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31 MAYIS SALI 1938 
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r 
11nkaraya Gelen Beynelmilel Hava Fe

derasy onu Reysi Dün İstanbula Ha
reket etti. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SA.Y ı : 3895 

Prağda Belediye intihabatında Al- ı rv·············M:~·l serbest Güreş Grup Birincilikleri= 

manlar Mühim Bir Ekseriyet Aldılar·i sa~:~:farı~-i Güreşçilerimiz Büyük 
Südıtlırlı Çık hütftnıeli ara~ın~a~i ~ü~!keJeler m.u~aid bir~ekilde devam ediyor. ! ~ ~~~!~i~~= i Muvaff akıy~t Gö_sterdi. 

Alman akalıyetının ıhtılaf ı hararelını kaybadıyor. i va f fak 1 yeti. i Müsababla!da ~alı~esir a~re~cile~i .döıt, izmit iki, lurıı 
Aı=::t.~~ı.'Aç~J bnL~~::: i ~~;·~::.:·~~:~1:~:;;~:.·n· ı '.~::n h~~:7.~1::·:~~d·:d;:: v .. , •••. 30 1 A.A ı - · gureşçılerı da hır bırlncılık ıldılır. 
araıındald müzakereler mü· Emin btr menbadan öğ . dtldlilnl söylemektedirler. Burada dün baılamıı olan Serbeıt güret Grup birin· lkincfıl belli olma&.. için ya · 
ıalt bir ıekllde deYam et renıldlilne göre iki mebuı Berhn, 30 [ A A ] - Havas beynelmilel yarıılara Türk, ellikleri Balıkesir, Buraa, iz. pılma11 lizım relen 1rüret 
mektedlr. Haynlaynın partinin taleple· muhabiri bildiriyor: Alman, Belçika, franıız , Ro· , mit r6reıçılerl arasında pa beklenirken bu kilodaki üç 

Praf, 30 (AA.) - Dün rfnl turıh eden ıahıi mek · Çekoılovakyadaki Alman· manya, Polonya milletleri zar günü General Ali Hık· bölge allretçllerlnln tekrar 
yapılan belediye intihaba· tuplarını himtldil•r . lar meıeleıl yeni bir ıafha · k met ıtadında yapılda. karıılattmlmaaı kararlaıtı· " lttlra etmlttlr 
llada Alman 5ndet partfıl Mütahltler iki taraf ara· ya glrecefe benziyor. İlk Güretlere, lttlrak edtcek rıldıiı bildirildi. 

b yarıta 85 at tıtlrak hll l d h evvel mü im bir ~kıerlyd almıt aındald m6zakerelere de Alınan haberlere göre, pe van arın a a Halbuki bu mOıabakada 
J etmlt, bunlardan OD betf mQ · J l tır ntlhabat ıükuo içinde Yam edilmekte olduiunu ve Haynlayn birkaç enne ka · tarh arı yapı mııtı . floala kalan Ahmet Gıder 

deYam etmektedir. akıam Haynlayn partlılnln dar Südetlerln idare muh ıaba~ayı hata11z olarak bı Cüretçller eaat 15,30 da ( Balı kealr ); Halil (Buna) 

Praf, 30 [A .A.J - Styaıi meıul meh.EtlJerlnde artık lariyetlerlntn tatbiki sureti tlrmltllr. Bu OD bet za· eahaye çıktılar ve takdim ya karıı rallp ıelen 
Çek mehaflllerlnde söylen· .. miitekaddtm tartlardan" ne dair sarih bir proğram bitin beıt Türktür. edtldtler Kurra çeklldt, 56 Sual (lımtt) ı ıayı hesabi · 
dlflne eöre bugiin Hodza babıedllmedlğlnl beyan et oeıredecelcUr. Bunlar araaında manialar kiloda Ahmet Gider ( Ba1 ı- le yenmlı ve 56 kilonun 
ile Peten ve Kund fıtmle mektedlrler . Parti zlmam· Diğer taraftan Berllnln 1 yükıeltllerek yapılan ikinci keılr} ve 66 kiloda Neıfp ealibt• olarak ilin edilmittl 
rlndekl iki Sadet mebuıu darları ıokotlarla milli mu. Haynlayna itidal tavslyHlnde müsabakada ~aim birlnd· (Bursa) flnala kaldılar Bun· Hakemlerin; az ıonra bu ka · 
araeında cereyan ~den mu~ . h f 1 ııı.hl 1 d x bulunduiu söylenıyor Bazı 1 dan ıonra güreılere batlan rarı deiltUrerek Ahmed (Ba· 

a ız arın ıl a arı a ın ••• ldd. 1 - k 1 iği almııtar. Hu münaeebet· d c ı emare ere eore, va t · ı . hkeatr) f bu defa da Halil 
le Avuıturya ile yapılmıt le zaff'r direğine bayrağımız 56 Kıloda : Sezal (lzmit)- (Buna) ıle güreıtirmeie kal 
olan 1 J temmuz 1936 an· kıl i 1 k H 11 (8 çe m f ve meraelm e upa a i una) gürcıti , Sezal kıımaları aüreılerl takfp 
latmuına benzer bir anlat· verilmlttlr . tuıla aal lp. edenleri haklı olarak ıinlr · 
mıya doğru gidilmektedir. 

61 Kıloda : Ahmet Göker lendirdt . 

Almanya - ·ıtalya Ara
sında Yeni Anlaşmalar 
·k· ı d d k ı · Bükreş ı ı tarı arısm a cereyan e en müza ara ar natıce- ~ 
lındi. Avusturyayı verilen mbest liman hakkı Al· Sefirimiz Romanya Hariciyı 

Kamutay da 
~ 

(Balakeılr) izzet ( lzmlt ) Glylnmtı olao Ahmet 
güreıtt. Ahmet Gök~r tuıla Gider ( Balıkesir ) tek 
galip. rar ıoyundu. karara ay 

Dün~ü görüımeler va kararlar' 66 Ktloda : Haydar Pehll· kırı hareket etmemek için 
van (Balakeı l r) - Niyazi (iz· yoreun yorgun bu defa da 

mınyayı devredilmiyor. • Hamile konustu. 
ua.1..... ~o r R • ..1 ... ı 

Romanya Baıveklli Petreıko 

Ankara, 30 (A A) - Bü. mit) güreıti , Ntyazt tuı l a Halil (Buna) ile eüreıtı . 

yük Millet Mecliıl, bugünkü 
tunlantıaınCI• muhtelit dal 

ıallp . Daha evvelki 1rürette ra · 
T°' ..... u .... a. ''·U•LOld ~CI••- _........... 'l'-••UIC:& ..... u UUlUI• 

kuvvetini aarf eden Ahmet 
Gider ( Balıkeılr ) tuı · 

Berltn, 30 [A A.) - Alman
ya Hariciye Nazırı Rtbben 
trop tle İtalyan büyük el· 
çtıl, bueün Berllnde bir ıe 
rt ticari anlatma imzala
autlardır . 

Bu anlaımalfr, Almanya 
ile halya araıında mevcut 
ticaret ve turizm anlatma· 
lara Avuıturyaya da teımll 
eylemekte ve ayrıca Trl· 
Jette limanının vaziyetini 
de teablt etmektedir. 

A•uıturyaya bahtedilen 

eerbeet Jıman naklundan Al· 
manya istifade edemlyecek, 
fakat buna mukabil Tıryea· 
te limanında Almanya için 
buıuıi tercih kayıtlarına ha 
vl tarıfelu tatbık olunacak· 
tır . 

Bu huıuıta netredllen ru 
mi tebliğ , bueün imzalanan 
anlatmalar ile Avuıturyaoın 
Almanyaya ilhakından do · 
ğan bir ıerl meselenin bal· 
ledllmlt bulunduğunu bil 
dlrmektedir. 

İspanyada Cumhuriyetçilerin 
Yeni İleri Hareketleri .. 

Kıtılonyıhlır 1i11ıl~e 111iabil bir hôcumı geçtiler, 
f rınkistlar dün Mıdridi bombardıman etti. 

Madrlt, 30 (A.A) - Tremp 
lllıntakaaında Cumhuriyet kı· 
laatanın bareklh müıall bir 
t•ktlde lnkııaf etmektedir. 

Madrlt, 30 (AA.) - Bu 
•abab ıehlr büyük çapta 
toplarla iki nal bombardı 
inan edtlmlttlr . 

Parıı, 30 (Radyo) - Fran 
kııtlerln, time l cephıtnde 
Katalonyahların mukabil 
hücumlannı defettlklerlnl 
Ve bu cephede yapılan kan· 
lı aıuharebe netlceeinde, iki 
tarafın da mühim zayiata 
Uiradıiını, Cumhuriyetçilerin 
l 4 tank kaybetttklerlni; Kae 
lellon cepheelnde Frankist 
1•rln 8 kilometre ilerle· 
diklerini Havu ajanıının 
Sara1011a muhabiri bildiri · 
)Or . 

Aynı muhabirin verdiil 
~alflmata 16re, harp mey 

aQ1, cesetlerle doludur . 
Parıı , 30 (Radyo) Fran· 

ltııtlerln, Eltkantedea ıonra 

buıün de Baraelonla Valin· 
ılyayı bombardıman ettilde
rt ve Cumhuriyetçilerin hava 
kuvvetlerlle Franklat tayare· 
lerl arasında tlddetU bir 
muharebe vukubulduğu bil 
dirilmektedir . 

Cumhuriyetçi ispanya Ha· 
rlclye Nazaretl, Frenlionun 
açık ıehtrleri bombardıman 
etmekte deYam ettiğinden 

proteıtoda bulunmuıtur . 

Salamanka, 30 (A.A.) ·
Umumi karargah tebliğ edt 
yor. 

Son yaptığı taarruz eına 
ıında d6ıman 3000 den faz 

la zayiat ve ealr vermfttlr 
Mılııler Trep ve Baloıuer 
önOndekt mevzi lerimize ye 
ntden taarruz etmltlene de 
ıert pOıkilrtülmüılerdlr. 

Teruel ctphealnde d&ıman 
mallüp ve takip edilmlttlr 
Au cephede diitmanan zayi. 
ah 15,000 kltldlr. 

Komnen bugün Tilrklye ıe 
ftrl f\ Hamdullah Tanrlöverl 
kabul etmlt ve uzun mud 
det konuımuıtur Bu müli.· 
kata ehemmiyet verilmekle· 

dtr . 

relere alt mülhak bütcelerl 

ve bazı dairelerin teıkllat 

kadrolarında değlılklikler 

y•pılmuına alt kanun li.yl. 

balarını müzakere ve kabul 

ttmfttlr . 

bulut (Bahkeılr) · Rahim 
(Buna} gOreıtı. Muıtafa Ka 
rabulut tuıla ıallp. 

79 Kiloda: Muıtaf a Ôzçe 
ilk ( Balıkeıir ) Hüıeyio 

(Bursa) güreıtı , Hüseyin tut 
la galip. 

la mağlup vaziyete dü 

ı Uzak Şarkta: 
1 Cin Kuvvetleri Büyük 

Bir Taarruza Geçti .. 

87 KHoda: lımail Dana 
biıarlı ( Bahkeılr ) · Enver 
(lzmlt ) güreıtı, lımail Da· 
nahlaarla tuıla galip. 

ıerek kazandıiı blrincillkten 
mahrum edıldt . Bu da yetlt 

mlyormut gibi, evvelce ıayı 
heıabtle yendlit Sual (iz . 
mtt ) le bir daha aüreıtlrll. 
dt. 

Arhk b ü t ü n ümidini 

Ajır ıtklette: Şerif Ünal 
(Bahkealr) raktpıfz ıallp 

11 inal güreılerl: 

ve enerj 1ılnl kaybeden Ah· 

met Gider bundan da ıayı 
hen.btyle mailOp çıktı . Ne
tlcedt yarım ıaat f!Yvel 56 

Japon T ayareleri Kantonu 
TahripEtti, Binlerce ölü Ve 

Yaralı Var .. 

56 Kiloda : Ahmet Gtder 
(Bahkeıir) Sezal (lzmlt l 
güreıtı. Ahmet Gider sayı 

hesabiyle galip 
66 Kıloda: Niyazi (İzmit) 

Neslp \Buna) güreıtl, Nı 

yazl tutla galip. 

kilonun bl rlnclıl olan ıenç; · 
yarım saat sonra yine aynı 

hakem heyetinin manaaız Ye 
sporculuk adına htçte hoıa· 
ıitmlyecek tlttıamkir hare · 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Hankeo, 30 [A.A ) - Çtn 1 

menbalarından verilen ha-
berlerde demir yo 
lunun tarki mantakuında 
ıldd ı: tll muharebeler olmak 

Pren Bibesko 

T ayara ilı Ankara~an is
tanbulı hare~et aiti. 

Ankara, 30 (A.A.) - Üç 
gündenber& ıehrlmlzde bulu· 
nan Beynelmilel Hava Ku· 
rumu Haıkanı Prenı Blbea· 
ko bu eabah huıuıi tayare· 
ılle lıtanbula hareket et
mtıtlr . 

Ankara, 29 (A.A.) - lkt 
güodenberi Ankarada bu· 
lunmakta olan beynelmilel 
Hava Federaeyonu Batkanı 
Prenı Btbeıko buıün Hava 
Kurumu Baıkanı f uat Bul· 
ca ıte Tilrkkutu kampını 
gezmlttlr. 

Bıbeeko uçuı ve paraıüt 
tallmlerfnl takip elmft ve 
ı•nç1erlmlzl takdir etmlıttr. 

tadır Çin kıtaları üç kol · 
dan taarruza geçmlt bulu· 
nuyorJar . 

Parlı, 30 (Radyo) ·- Ha · 
vaı Ajanıana eöre, Japon 
tayarelerl, bueiin Kantonu 
bombardıman etmiılerdlr . 

Ölülerin, bet yüzden faz· 
la olduğu ve yaralananların 
da bini tecavüz etttil teıblt 
edil mittir. 

Tokt·o, 30 ( Radyo ) -
Japon kuvvetlerinin , buıün 

( Konlıe ) kaeabaeını tıgal 
ettikleri ıöylentyor 

Hankov, 30 ( Radyo ) -
Çın hOkumetl, Çtnln muhte· 
lif kasabalarında bat göı 

termit olan kolarayı itfa 
için eenlf tertibe t almııtır . 

Tokyo, 30 (Radyo] - Yeni 
kabinenin askeri bir dikta 

Haydar Pehlivan (Balake 
ılr) · Nealp (Bursa) güretrl, 
Haydar Pehltvan tuıla rallp. 

Güreıler bltmlftl, hakem 
ler eüreıçllerln derecelerini 
ta1nif etmeğe baıladılar. 

Bu sırada hakem heyeti· 
nln 1ıarlp , aarlp olduğu 

kadar da yersiz bir lrarar 
verdiği görüldü: 56 kflonun 

Parllmıntosu fasha~ildi. 
Dublln, 30 l Radyo) - lr · 

landa parlimentoıa , bugün 

f eıhedtlmlttlr 
Yeni AnUhabat, ıelecek 

ayın 12 ılnde olacaktır . 

,.. ................................................. , 
• • • • • • ! Kırşehir Ve Y ozgad Fela - ! 
• • ! ketzedelerine Yardımlar .. : 
• • • • • • 
• Ltra K • • • I • uruı • 
: 1532 87 Evvelki yekun : 
: 79 20 Kepsüt nahiye merkezinden (Kızılay tubeıl : • • 

töra değil, bir harp kabine· : vaaıtaatle] : 
ıl olacağı söyleniyor. Kabl · : 18 50 Baro relıllifnden [Avukatlar namına} : 
nede beı general vardır. : 8 00 Vilayet Matbaa11 memur ve mnstahdemtnt 1 

1
• • 

Ordunun kabine üzerinde : 4 25 Belediye fen ıubeılnden : 

delil, kabinenin ordu üz~- : 164 2 82 Ye&cOn. : • • rinde otorlteılnl temin ~de · : 1 
cekllr. '•••••••••••••U•••••••••••••••••••••••••••••••••••# 



St. YEA 2 : 

Almanyanın 20 Bin, İngilte
renin 22 Bin Tayaresi Var .. 

---
1918 de Fransız Fabrikaları 
Ayda 30,00 Tayare İğmal 

Ediyorlardı. 
Lö Jurnalde Loran Eynak ı 

yazıyor: 

28 ve 29 N ıaao 1938 de 
Londrada yapılan görüıme 
ler, B. Nevtl Çemberliyo ıle 
B. Dal adiye ara11oda f ransa 
ve lnıtlterenln mütterek bır 
hava müdafaa cepheet ku
rulmuı huıuıunda prenılp 

IUbarlyle mutabık kalmala 
riyle netfc~lenmltllr. Anlat 
ma yalnız ha va plinma 
münha11r kalmamakta, kara 
ve deniz kuvvetlerinde de 
it btrltAlnl tcap ettirmekte · 
dir. Fakat kurmaylar ara 
ıındakl konuımaların ta1rıh 

edeceil hava taahbüdleri , 
bepıloden daha ehemmiyetli 
aörünmektedır. 

Lord Rotermlre göre, Al · 
man haYa ku'fvetlerl 20 000 
tayareye aahlptfr ve Alman 
ranın tayare imalata ıe.nede 
7000 dır, fakat bu mikdan 
derhal iki mtıltae çıkarmak 
imkanı mevcuddur. 

Bu rakamlar ılmdllik 1ü 
zumundan fazla ıııkln görün· 
mekle beraber, büyük bir 
devletin hava kuvvetinin 
normal kapaaiteılne tekabül 
ettlflnl turaf etmek lazım

dır. 

31 llkteırtn 1918 de , İn-
• 

glltere 22.171 tayan: ve 
37.702 motöre ıahlptl. B. 
V tnıton Çörçtlın beltrtttilne 
r~r- "--- ........ .,,ı""- J11chlzat 
oaKanhfı aycıa LUOU ve se-

nede 24 000 tayare teılim 
ediyordu ve 1919 aenesl için 
pli.olar bu muazzam raka · 
mın hemen iki mıılt btr iı 

tlhaalı gözeUyordu. Franaa 
için de vaziyet ayn1dır. 1918 
de Franaız fabrikatörlerinin 
imalatı da ayda 3000 taya · 
reye balli oluyordu 

Halbuki timdi gerek Fran
H ve ıerekıe lngtlterede 
havacılık endilıtrlıinln leden 
ol ettiği müıahade edilmek 
tedlr, bu tedenni Fransa hu· 
ıuıunda daha barizdir. 

fogllterede "Şedov lodult 
rl,. , Franıada - " Nasyona 
lızuyon,. prenılbi muctbınce 
tayare endüıtrlılnln yeniden 
organizasyonu, beklenilen 
nettcelerl vermedi Tedenni 
öyleılnedlr ki Franıa ve in 
gilterenin endüstri ıahaaında 
1ra yretlerlnl teırık etmeleri 
Almanların üıtünlüğünü or 
tadan kaldırmıya kafi gel 
mtyor ve azalmıı bir iıtıh 

sal kapasitesini artırmak 

için ihtimal ki bır yabancı 

eod(htrtoln yar~ımma baı 
vurulacaktır. 

Harici yardım, gorunüıe 

göre, tercihan Birletlk Dev 
letler veya Kanada.dan ge· 
leceklfr . Fakat bu formülün 
mabzurl. rı vardar. Amerika
nın hava ordusu lehine ko 
nulmuı tahdidat veya " bi 
taraflık .. ın fcapl'lrı gtbt 
haıllerle karıılaımaktadır. 
Amerika ve Avrupa tayare 
tipleri arıuındak•, bilhıuıa 

motör ve yakacak bakımın 
dan mevcud farklar dolay! 

. ıiyle teknik müıkllit da 
vardır . Halbuki bır hava 
orduıu bunlan ıtandardtze 

etmek ihtiyacındadır . 

Nihayet f ranıa veya in. 

glltereoln hariçten ·ta yare 
alma 1 arı mllli endüstrilerinin 
kifayehlzlığirıı açığa vurmak 
bundan ticaret muvazenesi 
ve ıhracahn iltikbalt hurn 
ıunda çıkacak bütün netice 
lere katlanmak demektir 

Bu ılpartıler Kanadaya 
yapıltua, loglltere için bu 
mahzurlar bir dereceye ka 
dar hahflemlf o lur , çünkü 
Kanada nihayet İngtlterenln 
bir dominyonudur . Fakat 
transa lçln aynı kahr. 

İngllız Fransız hava an 
laımaaı ortaya tklocl blr me· 
ıele çıkarır: Karıılıklı filo· 
ların müıtcteken kullanılma-... 

Fran11z ve lnetliz hava 
ordulftra kıya.lanabilecek bir 
kıymettedir. Buna mukabil, 
lkl memleketin kara ordu -
ları terkip ve ehemmiyet UI· 
barlyle tamamlle btriblrjn 
den farklıdar. Aynı ıebepten, 
İngiliz hava kuvvetlerinin 
büyük tndı1e1t logthere ada 
(arının müdafaası olmak teh· 
ltkeılnl arzeder, halbuki Fr· 
an11z hava kuvvetleri kara 
harplerine müdahale etml 
ye daha ıarlh surette tema 
yül edecektir. 

Ne kadar ehemmiyetli ve 
halli nazik bir it olsa de, 
bu noktalar Londra eörüı 
melerlnden çıkan vakıanın 

ehemmiyetini azaltmaz, ve 
iki büyük Avrupa demok 

fa;°ı . bİr 1
1

1 -blıiİji.iİn ··;;;;;;r. 
lertnl atmaktadır . 

Bununla beraber, bu te
dafüi lttlf akın perdeıl altın 
da, Franuya bilha11a aake 
ri ve havacılık hususunda 
düıen kalkınmayı ihmal et · 
mek doğru olmaz. Yalnız 
kara kuvvetlerinin ehemmi 
yetll ıurette artması değil, 

aynı :zamanda ıukeri orga~ 

nlzaayonun ıılihı artık daha 
uzun müddet aıerlye bırakı· 

lamaz Bu reorganizasyonu 
yapuke~. modern harbin 
yent faktörünü, ıeri taarruz 
ıekillerlnl, asker mıkdarma 
üstünlüğü kazanan ıl lihla
rın kıymetini faal nüve le 
hine ihtiyatların ehemmiyeti 
azalıııoı he1aba katmak li. 
zımdır . 

Nıhayet orduların ve en 
düıtrlnln seferberltilnl he1a 
ba katmak lazımdır. 

Tayare imalatı huıauıunda 
urfedılecek eayret daha az 
mühim değıldlr . Bunun iç'ln, 
imalatın, ılmdiye kadar kal 
mıı olduğu sanat ufhaaan 
dan çıkarak büyük ıert ha· 
lınde tıt ı hıale elverıılt bir 
endültrl ııaf hıuına girmesi 
lazımdır. 

-----'!ll!ı._,,....,.._. 

Açı~ teşe~kür 
Uzun zamandanberi pek 

bitkin ve çok uif bir hal. 
de bulunan oğlum Haaan 
Hakanın müptela olduğu has 
talığı teşhtı ve fenn in rcap 
elt 1rdtğl tekil ve ıuretlerle, 
büyük bir ıhtımam ve haza · 
katla tedavi eden şehrimiz 

askeri hastahanesi doktorla 
rından B. Hılml Akına sonsuz 
minnet ve teıekkürlerlml 
ıunarım . 

Bahkeııir Aygören Ma 
halluınde 

Mehmet Hakan 
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Doktor Kamil Dün 
Veni Vazifesine Gitti. 

B. KAMiL SESLIOGLU 

İstanbul Heybellada ve 
rem Hnatoryomu kulak , bo 
ğaz , burun mütehu11ıhiıoa 
tayin edilen, Memleket Has· 
tahaneıt doktorlarından B. 

Ki.mil Seıltoğlu dün yeni 
vazifesine baılamak üzere 
lataobula g ltmittlr. 

Yedi yıldanberl ıehrlmfz· 
de bulunan ve kendlılnt 

muhitine çok sevdiren 8 . 
Doktor Kamtl Seıhoğlu lı · 
tuyonda birçok zevat, dok 
tor arkadatları, relılığtnl yap 
tığı ldmanbtrltit eençlert ta 
rafınden uğurlaomııtır. 

Hareketinden evvel Şehir· 
Kuliibünde kendlılne Tıp Bir
liği tarafından bir çay ziya· 
f,.tf v,.rılmtatfr. 

B. Kamil Sealiogliıoa yent 
vazlfeılnde de baıarılar dt 
lerlz 

Balya 
Panayırı 
Kapandı. 

Balya, 30 [Huıuıl] Ayın 
27 ılnde açılan Balya hay
van panayırı d6n de akıama 
kadar devam etmlf ve ka 
panmııtır 

Panayırın 

günler içinde 
ve kazalardan 

devam ettifl 
diğer vilayet 

birçok alıcı 

ve ıahcı gelmitllr Panayır, 

iktisadi noktadan btlha11a 
çok faydalı olmuıtur Pana · 
yarda her türlü hayvan ve 
emtia alıı veriti iyi olmuı, 
alıcı ve ıatıcıların yüzünü 
güldürmüttür. - -
Sandalye ve yumru~la da

ya~ atmış .. 
Eğe mahallesinden Basan 

oğlu Hüıeylntn araların· 

da çıkan kavgada Se 
ilmiye mahalleıinden Oımaoı 
yumruk ve aandalya ile döğ 
düğü tiki.yet olunduğundan 
yakalanmııtır. 

~ Kayabey mahallesinden 
Emtn oilu Hüseyin ile Oruç. 
gazi m&ha lleslnden Ali oğl u 

İbrahımln ve Ali oğlu Mus 
tafanın Dinkçiler mahalle· 
sinde serhoı a larak nara at· 
tıkları görüldüğünden yaka· 
l a nmıılardır * Sakarya mahalleılnden 
Mümin oğlu Tevfığ l n de 
keza mahalle araaıoda ba
ğırıp çağırdığı ve mahalle 
bekçisine hakaret ettiği an 

latıldığından ya kalanmııtlr. 

Mecburi Hizmete Ta
bi Olan Memurlar .. 

Devlet Şurısrnm; mecburi hizmetlerini bitirmiyan va
zifelerinden aynlın memurlar ha~kmdı verdiği karar. 

Bakanlıklar heıabıoa mem· 
lekeUmlzde, yahut yurd dıtın 
da okuyan ve tahılllerloi bi 
tırdlkten sonra muayyen bir 
müddet tahıiltnl yaptıran 

daire emrinde çalııacaklarını 
taahhüt eden bazı ktmıe1er 

mecburi h1zmetlerlni bitirme 
den baıka bakanlıklar emir 
lerlne gt'çmektedlrler. Bun 
lar bu memuriyet dejtıtfril 
m~ıtnl çok zaman e1kt ba
kanlıklarının muvafakatini 
almak ıuretlyle yapmakta 
dırlar. 

f inanı Bakanlıjı bu ıtbt 
memurlar hakkında yapıla 
cak muamelenin ta ytntnt baı· 
bakanlık yoltyle Devlet Şü 
ra11ndan lıtemltUr. Flnanı 

Bakanlıtının bunlar hakkın 
dakl düıQnceal ıöyle hullıa 
edilebilir: 

1 - Tahıtl yaptıran ba 
kanlık baıka bakanlık emri· 
ne geçmeatoe müaaade et 
mek hak ve aalihtyetlnl ha 
iz midir? 

2 - Muhaeebei umumiye 
kanununun mukavelelerden 
çıkan ihll ' ifların ıulhan hal 
lçln bir takım mnaslm ka
ıu,l etmeııioe nazaran baı"a 
bakanlık emrine geçmek hu 
ıuıunda verilen müıaade bu 
maddenin ıumülüne 1rtren 
bir mevzu olabilir mı? 

3 Mecbuıi hizmet aa· 
hlblnln baıka bakanlık em 
rloe aeçme suretiyle dava 
nın ıulban halli cihetine mi 
gidilecek tir? 

4 Alakalı vekiletto 
miiıaade vermeıi eıu kabul 
ediline, taahhüdname kabu · 
lü ortadan kalkacaktır. Bu 
takdirde yeni bir taahhüdna· 
me mi almacaktır? 

Devlet Şurası tanzlmat 
dalreal bu me1tle üzerlr:ıde 

meucut bükümleri gözden 
geçirerek görüıünü madde 
halinde teıbU etmJı 'fe itin 
blrkere de umumi heyetçe 
dütünülmek üzere evrakı reiı 
liğe takdim t:tmıtlır 

Devlet türaamın bu mü 
hım meıele hakkın<lakt ka · 

rar sureti ıudur: 
.. Bu yolda tahsil etmiı bir 

zat için alil<adar vekaletçe 
baıka bir ve1'ilet emrine 
geçmek husu~unda verilmıı 

olan müsaade neticesinde ta. 
abhüdün ifa ettırilmeAinden 

aarfınazar edıimeıl gibi bir 
vaziye t mevcut olmadığı ci · 
he tle aradakt mukavelenin 
tadılı ma hiyetinde telakki 
edilerek muhaııebei umumiye 
kanuounun 136 ncı madde 
sinde yazıl. merasimın tatbi 
kine mahal görülmedığı , 

Bu yolda tahıı l P.tmfş ol 
duğu halde alikısdar veki.· 
lelin muvafakatı olmakıızm 

diğer bir vekal~te ıntlsa p 

etmeıl üzerine hakkında da 
va ikameıl surehle taklbRta 
başlanmıı olan bir zat hak 
kında vekaletçe bilahare mu · 
vafakat edı]dJil takdirde ya-

pılacak muameleye aellnce 
ortada· açılmıı bir dava ol· 
duğuna göre gerek davanın 

terkini , gerek sulhan halli 
huıuıunaa muha1ebei umu· 
mfye kanununun 137 ncl 
maddesinin hük6mlerl daire-
ılnde muamele yapılma11 

zaruri bulundu~u, 
Alakadar Vekaletin müsa· 

ade vermefe aaliblyetl ka · 
bul edildiğine göre evvelce 
Vekalete kartı taa hhüdde bu
lunan zatın diğer bir Veki· 
Jete karıı taahhiidünün tev 
ılkt huıueunda gerçi memu. 
rin kanunundaki hükmün 
mutlaklyeti karımnda baı

kaca bir muameleye mahal 
• bırakmıyacağı dOtünü lebillr 
ıe de evvelce alınm•ı olan ta . 
ahbüdnamenin devir huıu 

ıundakt müıaade üzerine hü 
kümıüz kalacaiı mutaleastle 
taahbüd kendi namına dev · 
rolunan Vekaletçe yenid"n 
bir taahhüdname istihsaline 
f alde görüldüğü mutalea kı 
lınmıthr.,, 

Vilayetimizin ispi~to1u 
içkiler hissesi 

lspbto ve ispirtolu içici · 
ler eeltrlerinden her yıl bir 
miktarı vilayet husuıl idare 
lerl biuesl olarak ayrılmak. 
ta ve bu ht11eler İç BaMan
lık tarafından vila)et lere da . 
ğıhlmaktadır İnhiaarlar Ge 
nel Direktörlüğü, 1937 ıene 
al ispirto ve llplrtolu içkiler 
gelirlerinden vilayet husuai 
idareleri payına düıeo mık 
tara mahsuben iç Bakanlı 

ğa IOO bin lira vermlttlr . iç 
Bakanlık bu parayı vi layet 
lere göre taksim etmıı ve 
huıuıi ıdarelt-re gönderılmek 

üzere belediyeler bankasına 

yatırmııtır. Bu paradan lı 
tanbul vilayeti huıuıi ldare
ılne 6413, lemlre 3580, Ba 
hkeılre 2901 , Erzuruma 
2801, ~ nkaraya 2729, Bur· 
saya 2602, Kayıerlye 2159, 
Samsuna 1844, Çanakkale 
ye 1464, Edırneye 1325 ltra 
isabet edecektir 

ı ısuN&UL RADYOSU 1 

31-Mayıs-1938 Sah 
ÖGLE NEŞRIYATI: 
12 30: Plakla Türk muı l 

kisi. 12.50: llavadls 13 05: 
P lakla Türk muıikıal 13 30 
Muhte tf pliik neırJyatı 
AKŞAM NEŞRİYAT!: 
18.30. PJaklıs dans muıi 

kisi. l 9. 15: Konferans: Şıı 

li Halkevi namına Dr Mu 
uffer Eııad (Kara~ter) 19 
55: Hona haberleri 20: Ve 
dıa Rıza ve arkada~ları ta 
rafından Türk musikisi ve 
halk ııırkıl ıuı 20 ~5: Havil 
raporu 20.48: Ömer Rıza 
ta~afınde o Arapça ıöylev 

21: Tahıııo Karakuı ve ar 

•• 
Oğretmen Ok-
ulunun · Gezisi 
Neşeli Geçti. 

Necatlbey öiretmen oku
lunun Savattepeye tertip et · 
Uil gezinti pazar günü ya · 
pıldı . Gezintiye; okulun 6ğ 
retmenlerl, talebeıl ve bu 
öğretmen okulundan daha 
önceki yıllarda mezun olan 
ilkokul öğretmenleri tıtlrak 

etmlt ve çok neıell blrgün 
geçirildikten ıonra akıam ıa 
at 22 ye doiru avdet edil 
mittir. 

Olüm 
Temyiz komlıyonu azaeın 

dan B. Fahri ıJe Belediye 
Mecllıl azasından B lıma -
11 Ttrttoğullarının babaları 
tOccardan B. Hüıeyln Ttrlt 
oflu dün vefat etmlı ve 
cenazeıtnde kendlılnl tanı· 

yan, ıeven akraba ve doıt 
lan bu)unmuıtur. 

Ojullaranın ve yakınları 

nın acılarını paylaıırız. 

---'!l• 

Güreş Grup 
Birincilikler 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

keti yüzi\nden üçOncn adde
dildi. 

Haz bu vaziyet kar1111nda 
tee11ürümüzü lf ade edecek 
keltme bulamıyor. 

Spor muhitinde hiçte iyi 
karıılanmıyan ıu halin Güreı 
Ajanlığl tarafmdan tavzihini 
lıttyoruz 

Dlier neticeler: 

6 J Kiloda: Ahmet Göker 
( Balıkeıir) erup btrtnclıt, 

izzet (fzmlt) ıklncl, 

66 Ktlode : Nıyezl (lzmıt) 
grup birlnclıl, Haydar Peh 
ltvao (Balıkeılr) ikinci, Ne · 
alp (Buraa) üçüncü oldu 

72 Ktloda Muetafa Kara
bulut (Balıkeılr) grup birin · 
clıl, Rnhim (Buna) lklocı, 

1 ~ ktloda: Hüaeyln (Bur 
sa) grup btrlnciıf, Mustafa 
Ôzçeltk (8a hkeılr) ikinci 

87 Kılode: İımatl Dana-
hlaarlı t Balıkeair) grup birin 
cfıl, Enver (İzmit) ikinci, 

Ağır siklette: ŞHlf Ünal 
1 Balıkeılr I rakipalz grup 
birincisi oldular. 

Grup btrlnct l ıklerl için 
ıehrlmlze gelen Buna gü 
reıçileı i otomobille, İzmıt 
güreıçtleri de aktam trentle 
dün yer !erine döndüler . 

Müsa.bakalarda Balıke · 

str gür~ıçileri dört birinci · 
lık, lzmlt iki, Buna bir bl 
rlnctltk aldılar Bu netice 
güreıçtlerlmlzin n.uvaff akı · 

yf'lınl açıkca iÖ8lermekte· 
dır . 

Kendilerini tebrik ederiz. 

kadaıları tarafından Türk 
muıtkiıl ve halk ıarkılarr . 

(Saat ayarı} 2 1.45: Orkeıt 
ra. 2.l 15: Ajııns haberleri . 
22 30: Plikla ıalo 1 ar, op~ra 
ve operet paıç&ları. 22 .50: 
Son haberler ve ertesi gü 
nüo proframı. 
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Hukuk Sütunu: ı Yabancı Memleketlerde: 

HUKUKi BAHİSLER .. 
1 

Tehdit 
YAZAN: 

Av11kal Kasını Sami Paylı 
- 67 -

Madde: 118 (Kendtılnln 

veya yakını olan bir kimıe 
ntn hayat ve 11hhat veya 
namuıuna kartı vahim ve o 
zamanda mevcut veya ka 
rlp bir tehltke tehdidi albn 
da evlenen karı veya koca 
evlenmenin feıhlnl dava ede
blltr ) ibaret kanuntyedekt 
(tehdit alhnda evlenen) kay 
dını akıtlerlnln lcruı an ve 
zamanına atıf ve haare· 
decek oluraak ona da tehdide 
hnkln yoktur. Çünkü ntkiıh 
memur ve ıahltler huzurun· 
da hiçbir vakit t~hdıt vaki ola 
maz Ve bu ıuretle fethi ntkl. 
ha dair iddia ve talep de ka· 
bul edilemez. Binaenaleyh va 
zu kanun tehdidin icrayı 

alcttten evvel oldujunu kaa

detmektedlr. 
Tehdit lıe kara veya lco 

canın ıah11na kartı olabile 
ceit ıtbı; ana, baba, lcardeı, 
•muca, dayı, hala. teyze ıt· 
bt bir akraba ve yine iba 
renin (kendiıl veya yaiunı 
kaydından) ıevdlil bir ah· 
babı aleyhine de olabllecelt 
•nlaıılmaktadır . Tehdidin 
muhakkak bayat, ııhbat ve· 
ya namuıa kartı vaki ve 
aynı zamanda vahim olma 
ıı llzımdır Mala kartı olan 
tehd.t feahı nlkihı mucip 
olamaz. Tehdidin mutlak biz. 
zat olmuı da ıart defıldır. 

Btlvaaıta yani bir baıkaıı 
tarafından da vaki tehdit 
feshi nı"lhı mOıtelzımdlr 
Hayata karıı te-hdıt ıen be 
nlmle veya filan adamla ev
lenmezten ıenl öldürürüm 
yolunda vaki olacağı gtbt, fı. 

lan akrabam veya f ılin doı 
tunu keserim sureti ıle de 
olur. 

Sıhhate kartı tehdit dahi 
keza bu veçhtle ıent yara· 
lar, kulak veya burnunu ke 
•er, veyahut kolunu kırarım 

teldıode vukuu da evlenme
laln feshini mucip olur. 

Namuıa kartı tehdıt de yl· 
Qe tahıına veya akraba ve 
•hlbbasından btrlal için ırzı· 
Qa tecavQzle namusunu le · 
l&elerlm veya ılzln gftya yap· 
Qlıı olduğunuz falan cürmü 
tlıbar ederim ·yolunda vaki 
tehdittir İhbar edeceğini 
be1anl11 lehdtt ettiği cürmün 
lılenmıı veya ltlenmemlf 
olrnaıın.:ia da fark yoktur 

lıte bu üç veçhile olan 
tehdidin ze:vç veya bir ıah 
11 •altı tarafından vaki ol 
111111 roüaa vi olduğu gtbi, 
Gçihıcü ıahım bu ıuı etle 
Japhiı tthdltttn karı veya 
koca haber ve malümalı 
bulunup bulunmamasında da 
beıı yoktur. 

thttyarm tehdtdt makaadı 

kanuniyi temin l'!dememek
te olduğu gibi , ıeni döverim 
yoluodalci tehdit dahi mute 
ber dejtldtr. Ahkamı ıabı 
kada buna ikrahı gayri mül 
el denirdi. Tehdıd n muhak· 
kak ve ıuzu etmedığl kimse 
ile evlenmeğe icbar edecek 
derece v!'him ve ağır olma11 
icap etmekle buna da ikrahı 
mülcı tibtr olunurdu . Ahka· 
mı ıobıkada tehdidin mal 
üzerine olma11nı da muteber 
addetmlyordu. Falcat bu gl 
bt tehdıt ve ikrah ukudatı 

saire hakkmda cari olup nl· 

kib ve taliık ıkrehı mülci 
ve gayri mülcl ıle sahih ve 
muteberdi Hatta nlklhta 
bezi, yani ıaka ve litıfe ve 

muvna dahi sahth ve ciddi 
addolunurdu. Evet, ahkam 
zamanla mukayettlr. Zama 
nın lcabatt ile ahkim de 
fitlr Ve ıtmdı de ahklmı 
sabıka delıtmiıtır. O tarıhte 

ahklmı aabıka üzerine bu 
ıÜretle verdlilm bökümler 
den vicdanen çok mOteulr 
olurum. Çünk6 alır bir teh· 
dit altında kerhen bir kız 
bir erkekle nasıl tepıkl ha 
yat edebtlıutı. Kurdukları 

yuvada ıudet defli, teliket; 
aralarındaki nıkih iıe nl 
kAh değil, bir zenciri esar~t 
ten ibaret değil mi idi Ve 
yine karı ve koca mesut bir 

hayat ıeçlrmekte ve yavru
ları da bu hayatla yettııp 

büyüm~kte iken bir zalim, 

bır gaddarın tehdıdt ile ker
hen va&cl talik ne f~ci bir 
manzara teıkıl ederdi. Ka· 
ounu medeni lıe bu uard 
ve fecaata hitam verdirerek 
herkui hakkı medeniılne 

sahip ve ıayrln tecavüzün 
den muhaf•za tle bu gibi 
ahvali temelinden ıöküp al

mııtır 

- SONU VAR -

ltlıiyınin yanma giden 
yangm: 

Herkeıln bildiği gtbt, yan· 
gına itfaiye koıar . Halbuki 

Kopenhağda, b:rkaç gün ev 
el, buna zıd bir hid.ıe ol 
muıtuı! 

Bir ıüprünütcü; yolda gider ! 
ken. arabildakl süprüntüler · 
lo, anıızın ateı aldığını gör 
müı ve soğukkanlılığını mu · 

haza ederek, araba iie en ya· 

kın ıtfalye merkt:zlne vardı

ğında. 

lıte alffl ayağınıza 

kadar I • tirdim . Söndürün 

bakalım! 

Oemit v~ yanan arabayı 

bırakıp gıtmiıllr. 

Sovyet Rusyada Kül
t ü r H a re ket J eri .. 

$imdiye ka~ar yetiştirilen yütse~ ta~silli muaUim ıe 
tıp adamları i~tiyıcı karşıhyacak miktarda değildir. 

Pravda gazetesin in 12 ma· 
y11 1938 lhrlhli müshaaında, 
Sa•yetlt'r Birliği Halk Komiı 
erler Konıeyl nudındekl So 
vyetler Birliği lli mektep 
itleri komitesi re'ıl S. Ka f 
tanofun .. Sovyet ali mektep· 

terinin vazifeleri" Baı ' ıfı al 
hnda bir makaleal netroluo· 
muıtur. Mezkur makalede 
bi l hıusa ıu noktalar pyanı 
kaytıtır. 

.. .:>ovyet hakimiyetinin yfr· 

mi yıh zarhnda yüksek 
mekteplerin sayısı hemen 
hemen ıeklz defa artmııtır. 

1938 ıeneıfnde Sovyetler 
Bırltğlnde he muhtelif yük 
ıek m~ktep 1 erln aay111 700 
zü butmuıtur Bunların h~r 
k11mı mılli cumhuriyetlerde 
bulunmaktadır kf, buralarda 
meaelA Kuakhtanda, Kır 

gızlıtanda, Tadkıstanda ve 
T urk me-ntatllnda ıktncıteırın 

inkılabın• kadar tek bir 
yüksek mektep yoktu 

Yüksek mekteplerde tah 
ııl etmekte bulunanların sa 

ym da heme-n hemtn bet 
miıli artmııhr. 1914 ıenealn 
de Ruıyada 112 bin y61ut"k 
mektep talebe-ıt bulunuJor· 
du. Memlekettmhin yüksek 
mektep1ertnde 1938 ıenesfn 
de tahsil etmekte bulunan 

ta !ebenin aa y111 600 bine 
baliğ olmuıtur. Hunlardan 
yalnız sanayi enstitülerinde 
okuyanları 133 bin, üniver· 
11telerle pedagoji enıtitüle 

riude okuyanları 144 blo ve 
tıb f akiiltelerinde ise 9~ bin 

kiıldır. 

Yükıek mektt>p talebele 
rtnin yüzde dolnem gıbi bü· 
yük ekıerlreti ve bazı ünl 
veraltelerde iıe yüz.de yüzO 
devlet tehslıatl ile temin ol 
unmuı bulunmaktadır. Yük 
ıek mektep talebeled lçın 
umumi pansiyonla' bina ve 

teçhiz edılmittlr 
l ükıek ıhtlıu ııthibi kad· 

rola r yetlftlrmek ve genç 
mütahıuaııları memleket da

hlhode itlere taksim etmek 
devletin önünde duran en 

mühim vazıfelerden b ı rıdir. 

Yalnız geçen senenin dör 
düncü üç aylığı zc1rfıoda, 

yükıek tah11l nı ıkmal ede-n 
l 2. 520 kıııden 2. 127 gecıç 
mütahasım muhtelif hüku 
met, farka ve ıklisadi ıılerın 

baıına aetırllmlıtır. 

ltlt göstermeleri net ı ceılnde 
1937 ıeneı ınde ancak 9,6 
btn talebe kalmııtır Faıtst 

matbuatı, en büyük üntver 
ı ıttele rle teknik i li mektep 

ler için 1938 •eneıinde alı 
nacak talebler "'yıeının 1932 
senesine nfıbet l e üç mlılt az 
olacaiını resmen bildirmek 
tedirler. Halbulcı hülcümt-ti 
mlz bu ıene için yüksek 
mekteplere alanacak talebe 
mtkdarını 166 J65 kıtı ola 
rak tesbit . etmtıttr . Geçen 
ıene yüksek mekteplere t 30 
btn talebe kabul edllmiıti .. 

Kaftanof, tlmdlye kadar 
yetlttlrilen yüksek ta hıtlll 
muallim ve tıbadamlarının 
memleket ihtiyaçlarını tam · 
amiyle karıılayabıle-cek bir 
miktarda olmadıklarını kay· 
dederek Lu huıuıu ıu ıuret 
Je tebarüz ettirmektedir: 

"'Sahhı ye müesseıelerlnln 
yalnız 193.:> sen~ılnde 35 
btn yeni doktora ihtiyacı 
vardır Halbuki bu ıene tıb 
f akültelerlnden çıkacak ta· 
lebelerln '"aay111 ancak 12 bin 

kltidlr. Yalnız Ruıya Sovyet 
Soıyalbt Cumhurlydlerl Fe 
deraayunu kültür halk kom 
tıerlıği mektepleri için 50 
bin muallime ihtiyaç görül 
mektedır Halbuki yükıek 

pedagoji ve muallim mek 
teplerlnl bu sene l g,5 b in 
kiti ikmal edecektir .. 

Bundan ıonra ünivf!ralte 
lerde den veren prof eıörle 
rle tedrisıı t hizmetinde yar 
dımcı olarak çalı1anlar ma 
111 fondunuo bütün ıov.yet'er 

Birlığınde vaaati olarak yüz. 
de 30 arttıiını ve bunun ise 
150 milyon ruble kadar bir 
yekQn tuttuğunu, profesör, 
doçent ve mualimlerfn bü
yük bir ekseriyetinin maaı 

Müeueıe dırektörlerı, in 

ıcaat başkanları ve l unların 
mua~inlerl olarak 2i8 kııı, 

tedrisat müeueııelerl direktör 
lül<l ,. rlne ve muavinltklerloe 
1 16 Klfi, baımühendiılik ve 
muavtnltklerlne de 204 kit• 
ta yln edllmlıtır . " 

l a r ı n ı n g e ç e n t a h, 
a 1 1 ı e n e ı i n e nlıbeten 

yüzde 25 • 40 yüluelmtf ol 
dujunu kaydetmekte enıll 

tü ve ünlveraitelerde 
tube müdürlüjü yapacak 
l 27 ve den verecek 52 pro 
fesörüo , ıube müdürlüğü 

yapcak 123 ve dera verecek 
687 doçentin yetıımedığlni 
ltaret etmekle , bu boılujun 
en k11a bır zamanda doldu· 
ıulmasınıo müm~ün ve hat 
ti l azım geldığtoı ve bunun 

ite yüksek mekteplerıoden 

ıubelerıo ekıerlıinin aaplrant 
yetiıtirme l erl zaruri olduğu 

1 11 ncl maddedeki iğfal 
~eyf&yetı bunun akıine idt. 
if al diğer tarafın maluma 

~ 1 tahtında yapılmıı olması 
iııQI idi. T ehdıtte lıe böy 

le detlldır. 

.-······················~ 
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Sovyetler Hırliğıodeki yük 
sek tahııl yolunda t-lde edi 
len bu muvaffaklyetler , fa 
ırat devletlerde yük&ek mek
tep vaziyetiyle mukayese et

mek lıt ı ye-n Kaftanof fU 

cümleleri yazmaktadı: 

nu, ı ı mdıki halde ancak 225 
yükıek mektebin aaplrant 
yeUıtirmelı.te olduğunu, kül
tür halk komtıerl iğln ıeklz 

yükıek mektebinde ancak 
66 ve fın ırnı halk ko 
mlıerliğ l nln dokuz yük 
sek mektebinde lıe 17 
aıplranl bulunduğunu , ziraat 
enstitülerinde buluntı n 450 
ve tıp fakültelerinde çalııen 
905 aapirantın katıyen kafi 
olmadıiını tebarüz ettirmek 

tedir 

H . 
uli.ıa tehdıdi yapan kim 

•enın ° tehdidi ıkna mulcte 
dtr ve evleomeğe Bdeml 

l'lluvafakatı takdirde- yakında 
Vul&ubulacağı htı ve kanaa 
lınua haııl olmuı bulunma11 
dır Felç haıtalığı ile malul, 
Yerinden lcalkamıyan bir 
t•bıın veya bu kabil bir 
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"Httler. hakimiyeti el.ne 

almazdan evvel, yani 1932 
senes nde Almıınteknlk yük 
ııek m .. kteplerınd•• 20 5 bın 
talebe okumakta ldı. Bu 
mekteplerde f a9lıtlerln amir · 

§i B ılhassa ıon hafta zar 

f ında gel~n So" yet gaz~te 
leri, Sovyetler Bırltğıne 
tabı bütün cu mhuriyet ve 
federasyonlarda yapılmllkta 

olan mahalli yükıek mecltı 

Başvekilimizin 
Belgrad 
Ziyareti 

(UEre Nouvelle" - Pariı) 
gazetesi Baıveklltmlzln Bel· 
grad ziyaretti hakkında Lou 
lı Bruse ~nızaaiyle neırettlğl 
bir makalede diyor ki: 

'"Türkiye lhıveki l ı ve ita 
rklye Vekilı Ankara ya av 
det ett ler ve Yugoslav Har 
bıye •e Bahriye Nazırı dahi 
Ankaraya muv&salat etti 
B. Celil Bayar Yugoılav · 
ya Baıvekılınln Türktyeye 
vaki olan ziyaretini iade için 
Belgrada gltmıılerdlr 

Bugünkü Yugoslav Baıve
ktlt gibi Türkiye Baıvekılı 

dahi, it baıına gelmezden 
önce ekonomik ,.e mali me· 
seleler ile metgul olmuılar 
dar. Bu itibarla B. Lelll Bayar, 

Atatürkün verimlt faelıyeti· 
ne gayretli bir ıurette tıtı 

rak etmtıttr . 

Türiltye Baıvekillnın, be 
raberinde Hariciye Velcıll 

B Tevfık Rüıtü Araı 

Bır kan kacamn ganp 
hayatı 

Parl Suar gazeteelnde, bir 
karı kocanın hayatı hakkın · 

da çok entneun bir habtr 

okuduk Aynen dercedlyo 
ruz: 

193..2 Senılnd~, Mi gel Gret 
isminde Avusturyalı zengin 
bir banker, liındııtana yap· 
tığı bir ıeyahat eınuın 

da, Brıtanyah ufak bir me· 
murun kıziyle tanıııyor. Se 
ıil adındakl lu kız güZt'l fa
kat f aklrdır Hanker Seıılle 

evlenerek onu Adelade gö· 
türüyor. 

1934 Yı ında, ıeoç banke
rın karı11 Seıll Grel, kocaaı 
m ansızın terkedıyor. 

Tanıdıklarına, kocaeının 

pek kötG olduiunu ıöylüyor 
ve iki ıene sürea evlihk ha. 
yatanı ıöyle anlahyor: 

- Kocamın iki kardett 
de keod11ı kadar kötüdürler. 
Avuıturalyaya gıtllğim~ıün · 

deoberl bana ezıyet etmek 
ıçtn adeta yarııtalar. Günde. 

belki yirmi ıefer faklrlafımt 
ve yavanhğımı ... baııma kakı· 
yorlardır. 

En bayağı bir ev hizmet 
çlıınden daha fena muame 

le aörüyordum. Böyle yaıa· 
maktanıa ıef aleti tercih et 
Um. 

saylavlaı ına hazırlık ııleri 

ve bu maksatlaw yapılan iç 
timalar hakkındaki haber ve 
yazılarla meı8ul olmaktadır· 

lar. 

Bu mçn&ıebetle lzveıtia 
gazeteılo l n 16 Mayıs 19JS 
tarihli nüıhasındaki "Sovyet· 
ler fHrltği milletlerinin yük. 
ıek bir!iji " baılıklt beıma · 
kaleı rnde halkın bu nylav 
lara gösterdiği derın alaka 
ve loplentılardakl ha,·aretli 

münakaıl\ lardan uzun uzadı 
ye bahsedilmekte, bütün 
bunlarm Sovyetler Birlığt 
milletlerlnln hükümet ve 
parti etraf ındakl yüksek ve 
ıuurlu birlikler ine delalet et 

ttğt tebarüz ettlrilmektedır 

Bu tarihili Sovyet l " zete · 
lerlnde beynelmilel vaziyet 

hak k ındll umumi Ajanı ha 
berı erlnden baıka ıayanı 

kayıd hiçb ir yazı ve muta 
leaya teaadüf edtlmemlıttr. 

SATPAı 3 

daht bulunduğu halde Bal· 
kanlarda yaptığı seyahat 
Türkiyentu mevkifnl tahmin 
eden poletıka çerçeveel için 
de vaki olan büyük ıeya· 

batler cümlesındendır. TOr · 
ktye; Avrupa , yakın ve or 

ta ıark devletleriyle yeni 
paktlar akdetmek veyahud 
münasebetlerini 11klaıtıraı.alı 

suretiyle mevkllnt tahkim 

etmı ıtır. 

Kral Aleksandınn Kamil 
Atatürkle mülakatından ve 
28 mart 1925 tarJhtnde im· 
zalanan blrincı Türk - Yu· 
goıla v muahedesinden beri 
lki memleket aruındakl mi· 
nasebetlr.r samimi btr tekli 
almıılardır. 

"'V reme~ gazeteılntn cle
dljl gibi, bu polettkanın en 
yükıek lecelllıfol Maratlya 
f aclası ııraaında An karanın 
orduyu seferber etmealnln 
lizım olup olmadıjıoı ıor· 

ması teıkll eder. Bu doetluk 
ıon zamanlarda ltalyanın 
oMotreux muahedesine tıU· 

raklyle daha ziyade kuvvet· 
lenmtıttr 

Türk devlet adamları Bel · 
grada gitmez.den e•vel Ati · 
naya gitmlı ve Türk - Yu· 
nan paktına llblka olan 
aulaımayı imza etmıılerdlr. 

Türk de•let adamlarının, 

Türk - Yunan mOnaaebet· 
lertnln bu ıuretle mazhar 
olduiu tnkltafı Yugoılav rl· 
caline izah etmek lıtemlt ol. 
malan melhuzdur. 

Bütün Yuıoılav ıazetele. 
ri Türk devlet adamlarının 

Belgradı ziyaretlerine uzun 

makaleler tahılı etmtılerdtr. 
Türk devlet adamları Anka 
raya avdet ederllen Sofyaya 

dahi uğramıılar ve bu uira · 
yııları ve Bulıar Baıveklh 
ile konuımaları Hulıar meha· 
f ı llerinde ve Bulıar mtlletl 
arasında azami allka uyan· 

dırmıthr. 
Bu ziyaret hakkında net 

redlien tebliğ ve Bulıar tel · 
araf ajansı Türk devlet 
adamlarına Sofyada yapılan 
lıtıkbaltn harikulade bir ıu· 
rette tamimi olduiunu teba· 
rüz ettırmiılerdlr. 

Bulgaristan Balkan A~tan· 
tının dııında kalmııtır. Tlrk 
devlet adamlaranın Bulıar · 
ııtanı bu pakta ldhal için 
gayretler aarfettlkleri açık· 

tır. 

Türk devlet adamları Bal· 
kanlarda sulhOn takvtyeılne 
medar olacak herhanıi bir 
hareketin ihmal edllemlye. 
ceği kanaatindedirler. ,, 

21 May11 tarlhlt Yuıoı 
lav gazeteleri memleke 
tlmlze dair bazı haberler 
netrelmektedır ler. 

Z l May11 tarihli "'Poletlka,. 
.. Novoıtl,. ve "'Vreme,. , BO · 
yük Millet Meclisinin on ae· 
ne zarfında teılihata sarfo · 

lunmak üzere 125 mtlyon 
ltralık tahılıah müstacelen 

kabul ettlil hakkında "'Ana· 
dolu Ajan11,, tarafından ve· 
rilen bir haberi neıretmek 

tedtrler. "Vreme" bu haberi 
btlha11a tebarOz ettirmekte · 
dır. Aynı telgrafta BOyiik 
Millet Meclislnlnln Nafia 
Vekaleti bütceıinl ve faiz 
derecesinin yüzde sekizden 
yüzde bete tenzili hakkın 
daki kanun layihaaıoı kabul 
ettiği haberleri vardır. 

"Poletıka,. ve "Samoup· 

rava" ıazetelerl 22 maJıt 
ta rihll ıayılarında • AD 
(Lltf•D •• ,, AJI çe•frlDI•) 
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adolu Ajan11. tarafından 

ıönderllmtı blr Ankara tel
ırafını neıretmektedırler Bu 
telırafta Atatürkün Menine 
muvHalit eltljl ve halk ta
rafından fe•kalide alkıılan· 
dıjı, Meninde BüyQk Ônder 
ıereflne muazzam btr fener
alayı tertip olundulu yazıl
maktadar. 

Yarıreımi .. Samouprava,, 
ıazeteıl 2 J mayıı tarJhlJ 
ıay111nda Almanya lıtıhba

rat büroıuoun verdliJ •ı•
ııdakl telırafı neıretmekte · 
dır: 

"lıtanbul, 20 mayıı ·Bun· 
daa evvel dahi haber veril· 
dlil veçblle Cumburrelıl 
Kamil AtatQrk, birkaç me· 
buı tle birlikte Mersine ha
reket etmtıur. Cumhurrelıl 
Kamil Atatürk, cenuptakl 
hudut •lliyetlerlnde bir 
m6ddet kalacaktır. Kamil 
AtaUbkQo; bu aeyahatl tle, 
kendllerJnln haata olduiu 
hakkında tlyl olaa büUln 
haberler tekslp edtlmlt ol 
makta darlar.,. 

.. Poletlka ,. ıazeteal 22 
may11 tarihli ıaymnda lı

tanbul elektrik flrketlnln ıa· 
tin alındılı hakkında Ana· 

dolu Ajanaının verdıtt bir 
haberi neıretmektedtr 

Aynı ıazetentn aynı 1ayı 

11nda neıredıleo huıuıl btr 

telırafta "Cumhuriyet,. ıa· 

zeteılnln B Yunuı Nadloln 

lmzHlyle 1anaaıyonel bir 
makale aeırettıtı, bütOn me· 

hafıllerde derin bir teılr ya 
pan bu makale ile 8 . l u 

nuı Nadlnla Sancak meae. 
leıl ile ortaya çıkmıt bulu· 

nan •aslyetlo taaflyeslol ve 
Fran1& tle anlatmayı temin 

için Türkiye hükumetinin 
f ranıayı emrivaki kar1111nda 

barakmaaıaı, yani Hatayı ti · 
bak etmesini talep etuil be
yan olunmaktadır . 

Yarı resmi 11 Novoıtl,. ı•· 
zeteıl 22 may11 tarihli 1ayı· 

ıında Stefanl ajansından 
naklen aıaiıdakl haberi 
•ermektedir: 

11 lıtanbul, 21 may11 . Sa. 
bık ispanya konıoloıu Pa · 

lencf a Tftrklyeye avdet ede 
rek General Frankonuo mil 

meHlll olarak Ankaraya ha 
reket etmlttlr ,. 

Hırvat ıazetelerlnden .. Ob
zor,, - ıazeteıloln 22 may11 
tarihli ıay111nda okunmuıtur: 

'*Saray Boınadan bildiri
liyor: "Yuıoılav radikal bl · 
rllil fır"aa•.. nın Drfoa ban 
hiında reamt naılrlefUn ol· 
an "P.avda,. ıazeteıl Üı 

kOpde onbeı ıünde bir defa 
çıkan .. Naı Dom,, mecmua 
11ndan müslümanların Tür· 
klyeye hicreti halclundakl 
aıaiıdakl makateyl naklet· 
mektedlr: 

.. TOrklyeye hicret bakkm · 
da ıon zamanlarda bazı rl · 
•ayetler deveran etmekte· 
dır . Bu b a b e r l e r 1 n 
dofru olmadıklarını kaUyet
Je beyan edeblllrlz. Muha· 
cerete mtbaade edılecejl 

farzedllte bile cebren hicret 
katlyen mevzuubahı olamaz, 
çGnkn biz mChlüm•nlar ka· 
nunen bu memleketin buku 
lıutammeyl haiz vatandaı 

. larayız Bir vakitler bQtüo 
mlılOmanlaun nazarları 
TGrlclyeye matuf bulunuyor · 
du, buıQn artık matuf de· 
llldır Terk dı•lıt relıt bt-

tün dünya müı10menlaranın 
dini relıl olduğu zaman bü· 
tün gözler Türklyeye matuf 
idi. Türkiye artık eılcl dini 
devlet, hılifet devleti, dün 
yadaki bütün müılümanlar
la meıgul olan de•let delil 
dir. Yugoılavyadakt müılü 
manlaran ekıerlyetl aalen Sl 
av ve Arnavutturlar. Haldlcl 
Tilrkler çok dtiildırler Çün 
kO Türklerln hakikileri za 
ten 1 ürklyeye hicret etmlt 
bulunmaktadırlar. ,. 

ti Son poıta ıle ıelen Yu. 
roılov ıezetelerlnde memle
ketimiz haklunda ıu haberler 
vardu: 

Yara reımi w Vreme,, 19 ma
yıa ıayııında uzun bir Ankara 
telgrafı neıretmektedlr. Bu 
telırafta BaıvektlımızB . Celal 
Bayarın Parti Gurbunda ver· 
dlil beyanatın uzun bir hu. 
llıaaı vardır. Baı•eklltmlz 
bu beyanatında Yugoılavya 

JI zlyaretlndtn, Yuıoılavya 
•e TOrklyenln ıCSrüılerlndekl 
mutabakattan, Yuıoılav ve 
TOrklye parllmentoları azaaı 
araıında ziyaretler lcrHı lil · 
zumundnnı Sof ya ziyaretin · 
den, Hatay vaziyetinden •e 
İogllterede aktolunan lıtlk· 
razdan bahsetmektedir. 

Gazete bu btrbuçuk ıü· 
tunluk haberleri •Türk iye 
8Qy(ik Millet Mecllıl, Tür 
kiye ile Yugoslavya arHın 
da mevcıut polettk muta ba 
kati ıöıteren B.Celll Bay aran 
nutkunu alkıılarla ıelimla
dı,, ıerlevha11 altında neıret
mektedır. 

Yarı reami "Novoıtl,. ga
zetesi 2 J may11 ıay111nda 
Türkiye haberlerini birinci· 
11yfuloda ve bOyük serlev· 
halarla tebarüz ettirerek 
neıret mektedlr. 

Bu haberler ara11nda Yu · 
ıoılavya Harbiye ve Bahriye 
Nazırına karıı memleketi
mizde gösterilen mihman 
nüvazhk ve AtatQrkün Mer · 
ılne hareketi ve BQyük Ôn 
dere lınad olunan hastalık 
haberlerlnln tekzibi vardır. 

Bu telıraflar ara11nda 
O. N B. tarafından teblli 
olunup ve yukar1da tercQ 
meıl neıredllen ve AtatOr
kün haatalıfı hakkındaki 
haberlerin yalan olduiunu 
bildiren telgrafla Ha •aı ajan 
ııom Atatürküo Samsuna 
ayak baamalarmın yirminci 
yıldönümünün bütün Türld 
yede kutlulandıiına dair olan 
telaırafı vardır . 

Yarı resmi "Vreme,. ia · 
.zeteal 23 may11 tarihli ıa · 

y111nda birinci ıayf aaıada 

AtatQrkle General Marlçın 

Ankara ıtadyumunda el 11-

kıımalarını ıöıteren bir 
reıml neıretmekte ve bu 
resmin üzerinde çerçeve için 
de ıu fıkrayı yazmaktadır: 

" Harbiye vı Bahriye Na · 
zıra Ordu Generali Lyubomlr 
Marlç J 9 may11ta Ankara ala· 
dyumunda yapılan gençlik 
bayramında haz1r bulun
muıtur. Bu tarih Türkl} ede 
her ıene, Atatürkün, yeni 
Türkiyeyi vücude ıetarmlye 

matuf hareketine baılamak 

üzere Samıuna ayak bama· 
11nın bltıraaı olarak fe•kali. 
de btr ıurette kutlulanmak 
tadır. BuıGn; AtatürkOo bü . 
yük eıerlot ve yeni Türkiye· 
yl vücude getirmek vazlf eılnl 
deruhte etmlt bulunan TQrk 
ıençlıjlnln bayramıdır . Rea 
mlmlzde yeni TOrklye Ônde 
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lamaya tibtdtrler. Ru yoklama bir ay devam eder. 1 6 938 1 
çarıamba ıününden baılıyarak 30 6 938 perıembe günü 1 
akıamı bitecektir. Şubemiz mıntıka1ında ikamet eden bü · 

Böyle, gO· 
t6n yedek ıubay ve askeri memurlar bu müddet içinde ~ zel bir ev-

yoklamalarını yaptırmak mecburlyetlndedlrler. Şubemiz ~ döemürra:aet· 
mınhkaaına ıelfpte kaydını yaptırmamıı vana hemen it. D 

ıelip kayıtlarını yaptırmaları; müracaat etmlyenlerln 1076 
numaralı kanunun maddelerine ıöre cezalandmlacaldarı 1 çlrmek Is· 

termlılniz? 
ilin olunur ~ 
------------------------• ~ Bekledtil· 

Ilıca Köyü ihtiyar " 01
zme•••m it. geldi Mal· 

Heyetinden: ~ zemen • 0 

it ucuzluğunu 
1 - Köyümüz akaratından Dal Ilıca11 namlle maruf J 

kaplıca 6 · 6-938 tarihinden 31 · 12 939 ıeneıl nihayetine 
fıra at btllp 

kadar icara verilecektir. Muhammen bedeli olan 400 lira 1 
niyetin 1 z 
olan 1 ı e 

üzerinden 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. ~ baılama _ 
Munkkat akça11 30 liradır . ihale günü 6 Haziran pa· it dan e•vel 

zarteıl rDoü haddi llvlk 16rüldüfil takdirde yapılacakhr. 1 tlcaretba· 
2 - lıteklıler ıartnameyl öğrenmek üzere her ıOn 

Ilıca köyQ ihtiyar heyetine müracaat edebilirler 
3 - ihale ilaca köyünde ihtiyar heyeti huzurunda ya

pılacaktır. fıteklllerin muayyen vakitte muvakkat temin•· 
h akçaaını kö1 Hndıtıoa yatırmaları tlin olunur. 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Baıçeıme ve Taıocakları yanındaki Belediyeye alt 
gübre satılmak üzere 21 - S · 938 tarihinden itibaren J 5 
gün müddetle ~rtırmaya çıkarılmııtır. 

Beher çift atlı araba için ( 1 O), tek atlı araba için (5) 
kurut bedel tahmin edilmlıttr. 

lhaleaı 8 6·938 çarıamba günü ıaat 16 da Beledl)e 
Encümeninde yapılacaktır. Talip olanların ve fazla malü 
mat almak lıtlyenlertn HelediyeJe mDracaatları ilin olu· 
nur. 4 - 1 - J 53 

Gönen Belediye 
Riyasetinden: 1 

nemlzeug . 
rama nı z 
ılze mu· 
hakkak 
kir temin 
edecektir. 

Bu, tecrübe tle abttUr. 
Her clnı demir, çimento, cam, çlYI, hırdavat ve 

btlumum malzemel lnıalyeyl ıayet ehven ftatla aat· 
maktayız. Bir kere deneyiniz. 

Her renk yallı ve badana boyalarlle boya yaiları 
ve malzemeal de bulunur. 

K6ylü •• rençberlerİmlz tçln pulluk ve her t6rlü 
dbzen de maiazamızda ucuz bir fıatle ıatalmaktadır. 

Mau, kollu teraziler, kantar, lttre, kılo ve metre 
ıtbl ö1çü ve tartı dClzenlerlnlo p_azara da malazamız 
dar . 

1:ütün fidan ve tarlılarlle, meyva ajaçları •e her 
türlü hububat tarla la randa kullanılan ve randımanı 

arttıran .. KiMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec· 
rübe edtntz, memnun kılacak11nız. 

Saraçlar Başwda l/asan Cumalıofjulları 

Mehmet, lsmaiL Abdullah 

1 

1 
1 

Gönen kaaabaaının elektrik tealıatı 50,312 lira 43 \; ~~~»lit~~~~~~~~ ' 
kuruı keıtf bedellle 18 may11 938 tarihinde ihale edilmek ,•f. f.f. f. 'l. 'l. 'l. f. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l, 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l.'l4J 
ü:ıere kapalı zarf uıullyle münakuaya konulmuıtu . Talip I~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
çıkmadıtından l O haziran 938 cuma ıGnü ıaat 15 de pa '""' 'f1* 
zarhkla ihalesi takarrür etmlttlr. Teılıatm heyeti umumiyeıl I~ K apita_I: 100,000,000 Türk Lirası '* 
birden oldufu ıtbi, IU,054 ltra 17 kurut bedeli keııflı aanaltr :~ Yurd içinde 267 Şube Ve fljans '* 
ve tranıformat6r bınaları ayrı, dtier teıiaat ayrı olduiu ·~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler '* 
halde pazarlık edilebilir. Heyeti umumlyeıın:n birden veya hu 'JIJ. _ .. '* 
iki ıuretle ihalesinin tercih hakkı Belediye Encümenloet ı ~ Her türlu zirai ikrazlar· dti~r bılcumle banka mu· f* 
aittir. Talipler beı lira mukabilinde proje ve ıeraitl Bele· ·~ amelerl büyük ıubelerlnde ktrahlı kualar. = 
dl1e dalreılnden alabilirler. 1JIJ İhbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında lkra· 1* 

4 11 ....ı mlyeler. • 
l - - 151 ""' f?' 

,JIJ ikramiye: Miktar/: lkrarnlyenirı lulart: "* 
-------------- ,JIJ ADEDİ LiRA LlRA "fil 

"" 1000 1 000 ,. Balıkesir Askeri Satın Alma ·~ 500 500 ~ 
Komisyonundan: :J 1 ~ ~~~ -1~~ ~ 

Balıkealrdekl birliklerin ıenelık ihtiyacı için ( 90,000 ) Jl;I. 
25 50 1250 

't* 
kilo 11fır veya koyun veya keçi eti kapalı zarfla ekıllt- Jl;I. 

30 40 120
0 /1t 

meye konmuıtur. Hanalıl ucuz oluna o clnı etin ihaleıi "" 40 't* 
yapılacaktır. Bu üç clnı ıtln bir talip tarafından bir ı:arf ~ 20 BOO '* 
içinde olmak üzere ber üçüne de ayrı ayr1 flat teklif ede· ~ l08 6000 l* 
bileceği gibi ikfılne veyahut yalınız bir cinı ete de flat :~ Bu ikramiyeler lıer üç ayda bir olmak üztrt se · 7* 
teklif edilebilir. ~ nede dört defa bu miktar ıı zerincien kura ile da/jıtı ~ '" ,.. ihale 3 6·938 cuma günü saat 16 da Balıkeatrde aı ·· 2' lacaktır , . ., '* 
keri satın alma komlıyonu btnaaında yapılacaktır S i " ilk kc ~ide 1 Er;lul 9J8 dedir. '!* 
etinin muhammen bedeli 22500. koyunun 36000 ,~ k~ç:r ı •• J. l-l-i-J. "i J. i-l-J. ... "i "i "i l-J. l-J. "i "il-"i J.a 
nln 27000 ltradır . lff-~~~~~~~~~~~~~ 

Muv&kkat teminat: Sajar etinin 1688; koyunun 2700 ~ , İ , İ '11 
ve keçtntn 2025 liradır. ~ Y ERLi (., N iLE I\ I~ 

Şartname Bahkealrde askeri 1atm alma komfıyonunda it. · ,;4 
•e Ankara ve lıtaobul TOrk Maarif Cemiyeti Reaml tlln 1 Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların döıe-
tılerl limted flrkell b6rolarmda ıörGlebilJr . Tellpler teklif meılİıde kullandığınız yeril çlni 1erloln çiçekli ve düz 
zarflarına mensup oldukları yerin ticaret odeaında mukay· beyaz k11ımlarının her nevi ile hela ve muıluk taı l'I 
yet olduklarına dair veılkalarını da koyacaklardır. " lara ve beton künkler, moıayıklar ıehrtmtzde Edre · ~ 

Teklif mektuplarının ihaleden bir aaat evvveltne kadar it mit caddeılnde ffocakuyuıunda eıkl tabakhanelerde li 
makbuz mukabilinde komlıyona tevdi edllmeıl tlln olu ~ yapılmaktadır . Sattı ehvendir, müıterllerlmlz bir de· ı 
nur. it.. fa lmalithanemlze ufrarlana hu halde m~mnun ka 

rlnln General Marlç ile el 

ıık11ma1ı aörOlmektedtr.,. 

Bu ıazetentn a vna Saymn· 
da lıtaobul muhabirinin tele · 
fonla verdlll haberler war 

4 - 1- 142 " hrlar. € Çinici ve mozayakçı lzmlrll ~ 
dır. Bu haberler arHında 

Türkiye matbuahnan llatay 

dolayfalle Fran1a aleyhinde 
ıtddetlt n•ırlyatta bulundu · 
luna dair malOmat vardır. 

it. Haaan Ulla ljı 

~~~')P;/~~~)At~~~~»1'• 
Sahibi ve Baımubarrtd : Balıkealr Mebuıu 

· Çıkarım Genel DırektörQ: FUAT 8İ'4'AL 
Baıımyerl Vlliyel Matboa11 - Bah'1 .. tr 

H. KARAN 


