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Japonlar Hankov Üzerine Büyük Bir 
Taarruza Hazırlanıyorlar. 
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B ü yük Millet Meclisinde 1 

Bütce Müzakereleri bitti .. 
- - -

Oün · Hariciy~ Vekaleti Bütcesirıin 
Müzakeresinde Yirmi Bir Hatip, Ha
tay Meselesi Üzerinde ·söz Aldı .. 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 

Ve Hiikumetimizin 
Noktainazarını izah 

Dış Siyasamızı 
Meselesindeki 

Araı; 

Hatay 
Etti .. 

Ankara, 27 (AA.) - Bü· 
Jilk Millet M~cllsl bugilo 
len toplanhsmda lkttaad, 
Z•raat •e Hariciye Vekalet 
lerl biıtcelerlnl müzakere 
ve kabul etmlttlr. Bu suret· 
le masraf biitcesl üzerinde 
kı müzakereler bltmıı oldu· 
iunden •arfdat bütceslnfn 
11\üzakeresine geçilerek bu 
bütce de kabul edilmek 
suretıle, 938 bütceılnln 
heyeti umumlyeal kabul olun · 
lnuı bulunmaktadır. 

Hariciye Vekaleti bütceıl 
llln r:nüzakereıt, birçok hatip 
lerın dıı poletıka ve bl lhas
ıa Hatay meae1esı ÜHrln· 
de ıöz ıöyleme'erlne v•aıl.
ulmuıtur 

Söz a'an yirmi bir hatl 
btn her biri ayrı ayrı Ha 
taydaki vaziyeti mevıubahı 
etr:ntı ve Halayda yapıl 
lnakta olan seçlm eın111Dda 
Fransız tesiri ı1e tedhtıçtle 
rln oradaki kardeılerlmlze 

lc•rıı tatbik etmekte olduk 

lar:~ t:;yık -hareketlerini ıtd 
detle teoktd ve takbih ede 
rek bunun önüne geçilmesi 
için hükümetce ıeri tedbir · 
ler ahnmasım ıstemtılerdlr. 

1 larlclye Vekilimiz B Tevfik 
Rüıtü Araı; verdıi l cevapta. 
Halay etrafında geçen mü· 
zakereler ve buradaki Türk -

J a p on Kabinesinde 
• Tadilat Yapılacak .. 

iınarator Bışıilll Pıiııs fonoyı ile uzun bir ıörüşme· 
de bulun'~u. Hınkov üzerine ~üyök bir taarruz yapılaca~. 

ve yerine General Ogekl 
geçecektir. Maliye ve Ttca · 
ret Nuırlarinın da çektle -
cekleri ve bu tkt Nazarelln, 

lerln elim vazl1etl etraf anda 
izahat vererek demiıttr ki: 

"Ha taydan gelen haberler, 
orada tüyler ürpertici bir 
tedhtı manzara11 hükOm · 
ferma olduğunu göstertyor. 

İntihabat bloblr tazvıkler 
içinde cereyan ediyor. Vazl· 
yeti o clddiy_eU. betti ve ha -
mcti aıtkardır. 

Cumhuriyet Hükumetinin 
bu mi lli meseleyi bebeme · 
hal kati ve iyl bir hal ıuretine 
ital etmek huıusundakl ka
rarı malümunuzdur. 

Mutadımız olan sojuk

kanlahkla h•kkımızdan ve 
davamızdan-emin olarak Ha· 
ıooa ereccgl yaK.ID XUD 

\erde tebar'üz edecek vezlye· 
ti beklemekteylı. Hinaeoa· 
leyh hatiplerin; - bu mesele 
etraf andaki 1 uallcrtoe arzct · 
tıilm bu neticenin tezahürün· 
den evvel cevap iıtemekte 
ısrar etmemelerini rica ede 

rlm ,. 

İngiltere 
MıSlra tayara uöndencek. 

Londra, 27 (A A. )- Oeylt 
Ekspres gazetesinin aalahi 
yeller mebafliden aldığı ma 
lümala göre, logiltere Mm 
ra birçok bombardıman ve 
keılf tayare1l göndermeğe 
karar vermtıttr. 

Bu tayareler , Kahire ve 

S - kanalı mıotaka11ndo uveyt 
bulundurulacaktır · 

ATATÜRK 
Dün İstanbu
lu Şereflen

dirdiler. 
lataobul, 27 (A A.) 

Reisicumhur Atatürk, bu 
gün ıehrlmlze t~ırıf et 
mtıler ve büyük merasim · 
le karıılanm11lardır. 

Şuşnig 
- .... 

Ha~~rndı henüz bir kırar 
ahnmrş değil. 

H ~" '' ~İn.. l btr membadan o ıuırucııı ne 
ıöre Şuıotg hala V•yanada 
bulunmaktadır . Mamatleyh 
hakkında henüz hiçbir ka•ar 
verllmemlftlr · 

Şuıntilo Lelpoıiaıe nakle· 
dild i ği hakkındaki haberler 
tek:z.lp edilmektedir 

Seys Inkard 

Oıhiliyı nazaretini de der
uhte ıtti. 

Viyana, 27 (A A.) - Avuı 
turya hG\iıimetlnio relıl ve 
Almaoyanın Avuıturya Va· 
ltsi Seys lnkard Htt\erlo bir 
kararoame•l ile dahiliye na 
zırhiına tayin edllmtıtlr . Ma 
arif '9e mezhepler nazaretl 
de dahtHve nazaretlne bai-

hdır . 
Nazırların adedi yediden 

üÇe todirllrntıtir 
Marki Okedaya vertleceğl 

bildiriliyor· -Meksika 

Sovyet Radyolar1nda 
T ü r k G e c e si .. 

Yarm Mos~ova, Kiav, Tımt anol, Erivın ıı Tifliı 
r a~yo istasyonla11ndı Türkçe konserler verilecek. 

Moskova . 27 ( A A ) _ 
Sov1etlcr Birllii radyo ko 
miteıl ve Sovyetler Birliği 

ile dıı memleketler ara11n· 
da kültür münasebetleri ce· 
mlyeU taraf1Ddao 29 mayıa 
ıecesl bllha11a Türkiye için 
bir rodyo kooıer tertip edll 
mittir. Konsere cD mukte · 
dir artlıtler ltllrak ~yhye• 
ceklerdır. Bunlar araaında 
Türktyeye aelerek kooserlt"r 
vermlt olan Tnrlc halkının 
tanıdıiı Sovyetler Btrltil 
milli art!ıtl muıannl1e Bayan 
Barsova ve viyolonist Davlt 
Oyslrlah da vardır. 

Radyo konserin muf a11al 
proğramı • yrıca blldtrtlecek
ttr . 

Radyo Konser, 19.79 met-

rede (r v 96) ve 24,88 met· 
rede (r.v. 59) Moıkova rad· 
yoları ve ayrıca 1210 met
rede Ktev, Simfenol, Eri••• 
ve Ttflls lltaa1onlara tarafıq. 
dao ncıredilecekUr 

Radyo konser T<ırktye sa. 
aU1e 18,30 da baıhyacak ve 

konıerden yanoı saat e•vel , 
yani tam saat 18 de konse
rin prova11 ~ apılacaktır. 

Bu koaaer, Sovyetler Bir. 
itil radyo komlteslnln Sov 
Jetler Btrltil mtlletlerlaln 
sanat eserlerini tanıtmak 
makaadıle may11 içinde ter 
tip eltıil radyo konserlerinin 
lktnclıldlr . Blrlnclıl 7 mayıı· 
ta Amerlkaya verllmlt ve 
50 Amerika radyoıu tle de 
nakledılmlıttr 

Filistin H:a d i s e ı eri 
Mu~telif yarle-ıda-ya-nid-en blrCİk çarpı11111~r ıldu. lrıp 
çıtalari Jngiliz.~ııkularinı sıMırıığı ~ıılıdılit 

Kudüsclc11 für Göru11iiş 
Kudüs. 27 (Radyo) - Fi petlam•t• bir Yahudi ölmilf, 

llıtlnin her taraf ıoda kanlı tlcl ktıt yaralanmııtır. 
badlıeler cereyan etmekte Na.bluıte lnılllz aıkerlerl -
dtr. nln çad1rlarma hücum eden 

Arap çetelerlle log.llz as· A.rap -.·etelerlnden ikl kltl 
kerlerl ara110da yenl musa ölmüı. oo kltl yaralanmııtar. 
demeler 9uku bulmaktadır. Vaziyet tehltkelidlr. 

Araplar , lnıl\tzlere bom· Kudüs, 27 (' A) - Dün 
balarla hücum etmekte ve sabah Küdüıte ateılt slllblar, 
lnglltz askerl~rtoln çadırları · bombalar ve taı1arla yapılan 
nı tahrip evlemektedırler . sekiz arbede eınasında bir 

Kudüı . 27 (Radyo) - B1.1· lıtıt ölmüt. 18 kiti yaralan· 
ıüo , Ftlistinln b~rçok yerle m

1 
tır . Ölen y abudldtr. Ya· 

rinde mühtcn hadlıeler ol 1 
bl ok ktmıeler ö ld6· ralılardan oo ktıl Arap, be~ 

~-uf _ r? ti Yahudl , btrl de Ruı raht 
rulmuıtur. 

General ( A.rak ) nln de 
Maarıf Nazerctlne getirilme 

si muhtemeldir 
Alakadar mehaftlde söy · 

lendıjtne göre, yeni kabine , 

Çın _ J d pon harbine bir kat 
daha kerml verecek ve doğ 
rudan doiruya Haokov üze 
rlne yürümek üzere bü1ük 

-
Kendisine Taraftar Bulamı-
yan A.si General Sedillo Ame• 

rikaya Kaçıyor·· 

Şam kapt11oda bir bom\:a bldlr . 
= 

Südetler Meselesi Bir 

• Japon 1 mpratoru 

Tokyo, 27 (Radyo) - Ja· 
Ponya Baıveklli Prenı Ko· 

noya, buıün lmpuator ta 
rlfındao kabul edilmlı ve 

uzun mibakerelerde bulun· 

"'uıtur . 

Baıveklllo, kabinede ta· 
dlllt yapacelı ıöylentyor. 

Yeni tadtlUla, Uarlclye 
Naam tlırota hllf a edecek 

blr ordu teıkll edecektir. 
-~-ıollı 

Yeni Tahtel-
bahirimiz 

lstanbu\, 27 (Huıusi) -
Almanyada yaptırmakta ol · 
duğumuz dentzaltı gemlıl, 
Haziran ayının sonunda me· 
rasim\e denlze ıodlrllecek '9e 
hükümetlmlzc:e bir heyet 
muvacchcıtndc teallm alına · 
caktır . 

. 27 (A A ) - \ parasızlık ve gönüllil teda· 
Sanantooıo , · · ikinci sayfada ) 

Mekalkadakt Sadlllo isyanı < Sonu = 

= 

Belgrad _ Ankara Mihveri.. 
((Tüıkiye ve Yuuoslavya faikan Oavlatlerinin içinde 

an kuvvetli ~e•lıtleıdir.,, 
Sofyada çıkan Kambaoa 

ıazetealoln Belgrad muha 

biri yastyor: 
.. Berllo . Roma mth verini 

ıö:ı5nQnde tutan Yuıoılav 

poletlkacılan bir Belgrad An· 
kara mlh•erl meydana gelir · 
mek fikrinde bulunuyorlar. 
Bu fıkır . buıada çok aarlh 

( Soou ıktnct 11ayfada ) 

Türlü Halledilemiyor. 
inıilteıe Hariciye Mmratffaibt lvıupı Seli. B. Yilrıı 

Strang; Paris, Beılin ve P11ödı gizli mıfı ıldı. 
ık hQkumetl tarafından ı••1ı 

Londra, 27 (A. A.) - i l kl mık1aıta mcıaaadekir ı ar· 
Süde\ll Almanın cenaze me
raslmtode bulunmak üzere 
O eyli Mey\ gazetesi tarafın 
dan aöoderllmlt o'an Vord 
Praysa beyanatta bulunan 
SQdetll Almanlar tefi Kon 
rad Ha7nlayn, Çtkoıılovak 

da buluoulmadıtı takdirde 
Südet meıelealnlo Çekoslo· 
vakyanıD Al~an ltıanı tle 
mOtekelllm olan mıntakala· 
rıoın Alman1aya raptedll · 

(Sonu Qçlocl ııyfa4a) 
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Belgrad - Ankara Mihveri 
( Baıtarafı birinci aayf ada ) 
bir ıurette hemen bütün po
litik mehaflllerde ıöylenmek 
te Ye ıu ıurette izah olun. 
maktadır: 

lltlf alu yaratmaya muvaffak 
olacak ve bu ittıf ak İnıilte 
reye iıtlnad edecektir. Bu 
mihverin gayeıf , Balkanları 

harici nüfuz ve teılrlerle 
müdahale ve tnhiaarlardan 
korumaktır . Ankara · Bel 
grad mihverinin tee11üıü tle 
Yugoılavya. aynı zamanda , 
Mecaritanı da KOçük Antan
ta ıokarak bunu bir "Tuna 
Antantı,. yapmak fıkrlndedır. 

Fakat, Yuıoılavya r icalinin 
bir k11mı Küçük Anlan 
tın Macar revizyonizmine 
kartı bır müdafaa h!tkıl et 
mek üzere merdııına getiril · 
dljinl unutuyorlar . 

, 
1 - SEHİR HABERLERİ -1 , 

- Türkiye Ye Yuıoılav 
ya Balkan devletleri içinde 
en kuvvetli devletlerdir. Bu 
devletlerin dıı ılyaaaları da 
Balkanlarda en 1alahlyetlı 
btr rol oynamaktadır . J 937 
de Şark Paktını vücude ge 
tlr~n Türkiye, bu itibarla 
Halkan Paktını kafı dere · 
cede kuvvetlendirmltlir . 

VilayetDahilinde inşasınaBaş- 1 Adliyemizin Muvaffakıyeti: 

lanan Yeni Eserler.. Bir Saatte Neticelenen 

Buıün Türktyentn yalnız 

Boiazları deill, Süveyt Ka· 
nalı kapandıiı taktirde, Hin 

dlıtana ıtden kara yolunu 
da konturol etmek meYklln 

de bulunduiu, tnklr edtleml· 
yecek olan bir hakikattir. 

Yuıoılav ricalinin kati 
lf adelerlne aÖJe ıon günler 
de AUnada imzalanın TOr · 
kiye · Yunanlıtan munzam 

pakta, Belgradda bplu An 
karanın Bulıar - Yugoılav 

ebedi paktını karııladıiı 

aempattyle kabul edtlmtıtlr. 

Türkiye ile Yugoıla•yanın 

ıayeat, Bulıartıtanla Yunan · 

fatan ara11nda Balkan Paktı 
mn m\baadatı ntıbetlnde bir 

ltblrllilnln meyda•a ıel
meıl merkezindedir. 

Goıpodta Stoyadlnovlçln 
projelerine ıöre Belırad An· 
kara mihveri, bir Balkan 

Belgrad, evvelce olduğu gl · 
bl, bugün de halya Ye Al 
manya ile en iyi münuebet· 
lerde bulunmak ve bunları 

idame ettımek emelinde bu

lundujunu re.men ıöyle

mektedlr. Bununla beraber 
Belırad , TOrklJe ile Yuıoı · 

lavyanın ıu Yeya bu bQyOk 

devletin nüfuz veya m6da 
hale mıntakaaı namı altında 
herhangi btr poletlkayı ta
mamen reddettiklerini •e bt 
rer müılemleke muameleıl 

ıörmlye tahammül edemi · 
yeceklerlnl katlyetle ifade 
eylemektedir. Belıradan bu 
ılnkü parolaaı ıudur : 

1 - "Balkanlar, Balkan 
lılarındır.,, 

2 - ._ Tuna hanaaı, Tu 
na devletlerlnlndfr.,, 

Meksika İsyanı 
llUı . .!f!!fı_~_lrlı_ı~! .. •_.•!.~a!~) 1 maka mata teallm olmuılar · 

A k 
ç·--.n- 4. _. ._,,.. ı.. .... __ JC.arrl~QJtA 

re, merJ aya kaçmakta 
olan Sedlllo yakalanmak etmııttr . Federal kıtaat, San 

ta Merıa Del Rlodakı Se ~ 
üzeredir. Kendlılnln . baıhca dlllfıtlerJ hezimete ufrat-
yardımcıları ıergOzeıten ni· mıılardır. 
hayete ermek üzere oldu S 

an Antonya, 27 (A.A )
funu hl11ederek birer birer r eluaa. 
Kardenaa hükümeUne tea· G · 
1 enerol Sedlllonun taraf· 
im oluyorlar. ÇQokü Sa. 1 tar arı, mumatleyhfn San Luı 
dıllo kendlılne Amerikada d 

ö Potoıl hOlr6metı' dahilin· 
ta1areler temin edecek .olan d k 
L e Alo El Salto kHaba1tn. 

ared ile dlier arlcadaılara . d b ı 
a u unmakta oldufunu te · run hı•klfl Qzerlne 100 mu. 

ff k yit eden haberler almıtlar 
va a olmak ümfdlerlnl de { d 
1_ ır . 

K& )' betmlıtl. 
Mekıiko, 27 (A A ) - ı Sedıllo taraftarları, 1'öp 

Sedtllfıtlerden 400 ld ·, 1 rOlert yakmak, demfryolları 
1 f • • nı bozmak ıureUle m k 
ıihları ile beraber Santa . h u •-
Marta Del Rt d k • Ye met arekettnde bulun . 
=== = =======o=a 1 aıleerı makta berdevamdırl ar. 

ilalyada betirlann ti~i 
oldu;u vergiler. 

Romadan Franıızca .,Tan,. 
aazeteıine blldırJJıyor : 

İtalyan hükumetinin beklr· 
lara kartı aldıfı ıtddetlt ted . 
blrlerden olmak üzere, bu 
eün 25 tle 65 Y•t araıın -
dakı bütün bekirlar çok yük . 

ıek vera,ye tibl bulunuyor 
lar. Memurlar .araa ı nda ter 
fi ve daha yükaek IDevki için 
çocukluların tercih edilme. 
11 de. memlekette evlenme. 

Açık t eşe~tor 
Tutulduğum tfhlJkelf haa 

talılctan beni pek kıaa bfr 

zamanda kurtararak hayatı · 

mı kazandırmıı olan Mem

leket Haatahanealntn kudretli 

Sertabibi ve fç hııtalıkluı 
ınüteha11111 Dr. Raıf Demfr. 

alpa ve haatahanede yathğım 
müddetce yAlundan alaka 

ve yardımlarını ıörmüı ol 

dufum töz müteha1111 lhun· 
' kulak, bofaz mntehum Ka .. 

2 

Valimiz B. Ethem Aykutun, Bandırmadan Erdeğe doi· 
ru geçUjlnl ve tefttılerde bulunduğunu yazmııtık 

Valimiz bu gezlılnde Erdeiln Tatlııu köyüne de ılde · 

rek yeni yapılacak olan ilkokulun temelini atmıılardır . 
B. Ethem Aykut, kalabalık halkın hazır bulunduiu bu 

temel atma meraatmlnde köylOlerle ıamfmt bir haıblhal de 
yapmıı Ye böyle ıGzel bir lfe baıladıklanndan dolayı ken· 
diler fol tebrik Ye teıct etmlılrrdtr . 

Yukarıdaki .. 1,, numaralı reeim Valimizin; bundan bir 
müddet evvel Manyuta ln1a11na baılanan Sfat ı.tuyo 
nunun; " 2 ,, numaralı reelm de yine Manyuta aynı gün 
HükOmet konııiınan temelini atarken ıöıtermektedır. 

Vilayetimiz Çevresindeki 
Okullar Bugün Tatil Ediliyor 

l.6y, nahiye tlkolıulları 

ıeçen hafta tatil edtlmltlerdl. 

Buıünden lttbaren de mer· 
kez 'ye kaza ilkokulları den· 
lerln• ıon vereceklerdir . 

Bu okulların beıtncl ıınıf

larının imtıhanları pazarteıl 

ıünii baılıyu:ak ve cumar 
teal aüo6 ıona ermlt bulu
nacaktır. 
~· •••w 

Ortaokul ve it.eler de, ke
za bu ıünden itibaren den · 
lerloe ıon vereceklerdir . 

Ayın 31 net aalı g6nü 
öjretmenler kurulu toplana -
rak llıe talebealnln ıözlü 
teri teıbtt edilecektir. 

Bu okullarda 8 haziranda 
ıözlü imtihanlara baılana· 
cakbr. 

- ---- ---
kıta/arının kı

yafetleri. 
Orman koruma kıtala · 

rı ıubay, ıedıklı erbaı Ye 

erbaı, onbaıı ve er atının tıa . 
retleri Ye kıyafetleri hak . 

kındaki kararname Vekiller 
Heyettnce taadık edtld•. 

Bu kararnameye 1 are or· 
man koruma kıtaları piyade 

ıınıfından ıayılaraktar Su 
bay ve ıedıklı erbaıların 
diğer 11nı(lardan tef rtkı için 
ıapka kokartlarfyle ceket 

yakalarına konacak ltatetler 

fU ıektlde olacaktır: 

Subayların yakalarındaki 
11naf fıaretlerloln ortaıına 

gelecek veçhlle açık f ıltzl 
renkte 9uhadan bir main 

, 

Giirefçileri 
Dün Geldiler. 

Şehrimizde yarın yapıla 
cak olan Grup btrlacUtkle . 
rlne ltUrak edecek bölae
lerden lzmtt güreıçiferf: 

56 Kiloda : Sezal 
61 Ktloda: izzet 
66 Kiloda: Nlya7.I 
87 Kiloda. Enver 

olmak üzere eıkt İzmtt g6reı · 
çllerden B. Hllmı Arıkan ıo 
baıkanlıjmda dün Bandır 
ma trenıle, Buraa aüreıç ı 
fert de: 

56 KUoda: Halıl 
66 KıJoda : Neıfp : 
72 Ktloda: Rahim 
19 Kiloda: Hüıeytn 

olmak üzere Buraa bölge ıil 
reı ajanı B. Safım Jktzerln 

batkanlığında otomobtlle dün 
ıaat 17 de ıehrlmlze gelmıı 
lerdlr 

An af ar talar ocağının Hal~
evina teşekkürü 

Cinayet Davası .. 
Sevdiği bir ~adım vuran ıdım dün~ü muhıkemedı 

12 sınaya mıhlôm oldu. 
Dün ağır cezada bir clna · 

yet dava11na baılaomıı ve 
muhakeme bir ıaat gibi çok 
k11a bir zaman içinde ve 
bir duruımada netlcelendlrtl
mlıtır. 

Dava ıudur : 
Bir buçuk ay kadar önce 

Kepı6dQn DanahtHr k&16n· 
de.n Muatafa kızı Arzu adın
da bir kadın bu köyden 
Mehmet otlu Halil ad•nda 
bir ıahıa tarafından çlf te 
Uifefl tle öldiirülmüıtü . 

Şahitlerin hepıl ıeldlğl 

tçln d6okü muhakemede 
dinl~nd l. Ve doıya içinde 
mevcut evrak okunduktan 
ıonra tddfa makamının mu 
taleaaı ıoru ldu 

MGddeıumuml 8 . Necmet· 
tin Y eıil, mutaleHında Arzu 
adındaki bu kadınla uzun 
zamandanberl münHebette 
bulunan ıuçlu Haltlın; Arzu 
nun Mehmet adında köy 
den dlier bir ıahıın 

• yanına gitmeıtnden mü 
tee11lr olarak hidlıe 

delalettle 448 ncl maddeıl 

mucibince cezalandmlmaıını 
lıtemlttlr -

M6zakere netlceılnde mah · 
keme heyeti, iddia maka· 
mının ıddtuını Yarld Ye uy· 
ıun görerek talebi veçhtle 
ıuÇluya , 12 ıene mOddetle 
alır hapıe mahkdm edildi · 
flnl blldtrdı . .,. • 

Bir Yar.alama 
Vakaaının Mu
hakemesi Neti· 

celendi. 
Okçukara mahalleıinden 

Müberra adında aeYdiil bir 
kızı tabanca ile yaralayan e. 
Şevki oilu Sermetın mevku
fen deYam etmekte olan du 
ruımaeına dün de ıaat 14 de 
aiar cezada deYam edılerek 
muhakeme netfcelendlrtldl. 

günü de Haltlın bu rakibi 

Avukatların yazılı müdafa 
aları okunduktan ıonra mah· 
keme heyeti m6zakereye 
çekildi 

ıa11 yaptıklarını ve b~ e:n~ 
da Arzunun aralarına girerek 
kendaıtne tahrik edici ma 
hiyette ajır •özler ıöyledljf 
için Halllfn; yamnda bulun 
durdufu çifte tOfeğf ile Ar
zuya bir el ateı ederek öl
dOrd6fü anlaııldıfını ıöyll 
yerek ıuçlunun Türk ceza 
kanununun 5 J ncl ma ddeaı ----.................... _ 
•• 
Oğretmen oku-
lunun tertip et .. 
tiği gezinti. 
Ôfretmen okulu yum 

Saveıtepeye btr kır aezınuıı 
tert ip et mittir. 

Bu geztntlye okulun öğret 
menleri le . ta lebelerl tıtırak 
edecejl gibi; tlmdlye kadar 
yalın ız öfretmen okulundan 
mezun bulunan öğretmenler 
de davet edilmlıttr . 

Bu ıuretle okulun ha ltha . 
zır talebeııle muhtelif tene 
lerde mezun bu lunan talebe 
bir araya toplanmak ve yek 
dlferlertle tanıımak fınatını 
bulacaklardır. 

~·-

Biirhaniye Hal 

Muzateereyı wuıoaıu., ... ~ 

lunun 6 aene 8 ay hap1e 
mahkum edıldlflne dair olan 
karar blldırtldı . Mahkeme 
de kalabalak dinleJlcl bulu · 
nuyordu . 

Harayı ıtaı ıtmis .. 
Vicdaniye mahalleılnden 

tabak Necattnln dOn ıece 
aaat 21 •aralarında tabanca 
ile hı'lVA ya bir el ateı etttfl 
anlaııldıfından h•kkında tah 
klkata beılanmııhr 
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28 Mayıs 1938 Cumartesi 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 

ı 2.30: Plakla TOrk muıl 
klıl. 12 50: Ha vadlı 13.05: 
Plakla Türk muıtklıl 13.30. 
Muhtelif plak neırJyata . 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Plikla danı muıi 

lcfıl . 19. 15: Konferanı: Ünf· 
Yeralte namına: Tıb FakGlte
ıl Profeıörlerlnden Doktor 
Akif Şakir Şakar ( Deniz 
kıyı larının lnıan vücuduna 
fizyoloj ik teılrlerl ). 19.55: YI teıvtk huıuıunda alınmıı 

tedbirlerden biridir. 

Son defa veri len bir ka . 
rara aöre; belediye retı Ye 

aza11, kaymakam veya na 
h'ye müdürü gibi dahiliye 
memurlarının evli veya bo 
şınmıı fakat çocuk aahibt 

olmaları lazımdır. Bu vaıfı 
hafz olmıyanların iki aya 

mtl Seıltofluna; ct 'diye mü
tebaa1111 Ekrem Nafize; bak 

tfrlyolof Tahir Mahir Aı 
lana; rontl:en mütehıt 11111 
Sallhattfne ve baıhemılre 
f ahrlye U11ıuna ve hemıtre 
Rabtaya kalbten ıelen min 
net ve tOkranlaramıo lbl&ğı· 
na eazetenfzfn tava11utunu 
rica ederim. 

konacaktır Şapka kokart

ları jandarma ve aGmrQk 

muhafaza teıklllerl kıyafet 
ferine luyaıen nefti çuhanın 
ortuına fıllzi renkte yuvar

lak çuha konacaktır. Erat 

yakalanna nefti çuha orta· 

aına fJJ izi çuhadan bir main 

konacaktır ve ıapka kokart · 
larının altına btr numaralı 
plaka konacaktır .... 
Kızılay yardım komitesi 

takdir edildi. 

Halkevlmlz tarafından ma 
hallemlze konulan hoparlör 

vaaıtaatle çevremiz hal&<ı hem 
guf!te haberlerin i takip et . 
mek, hem de muıild parça ları 
nı dinlemek ıuretf fe iyi va 

kıt geçirmek fırsatını elde et · 

kevi Köylere 4 
Gezi Yaptı. 

Bürhanfye, 27 (Huıuıi) 
Halkevtmizln köycülOlr, 801 

Borsa haberleri. 20: Necmed 
dı.n Rıza ve arkadaıları ta 
rafından Türk muıllrlıi ve 
halk ıarkıları 20 45: Hava 
raporu. 20.48: Ômer Rıza 
tarafından Arepça ıöylev. 
21: tlelma ve arkadaıları ta· 
rafından Türk muıiklıi ve 
halk farkıları. (Saat ayarı) . 
21.45: Orlceıtra 22. 15: Ajanı 
haber'er l. 22.30: Plakla . kadar evlenmeleri veya iılf · 

fa etmeleri lüzumu blldtrtl 
mtıtlr 

Eıki Mafyet Memuru 

Demirci Kaymakamı 
Şefık San 

Şehrimizde Kırıehtr ve 

y ozaad zelzele felaketzede 

!erine yapılmakta olan yar 

dım itlerini idare eden ko· 

mite, göıterdlff f aallyetten 

dolayı Kızılay Genel Mer

kezince takdir edıJmtıur. 

mtıtlr . -

Bu medeni vuattten lıtl · 
fadeyt bizlere bahıeden !lal 

kevlmlze ve onun çalııkan 
Baıkanı 8 . Feyzi . Sözenere, 

mahallemiz adına lt'fekkürü 
bir borç btllrlz. 

C H P · Anafartalar 
Ocaiı YöneUm Kurulu 

ya) yardım kolu ü1elerfnfo 
de lıt ı ra kı ı le bu hafta dört 
köy gez.at yap ı lmııtır . Bu 
gezi eanasında köylü ile 
muhtelıf Jıler üzerinde fay 
dalı görOııneler yapılonıtır . 
Bu arada altı huta. mua · 
yene olunarak ilaçları Halk 
evi tarafından vertlmııtır. 

ıolorlar , opera ve operet 
pnçaları . 22 50: Son haber 
ler •e erteaf gOnOn prot· 
ramı. 
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Hukuk Sütunu: Südetler ıneselesi bir türlü Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: HUKUKİ BAHİSLER •. halledilemiyor. 

-- ---
Hata ( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

meıt ı!Jretlle halledılebllece 

ilal 16ylemt1t1r · YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Pa11lı 

- 65 -
Dr. Haynlayn demlttlr kı : 

- Sadet meeeleılnlo öo6· 

müzdekt sonbahardan evvel 
helledtlmeal tcap eder Bu 

memleketteki elyul ıaleyan 
merkni Avrupa, memleket 

Nııbt butllndao müobahlı 
olan 116 net madde aıaiı· 

dakl hallerde kara ve ko 
cadaa biri evlenmenin f ea 
hini dava edebilir: 

1 Evlenmejl biç lıte 

medlii veyahut karı veya 
kocası olan ıah11 ile evlen · 
mell kaıdetmedtil halde ha· 
taen evlenmefe rlzaıı olduiu· 
nu beyan etmlt lıe. 

Z - Karı veya koc .. ın· 
da bunlumamaıı onunla 
birlikte 1aıamajı kendt• 
için çekilmez bit hale ko 
yacak derecede ebemmlJet 
il btr vaııf hakkında hataya 
d6ferek evlen mit lae .. 

Bu maddeden e•velkt 
maddelerde e•lenme 2 ama 
nanda karı veya kocada 
daimi •eJa muvakkat akıl 
haıtalafı ve temyiz kudre· 
tinden mahrumiyet veya 
kan •e 11hrl h11ımlık gibi 
11ıbeplerle nıklhın fe11b ve 
iptaline ııdılecetını ıörmüı 
UUc . 

Bu maddede evlenme za • 
manın da hataen vaki olan 
rlaanın da f eıhl ntklbı mucip 
olacafını be1an etmektedir. 

Nıklbın feılh ve lptaltnı 

icap ettiren birinci ıebebln 
vuku ve ıubutunu mümkün· 
ılz ı6r0Jorum Bu hal mu · 
kaddema d6rt dunr ar .. ın · 
da; yGzCJı , peçe dedtttmlz ıl 

yah l.lr perde ile meeture 

olarak yolda f llln nadiren 
teaadOf ve hlçbır suretle 

biri dlierlnl 16rüp konuıma 
mıı baba ve ana ve alcra · 
ba veya komıularan teoılp 

•• tanlJeıı: Gzerlne evlen 
mtı ve hattl kara ve koca ; 

• 
meclisi akitte bile bulunmı 
yarak btlveklle yapılan btr 

•kitte bu ııbı hatalar ola 
bilirdi. Ahvali mezk6re eea · 

•en hatadan baıka btrıey 

deilldt Bundan baıka hep 
•cı ve elim neticeler de tev
lit etmlı olduiunuo hep bir· 
er canla tarlhlJIS Evlenecek 
ve yelcdıferlne ebediyen 

raptı kalb ve teırıkı hayat 
edecek ıkı rencln birbirini 
ı&rOp anlamaları için dini 
hiç bir mani 1oktu ve ola· 
lllazdı Bazı bemervahın 

cablllne fikri taa11ubuodan 

baıka btrıe1 deiıldt. Şim
di IH lnzlaramız da erkekler 
kadar tenevvQr etmlf olmak· 
la bayatı mOıterekeye ah· 
lacati erkell mükerrertn 
ıarop anladıktan ve hatta 
16ri16p aolaıhktan ıoora 
evlenmefe muvafakat etme· 
ıl •e bunun da · daha e\•vel 
uıulen llln ve evlenme me· 
muru huzurunda aleni btr 
tekilde yanyan~ oturarak 
bizzat riza ve muvafakattnı 
bildtrmeıl ve hattl bunlarao 
fotolraflarının da evlenme 
memuru nezdinde bulunması 
ııt»ı lranunua olanca lhtl 
mam ve lhtlyatklrane telray · 
YCidatı lcarı ı11nda (evlenme· 
il h!ç lıtemedlil veyahut 
icarı veya koca11 o1ao ıa
hıı ıle evlenmetı kaıdetme · 
dıtı halde hataen evlenme 
le rlu11 otduiunu beyan et 
•it lıe) ibaret lcanuntyealnln 
itimde bu ıuretle kaltılı1et1 

tatblldyeelnl lmkin11z ıörn 
1orum. Şu kadar blrıey 
var ki, •klz iki kız kardeı ve 
ya ıkız iki otlan kardeı 
yekdlierlne müıabehell tam 
melerl bulunur, evlenecekler 
ite eon derece olmakla btri 
dıjerlnln 1ilzüne bakmaktan 
utanarda bu ıuretle bir hata 
Jle beJanı muvafakat edebi· 
lir . Fakat bu da nadir deill, 
ender teeadaf edilen halit· 
tandır. 

V azu kanunun maddeye 
bu fıkraJı tllveılnden mak 
ıadı evltlllln eaadetle lda · 
meel hakkı medeniyet ve 
hürriyetin hüeoü mubafaza11 
na matuf bir tedbiri lhtiJa· 
ti oldufu anlaıılıyor . Hata 
om m6ddel tarafından lıbat 
edilmesi la:umdar. Hateya 
dOıen taraf dGımezden ev· 
vel lç6nctl madde muclbln 
ce hataya d6ımemek için 
kendlılnden beklenilen lhtl · 
mama ıarf etmemıı olduiu 
na dair olan ahklmı kanu 
niyenin burada tatbik edile 
mlyeceflol tbaro!nln yazılıı 

ıeklt anlatı1or . Evet, vaktin· 
de neden balup tedklk et 
medeo beyanı muvafakat 
ettin dlJemlytcetız. lktncl 
fıkraya ıelincr., vukuu muh
temel ve hattl mlikerreren 
vaki olan ha 1Attandır Bura
daki hatayı karı veya ko· 
canın ıahıl vaaıflarıoda arı 

yacalız. Şeraiti lçUmalyeel 
hatadan madQt dettldir 
Şahıt •Hıflar ite kız olmak 
Qzere alınmıı ıken kadın 

çıkmHı, veya kadında , te . 
mH imklnı bulunamayan 
bir hHtahkla malul olmuı, 

erkelin lee alitı tenuüllyeal 
keailmit veya m6nHebah 
clnılyeye ı•Jrl muktedır ve· 

yahut kara veya kocadan 
blrlıl bir kumar ve1a umum· 
hane tı'etmtı olma11 ıİbl 
hallere bıllhare vakıf olan 
taraf feehl nlklh iddlaeında 
bulunablltr. Bu halt evvelce 
bilerek evlenmefe rıza 16•· 
termit lıe ıooradan feaıh 
talebinde bulunamaz. 

Şunu da arı.edeyim kt, erke 
lln bir kumarhane, karının 
da btr umumhane açmıı ol 
dutu tahakkuk edene bun 
lar yekdaferlnin bu gibi ha· 
lındeo ıtklyetle evlenmenin 
feahlnl tddta edemezler. 
ÇOnkü her tkltt de aynı sevi 
yede loıaolardar 

Ôyle bir hal olmala ki , dl
feri ondan müteelllm ve 
m6tee11lr olarak evvelce ha · 
bert olmuı olta idi katlyyen 
evhnmefe rlza göıtermtye · 
cefl aolaıtlabllıln Yokıa 
buıız bir kadınla yankeıfcl 
blr erkefln birinin dtferln 
den ı ı kayete hakkı olamaz. 

- SONU VAR ,. ...................... ~ 
: TÜRKDILI i 
• b • : Pazarteılnden baıka er • • • : 16n çıkar . Slyaaal gazete •• : 
• Yıllıtı : 800 Kuruı : 

lerloln klffHlo7n vaziyetini 
vahtmleıtlrmektedlr. Eter 

bu bal uzun müddet devam 
edecek olursa Avrupa için 
ıon derece harabı1ı mucip 

olacak umumi bir harp çık 
maaa muhtemeldir. Bu harp· 

de ıai kalacak olanlar, Af· 
rlka1a ılderek muz dllea· 

mek mecburiyetinde lcala· 
caklardar .. 

Dr . Haynlay, Çelderln ıeolı 
m6eaadelllrlıklarda bulun 
manın bir zaruret olduiuou 

anlamalara IAzımgelmekte 
oldutunu ve eathi htçbtr bal 
ıuretlne yanafmıyacafını lll 

ve etmııur. Dr. Haynlaynan 
letediil hallhazardakl Çe
koılovak devletinin tam 

ve cezr1 bir surette reforme 
edtlmealdlr. 

"Eler Çek taz1lkl devam 
edecek olurN, intikam htell 

nln tesiri altanda hareket 
edecek olan SGdetlt Alman · 

ların A iman hnkame 
tinin doirudan dol · 

ruya harekete ıeçmele ve 
kendilerini Alman hudutlara 

dahtlıoe almaft1 fcbar etme 
leri muhtemeldir.• 

Londra, 27 (A A.) - Ôi· 
rentldlllne 16re hariciye na· 

zaretlnln Garbi Avrupa ııle 
rl dalreeı ıefl Vtlyam St 

ranı. ıızlt bir vazife lle Pa 
riı, Berhn ve Praia hareket 

etmtıtlr . Mumatle1b 1 bu Qç 

payitahttaki loıılız mOmeı· 

alilerine lnıiltz kabıoeıl ta · 
rafındıan ittihaz eddmtı olan 
baılaca .kararlara izah ede 
cekttr. 

lnııltere bGl&Cımetlnln 
" Tahriri vesaik ,, vilcude 

ıetlrmemefe kerar vermit 
olduiuoa allmet ıayılan St
ranıın bu ıe1ahatına b6y0k 

bir ehemmiyet atfedılmek · 

tedır 

Gene öirenıldlfine ıöre 
Stranı, zikri ıeçeo Parle, 
Berltn ve Prai hlikumetle· 
rJoden hiç btrlle tema1a gir 
mlyecektlr. 

Dünkü kabine lçtlmaında 
ittihaz edllmtı olan baıhca 
ke rar, SOdetler meseleetnlo 
devamla bir h•l ıuretlne lk 
tiran ettlrtlmealnl derplf et 
mektedlr 

loglllzce "Sundey Ekıpreı,, 
ı•zeteılnln Praj muhabiri 
gazeteılne ıu mektubu 16n· 
dermlıtır: 

"Alman1a; Çekoı'ovakya 
dan Oltlmatoma benzlyen 
bir talepte bulunmuıtur Ya 
Südetlerln buluoduiu yer · 
lerde aeaytıt temin etmek, 
yahutta burada Alml nyaya 
ilhakı teteylp ı atemedıklerl 
hakkında plebht vapmak. 

• • : Altı Ayhiı:400 • 1 • • 
Südtt \imanları erkloın 

dan birinin ıöyledlllne göre 
Almanyanın bu talebi halen 
mOzakereye mevzu o1malc 

tadır 

• Say111: 3 • • ı • • ı 
: Günü ıeçmtı ıayılar 2S : 
• • • kuruıtur . • • • 1 ADRES: 1 
1 BALIKESIR TORKDILI I• 
...................... ~! 

Almanyaoın; Çekoılovak• 

,ayı bu ıuretle ııkııtırmaıı 

oıo aaıl ıebebl Çekoslovak
ya ıle Ruı ya arasındaki it 
Ufakı bozmakhr. 

Çekoılovaky• ; lıpanyada 
Frankonun zaferine mant 

olmak için çalııan SovJel 
tayarelerln, Frankooun ha· 
va kuvvetlerlot teıkal eden 

Alman ve ltalyan tayare
lerlndeo çok daha mlkem· 

mel oldutu gör61müıtOr. Bu 

ıuretle , dıktat6rlerln taJa -

relerine karıı b0y6k bir teh· 
lake teıkıl etmelıtedlrler . 

Çekoılovakyada bir 61 
bulamazıa , bu tayarelerln 

Ruıyadan lıpan1aya ıttme· 
lerl çok m6tkOl olacaktar. 

K6y6: 
Bakacak 

.. 

.. 

• 

Mevkii: Clnıl: 

Anlan Tarla 

Mera arkaea ., 

Y eltç nam fakra .. 

K6y ana .. 

Hudutlu: • 
Şarkan der.-, ıtmalen yol, 
ıarbeo · Hliıeyln otlu Ali, 
cenuben Hasan otlu lıma. 
ıl. 

Şarkan dere, ıımalen de
re, ıarben yol, cenuben 
Haltl otlu Muetaf a. 
Şarkan yol, ıtmalen lı
mall kısı Cemile, ıarbea 
Alt otlu lımatl, cenubea 
Veli kar111 Cemile. 

Şarkan lımatl oflu Meh· 
met, ıtmalen 101, ıarbeP 
Muetaf a karm Cemile, ce· 
nubeo Hahl lbrahlm kı· 
ZI babrlJe. 

Dıfer taraftan çekoılo· 
vakJa l{uı1anın mtitteflkl 

kaldıkça Almanya da Ruı 

tayyareleri tarafından ko 

layca hücuma uirayablllr. 
Almanya tıe bu tayareler· 
den korkmaktadır. 

Mu11olinlnln ıoo nutkunda 

Fran1aya etttll hücum da 
bu pllna dahtl olan bir ma-

nevradar. Mu110llnl bu ma · 
Devran tle, Httler Çekleri 

tazyik ederken, FraDHDın 

mOtteflkl olan Çekoılevak· 

JaJ• yardım etmeıfnl temin 
etmek lıtemlttlr. 

Hudut ve bulundulu yer yulrarada yazıla 4 parça tar• 
lanın eahıbı Pire lımall iken 60 sene evvel 61Gmtle karı11 
Fatma oiulları Ahmet ve Halil ve kısı Rabtte badehu Ha· 
illin de 309 da 611mlle anHı Fatma kar111 Havva otlu le
mail kardeılerl Ahmet ve Rabtıe badehu Halil karası Fal· 
manın da 3 ı O da 610mlle oflu lımatle ve Halil otlu lıma· 
ilin de 31 l de bıllvelet 6lmlle amucHı Ahmet bala11 Ra. 
btıe badehu Ahmedın de 334 de ölme.ile karıeı Naciye of
lu Halil lbrahlm kardeıl Rabtıe badehu Ahmet karıea Na 
clyentn de ölOmıle oflu Ha iti lbrablme kaldıfından bahlıle 
namlarana teeçll edllmeel lıtenlldtflnden tahkikat yapmak 
için 5 6-938 pazar ıGnG mahalline memur 16nderılecekt1r. 
Bu yerler hakkında bunlardan baılra bir bak ıddıaıında 
bulunanlar vana bu ı«ınler içinde yazı ile tapu ılcll mu· 
hafızhfına ve1ahut mahalline ıelecek memura m6racaat· 
lan hıaumu illa oluaur . . 

Bahkesir Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

Azami miktara: Cıoıl: 8. Ktloıunun Tutar M. Teminatı: 
ra1lç bede it: bedeli: 

Kıl o Lira K Ltra L K. 
600 Nohut o 10 60 4 50 

2000 Kuru ıofan o 05.5 110 . 8 25 
50 ton Odun o Ol.O 500 37 50 

25000 Ekmek o ıo . ı, . s 2531 ·25 178 85 
4000 Koyun eti o 45 1800 135 
5000 Kuzu ett o 40 2000 150 
~oo Beyaz peynir o 41,25 82,60 6 07 
600 Un o 14,50 87 6 52,5 

3000 ~eker o 27 SIO 80 75 
800 Kepek o 3 24 1 80 

2000 Sabun o 33,25 665 49 85 
300 Kar mızı mer o 14,50 45,SO 3 05 

cim ek 
350 Pirinç unu o 22.50 78,75 5 90 
350 Şehriye o 24 84 6 30 
500 FHul1e o 13 65 4 90 
500 Bulıur o 11,75 58,75 4 40 
600 Makarna o 24 144 ıo so 
300 Çekirdekılr. o 22.so 67,50 5 10 

kuru üzGm 
50 ton Deilrml ıaz 9 tonu 450 33 75 

maden köm0r6 
1000 Arpa 4,50 45 3 40 
350 Salça 22,50 78,75 5 YO 

15000 Yumurta 1 ,37,5 adet 206,25 14 70 
3500 Patateı 9,50 332,50 24 90 
1300 Sızdaralmıt 00 1300 97 50 

tereyaf 
400 Zeytin yalı o 42 168 12 60 

5000 Buna pirinci o 25 1250 93 75 
8000 Yoiurt o 15 1200 90 

10000 Sat o ıo 1000 75 
4'000 Dana eti o 35 1400 ıos 

120 Teneke :l 70 tenekeal 324 24 35 
ıaz Y•i1 

600 Tuz 5 lo 
120 Teneke benzin 32,5 363 

2 25 
27 25 

Memleket hHtahaoeılnln 938 ıenel maltyeıl bir ıenellk ıbt11acı olan 1ukarada clnı 
ve miktarı yazıla erzak vesaire 2 · Haziran . 938 tarihine raathyan perıembe ıünO ıa 
al 14 de daimi eocOmen buzurale ihaleleri yapılmak Ozere açık ekılltmlJe konmuıtur. 
Şartnameleri görmek lıtiyenler her ınn için eocOmen kaleminde 16rebıltrler. 

lıteklılerln azami miktarının tutar bedelleri Gzerlnden teıblt edılen muvakkat temi · 
nallarını malıandıfana yatırdıklarana datr makbuz eenedl veya banka mektuplarlle iha
le ıünü mua11en vakitle hClk6m•t dairesinde vlllyet encOmenlne mOracaatları llln olu · 
nur . 
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SAYFA 4 

Bandırma Tecim ve 
Sanayi Odasından: 

304 Numaralı 

Şevketi ye T. K. Kooperatifi 

·imza Sirküleri: 

ıoy adı ~I 
- T 

~·k Adı ve Vazlfeel 
o. 1 lmzaıı 
. 

1 Yönetim 24 Haıan llı 
kurulu 

beıkanı 
H Uı 

42 Beytulla Baran Yönetim kurulu 
aabaıkanı 

B. Baran . 

80 Recep Şenyüz Yönetim kurulu 
üyeıl (Veznedar) R Şenyüz ' 

1 

Y 6netlm kurulu 
6yeel 

Y önetlm kurulu 
' 6yeel 

1 

Bekir 1111 
Kooperatif direk 
törü (Muhatlp) 

B. lııı 

il 

-----1·-------------1-------------~---------1 

Kooperatifimiz namına im•• atmaia yetkeli zevalin imza 
örnekleri rukarıya dercedılmııur. StatGnün 26 ncı maddeıi 
mudblnce baıkanla dlrekt6r veye bir \lye ile dtrektör ve 
yahut baıkaala bir üye tarafından mOıtereken imzalana -
cak evrakın kabulüoQ ve bu ıekllde mlle11eıenlze karıı 
vukubulacalc taahhüt ve lıaralln teıekkülünıüzG ilzam ede
eeflnl btldlrfr , ıayıılarımızı ıunarız. 

Reımi mObür ve 
baıkan lma11 

H. Uı 

Üye 

. 
B. Baran 

Üye 

R. Şenyüz 

Kooperatif 
direktörü 

B ..... 

lıbu ,ırk&lerdekl imzalar 938 ıeneıl 304 1ayıh Şevke 
tiye Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu 6yelerloln 
kendi imzaları olduiu taedik kılınır. 

Muhtar V 
Htbrev 
Konuk 

Üye Üye 
KHlm Alt 

Bayrak Yılmaz 

Üye 
MOmtn 
Yapıcı 

------· 
Balıke•ir Vilayet Daimi 

Enc'ii.meninden: 
ldarel huıuılye akaratından Camlkebir kar111111ndald 

yemlıçl dOkkinının bir eeneltk karı açık artırmaya konul
dufu ~alde lıtekllıl çıkmadıtından 2 ·Haziran 938 tarihi 
ne raıth1an perıembe ıünü ıaat 14 de lhaleıl yapılmak 
Gzere artırma müddeti 10 ıOn uzatılmııtır . 

· Mahammen icar bedeli 120 lira olan bu dükkioan 
muvakkat temlnah 9 ltradır . 

ihale bilktmet konafında teıekkül edecek Daimi Encümrn 
tarafından yapılacaiından fttekltlerln muayyen vaktinde 
muvakkat lemlnatlarını maelandıfına yatırdıklarına dair 
makbuz eenedl veya banka mektubtle Encümen• ıel· 
melerl llln olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahalleıı: Clnıt: 

Dlnkçtler Ev 
Hududu: 

Sağı : Kelepirci oflu Ki· 
mil vereıelerl, ıolu 

Ethem, arka11 Muıa 

oflu Ramazan vereee -
lerl haneel, önü yol. 

Hudut ve mahalleıl yukarıda yazılı ev Dinkçiler ma 
halleılnden KülcO oilu Sinan Çavuı taearrufunda iken 337 
de 61flmeelle karı11 Şefika ve evlitları Hatice ve Meliha 
ve Ayte ve ana baba bir kardeıı Etheme ve btllhare Ay· 
ı•nln de 339 tarihinde ölmeeile koca11 Halli lbrahim ile 
ada ıeçen kardeılerlne kaldıiından babııle teıçill lıtenll. 
mekte olduiundan bu cihetin teıblt ve tahktkl için 8 ha. 
ziran 9J8 çarıamba ıOnü mahalline memur ıöoderllecek
tlr. lttraza otanların bu mGddet içinde Tapu Sıc:ll Muha . 
fızlılına ve1abut mahalline aelecel< memura müracaatları 
IO•umu llln olunur. 

TÜRKDlLI · 

Balıkesir Askerlik Şubesi 
Başkanlığından: 

Yedek ıubay ve aekeri memurlara .enede bir defa yok 
lamaya tlbfdlrler. Bu yoklama bir ay devam eder 1 6 938 
çarıamba gününden baılıyarak 30 6 938 perıembe gOnü 
akıamı bitecektir. Şubemiz mıntıkasında ikamet eden bO· 
tün yedek ıubay ve aakeri memurlar bu müddet içinde 
yoklamalarını yaptırmak mecburlyetlndedtrler. Şubemiz 

mıntıkaaına gelıpte kaydını yaptırmamıı varaa hemen 
gelip kayıtlarını yaptırmaları; mOracaat etmlyenlerln 1076 
numaralı kanunun maddelerine göre cezalandırılacakları 

28 MAYIS 1931 

·~~~~~~~~~~~~" 

1 MÜHiMDiR! 1 _ IS~İFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 

l 
Boyle, gu· 
zel bir ev
de rahat 
ömür ge· 

" çlrmek lı· 
it. termlılnlz? 

ilin olunur 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

· l Bekledlff· 
nlz nıevılm 
geldi.Mal· 

1 
1 
1 
1 

1 - Balıkeılr vlliyeUnln Dureunbey kaza11nın Sa fır · 
lar köyü civarında vaki fakire.lan devlet ormanında (1) 
numradan (18'2) numraya kadar numralaomıt ve damga 
lanmıı 267,458 metremikip ıayrl mamule muadil ya · 
tar çam ağacı yirmi gün müddetle açık atırmaya çıkarıl· 

mııtır . 

2 - Artırma 6 6-938 tarih panrteel günü ıaat (15) 
de Balakealr orman mühendfıllğl bfnaaında yapılacaktır. 

3 - Beher metremlklbın muhammen flah (51 O) ku · 
ruı 0/0 7,5 muvakkat teminat (102) ltra (30) kuruıtur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Bal.keetr •e 
Dureunbey orman idarelerinde 16rOleblllr. 

4-1 - 143 

1 zemen 1 n 

ucuzlufunu 
fıraat bilip 
niyetin 1 z 
olan 1 f e 
baılama -
dan evvel 
tlcaretha· 
nemize ur. 
rama nı z 
ılze mu· 
hakkak 
kir temin 
edecektir. 

1 
1 

Bu, tecrübe ile abtttlr. ı 
Her clnı demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve » 

btlQmum malzemel lntalyeyl ıayet ehven fıatla eat· ~ 

Balıkesir Belediye maktayız. Bir kere deneyiniz . » 
Her renk yaflı ve badana boyalarlle bo1a yatları ~ 

Riyasetinden: ve maızem••I de bulunur. 1 
Parkta yazlık ılnema için ayrılan yer kiraya verilmek K6ylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 1 

üzere 19 5~938 tarihinden itibaren artırmaya kon·muıtur . dbzen de mağazamızda ucuz bir flatla ıahlmaktadır. 
Şartnameetne ıöre ıchii ıeçen yerde ılnema g6ıterme- ~ Mau, kollu teraziler, kantar, litre, kılo ve metre ı 

ıine talip olanların ve fazla malumat almak lıtlyeolerln it. gibi ö 1çü ve tarta dtlzenlerlnlo pazarı da maiazamız 

::::1',::: 7:•::·~: .. ::;:••:~:·ü~~:ı:~~IDJ:P~.::~, c~~= 1 dır. Toton fidan ve tarlalorıle. meyva •ll•çlar1 ••her ı · 
olunur. 4 - 1- 147 it., Uirlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 1 

------ı arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,, nl ılı de tec- .. 
Balıkesir Belediye 

Riyaaetinden: 
Baıçeıme ve Taıocaldarı yanındaki Belediyeye alt 

gübre eatılmak üzere '21 . 5 938 tarıhtoden ttlbaren 15 
aün müddetle artırmaya çıkarılmııtır. 

Beher çift atlı araba lçtn ( IO), tek atlı araba için (5) 
kuruı bedel tahmin edllmtıtlr. 

lhaleıl 8 6·938 çarıamba gün\l eaat 16 da Beledl:te 
Enc6menlnde yapılacaktır. Talip olanların ve fazla malü 
mat almak lıtlyenlerlo Belediyeye mibacaatları ilan olu· 

rübe ediniz, memnun kalacak11nız. ~ 

Saraçlar Başında il asan Cumalw{julları 

1 "!'eh met, 1 smail. Abdullah 

\; ~~~~~~~~~~~»W ... 
. •t. 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l·'l t. l. 'l 'l t. t. t. .... 
ı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 

nur. 4 - 1 - 153 
:: K apita/: 100/)00,000 Tifrk Lirası : 

----------------- ': .. Yurd içinde 261 Şube Vefljans ,. 
:~ Dunyanın Her Tarafında Muhabirler ; 

Ilıca /(. Öy'/J. ihtiyar ,~ - Her türlü zirai ikrazlar-diğer bilcümle. banka mu· 1* 
LJ f • d ' Jtlıl. ameleri büyük ıubelerinde kiralık ka .. lar. = 
neye ın en: ~ lhbareız "laearruf ve kumbara heaaplarında ikr•· ,. 

1 - Köyümüz akaratından Dal llıca11 namtle maruf '.~ miyeler. 1* 
kaplıca 6 ·6 938 tarihinden .31 . 12 939 ı~neıl oıhayetloe ~ f l<ramlyt: Mlklari: ikramiyenin tulafl: 1* 
kadar icara verilecektir. Muhammen bedeli olan 400 lira .,., 1 t 1* .,..; AOED L RA LiRA •"-
üzerinden 15 gün m"üdddle açık artırmaya konulmuıtur. .,.. ,... ' .,..; 1000 1000 

MuYakkat akça11 30 liradır . ihale günQ 6 Haziran pa · '""' "t* 
""' 500 500 ... 

zarteel a6nü haddi liylk görüld6iil tak~lrde yapılacaktır . ~ 1 250 250 ~ 
2 - lıteklıler ıartnameyl öfreomek üzere her gün 11J 10 lOO ıOOO l* 

I lıca köyü ihtiyar heyetine müracaat edeblHrler 'IJ 25 50 1 ı50 'fit 
3 - ihale Ilıca köyünde ihtiyar heyelt huzurunda ya- 1IJ · ı* 

1 1 1 ı .,..; 30 40 1200 .... 
pı acaktır. ıtek l erfn muayyan vakitte muvakkat temin•· .,., ,... ~ 40 20 800 ... 
h akçuını köy ıandıfına yatırmaları ilin olunur. "' ,... >' 108 6000 ... 1 - 4 - 154 ... , ,... 
---------------------- ~ Bu ikramiyeler Jıer iıç ayda bir olmak iizere se · 1* 

Balıkesir Askeri Satın ~ nede dört defa bu miktar Llzerinden kura ile dağılı = 
" Lacaklır. · 1* 

Alma Komisyonundan: 2' /ık lü ~Ldt ı EyMt rxis dedir. '* 
Merkez Birlikleri için ( 10,000 ) kilo taze kabak ile •l-J. l-).,'~ J. J. J. l-J. "1-J. J. 1-1f. 'i J. j. "'l 'J i-'i j. ... 

( 2000 ) kilo taze ıoğan ekıtltmeye konmuıtur . lhaleet 2#~~~~~~~~~~~~· 
13 6-938 pazarteıl ıünü ıaat 10 da Balıkeılr aıkerl ıa· 1ı '1T ~~RLI' (: .1, NJ'L~~ I) (' 1 
tın alma komlıyonunda yapılacaktır Muvakkat teminatı I ~ 

0 
1.1.. t 

kabalın 22,5 Ura ve ıofanın 4,5 liradır. Şartname komlı· 
yonda her g6n g6rüleblltr. Taliplerin muayyen gün ve ıa ~ Yeııt yapılan beton evlerde, apartmanların döte- '11 
atte komtıyona müracaatları. ~ meılnde kullandığınız yeril çinilerinin çiçekli ve dtlz ~ 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Suııiırlıktaki birlik hayvanları için (200,000) kilo kuru 
ot kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. lhaleel 13 6 938 
pazarteıl ıünü eaat 16 da Balıkeılr aekerl Htın alma ko· 
mlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 413 llradar. 
Şartname komlıyonda her ıün gföüleblllr. Taltplertn 
mezkftr ıünde ıaat on beıe kadar tf!kllf mektupluını ko· 
mlıyona verm~lerl ilin olunur. 

4 1 

1 beyaz k111mlarının her nevi ile bela ve muıluk tat "il 
~ ları ve beton kOnkler, mozayıklar ıehrlmlzde Edre · ~ 
it, mit caddeılnde ffocakuyuıunda eıkl tabakhanelerde 1 
fit yapılmaktadır. Sallı ehvendir, müıterllerlmlz bir de · ı 
il. fa lmalitbanernlze uğrarlana her halde m~mnun ka 

ı lırJar . . 
~ Çinici ve mozayıkçı l:ımlrlı 

1 it. Haaan Uıta 

·~~~~~)At~~~J;1/;i~· 
Sahibi ve Baımuharrlrı : Balıkeelr Mebuıu H. KARAN 

Çıkaram Genel Dtrektör6: FUAT 8İL1AL 
...BaRmyerı: Vlli1et Matbaa11 ..- Balıkeıh 


