvekilimlz 8. Celal 
Hayarm Belgrad ziyareti bak.' 
kındakt Yugoıl" v gezetele 
rlnin neıriyatı bundan ev
v~lkf sayılarımızda veril
mitti 8. Ce!al Hayarm Belg
raddan ıtyralıımdan sonra da 
Yugoslav gtszetelerlnln net 
riyatı devam etmiıtir . Bu 
neıriyatı kronolojik bir tarz. 
da takip ettlilmlzdeo, bu -
rada görülecek neırlyat 
gazetelerden bazılarmın geç 
ge1miı olmalar1ndan ileri 
gelmlıtir . 

Zağrepde çıkan "Obzor., 
gazetesi üçüncü ıay

f asmda devlet adamları

mızın Belgraddalu ikamet · 
1erfne dair olan tafsılah ve 
Baıvekillmlztn Belgrad rad
yoıunda söylediği nutkun 
hulisuını vermektedir. Ma 
kale ve mutalea yoktur. 

Beliradda çıkan "Polett
ka,, ıazetesl bütün üçüncü 
ıayf a1101 Batvektlimlzin 
Belgraddaki ziyaretlerine , 
ıeref ine vertlen ziyafetlere. 
ve meraalme dair tafsilata 
ve kendilerinin " Avala ,. 
ajan11na vaki olan beyanatı· 
na tahıta etmlttlr. Bu haber
ler aratında Baıvektllmlzin 

Belgrad hayvanat bahçeaini 
zlyaretloe dair olan bir re
ıim vardır. Makale ve mu
talea yoktur. 

Belıradda çıkan "Pravda,, 
gazeteıl Batveldltmlzln Bel· 
grad ikametine dair olan 
tahtlatı birinci sayfa11nda 
kırmızı manıetlerle tebarüz 

• ettirerek neıretmektedır. Ma· 
kale ve mutalea yoktur. 

Yarı reamt "Novoıtl,, ıa· 

zetesl blrluct 1ayfa11nda 
Belgrad konuımalarına da· 
tr olan reami t e b l i i l 
• Türkiye ile Y•ıoılav -
ya ara11nda tam mutabakat 
ve •Balkan devleti eri teaanü
dü,, ıerlevhaları altında; Ba · 
yan Bayarın Belgradda ço· 
cuklar yurdunu ziyaret etti · 
il hakkındaki btr telıraf ha
berini de ikinci tabı ara11n
da ıekizincl ıayfaaında net · ı 

retmektedlr. Makale ve mu· 
talea yoktur. 
Yarı reımi "Vreme,. gazeteıi 

birinci ve üçüncü ıayf alarıoıo 
baı!ıca sütunlarını Bat ve ki 
limizln Belgrad l..onuımaları 
bakkmda neıredilen ve "Bi
tün meselelerde tam muta
bakat,, ıerlevhrua ahında 

baahğı reımi teblfie ve Ba, 
vektlimtzln .. Yugoslav Radi 
kal Bir lifi" merkezini ziya· 
reli ve Belgraddan ayrddık 
lan zaman yapılan merasim 
ve tezahürat tafailatıoa ta h · 
ılı elmittir. Gazete aynı za. 
manda Belgrad ziyaretine 
müteallik bazı güzel reıim 
lerf de derceylemektedir . 

Makale ve mu1alea yok 
tur . 

Yarı reırni .. Vreme.,gazeteai 
üçüncü sayfıaaında Baıveki 

lımlzln Sof yadan mürurları. 
Kral Borlse mi saf lr oluıları, 
Kral Borlıln Ba§vekılimize 
ve ref ıkalarma bir portre 
hediye ettikleri haberlerini 
tebarüz ettirerek neşretmek 
te ve bu münasebetle "Dneı,. 
gazetesinin Türkiye Bulga· 
rlıtan münasebetleri hakkın 
da ne§rettlğl dostane bir 
makalenin huli.ııasıoı ver 
mektedlr. Aynı gazetede Yu · 
gosla vva merkezi matbuat 
büroıu ıefı tarafmdan Türk 

ıazeteclleri ıereflne verilen 
veda ziyafetinin tafstlall var 
dır. Makale ve mutalea yok
tur . 

"Paletika,, gaztteıi üçüncü 
sayfasında Sof yada Baıvekilt
mize kartı yapılan parlak 
merıulmin tafsllahnı vermek 
tedlr. Makale ve mutalea 
yoktur. 

Belgradda çıkan · Pravda. 
uçuncü 1ayfa11nda reı· 
mi tebltii ve Batvektllmizln 
"Avala.. ajan11na beyanatı. 

nı, dördüncü ıayfaamda da 
devlet adamlarımızın Sofya· 
da Kral Borlı tarahndan 
kabulleri haberini vermek· 
tedir Makale ve mutalea 
yoktur . 

"Yugoılav Radikal Birliği,, 
partisinin reımi organı "Sa-
m o u p r ava ,, gazeteıi 

B a ı v e k i l 1 m i z 1 o bu 
parti merkezini ziyaretleri 
haklnndaki gayet uzun taf· 
ılli.th ve bu münasebetle 
ıöyledlkleri ıözlerl birinci ve 
ikinci aayfalarında fevkala· 
de tebarüz ettirerek neıret· 

mektedtr Makale ve muta 
lea yoktur . 

Yarı reımi "Vreme,, ga· 
zeteıt lıtanbul muhabirinin, 
Baıvekll B. Celil Bayar 
ve Hariciye Vekili Dr. 
B T evflk Riiıtft Ara11n 
lıtanbulda istikballeri hak· 
kında telefonla verdlil laf 
ıllitı neıretmektedir. Maka
le ve mutalea yoktur. 

Yarı resmi w Novoıtl,, ıa

zetesi u~uncü sayfasında 

netretttği bir Cenevre telg· 
rafında Belgradda Baıvekfli
mlz ile Yuıoslevya Batve 
kili araunda vuku bulan 
konuımaların ve dolayfıtyle 
Balkanlar vaziyetinin Cenev· 
rede büyük bir alaka uyan-

dırdığı bildirilmektedir. Ay· 
m sayıda Baıvekillmizln Ra· 
kovttza tayare fabrikaları· 
nı ziyaretine dair olan bir 
resim vardır. Makale ve mu 
ta lea yoktur 

Yan reımi "Novostl., ga. 
zeteıl üçüncü ıayf ada Bat 
vek&limlzln .. Yugoslav Radi 
kal Birliği., pa rtlıt merknt -
nl ziyareti hakkındaki taf
silatı ve bu zfyarde müte-
allik bir rcami ncıretmekte 
dir. Makale ve mutalea yok-
tur. 

Belgradda çıkan "Pravda,, 
gazetuı üçüncü sayfaamda 
Türk rlcaliotn Sofyadan mü 
rurları miinuebetiyle Baı · 
v ekillmizln ve Bulgar Baı 
vekilinin verdikleri beyanat · 
lara neıretmektedir. Makale 
ve mutalea yoktur 
Zağrepd" çıkan "Obzor .. 

üçüncü sayfa11nda Türki)'e 
devlet adamluımn Belgrad 
dan müfarekatlerl. Baıvekf 
llmlzln " ~vale .. ajansına 
beyanatı hakkındaki telgraf 
haberlerini ve Belgrad ko 
nuımalarına dair resmi teb· 
lığio metninı neıretmektedır. 
Makale ve mutalea yoktur. 

Yarı resmi "No vostl ~ gaze 
tes l üçüncü savf aaında devlet 
adamlarımızın Sofyada kal
malarına mütf!alllk h'lberle· 
rl " Türk devlet adamları 
Kral Aorlsln mlı!afirt .. ser· 
levhası altında tebarüz ~t· 

tlrmektedtr. Makale ve mu
talea yoktur. 

• Poletıka.. Batvektlımlzfn 
İıtanbulda ilttkbalt ve mem· 
leketlmiz matbuatının Türk 
Yugosla v dostluğu hakkın· 

dakt yazılarına datr Anado 
lu Ajansı tarafından veril 
mit telgraf hl\berlerini neı 
retmektedlr. Makale ve mu· 
talea yoktur. 

19 Mayıs Her Yerde 
Heyecanla Kutlandı .. 

--- ----
8 ütün kazılar~a gençtik ~ayrımı spor göstarilerile hı

reretii bir ıekil~a geçti. 
Balyada: :1~z:~:.~lan kaymakam teb 

Balya, ( Huıuıi ) - Saat 
tem 14 de Cumhuriyet ala · 
oma toplanmıt olan mektep· 
iller, ıporcular ve diğer te 
ıekküller yerlerini aldıktan 

ıonra Atatürk anıtına ıpor· 

cular , mektepliler ve C 
H Partlıi tarafından çelenk-
ler konmut ve oradan 
ıpor alanma gtdılmtıttr . 

Spor alanmda her teıekkül 

yerlerini almıt ve saat tam 
14 30 da bandonun lıttklil 
martını çalmaıtle ıpor ala· 
nına Türk bayraiı çekilmlt 
ve bu merasimi müteakip 
Kaymakam B. Hakkı Ôney 
ve sporcu bir genç 19 Ma
y11 gününiin tarihi kıymetini 
ve ıporun, bir uluıun beden 
kabiliyetini ve karekterlnl 

yiikıeltmek huıuıunda ve yurd 
sevglıfnde oynayacağı rolü 
tebarüz ettiren ıöylevler ver 
mlılerdır. 

En sonra da ldmanyurdu 
ile Y enidoğanspor kulubü 
ekıeniz mahiyetinde karıı · 
laıtılar. 

Gece de çocuk baloıu ve· 
rlldı ve çok ıüzel geçti 

Havraddı: 
Havran, ( Huıuıi ) _ 19 

May11 etine ender raatlaoa · 
cıık btr tekilde kutlandı. 

Nahiye Müdürü B. f uat Gün. 
verdlil heyecanla bir bttabe 
ile bQyük günün kudılyetinl 
anlattı. ve çok alkıtlandı . 
Daha ıonra da Doktor B 
Nuri ıençllğin hlılertne ter
cüman oldu. 

Ôjleden ıonra ıahada 
atletizm, koıu, müsabakaları 
yapıldı. 

Edrımitte: 
Edremit, (Buıuıl) - Ed· 

rem it 19 Ma y111 büyük coı· 
kunlukla kutlandı. Güzel 
kuaba ıabahleylo erkenden 
bayraklarla donahlmıtlı. 

., 
?~ 1 ı ~ . • . ' ~ .. ' ~ ~ı ~~· ' ' • re: • 

, 
ilkokul öğret- Bir Tah•ildar 
menlerinin top- Hahkında Me-

lantısı.. ni Muhakeme 
Dün merkez ve merkeze 

bağlı köy ve nahiye ilkokul 
ölretmenlert KülUir Direk 
törlülünün daveti ile 6 Eylul 
ilkokulunda umumi bir top· 
Jantı yapmıılardır. 

Kongre 6 Eyl6l Baıöiret 
meni B. Siiat tarafından 
açılmıı ve kongre baıkanlığma 
Dumlupınar Baı öfretmeni 8. 
Cevdet Demiray ıeçilerek dt · 

rektörlOğün tedrlıata, idare it· 
lerlne ve öğretmen teıekkül 
!erine dair bazırladıiı ve ev· 
velce bildirdiği ruzname üz~. 
rine gôrOtOmelerde bulun
muıtur Toplanhda bir çok 
öğretmenler söz alarak mub 
telif faydalı kararlar veril. 
mit Ye b1lha11a "Ôğretmenler 
Yardım Sandığı,. hakkında 
bazı eıaslar teıblt edllmtıur. 

Üç · aaat kadar devam 
eden kongreye 84 öfretmen 
JıUrak etm•ıttr. 

Kararı. 
Gönen, 21 (Huıuıl) - Bir 

ay kadar evvel bir haciz yapı
lırken ölen ve muayene neti· 

cesl kalb aekteılnden öldü~ 

ğü anlatılarak gömülmesine 

izin verilen, bilahare tek
rar kardeıt tarafından tah 

sildarın öldGrdüjü iddia edıl. 

diil için muayene edilmek 

üzere mezardan çıkartılan 

Muratlar köyünden Y akup 

oğlu Azizin tee11ür Ye heye

candan öldüğü ikinci doktor 

raporile de aablt olmuıtur. 

ldare heyeti de, müteaddit 
toplantılarda bu öllmde 

tahılldarm bir ıuçunu ıör 

medığlnden İnentmuha
me kararı vermlf ve ala-

kadarlara bunu btldirmttUr. 

Ziraat Memurlarının 
ine Ait Kanun 

Terfi-

raat Bakanlıfı memurlarının 
terfileri hakkında yapacak
ları muameleyi btldtrmtıttr. 

Bundan ıonra mektepliler 
muhtelif spor hareketleri 
yapmıılar ve mekteplilerin 
ıpor hareketleri bittikten 
ıonra Halkevl ıporcularile 

Balya Spor kuhib6 aruıoda 
voleybol maçı yapılm111 
10·10 na berabere kalmıılar · 

dır. Bundan ıonra 100 met 
re ıürat koıuıu yapılmıt, 

koıuda Niyazi Barlah bl · 
rJnci ve Mehmet Çalhıtklncl 

gelmltlerdlr. 

ldmanyurdunun tik reiı 
!erinden 8. Faik Barım, 
dahai,ıonra B. Tek.in büyük 

1 

günün heyecanın1 yaıattılar 

( Battarafı birinci ıayfada ) 
linde lıe ikinci derece ma 
aılerını alıp btr terf t müdde
ti geçtikten ı~nra da üçün
cü derece maaaılarmı ala -
caklardar. 

Teadül kanununun neırin 
den ıonra ve Ziraat Bakan 
hiı teıktllt kanununun net 
rinden evvel terf f etmlt olan 
memurlar kanunen muayyen 
olan müddeti doldurmuılar. 
aa, üçüncü mafevk derece ma. 
aıını alacaklar, bu müddeti 
doldurmamıılana bu müd. 

Buna tıöre barem kanunu 
nun yürlrlüğe ıirdığt tarihte 
memurlann aldıkları maaı 

miktarı esas olaca_khr. Ba
rem kanununun yürürlüğe 
glrmeıinden ıonra memurl· 
yete girenlerin tik defa ta· 

Kotu bttukten sonra Hal
kevl ıporcularıle Balya Spor 
kuhibü ara11nda futbol maçı 
yapılmıf, her iki taraf da çok 
enerjik ... oynamıı ve neticede 
Balya Spor kuhibü t . ı mağ 
lüp olmuıtur. 

Vakit geç olmuı ve proi 
ram da bıtmlftlr 

Gece de Halkevtnde muhtelif 
ıpor eğlencelerı yapılmıı ve 
Balya, 19 May111, büyüklü · 
ğü ıle .mütenaaıp hareketli ve 
coıkun bir bayram tezahü 
rünü yaıamıttlr. 

Gönende: 
Gönen, (Hususi) 19 

Mayıs her yerde olduğu 

glbi, Gönende de büyük le 

zahüratla kutlandı. Tören 
hükümet önünde yapıldı. 

Bılahare Cumhuriyet ala 

nma gidilerek Atatürk büs
tüne ol< ullar, teıekkütler ta 
rafından çelenkler kondu 
ve spor alanında ıpor

cular tarafından istiklal 
martı ıöylendikten sonra 
müsabakalara baılamldı 

100, 200, 4000, 800 met
re lrnıuların birinci ve ikin· 
ellerine madalyalar verildi , 

i~manbirliöi Başkanhğm~an: 
24-5 938 Salı günü ı.kıa · 

mı saat 20 de Halkevinde 
Btrlıiımlz kongresi yapılaca
ğından sayın üyelerimizin 
teırıfleri rtca olunur. 

Saat 14 de ortaok<1l iz· 
cllerl, atletler, ldmanyurdu 
takımı ve diğer gençler, 
kalabalık bir halk futbol 
ıahuına geldiler. 

Ortaokul talebeıinin ıpor 
hareketleri çok beğenildi, 

ve muhteltf müsabakalar 
yapıldı. 

BJr talebenin söylevi ve 
8 . Ruhi Nacın in 19 Mayıa 
hakkıodakı ııiri alkıtlandı. 

Gece her taraf bol ıtık!a 
aydınla h ldı. 

Halkevlnde de güzel bir 
müsamere verlldı 

17 Yaftndaki 
erkeklerin ka
çırdığı kızlar. 

Son günlerde üç luz ka 
çırma vaka11 olmuıtur: Hür~ 
haniyeoin Şarköyündeo Ab-
dullah kızı l 8 yaıında Gül 
ıüm , annesi ıle birlikte pa 
zardan köylerine döoerktn 
Şarköy ile Börezlıköy ara11n 
da ŞHköyünden 1 1 hmet 
oğlu l 7 yaılarında Mehmet 
önlertoe çıkmıı ve kızı zorla 
alıp götürmüttür. 

Balyanın Orhanlar naht 
yeslne bağlı Değirmeodere 

köyünden Tabir oğlu Mu· 
harrem bu köyden Mus· 
ta fa kızı 18 yaılarındaki 

Gülüzarı, Btğadıcm Adalı 

köyünden Hahl İbrahim kı 
zı J 4 yatlarında Münireyi 
de yine bu köyden Alt oğ 
lu 17 yaılarında ·Mehmd 
ve Kerim oğlu 16 yaılann
da Kamil kaçumıılardır. 

Üç kız kaçırma vakası 
bı:ıkkında da takibata baı 

lanmııtır. 

• 

detl doldurduktan sonra 
üçünücü derece mafevk ma · 
atını alabileceklerdir. 

Yükıek mektep mezunla 
rıodan kadro darlıiı dolayı· 
slyle 20, 22 ve 25 lira maaı 
la tayin olunanlarm bu mll-
aılarda geçirdikleri müdde
tın kanunen ilk maaı olarak 
müstehak oldukları 30 lıra 
ile geçtrilmlı gibi addolun 
maları ve terfilerinde ka 
zanacaklara derecelerın buna 
göre gozonune alınma111 

tefalr yoluyla halledilecek 
blr mesele olarak kabul 
edilmiıttr . 

finanı Bakanlığı bu hu · 
susta df'fterdarlıklara yap 
tığı bir tamım ile muvakkat 
madde ıumülüne giren Zl 

Halkevinde ge
ce bir temsil 

verildi. 
llalkevi temıil kolu "İkiz 

ler,, adlı üç perdelik 
komedeyi akıam da tem 
ıil etmittlr Temsilde büyük 
bir ka labat.k hazır bulun 
muıtur . 

. 
Gençler "lktzler,,i dığer 

bütün oynadıkları temsiller 
de olduğu gibi, muvaffa 
kiyetle baıarmıılar ve gden 
ine ı y i bir eece geçirterek 
ııık sık a l kış l anmıtlardır 

T enısılde rol alan gençlerden 
bılbuıa Muammer, Şefkati, 
Mümtaz. Hüly1'. Hadiye, 
Mehmet ve Macide çok be· 
genilmiılerdır Geçlerı tebrik 

0

ederlz 

yin edıldlklerl maaı derecesi 
terfilerinde gözönüne alı-

nacaktır. 

Alabıleceklerl maaı dere
cesinden daha aıağı derece 
ıle bareme ithal edilmlf olım 
memurların terfilerinde ala
bilecekleri derece maatı de· 
ğıl, fillen aldıkları maaı ea 
aı tutulacaktır. 

z.,aat Bakanlıiı l~tktllt 
kanununun tatbikine kadar 
hiç terfi etmemiı olan me· 
murlar, barem kanununun 
yürürlüğünden itibaren kaç 
terfi müddeti geçhmlt11e o 
kadar yüksek dereceye ter 
fa edebileceklerdir. Yalnız 

baremin tatbikinde almıı 
oldukları maaıa göre. yalnız 
ıki derece mafevk m11aı ala
caklar, üç derece mafevk 
maaıının verilmesi ise ıkı 
derece yüksek maaıta btr 
terfi müddeti geçlrmlı bulun· 
malarına bailı olacaktır. 

Barem kanununun yürür· 
lüğünden ıonra aldıklan ma-
aıtan bir dere'ce yükseğint: 
terfi edenlere, bu derecede 
ki terfi müddetlerini doldu 
runcıya kadar eıki maaıla · 
rının verllmestne devam olu 
nacaktır. 

Barem kanununun yü 
r Ü r l Ü ğ Ü n d e almıt 

oldu klan maaıa göre 
Ziraat Bakanhiı teıkilat ka
nununun tatbikine kadar ilıı.i 

derece terf t eder ek bu dere · 
ce maaıını alan Ziraat Ba · 
kanlığı m~murlarına ancak 
iki derece mafevk maatı 

vertl~bilecek ve bu memur 
!arın vaziyetı muvakkat 
madde hükmünün ıumül\i 
dııında kalacaktır. Bu me-
murlar barem kanunu hü
kümleri datrulnde terfi gö 
recekler ve maaf alacaklar
dır. 



Hukuk Sütunu: Edremit nüfus 
HUKUKİ BAHİSLER.. manıuıluğundan: 

Batıl olan Evlenmeler: (Mutlak <2i4~r:~;~!0 e~;:;:01~~:.~~ 
B ti ~ S b [ : \ •e mezkur köyde oturan 

U an e ep eTl.J Aılyeden doğma Muıa kızı 

Evlenme; cinsiyetleri muh 
telif iki kimıen l n teııı ettik
leri hukuki bir birlik •e 
mOtterek bir hayat olup bu 
da tarafların neticeyi m6d
rtk, akıl hHtalıiından •e.ka
nunuo menettljl ahvali sa 
treden aallm olarak rlza ve 
mu•afakatlaranın inzimamı 

tle memuru mahsusu ve iki 
tah ıt huzurunda yapılan bir 
akit ile ha11l olur . Bu akit, 
ukudata aalreden farklı ve 
ayrıca uıul ve ahkama tabi
dir. Kanunun menettiii ah 
val ile yapılan akitler batıl · 
dır Netektm kanunu mede 
nlnln < Aıaiıdakı hallerde 
evlenme batıldır). Baıhiı 
altında bulunan l 12 ocl 
maddesi; 

1 -Karı ve kocadan bir\ 
e•lenme merasiminin terası 

zamanında evli ise, 

2 - Karı ve kocadan bı · 
rl e•lenme merasiminin lc-

raıı zamanında bir akıl haa 
tahfı, veya daimi bir ıebep 
neticesi mümeyyiz dejtlıe, 

3 - Karı ve koca arasmda 
lıanunen memnu btr derece· 
de kan veya sıhriyet hmm 
lıtı •araa .. 

lıte kanunun tarif n 
ta valf ettlfl Qç •ebt-pten 
blrlılnln me,·cudtyetl ıle ev 
lenemlyeceklerl gibi her na 
sılaa vaki olan e•lenme de 
batıldır . 

Bahl olan evlenme hak 
kandaki tıbu dördüncü faııl 
da iki kayıt mevcut o 1up 
biri, yani muhakkak ve mut-
lak surette batıl , diğeri de 
nltbi , yani nlsbeten but lin-

YAZAN: ve Arif karısı Emetullahın 
Avukat Kasım Sami Paylı Edremit aaltye hukuk hl 

60 - kimliğinin 26 4 938 tarih 
izahat verilecektir. Burada ve 487 186 sayıla llimile Is 
yahnız fU kadarcık arzede minin Emine olarak tashih 

edtlm tı olduiu ilin olunur 
yim ki, mutlak butlan ile n tsbi 
butlan arasındaki farklardan M Edremldln Tuzcumurat 

mahallesinde (344) sayılı 
blrlıi de mutlak butlinda mü- evde kayıtlı •e Zeytinli 
ruru zaman lddtaaı dermeyan köyilnde oturan ölü Dudu 
olunamıyacafı gıbi , taraflar dan dofma ölü Mehmet kı· 
dan btriılnln vefatı üzerine zı ve Muharrem kar111 Ze 
•eresealnln de davaya hak- l thanın Edremit a1llye hukuk 
kı derkir iken nltbi butlan biklmlıfl nln 26.4-938 tarih 
da altı ay ve her halde ev· ve 486-185 say ı h ilimlyle 
lenmeden itibaren beı sene gi . isminin (Zehra) olarak taabth 
bi, dava hakin bir müddetle edilmlf olduğu ilin olunur 

mukayyet ve binaenaleyh cesl mümeyyiz bulunmama 
mGruru zamana tabi bulun sı gibi haldir. 1tte bu da ev· 
ması ve 127 ncl madde mu lenme için llzımgelen ıeraltl 
clblnce de davanın reıen kaounlyeyi gayri cimi ve 
miraıcılara intikal etmlye· sıhhatı oiklha mant ahval· 
ceğl ve ancak açılmıı olan den olmakla mutlak butlan 
da•aya devam edebilecekle· katdeılne tabidir Çünkü ev 
rl gibi ıebeplerle aralarında leome ; cinsiyetlerl ayra tkt 
mGhtm farklar göze çarp ıahsan blrleıme ve eıletme 
maktadır. Faıit ve batıl bir ve btr yuva tetkll ve tensi 

il ıtbı gaye ve maksatlara 
evlenme neticesi doğan ço müptent bulunan bir akit 
cutun nesebi ana ve baba olmakla rlzayt tarafeyn bu 
hOsnünlyet sahibi olmasalar akdin erkanındandır Halbu-
bı le aahth ve muteberdir ki ahvalt mez.lnirede rızanın 
E•lenmenln mutlak butlanı mevcudiyetine kail oluna-
nı ıölleren lıbu 1l2 net mad maz. Rızanın ademi v6cudu 
denin birinci flluaaı, kt karı ve lıe akdin tarnamlyetini te 
kocadan birisinin evlenme mtn eden rüknün bulunma 

1 meraalmlntn icrası zamanın ması ,demektir. 
1 

da evli bulunması gibi hal Üçüncü fıkra (Karı ve ko 
dtr . Taddüdü zevcatı mene · ca araaında kanunen mem-
den kanun evlt btr ktmıenln nu bir derecede kan veya 
tekrar evlenmesine hiçbir sıhriyet h111mlıfı vana) dl 
vakıt müıaade etmlyeceği yor . Evet neseben veya 11h· 
ve bu ha lin lntlza mı amme r tyet dolayiaiyle aebeben va-
ye tallüku derkir bulun- ki karabet dahi manli izdi 
makla be· aber ~vlenme rlza vaç olmakta vukuu takdirde 
ve muvafakati tarafeyne mutlak butlin sebeplerin· 
mürtebit bir akıt bulmakla dendır. fSu baptaki hıaamlı· 

im dereceaı memnu evlen 
bir kadının evli bir erkekle 

mekten münbahıs bulunan 
e•lenmeie de rtzaaı munzam 92 nci maddenın mutaleaıı 
olmıyacaiı ve evl i olmadıft 

eanaaıoda bertaf ıU Larzedll 
zannı ıte vaki rızasının hilafı mit otmakla burada da tek 
zuhurunda hüküm tfade ede- rarını zaid addederim. 

IAlliAı 3 

Bahkesir Vil~yet Daimi 

Encümeninden: 
Azami mıktan: Ctnıl: B. Kilosunun Tutar 

rayiç bedeli: bedeli: 
Ktlo Lira K Ltra 
600 Nohut o 10 60 

2000 Kuru ıoğao o 05.5 110 
su ton Odun o Ol .O 500 

25000 Ekmek o ıo . ı "' s 2531 25 
4000 Koyun eti o 45 1800 
5000 Kuzu eti o 40 2000 
1.00 Beyaz peynir o 41 ,25 82,50 
600 Un o 14,50 87 

3000 ~eker o 27 sıo 
800 Kepek o :i 24 

2000 8abun o 33,25 665 
300 Kırmızı mer o 14,50 45,50 

etmek 
350 Pirinç unu o 22,50 78,75 
350 Şehriye o 24 84 
500 Faaulye o 13 65 
500 Bulıur o J 1,75 58,75 
600 Makarna o 24 144 
300 Çeklrdeluiz o 22,50 67,50 

kuru üzüm 
50 ton Deitrml saz 9 tonu 450 

maden kömürü 
1000 Arpa 4,50 45 
350 Salça 22,50 78,75 

15000 Yumurta 1 ,37 15 adet 206121 
3500 Patatet 9,50 332,50 
1300 Sızdırılmıı 00 1300 

tereyaf 
400 Zeytlo yajı o 42 168 

5000 Buraa pirinci o 25 1250 
8000 Yoiurt o 15 1200 

10000 Süt o ı o 1000 
4000 Dana eti o 35 1400 

120 Teneke '/, 70 tenekesi 324 
ıaz yajı 

600 Tuz 5 lo 
J:lO Teneke benzin 3 2,5 363 

M. Teminatı: 

L K. 
4 50 
8 25 

37 50 
178 85 
135 
150 

6 07 
6 52,5 

60 75 
1 80 

49 85 
3 05 

5 
6 
4 
4 

ıo 

5 

33 

3 
5 

14 
24 
97 

12 
93 
90 
75 

ı os 

90 
30 
90 
40 
80 
10 

75 

40 
go 
70 
90 
50 

60 
75 

24 l5 

2 25 
27 25 

Memleket hastahaneainın 938 senei maliyeti bir senelik ihtiyacı olan JUkarıda clnı 
ve miktarı yaz.ıh erzak veaaire 2 - Haziran · 938 tarıhtoe ruthyan perıembe ıünii ıa 

at 14 de daimi encümen buzur•le ihalelerı yapılmak iizere açık ekslltmlye konmuttur. 
Şartnameieri görmek ltlıyenler. her gün için encümen kaleminde aörebllirler. 

hteklileran azami miktarının tutar bedelleri üzerinden teıblt edilen muvakkat temi
natlarmı ma lsandığına yatırdıklarına daır makbuz senedi •eya banka mektuplulle iha
le rıünü muayyen vakıtte biikumt:t dalre11nde •lllyet encQmenine müracaatlara illn olu-
nur. 

4 - 1 - 144 

dar . Mutlak butlüoın mevzuu 
bahsimiz olan l 12 ncl mad. 

dedeki üç ıebeptfr . Bu ıebep 
lerin i ntızamı ammeye taal 
luku itibarile tamir ve itli
hı kabtl dejıldtr. Nisbi but· 
lln lae 122 ncl ve butllnı 
mucip olmıyan haller · 
de 115 ve 120 net madde . 
lerde yazıhdır. Yakında 
•ıraları ge l d ı k c e h e r 
biri hakkında lazım gelen 

1
1 

mtyeceji cihetle bu evlenme 
- SONU VAk -

mutlak butlan zümresine dahil·,------- ------....;.----- --------------------------------
!! dtr. Ve ylne:ıklncl fıkrasına 

göre de karı ve kocadan biri 
1 

evlenme merasiminin icrası 

zamananda bır:akıl haatalaiı · 

veya daimi bır sebep nett-

Balıkesir Evkaf 
MiJdürlüğiinden: 

t . 4, 6, 9, 10, 12, 16, 17. 18. 19, 20, 20. 1, 22, 28, 
29, 29, 31 , 51, 53, 62, 62, 63, 76 , 90. 90 - 1, 9 2. 97 ' 105, 
18&, 187, 189, 190, 195, 198, 199. 4, numaral. 35 parça aka · 
rat 1 6 938 tarihinden itibaren bir ıenelık icara verilmek 
üzere artırmaya konulmuıtur. lhaleıi :11-5-938 ı li ! ı günü 
•&at 15 de yapılacaktır . istekli olanlaran teminat ekçaaile 
Vakıflar ıdaretlode müteıekkll komisyona miracaatları ilan 
olunur. 1 3 - · 152 

Balıkesir inhisarlar 
BaşmiJ.diJrlüğiJnden: 

Gönen · inhtaarları anbarından Bandırma lnhlıarları an. 

barlarına kaLill tezyit ve teokta olmak üzere kamyonla 

nakled ı lecek (77 ,000) k io tdare malı yaparak tütünlerin 

nakit iti 16 5 9J8 gününden itibaren l 5 gün müdd~tle ek

siltmeye konulmutlur . 

Paz ı\ rlık suretiyle yapılacak itbu nakliyata talip olanla

rın 30-5 938 ta r ihine tesadüf eden pa za rteıi günü ıa at 
15 ıe kadar Balıkesir, Bandırma, Gönen lnhilarlarına mü 
raca atları . 
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Türkdilinin Romanı 
Amıır ı l l ı , anl atılmaz bir ' hatta budala bır a dam zan 

evet! . K~kelıyerek örgüı6ne ediyorsunuz: Çüolcü budala ı~§~ 
devam elli Baba11 her ıki lardır k i hakiki saadet le . ini ========================= 
rılizln de sıkıldıjını ıörerek anl11maz.lar! . Hakkımda fe 
bızt yalnız bırakmak IOzu na hükQmler verlyoraunuz! 

lllunu anladı ve ~tr tı baha - Saadetlmtn nered~ olduğu 
De ederek ayrıldı. O, tama nu biliyorum. Huradan bir 

Qlen itine dalmıt ııbı batını "mecburivet,. üzerine ayrıl 
bile çevlrmedı. dım ve yaıadığınız bu sakin 

Ben kendlılne yalclaıarak cennette saadeti bulmağa 
ayakta durdum. tekrar geldim 

- Neyiniz var? Bana dar· 
lfınrn111nız? Diye sordum . 

Seatm titriyordu . 
O, gözlerini kaldırmadı . ol · 

dutu gibi ka larak mırıldan 
dı : 

- Hayı r ... 

Kendimi daha ziyade tu 
tamadım: 

- Beni, fena ve llkayd, 

Nihayet, batını kaldırdı, 

natkumuo neticHinl dinle 
mek istlyormut gibi berrak 
gözlerlle bana baktı: 

Ben bu dllıiz ıorgu kar 
t ıs• nda: 

- Seni ıevlyorum! Dedim. 
( ~ unula herab~r ruhumda 
kalan bütün cesareti kay bet 
mlıtlm ] Seni aeviyoram! 

Al'lARİLIS 
Çeviren: Zeki Tunaboylu 

.=-:=== 
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Bunu çoktan beri an lamadın 

mı . sezmedın mi? Seni, bu , 
pa ' yon altında kirazlar ve 
güllerle ilk gördüjüm gün
denberi sevi) orum . . 
Ôrgüıü r linden dütmüılü: 

Sözlerimle ser bot ol mut ııbı 
kımıldamaksız ın yuzume 
bir müddet baktıktan sonra 

b ir inilti halfnde: 
- ~ akat, buna rağmen 

yine gittiniz , dedi . 
- Gittim. zira ıltmek 

mecburiyeti vardı Ne 11eLep
ten gltmlı oldufumu bllsey · 
din - kı bunu bir ıün öğ· 
reneceksin - böyle ııöyle-

mezdın . . Ebediyen geltp 
muut olmak ıçın ıttt ım . . 
Mesut olmak için.. Şayft 

beni sevuıeo! . . 

Çehrul her zamanki neıe
sinl buldu. Kıpkırmızı ke . 
silerek: 

- Seni ıeveraem rul! De 
Pi Seni seversem! Bunu bil· 

Gönen Beledıye 
Riyasetinden: 

Gönen kaaabaaının elektrik tealaatJ 50,312 Ura 43 
kuruı keılf bedelile ı 8 may11 938 tarihinde ihale edilmek 
ü:a:ere kapalı zarf uıultyle münakaaaya konulmuıtu. Talip 
çıkmadıjından 1 O haziran 938 cuma ıiinü ıaat 15 de pa· 

zarlıkla ihalesi takarrür etmlıtlr. Teılıatıo heyeti umumlyeıl 
bırden olduju gıbi, l 0,054 lira l 7 kuruı bedeli keııfh ıanaltr 

ve tranıformat6r binaları ayrı, dıter teıital ayrı olduiu 
halde pazarlık edilebilir . Heyeti umumiyeılnin birden veyahut 

iki ıuretle ihalesinin tercih hakkı Beledtye Encümenine 
aittir T ahpler beı Ura mukabilinde proje •e ıeraitt Hele· 
diye datretlnden a labilirler. 

miyormut gibi söyliyonurı !... 
Benim yerimde o lsaydın 

ne yapardın . bu güzel ağzı 
bir öpücükle kapatmaz miy
din? ... 

r .. 
O g6n yanımda bulunma 

oı ne kadar iıterdtm! Fakat, 
aaadetlmin ıon zirveılne 
çıktıfım gün ıent beklerim. 
Muhakkak gelecekıln! 

Amarillılm , - ona datma 
böyle h itap edecejlm . bu 

isim onun da hoıuna gitti, -
bent m Amarillslm tırf dü 

ğüa ıiinü giymek üzere bir 
köylü elbisesi hazırlıyor B'r 
defa, bu elblteyl ne yapaca
ğını sorduium zaman kur 
nazca: .. Bundan size ne? .. 

Btr ıOnıeltr 16rOrsOn de-
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mitti . Evlendlilmiz zam••· 
da o baklld bir Amarllıı 

olarak kalaca&&! 

Her zamankinden dah• 
keyfli olan amucam buıOo 
yemekte bize ıuoları anlatta: 

Saadet de :aenıtnlik ııbı 
iki türlü kazanılır: Ya 
bir talih, veya mesut bir 
teaadüf eteri olur, 9eyahutta 
birçok zahmet •e meıakkat· 
ler neticesi elde edlltr. Ve 
lli•eten dedi ki, birçok yor 
ıualuklar ıonunda kazanılan 
saadet, saadetlerin en emini 

ve en kıymetltıidlr . 

Ben saadete erlımek için 
çok lztlrap çektim, bundan 
dolayı onun daimi olacatına 

eminim! .. 
- - SON 



· SAYFA : 4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balakeılrdeki birliklerin ıeneltk ihtiyacı jçin ( 90,000 ) 
kilo 11ğır veya koyun veya keçi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuıtur. Hanglıt ucuz oluna o cins etin ihaleıi 
yapılacaklar . Bu üç clnı etin bir talip tarafından bir zarf 
içinde olmak üzere her üçüne de ayrı ayrı f lat teklif ede
blleceil gibi lklılne veyahut yalınız bir clnı ete de fiat 
teklif edilebilir. 

ihale 3 6·938 cuma günü saat 16 da Bahkealrde as· 
keri aatıo alma komtayonu blnaaında yapılacaktır. Sığır 

etinin muhammen bedeli 22500, koyunun 36000 ve keçi 
nin 27000 liradır . 

Muvakkat teminat: Sığır etinin 1688; koyunun 2700 
ve keçinin 2025 liradır. 

Şartname Balıkeslrde askeri sahn alma komiıyonunda 
ve Ankara ve latan bul Türk Maarif Cemiyet ı Resmi ilan 
itleri limted ıtrkeU bürolarında görüleblHr. 'I altpler teklif 
zarflarına mensup oldukları yerin ticaret ode sında mukay~ 
yet olduldarına dair veılkalaranı da koyacaklardır. 

Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvveltoe kadar 
makbuz mukabilinde komlıyooa tevdi edilmesi ilan olu 
nur. 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye No: 
16 

Cınıl : 

Dükkan 
Mevkii: Maballeıl: 

Abacılar Börek etler 

24 Uncular Sahntaar 
25 Saraçlar Karaoilan 
47 Demirciler 1zmlrlcr 

50 Haffaflar K.araoğlan 

62 Ev Cami ıokak 
65 Şapci ıokak 

66 Balık pazar 
) 51 Dükkan Demirciler lzmlrler 
154 Saodıkcılar Sahnlıar 

155 Maiaza Halyanı Saliha.ttio 
161 Baraka Derekenarı Hamtdiye 
170 Mağaza Hallçl Salihattln 

Yukarıda numara ve mevkileri yazılı J3 adet belediye 1 
akara tının 938 yılı lcarma talip çıkmadığından 1 O ıün 1 
temdit tle müzayedelerinin 27 .5-938 cuma günü ıaat 15 de 

1 Belediye Encümeninde ıcra edilecejl ilin olunur. 

2 

3 

Cinsi: 
Hane (Haylar müdürlüiünün 
lwgalinde) 
Mektep (eski Mltbatpaıa mek · 
tebi, balen lisenin bir ıubesl) 
Hane (Cumhuriyet H . Fırka · 

sının oturduau bina) 

1- 2 . 150 

Mahalle ve mevkii 
Börekçiler mahallesinde 

Karaoilao mahalleıinde 

Eski hükümet caddeılnde 

TÜRKDILI 

Bir senelik icarı 

Muhammen bedeli 
180 

300 

150 

Muvakkat T. 
Lira 
13 

22 

1 1 

Kr. 
50 

50 

25 

4 Sebze bahçesi Anafartalar caddesinde, Kasaplar mahalJeıt ve 20 50 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
ı 1 
12 
13 
14 
15 

park civarı 
Mektep bina11 ( eıki 11hhlye Martlı mahalleıinde l 7 nci mıntıka kuman 
bıouı ve Hasan Çelebi mektebi) danlıiı ftııallode 

Hane (eıkl muhasebe binası, Martlı mahallesinde 
halen ebe mektebi) 
Maza 71 ·3 

n 71 5 
.. 71 -8 
.. 71 .7 
.. 71 6 

Umurbey mahallesinde 
.. ,, 
.. 

" .. .. 
.. 

240 

180 

Jo 
30 
45 
45 
45 

17 

13 

2 
2 
3 
3 
3 

00 

50 

25 
25 
75 
75 
75 

Dükkan (yemlıçl dükkinı) Camlkebtr karımnda 120 9 00 
,, (kalaycı ,. ) Abacılar içinde 125 9 37, S 
,. {kahvehane) Martlı mahalleılnde 40 3 00 
,, (terzi dükkinı) Kaaap Muıa adasında 40 3 00 

ldarel huıuılye akaratındao yukarıda cinsi ve mevkii yazılı 15 parça akaratın 938 senet maliyesine alt bir ıene· 
ilk lcarlara bfzalaranda yazıla muhammen bedeUer üzerinden 23·may11·J38 tarihine raahyan pazartesi günü ıaat 14 de 
ihaleleri yapılmak üzere 15 gün müddetle açık artırma)'& konulmuıtur Her akarahn muvakkat teminat mlkt~rı bt· 
~a11nda yazılmııtır. Şartnameyi görmek lıtıyenler her aün için encümen kalemine müracaatla görebilirler . 

ihale muayyen vakitte hükümet konağında müteıekktl daimi encümen tarafından yapılacaktır. latekltlerln muvak . 
kat teminatı malıandıiına yatırdığına dair makbuz veyahut banka mektuplartle ihale ıüoü muayyen saatte encüme
ni vilayete müracaatları llln olunur. 
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Baıımyert: Vilayet Matbaası - Bahkeslr 


