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Halayda Coşkunluk Ve 
Sevinç Devam Ediyor .. 

Trak 
Vapuru bir yel~enliyi batndı 

iatanbul, (Huıuıi) - Trak 
•apuru, Namık Kemal adın 
dakt yelkenliye çarpmıttır. 

Çarpııma ıtddetlt oldutun 
dan, yelk~oli derhal batmıt· 
tır 

Gece Ordumuz Şerefine Antakyada Halk Par
tisi Başkanı Tarafından Büyük Bir Ziyafet 

Verildi. Ziyafette Fransız Ordusunun 
MümUsilleri de~ Bulundu. 

Namık Kemal mQrette· 
batından iki kiti boğulnıut 
lur. lli.dlıe haklooda tabkl 
kata batlanmıthr. 

Antakya, 9 (A.A.) - Halk r 
partisi baıkanı bu akıam 
ordumuz ıerefloe büyük btr 

· ziyafet vermektedir . Ztya
fette kumandan ve delege 
Kole tle Franaız orduıuoun 
mOme11llleri hazır bulun· 
maktadırlar. 

Antakya, 8(Husuli) - Bütün 
Hatayda ıenllkler devam 
ediyor. BuıOn için, muazzam 
bir feneralayı tertip edil· 
mektedlr. 

Antalcya ıöferlerl, ordu· 
muzun aiırlıklarını naklet

mek flzere otomobilleriyle 
kamyonlarını kumandanhiın 
emrine tahılı etliler. 

Halk, ordumuzu doya do· 
ya görebilmek için gtç va· 
kıtlere kadar ıokaklarda ka · 

lıyor . 

Beylin, 8 (A A ) - Anado 
lu Ajansının hurnıi muha 
btri bi ldiriyor: 

Türk kıtaatı dün aktam 
buraya gelmtı ve içten ge · 

Emniyet Teşkilatı Ka
nunu Nizamnamesi .. 
Devlet Şürasının Tasdik Et .. 

Tatbik tiği Nizamname 
Mevkiine Girdi. 

Dahiliye Veki.leU emniyet 
teık&lit kanununa söre "em· 
niyet muamelat memurları 

tılzamoameat., isminde bır 

nizamname hezırlamııhr 8u 
nizamname devlet ıura11 ta 
tafından tetkik edllmlt Ye 
buıün yürürlüie gtrmlıttr . 
Velcıller heyetınden çıkan 
nizamnameye göre emniyet 

teılcılitında fıılt po\le itlerinin 
dıııoda kalan yazı, heaap, 
ve levazım itleri muamelit 
llletnurları tarafaodan ıörü 
lecekur Bu muamelat me 
ll:lurları bet ıınıf a ayrılmıt· 
lır . Birinci ıınıf muamelat 
ll»emurlarımn maaıları 35 
ltra, ikinci 11nıflar 30, üçün 

'' 25, dördüncü 20, betlncl 
16 l!ra olacaktır Bu memur · 

ların vilayet emniyet kadro
larına göre tayin olunan 
var.lfelerde na11I i.ullanıla 

caklanoı emnıyet nmum mü
dilrlüiü ıöıterecek, hizmet 1 

lerinl emnl)el müdürleri ve 
amirleri tanzim ve kontrol 
edecektir. 

Bunda dikkat edılecek ıey · 
lerdeo blrlıl dl", bu muame 
lit memurlarının polis hak 
ve ıa lihıyetlerlnı haiz olma · 
mal arıdır ve bunlar ıllihıız 
dırlar. Fakat polle elbisesi 
ve ünlformuı aiyecekler ve 
derecelerine mahıuı ltaret · 
ıerl de taııyacaklardır., 

Emniyet muamelat memu 
ru olabilmek için Türk ol · 
mak filli askerlik hizmetini 

( Sonu ıkınci sııyfada) 
-=====--================--=ıı-======------=......,..====== 

Türk - Alman Ticaret 
Müzakereleri Bitti .. 

Göra, meler s;;;unda iki Mem
leketin Ticari Münasebatı Hak
kında Bir tebliğ Neş rolundu. 

~18erhn, 9 (A.A.) -- TOırk · müttür Bu ıörüıme ıonun 
,1 illan ticaret müzakerele da netredt1en reımi bir tt b · 
bile cneıuur Türk heyeti ltfde görüımeler eınuında 
.. •ılcanı bartclye kiUbt 
"'"••- Türk · Alman ticaret müna · -lıi B. Numan Mene 

lu dila Alman Eko aebatanıa ıen'ıleUlmetl 16 

Ademi mü~ıhale ~omitesi
nin kararlıum kabul etti. 

Londra, 9 (t<adyo) - Ruı · 
yanın bura mümeuıll Taıao, 
bugün Hariciye oazaretine 
aitmlt ve hükumetinden al 
dığı bır notayı vererek, lı· 
panyadakl gönüllü ler için 
ademi müdahale komitealn 

1 ce verı len kararların Ruıya · 
len yükıek bir tnahür ıle ca kabul edildiğini bıldtrmtı 
lcarıılanmııtır . Bu münaat· tir. 
betle t eh ltler ib•de ı lne me· _ ___ _ 

ruım1e büyii~ bır _çeirnk Türk _ Sovyet 
konmut ve abide onünde 
lrnrbanlar kullmittlr. • 

~ . ı Münısıbatı ~ık~m~ı çı-
s o B~n _Yahudı kanlan asılsız şayialar. 

V
. .1 L 

1 
Ankara, 9 (A A ) - Sa· 

ıyanauan Çlıan ıyor. mlmlyet ve re1anetlnl her 

Parts, 9 (Radyo} Avuı 

turyaddn çıkarılacak olan 

Yahudılerin elll binden faz 
la olduğu ıöylenlyor . Bun 

lar ıervetlerlnin ancak yüz 
de yJrm ı sin ı alabtlecekle r 

ve rnütebaktılnl hükumete 

bırakacaklardar 

vakit muhafaza eden ve ede 
cek olan · Türk · Sovyet 
müouebatı, Hatay meseleıt 

vea ılestyle ııae edilen muh -
telıf tekil ve mahiyetteki 
haberlerin hepsinin de ta 
mamiylc asılıız olduiunu 
Anadolu ajan11 beyana me· 
ZUDdur. 

Yurd içinde Sağhk 
Muayenesi.. 

1937 Yılında 2,440,466 Va
tandaş Uumumi Muayene

den Geçirildi. 

Raltkeslr Memleket Haslollanesl 
Sağlık ve ıosyal yardım Yılı içinde 2,440 466 vatan· 

bakanlığı 1937 yılında An . daıımız umu mi muayeneden 
kara, Antalya, Aydm, Bahke geçtrllmlttlr. Bunlardan 583· 
ılr , 8ur111, Diyarbakır, Eı 433 ktıl dalak muayenesi, 
ldtehtr, iıtanbul, Kayıerl, 734.041 kiıl keo muayenesi 
K o c a e l ı. K o n ya, görmOf, 735 096 ktıt ıafl 
Manisa, Samsun, Seyhan tedavi, 13.021 kiti de ko 
••llyetlerlle l rakyada ııtma 16rm01tOr 

Klor Fabrikamızın T e
meli Bugün Atıhyor .. 

-------- -------
Temel Atma Merasiminde 
Başvekilimiz de Bulunacak. 
Ankara. 9 (Huıuli) - Ya · 

rın lbuıün) lzmitte Klor~ 
fabrtkasmın trmeli ahla 
caktar. Temel atma meraaf. 
mine Baıvekıl B. Celil Ba
yar riyaset edecek ve ılk 
kimya aanayll fabrikamızın 

temelini bizz;at atacaklar ve 
bu mün111ebetle bir nutuk 
vereceklerdır . 

iktisat Ve~ili istan~ulda: 
İstanbul, 9 (Huıuıi) -

iktınt Vekili B Şakir Ke· 
ıebtr, Ankaradan dün bura
ya ge lmlt ve lzmlt Kimya fab 
rlka11oın temel atma merul · 

B. Ctldl Bayar 
miode Baıvekll B. Celll Ba
yara refakat etmek 6zere 
bugOn lzmite gltmlttlr. 

=="""""=====-=======-=--=-==-==-:ı __ .,;.... __ -= . 
ispanya Harbinde: 

F ranko Tarafının Ya -
pacağı Şey Nedir? 
General Franko, Kuvvetini Ve 
lspanyol Kanını Harcamdan 
Karşı Tarafı Tepelemek istiyor. 

Enformaıyon gazetesinde 
Fernan dö Brinon yazıyor:~ 

' ' General Franko Taymt11n 
bir muhabirine kendi taya 
relerinin bombalamak için 
Banelon ve Valinı limanla· 
rında yalnız laı ı llz ıemlle
rlnl aradıklarımn dotru ol 
madıjını ıöyledtil blr zama
nda, loıilız bandıralı &ki tt · 
caret ıemtıl tecavüze ujra · 
mıt ve mü. ette batından bir 
çokları yaralamıt ve 
ölmütlerdi. 

Bu, sözle it araıındakl 
zıddiyet lıpanya harhlnln 
gOçlüjünO ıöıtermekte ve 1 
karıtmazlık polıUkaaındakı 
mOıkellerl isbat etmektedir. 
Aynı umanda lıpanya fçln 
ve b ü t ü n dünya için 
tehltkelt o l a n bu kor
kunç aolaımazlığa bir niha-
yet •ermenin umumi men
faat için de kadar faydalı 
olacafı~ı ka 16ıtermektedlr . 

Btrkaç eydanberl dlplo 
matlar ve ilim adamları, 
Londrada ve beıka yerler-
de yabancı bayrakların ve 
gayri muhariplerin hlmııye-

ıl meaelealnl hal etmeie ça
lıtıyor lar. 

Fakat bu çirkin dütman 
kardeıler bofutmaaanda har 
bin insani kaidelerine hür · 
enet etmenin pratik çarele · 
rint teıblt etmek imkan ha
r icindedir. 

Çlnkü. iki tarafhn her 
btrJsl, kemllfe karıı kemlik 
olıun diye, ötekinin körükö 
rüne mah.-ına doiru gitmek · 
te, silah ku•uettle elde ede 
medlklerl muvaffaktyeU kıt 
hkla elde etmeie ufraımak· 
ta dırlar . 

Serbeıt mınta kal ar teılı 
• edılmeıl teklif edıldı . Bita

raf tahkikat komlı1oalara 

General Franko 
harlplerio aralan bulunma· 
ğa çalıtıldı Fakat hiç biri· 
ılnln tatbik kabiliyeti yok · 
tu. 

Buaün Franko, münhaıı · 
ran gayri muharip Ye btta. 
raf memleketlerden ıelen 
ticaret gemileri için lıpan · 
ya ıahıllerlndıe huıuıi btr 
ltman açmak kararındadır . 

Fakat acaba tedbir · orada 
büküm sOren dehıett dindi. 
debılecek mt? Ôyle zannet· 
mek hata olur. Acaba Frao
ko kendi beıabına muha
rebe etmekte olan tayare· 
lere ıözOnü geçirebiliyor mu? 
Aul mühim mesele budur. 

Franko tarafı için yapıla· 

cak teY, kuvvetini ve lıpan · 
yol kanını fazla har · 
camadan kartı tarafı muha 
aara ederek tepelemektir 
Bunda her halde menfaati 
vardır . 

Artık Yalanı ve Banelon 
limanlarına azim miktarda 
erzak ve mühimmat taııyan 
gemilere mani olmak llaım · 

dır . ÇünkO bu lıpanya har· 
bindeki ayrıhklardan blrlelnl 
izah eder. 

Fakat bu ayrılıia baıka 
bir Hbep daha Yardır ki, o 
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. -~ ~ -':. .' . :..;~ ':. . ... '• .-; ',. .. ~ '" . Sancak Meselesi.11!' 
''Fransa Bu Defa Aksi talii 
Giiler Yüzle Karşılamıştır.,, 

SEHİR HABERLERi ' i .; 
lıkenderun Sancağmdakl 

ılyati ıartların tnklıaf tarzı , 

bundan daha bir kaç hafta 
evvel Cenevre, Parla ıtbl 
formel demokrat memleket 
terde be.lenen ümit veya ya 
palan tahminlere tamamen 
uygun bir cereyan takip et· 
memektedlr. Vaziyet ıöıter
mlıtlr kı, TGrktye hükümell 
Sancakta Türklerin müıavl 
haklara malak bir mtlliyet 
ro!G oynamalarına kaUyen 
razı olamayacaktır. Böyle 
bir programla faaliyete ge · 
çen fakat Türklerin daha 
aiır baamalarına razı ola· 
mıyaa Mtlletler Cemiyeti 
komlıyonu , kendi aczini gö· 
rerek kOımOt ve ıerl çeki 1 
mlye mecbur olmuıtur. Su 
rlyenfn bamlıl olmaaı dola 
yıalle Sancak ahvaltnden de 
meıul olan Fran1a tıe ıe 
çimlerin Frunız ve miktar 

ca ondan fazla olan · Türk 
kuvvetlerinin ltaalt altında 
cereyan etmeıtne, herkeıteo 
6nce razı olmuı tur. 

Her feye rağmen btr dere
ceJe kadar cebir ve tazyı. 

kin teılrl 11ltıoda cereyan 
eden bu bidfıelerfn a11l ıe · 

beplerl ne oluna olıun, ha· 
ktkat ıu merkezdedir: Fran · 
aa bu defa akıt tallı güler 

yQzle karıılamıthr. Ztra 
Mtlletler Cemiyeti metod 
ve mekantzmaıından vuku 
bulan en kQçük lnhlrefları 

btle ıtddetle tenkit ve itham 
edem Fransa, Türk makam 
larlle yaptajı görüımelerden 
ıonra, ne de olta Cenevre 
nizam ve kaidelerine uygun 

ormıyan btr hal tarzını ka 
bul etmiıtir . Arap uoıurla · 
rının menf aatlert önünde 
geri çckilmlye mecbur ka 
lııının günün birinde alaka · 

darlarca bir nevi ihmal , 
hatta uaf telakki olunmuJ 
ihtimali bile. Fransa hükti · 
metini ılyaai bir zaruret 
telafi ettiği bu kararı alma k· 
tan men edememlttfr. 

Ümit ve tahmin olunur kı . 
tabiatı bir lnklı sfın do· 
i u r d u ğ u zaruretler 

yahut mevcut tyi münaae 
betleri idame etmek veya 
öylelerini teı 'ı eylemP.k ga 

yelerl karımnda prHtfj ve 
ya zevahiri ko ruma arzula 
rmın geri çek ı lmlye mecbur 
kalacaimı art ık takdir ede· 

cektlr. Franta hükumeti 
mazide pek çok def al ar for 
mel eıaa lardan ayrılmıt ol· 
mak yahut bazı muayyen 

taahhOdatları ifa eyleme · 
mek veya preıtljlot koruma 
mak korkuııle lazım relen 
anda laz ım gelen karara it

U ıaz edememtıtır . 

Halbuki Sancak mesele 
ılnde, Franta, her üç nokta· 
ya da "ihanet" etmlttir. 

Zira kani olmuıtur ki, tik 
kararında musair kalmak 
ıurett l e, tabı i lnkltafa mant 

olmak ıöyle durıun, btlaklı 
bir takım ehemmiyetli ve 
değerli poletık imkanlara 

elinden kaçıracaktır, Binae· 
naleyh Franıız pohttkaaınan 

bu huıuıta gösterdtğl ıup 

leı ve hüınüoiyet, bılhasaa 

kayda la yıkhr . 

Okullara Girme Şartlan: 
•• 
Qğretmen Okulu .. 

1 - Geçen yıllarda oldu 
ğu ııbı, bu yıl da öjretmen 
okullarına kadro boıluiu 
nlıbetlnde para11z yatıh ta
lebe at.nacaktır . 

2 - lttekltlertn fU f&rl 
lan taıımaları lazımdır: 

A - Türk olmak, 

B - Uluaal duyıuıunun 
aailamlıfı, karekterfnln 
düzıGnlüğü, öğretmenler 
kurulunun dolduracağı ılcil 

fiti ( Bu ılctl fiti talebenin 
kayıtla bulunduiu ve devam 
etmekte olduğu okularca 
verilecektir ) 

C) Yatı öfretmen okulla· 
rı taltmatnameıtnln ıaptığı 
çafda bulunmak (Birinci il· 

nıf için 15-19, ıl(ıncı 16 20, 
üçüncü 17 -2 1 ) 

D) Ruhtğ ve bedeniğ aağ · 
lamlıiı, okullara ıöodertlmtı 
olan rapor örneilne ıöre, 
okul doktoru veya bir aağ · 

hk kurulu tarafından aap· 
tanmak ( Rootıeo bulunan 
yerlerde talebenin radyoğra 
ftıt de aldırılarak aağlam 
olanların radyoğrafılerl ev· 
rakına baflanacakbr. 

Rontgen bulunmıyan yer· 
lerde ıeçllecek talebe, vertl 
dtil okula, rooıen bak111 
yapıldıktan ıoora aağlam 
olduiu anlaııhraa kabul edl · 
lecektlr.) 

3 - Birinci 11oıflara 1 or· 
taokullarıo pek, iyi derece · 

ı •kinci ve Clçün 

üçüncü ıınıflara, pek iyi ve 
iyi derecede ıeçmtı olanlar 
alınacaktır Ancak llaelerln 
ikinci •e üçOncü aınıflarm· 
dan öğretmen okullarının 

muadil 11oıflarıo1t geçmek 
lıttyenler meılek denlerfn· 
den ıınava tabı tutulacak 
lardır . 

4 - Sınıfı orta derecede 
geçmit veya ikmale kalmıt 
talebenin müracaatlara ka · 
bul ed•lmlyecektır. 

5 - Öğretmen okulları 
na paraaız yatıla olarak alr· 
mek lstlyenler mezun olduk · 
lan veya kayıtlı bulunduk 
ları okullara müracaat ede 
ceklerdir. Bakanlığa· doğru 
dan doğru1a yapılan müra 
caatlara cevap verilmlye 
cektlr . 

Soyadı almıyınlar ha~
kmda bir te~liö. 

Soyadı kanun ve nizam 
nameaınln ıoyadı alrnak 
tçln tayin ettiği müddet 2. 
7 936 tarlhJnde btttlğhıden 
bu tarihten ltıbaren a lta ay 
içinde karara bağlanmıyan 

ıoyadı cezalara lç'n, bu mü· 
ddet geçtikten ıonra idare 
he1etlerlnce verılen karar
ların kanuna uyıun olmadı 
ğı ve bundan böyle altı ayı 

geçtikten ıonra karar veril · 
me1ı lüzumunun alakalılara 
bildırilmul iç Bakanlıkça 

Kara Ali B günkü Gü
reşle e Gelmiyor .. 
Tekirdağlı Hüseyin Vidinli 
Mehmet Ali ile Güreşecek. 

Spor Bölgesinin tertip ett i ği' 
büyük yağla ve serbest güreı 
ler bugün General Alt Hlk· 
met ıtadında yapılacaktır. 

Güreıler için bütün hazır · 
lıklar ikmal ed llmlttlr. Hal · 
km dııard an da müıabaka

lara ta k ip edebtlmelerlnt te
min için ıtadyuma hopar · 
lör tertibatı da yapılacak 
ve ıüreılerln tafalllh verf · 
lecektlr 

Bundan başka ıüreılerln 
intizamına temin için de kap 
eden tedbirler alınmııtar . 

Güreılere lftlrak edecek 
pehlivanlar dünden itibaren 
ıehrlml:::.e gelmeğe baılamıı· 
lardır. l alnaı , gelecf"ğlnl 

yazdığımız pehlivanlardan 
~uraada bulunan Dtmo ve 
Kiro dün ~por Bölgeıl güreı 
tertip heyetine çektikleri btr 
telgrafta pasaportlarının vl 
ze edilmemesinden dolayı 

ıüretlere gelemtyeceklerlnl 
bıldtrmltlerdlr 

utğer taraftan lzmlrde 
yaptığı güreıte MOlaylm 
pehlivanla berabere kalan 
Mantaalı Halil pehlivanla 
Tekırdağla Hüıeylo, mene 
jerl Abdullah ve Mülayim 
pehlivanlar bugün tehrfmlze 
geleceklerdir. 

Hu pehl•vaoların ustası 
ve yirmi beı ıene ka. 
dar önce memleketimizin 
en ünlü güreıctlerloden 

ihtiyar Fehim pehltvamn 
güreılere fttlrak ettirmek 
üzerine getirdiği Vidlnll 
Mehmet Ali pehlivan dün 
akıam Bölge güret salonun 
da Sındırıılı Şerif pehli
vanla 15 dakika bir ekser
ılz yapmııtır. 

Kara Ali gelmiyor: 
Dün , güreılerde Tekirdağlı 

Hüıeylnle Kara Alının kar 
ıılaıacağı tayiaaı da çıkaral · 

mııtı 

Bu ı:aylamn doiruluğuna 
inanmamakla beraber her 

ihtimale karşı vaziyeti bız . 

zat Kara Aliden öirenmek 
istedik . 

Kara Al inin, Bandırmaya 
bağlı Erikl i köyünü telefon 

la bulduk: Son günlerde 
hakkında birhaylf dedtko 

dular ce reyan eden nıeıhur 

güretçlmlzin bu rnüıabaka 

lara tıtirak edip etmlyeceaı 
hakkındaki kati kanaatınm 

öğrenilerek blldirllmealni le 
lefondakl zattan ııca etlik . 
Çok itçmeden cevap gel
di. Cevapta Kara Ali ile 
konutulduğu ve haıta oldu
ğu için Balakealr güreılerlne 
tıttrak etmeılne imkan ol 
madığı bildiriliyordu , 
Şu halde bugün r ektr

dağla Hüıeyln · evvelce de 
yazdığımız gibi batka bir 
pehlivanla ka rtılaıa caktn: 
Bu pehlivanın da Vidlnli 
Mehmet All 

kaktır 

Haber. aldığımıza göre, gü 
re~lerden önce Vıdınli Meh

met Ali demiri parmaklarıle 
bükmek. ta ı kırmak gibi ba · 
zı kuvvet götlertlerl de va· 
pacakhr 

Saat 15 de baılıyacak 
ol1tn güreılerfo heyt"canla 
ve allka ile takip edtlecefl 
muhakkaktır. -Gelenler Gidenler: 

Eıkftf'hlr Llıeıt Türkçe 
öğretmt!nlerfnden B Emtnlt· 
tin Çeliköz dün ıehrlmlze 
gelmfttfr. 

Havı K uru111u ıof eltisi. 
Hava Kurumu m6fettlıle 

rloden B. Feridun Dlrfmte · 
kin, tefttılerde bulunmak üze 
re Burtadan ıehrlmize gel· 
mittir . 

De•ler Damiryollanndı 
memurru~ imlihım. 

Devlet Demtryolları iıtaa
yon ıın ıfında istihdam edil 
mek üzere alınacak memur 
namzedlerlnln yazıla imli · 
hanlara dan ıut 14 de ya . 
pılmıftır 

Üçüncü ltletme mü. 
dürlüğünün ldareıinde 
Gazi okulunda yapılan im· 
tlhanlara elit kadar genç it· 
Urak etmittlr. 

Kazananlardan liıan bı 

leoler 67 lira , diğerleri 6 l 
lira aylıkla tayin edilecek· 
lerdlr 

Biç~i ve dikiş yurdunun . ' 
sergısı. 

Bir yal önce tehrlmlzde 
açılan ' •Türk kadınları biçki 
ve dikit yurdu,, nun bu 
tahıı l devreıl ıona ermlıtır. 

Bu münıuebetle yurda de
vam eden talebenin yaptık . 

ları tılerl göıteren btr ıergi 
açılaca ktır. Pazartesi günü 
açılacak olan ıergt, bir haf
la devam edecekt ir . 

Atletizm seçme müsa
bakaları. 

Bugün Mermarft ve Eğe 
gümeıl kulüpleri aruında 

bölge atletlzim seçme mü 
tabakalara yapılacaktır . 

Marmara gümeıinin ıeçme

lerl Bandırma , Gönen. Edin 
cık kız ve erkek atletleri 
arasında Bandırmada; Ay 
va\ık, Bürhaniye, Ha-vran 
alletlertnln ıeçmelerl de Ed · 
remitte olacaktır . 

Kapıya ına~ıar uydurarı~ 
eve girmişler. 

Sakarya mahallesinden 
lbrahlm oğiu Muıllh ile Ay-

Kütahya Hattındaki 
Feci Kaza .. 

Kıza trenle değil, iki trezinin yekdiğeıile çarpış· 
masmdın ileri gehıiştir. 

Dün; gece geç vakit aldı · 

ğımız habere göre, Kütahya 
Jle ıehrtmtz araunda trenfn 
bir trezlne çarpmak ıurettle 
feci bir kaıa olduğunu yaz

mııtık 

it letme müdürlüğün· 
den aldığımız malumata aö 
re kaza trenin trezlne 
çarpmaaı ıuretlle değil, ikt 
trezfnln birbirine çarpmaaı 

ıuretlle vukua gelmlttlr 
Servise mahıuı iki tre 

zin Pirebeyler lltuyonu 
civarında çok dar ve uzak 
tan görünmhen bir yarma 

ca:::: -

ve münhani içinde ani ola · 
rak yekdiğeri ile ıtddetll bir 
ıel<ilde çarpıımıılardar. Bu 

çarpııma netlceılnde · dün 
yazdığımız glbl·dljerlerl kur. 

tulmuııa da, btr hat bekçfıl 

ezilerek ölmüttiir. 

Kaza yerJnde d~rhal tah 
kikata baı1anılmıı •e icap 

edenlerin lf adelerl alanmıı · 
tır . Kütahyadan ıelmekte 

olan tren de bu yüzden ıa· 

at yirmi buçuia kadar ge· 

clkmtıtır. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Emniyet Teşkilatı Ka
nunu Nizamnamesi .. 
(Baıtaraft birinci sayfada ) 

bitirmek, ıerhoı 1uk, kumar
ba:ı.lak ve diier kötü haller· 
le taOJomıt olmamak, aıaiı 
lık it1erle uiraımamıt olmak, 
itine engel olacak derecede 
beden akıl veya ıiri hula 
lakla derdli olmamak llzım· 

dır . Bunlardan batlca bu me· 
murtyete glrt-cekler eiır, al · 
tı aydan fazla haplı crzan 
na veya namuı ve bayılyetl 
bozacak bir ıuç tle mah 
kum olmamıf bulunacakları 
gibi f'Coebi kadınlyle ve kız· 
la evli veya yatama&ita ol. 
mıyacakludır Bu memurlye· 
te gireceklerden araoacak 
veıikalar: Nüfuı, aıa, hüınÜ · 
hal kifıtlarlyle aağlık rapo· 
rudur. 

Emeklılığe ayrılan pollı 

menıupları da yaı hadleri 

nazarı dikkate alınarak mua
melat memuru olacaklardır. 

Yedek subaylar yabancı dal 
bilenler, heıap ve levazım 

itlerınde müteha1111 olanlarla 
pollıten htç bir llftlil olma· 
dan ayrılanlar üatün tutula 
caklardır Bundan baıka m a

liye meslek mektebi mezun · 
ları ve poltı enıtltüıüoün 

orta k11mına girip kursta 
muvaffak olamıyan l tıe me 

zunları da 
lardır . 

ilk defa 

üstün tutulacak 

devlet memurlu 
ğuoa muamelit memurluğu 

ıle ı i renler iki ıene slf'jtyer 
olarek it görecekler. kaza 

narlana uil memur o1ac11 k 
lardar. lyl sicil alamıyanlar 

derecelt!rlne muadil muaıne · 
lit memurluklarına maaıtyle 
naklen veya terfi edilerek 
tayin olunabilecekler ve bu 
ıuretle muamelat memurlu 
ğuna nakledilenlerin kıdem 

hırt muamelat memurluğun· 
da yürütülecektir Bunlar 
için yeniden ıartlar annmı 

oflu Mehmet, bu mahal 
leden Halil kızı Ayte adın 
da bir kadaom evine anah 
tar uydurarak glrd ı klerl ve 
bazı etyR çaldıkları an 
laııldıiından yakalanmıılar 

yacağı gibi bugün muame1it 
memurluklarına muadil lıler 
de ku\lanalanların geçmlt 
hakları baki kalacaktır. 

Bulunduiu derecede en 
atalı üç ıene terfi müdde· 
tini bitiren muamelat me· 
murları ılctlle ve ııraya ıö · 

re açık yerlere ıöre, terfi · 
leri yapılacaktır . lıtlfa eden 
bu memurlar üç ıeneyl ıe 
çirmeden müracaat ederlerse 
açık yere kabul olunacak· 
!ardır. Muamelat memur. 
larınm izinleri ıenede bir 
aydır 

Bu memurlarm dtaipllne 
ald cezayı geciktirecek itleri 
olursa maeı derecelerine 
göre aalihlyetlı inzibat ko· 
mlıyonları ve makamları nl 
zamoamealne göre emniyet 
teıkılata menıuplarına vere · 
cekleri cezayı verrceklerdfr . 
Bunların tekaüdlükleri teka 
üd kanununa göre muıyene 
•e tedavtlerı de emniyet 
teıktlatınınkı gıbl olacaktır. ---·!Jli·---
Sağlık 
Muayeneai .• 
( Baı tarafı birinci tayfada) 
) 937 yıla fçlnde 11tma mü · 
cadele ttıkılitımız halk• 
meccani olar&k 8.483 kilo · 
gram kinin daiıtmıthr . 1938 
yılının tik tkt ayında 367. 
551 kişi umumi muayene 
den ıeçlrllmlttlr. Bunlardan 
66350 k rtı dalak muayeneı 1 , 
111,532 kiti kan muayenesi. 
49524 kiti tefi muayeo• 
görmüıtür . iki ay tçind• 
hallia 692 kılogram kinin 
tevzi edılmtıttr . _ .............. __ 
ispanya Harbi 
(8aıtarafı btrlncl ıayfad•) 
da hiç azımaanamaz : Franı• 

için olduğu ilbı, lnıılter• 
için de, milli menfaat -ve 
sulhun menfaati Bu menfa 
atler ancak karıımazlık po· 
lttlkaeını ldaıne etmekle ko 
runabıllr Fakat bunda laıgll 
terenin dahıı fazla menfaat• 
vardır . Çiinkü Bılbao madeO 
ocakları olmasa l.artıf ıaP• 
vl çok mutazarrır o 'ur .,e 

hattl ıönmek tehltkeıtne bl 
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lngiltere Ve Amerikan Ustura altında Türkiye ve Yabancı Gazeteler: Fransa-Alman-
• itiraf edilen aşk: "işte Tek Bir Adamın ya Arasında Bir 

Matbuatına Bır Bakış.. Fransanın 800
v

111
e ka1a . z f • A k Mukavele. 

basanda bir berber vardır. a er ı · n ar a 
(Amerlkada çıkan Baltl- ılne nail olmak huıuıunda lıml de Adrlaoo Lögredır. • • 1 

)) Parlı, 8 (Radyo) - Fran· 

more Sun gazetesinin 6 Ha· 
ziran 1938 tarihli nüshuan 
dan: 

.. tnıllız matbuata bit çok 
bakından Amerikan matbu-
atıodan farklıdır . Amerikan 
yevmi mutbuah lngiltereye 
nazaran daha yaılıdır. Ve 
gazetelerde yazı hürriyeti 
anof!ıl Amerlkada çok daha 
esiridir. Bundan baıka lngıl· 
terede ıazete organizyonu 
Amerika ya nazaran çok da· 
ha topludur. Ve umumi 
menfaat namına doğru veya 
yanht olarak · ıükut lüzu
muna kanaat gertrdıtı za · 

rnaolar gazetelerin btr ıü 
kut polıtıka11 takip etmele· 
rl lngtlterede Amertkadan 
çok daha büyük mlkyasda 
ıörülen hareketlerdir. 

lkt memleket matbuatı 
bu fibi farklar ve daha btr 
çokları ıon 1amanlardft in· 
tııar eden lnıllfz matbuatı 
hll dair btr rapor adındaki 

eıerde büyük bir vuzuhla 
tebarüz ettirilmektedir. Bu 
rapor, bir çok tanınmı§ mu 
harr ı r lerln ltUrakiyJe lngllte
renın ıoıyal ve ekonomik 
ltleıelelerlnl tetkik için ku 
rulmuı o'an ıtyaai ve tktı 
•adi tetkıkat organlzaayonu 
tarafından tertip edilmlıtir. 
8u organizasyon umumi me 
•eleler hakkında bir çok 
tsaı'ı ve otoriteye tıtlnad 
eden tetkılder nepetmltlir 
•e matbuat hakkında net 
tettığJ eıer de ayn1 yükıek 
kalitedendlr. 

Matbuat haklunda yapı · 
lan tetkiklerde ıayaoa hay
ret ııörülen noktalardan biri 
de ıudur: On dokuzuncu aa
rın ilk n11fında, yani İngil · 
terenin kültür, kudret ve 
tıüfuz ubalarında ıüratlt 
btr terakki gösterdiği devir
de, bütün memleket içinde 
Yalruz üç tane gündelık ga. 
Zete varmıı ve bunların üçü 
de Londrada çıkarmıt Bu 
"•ıiyet Amerikan matbuat 
tarıhı ile karıalaıtmlıru ara 
~akı farkın büyüklüğü der 
dal görülür. 1 Tammuz 1939 

' Bırleıık Amekıka hüku 
ll:aetlerlnde 1 16 gündelik ga 
zete çıkardı. 1837 de bu ga· 
Zet 

e lntııar ıahasma çıktığı 
z,lllan · Baltlmorede ondan 
ehel altı tane gündelik ıa · 
zete l •ardı, halbuki o zaman· 
t' londradan baıka hiç bir 
'Rillz ıehrtnde bir tek gün

delik gazete yoktu 

1 
Bu fark ıu ıuretie · izah 

0

1 Unabllır ki, biz Amerlkah · · 
l 1 

d " •erbeıt münakaıaların 
'Olokraı • uıullerl için en 

'"il fı aın müdafaa teıkil eltl 
b lltltgrlyeılyle me tbuat ıer· 
tıt ı ıı . k 

hı nı aouni t~mlnat ıle 

A '-'•ye ederken loglltzler, 
""'-le "k lı rı ada ana ltıam lnıl 

Zte l 
"G 0 an halk arasında neı 
)Q~'l'he bu'an bu gıbi tema· 
it erı baltalamak gayretly 

":t •enelerce ga7.etelerden 
Kit \' ( 1 ted eraı er aldılar ngılte 

d ~ ilin •erglai 1853 e ka 
lr, rır 1 

ıs55 &'Zete erin pul verglıl 

tlıı 
1 

e kadar ve kliıt ver· 
et 861 e kadar devam 

'lılttır 

tl(;nctlc hu verıller kaldı 
'1lt•n ıonra 1 l nıl iz ırkı 

beslediği tabii arzu ve te 
mayül tatbikat aahaama 
ılrmek imki.nmı bulabtltrdt 
Bu suretle lngilizler serbest 
matbuatlarını kurmak itlra" 

Amerlkfthlardan daha geç 
baılamak mecburiyetinde kal 

!::~ı::e~81~~~:'; a::e1gü~~~ "Atatürkün Timürlenk ~ağlan üzerinde yükselen ~ale- ~:,1~:a~~~rn~:ıa:::;ad:ö:~: 
~=d~e·r ~~~~tl:·a~:ıkal e~~=~ si sanki ~ütün ~ünyaya ~öyle ~aykınyor.,, Fraoıa bundan ~onra, Al· 

manyadan kömür alacak ve 

Almanya da. f ranııadan de-

mııhr. 

Hatta vergiler kaldmldılt
tan ve gazeteciliğin birden 
bire vaki ol•n geoııleme 

hareketi baı!adıktan ıonra 

dahi, fnkııaf ve terakki 18 

sahasında tu\ulan yollar 
Amerlkadakllerden çok fark · 
lı olmuılur. !nıııltz milletinin 
çofraf ya bakımından toplu 
bir halde olmaaı y(iz\inden 

rıazeteclltk lnklıaf ederken 
umumi temayül, Amerika · 
dakt gibi bir çok yerlerde 
yeni gazeteler çıkarmaktan 

ziyade ıay111 az, falcat bü · 
yük gazete çıkararak bunla 
rın memlek't içinde satııını 

arttırmak ıekllnde tecelli et· 
mfettr. Yukarıda bahıl ıze 

çen rapora nazaran bugün 
lnalltere de pazar güoü Çıkan 
gazeteler de dahtl olmak üze· 
re 162 gündelik gazete var · 
dır; buna mukabil Amerika · 
dakl gündelik gautelerin 
mf'cmuu 2242 vt bulunmak 
tadır . Bundan baıka gazete· 
cilikte müıtnek tıtıhbarata 
dayanııın zincirleme teıkllat 

loglllz mathulltmda Ame
rikadan çok daha ziyade 
görülüvor ve Londranıo ta· 
b i falklyetı, hGkumet mer · 
kezinde çıkan milli gündf'hk • 
gazetelere bile rt>hber ola. 
cak vaziyete ıokuyor. 

yemeğe gittiği zaman karıaı· 

nı bulamayordu Derhal Mu 
celden ıüphelenen kocası bir 
ıabah itine gitmiyerek karı 
11nı takip ediyor ve karısa 

nıo posta haneyP. glrenk bir 
memur" kur yaptığını gö 
rüyör Yalnaz hiç aldırmıyor. 
Çünkü, na11I olııa bir gün 
Ntvar donun önüne gelip: 

- Bent tıraı et! Diyecek
ti. 

Genç memur l 6grenln 
daimi müıterılerlnden idi. 
Bir cumartesi günü dOl<lıana 
atderek koltuklardan birine 
oturuyor ve: 

- Adriyano ne haber ııler

nuıl gidiyor? Diye ıoruyor. 
Beber plıkın bir tavırla: 
- Teıekkür ederim. BI 

zlm iıler fena df'fil Ya si
zin aoklar naıııl? 

Poıla memuru, Nlvar d: 
- Hangi aıktan bahıedl 

yonunuz. Ben ntıanlanmak 

üzereyim Yakında da evle. 
neceğlm!. 

Ve bu sözlerle berberin 
knrı11 11e olan münaıebettni 
inkar etmek lıtiy_or, Fakat 
berber karıslyle a) iardanbr:rl 
sevlımekte olan bu gencin 
bofazma kıldan ince ve kes· 
kin olan U11taraamı dayıya 
rak: 

- Hakikati ıöylemedlğln 
takdirde bugün ıon saatini 
yaııyacakıın diyor. Genç 
deltkanh ıaıırmaı bir vazı 

BütOn bunler ıunu ifade 
ei:ler kt lngılız malbuatıodft yette düıünüyor, 

Çünkü gırtlaRına uttura
temayüller merkeze doğru-
dur. Halbuki Amerikan mat nın dayanmıı olduğunu ay· 
buatında lae merkezden et- nadan da görüyor. Ve der. 
rafa yayılan temayüller ha· hal ıöyle itiraf ediyor: 
kimdir Bunun içindir ki in - Maacel her güo posta 
gilfz gazetelerinin devlet ve· haneye gelerek bir mektup 
ya umumi menfaat n&mma atıyordu Onunla tanıttık . . 
zararlı görülen bazı haber Birkaç kere de evine glttım 
lerln neıredtlmut huıuıunda Bırkaç gün de kendisini kır 

bir anlaımaya varması bize gezlntılerlne götürdüm Fa · 
nazaran çok daha kolaydır. kat, ıenin karın olduğunu 

Aöylc bir anlaıma, ıayanı ben bilmiyordum Zıra, ba-
arzu olsa dahi, Amerikada na kendlılnl bir yüzbaıı ka· 
kolay kolay mümkün ola raıı iken dul kaldım, diye 
maz, çünkü mühim gazete · tanıtmııh; dört aydanberl 
lerden biri veya ikisi yapı · münasebette bu'unuyoruz, 
lan tavılyeleri dinlemek su · demtıtlr. 
retiyle bütün matbuata ner Çok ıoğukkanlı olan ber-
rlyat mteburiyetinde bıra· ber, gencin ltlraflaranı ga}·et 
rakabılır ve sükut politika- 1 lakaytd bir vaziyetle dinle 
ımı ımkanıız bir hale ıoka- miti bilahare "Benim iste 
bilir. Belkide Amerikan mat· diğlm de bu kadarcık malu-
buatande ki çeıldlıllk sadece mat idi!" Diyerek uıturannı 
hayata tad veren bir amil gencin gırtlağından çekmtıtır . 
değil, aynı zamanda naza· Ustura önünde yarım saat 
nmızda çok büyük kıymeti ter dökmüı olan zavalh ğenç 
olan serbeıtlmlzln kuvvetli yerinden kalkar kalkmaz 

müdafUdlr. derhal postahane nezaretine 

r----~------.. · telgrafla müracaat ederek 

KADRi UZ KUR 
il baıka bir yere naklini lıte · 

mit ve Bonville kasaba11n· 

KIR.~ ASİYE ı dan uzaklaımııtır. 
JY.IAGAZASI Adrtyano lıe, kansını bo 

Ana/ arialar Caddtsindtkf 1 f&~ak üzere mahkemeye 
Kadri Uzkur 1 muracaat etrtılıtır . 

1 ... ·······~··············~ K1rtasiye Mağazası 1: TURKDILI : 
Bu defa Paıacaml cad 1 • • 

1 : Pazarteılnden baıka her : 
deıınde Balıkhanı altın· • 

1 : rün çıkar. Slyaıal gazete •• • 
dakl büyük betoa mağa • • 
zaya nakledllmtıtir. 1 : Yıllığı: SOO Kurut : 

1 : Altı Aylıfı:400 • : 
A rad~ iıoız her çeı ı t kar- 1 • • 

• Sayuı: 3 • 
tftsiye levazımını en ucuz 1 • • • 

· Günü aeçmtı sayılar 25 • 
ve en iyi ıekllde ( Kadri 

1
1 ! kuruıtur. ! 

Uzkur Kırtasiye Matazası ) : ADRES: i 
I BALIKESlR TÜRKDlLI I nda bulablliulnlz. 

Curentfne gazeteı l nlo Balkan konferansma iştirak et
mek üzere ıöoderdlğl muhabiri razıyor: 

mir mübayllıt edecektir. Bu 

huıusta , on ıeneltk bir mu· 
"Modern Türklyenln bü ntn mırnaımı ve kıymetini 

yük adamı, Atatürkün ala ancak Ankarayı gördükten 

· Yitılz, rekli.m11z kazandığı ıonra takdir edebılı r . Bu ka vele lmzalanmıthr . 

büyük znfcrlerden biri de memleket, Müslüman ana · ---••ff'•••+:--

Ankara etrafındaki batak 
lıklann kurutulma11 olmuı
tur. Atatürkün, Ttmürlenk 

dağları üzerinde mağrurane 
yükselen bu kalesi, sanki 
bütün dünyaya ıöyle hay · 
karayor: "lote, tek bir ada· 
mın zaferi!,, 

Ankara bir it kaleıldlr. 
Şehlrln manzarası çok 

muhteıemdtr -Kuvvet ve lra· 
de azmini ifade etmektedir. 
Şehlrin muhtelif nıahallerln · 
de meydana getirilen umu 
mi bahçelere yağmur Y•i· 
mıyor. Fakııt insan iradesi 
semayı sağarak yağmur ge 
tlrlyor. Atatürkün iradeıı 

yeıil bir Ankara yaratmak 
değil midir? 

Rurada kadın zeavkint ok 
ııyan bir ıev olmamakla 

beraber gölged~n ve taotan 
yenl btr medentvet fııkır· 

maktadır. Güneı her sene 
lkl metre rlerlnlıtındeki gö 

lü kuruttuğu halde gene her 
tarafa akasyalar kııır bir 

tabiat ortas ı nda oturmak 
htlyen lnaanlar için semayı 

ıağmaktad1rlar. . 

Şehirde, vekaletler, ufa 
retler. umumi müeueıeler, 

hastahaneler, banyolar. mü 
zeler vardır. Çanlrayada 

oturan ve Türkiyenin yara 
tacı bir adamı olan Ata · 

türk, buradan sükunetle 
memlt-ketıne nezaret etmek 

te~lr. Hır dizel motorunun 

monometrelerlne bakan bir 

makinist gibi. Medeniyetin 
ihtiraları yükıe'dıkçe Ata· 

türk, bunların en iyilerini 
ıeçmekte ve mılletine arz· 

etmektedir. Ankarada bugün 

ıivrfıloek kalmamııtar. Yal 
nız müzesinde vardır. 

Balkan Antantı konf eran 

ıı, tehire, büyük bir bayram 

manzarası vermlıtlr. Herkes 

iki yıldöoümü olduiunu bi · 

ltyor: Blrinc'ıl Ankaranın 

on beı Y•tını doldurması, 

ikinclıl, Balkan antantınır.; 

dört ıeoeyl ikmal eımeal· 

dtr. 

Modern Türkiyenln büyük 

kahramı Atatürk 1923 de 

Ankarayı merkez yepmııtır. 

1934 ıeneıl ıubatında da 

Atıoada, Balkan Antantının 

esasları kurulmuı, aynı ıe 

nenin ıoobaharıoda da, dö 

rt müttefik devletin harici 

ye nazırları Ankarada top· 
lanmıılardır. 

Türk ha11u bir tiptir . An

kara yalnız bir merkez de 

ğll, ayna zamanda bir fıkır 

ve ldealdtr. Her 

nelelerinln yerine müıbet il -

mi ve ve tekniği ikame ede 

rek müthlt bir inkılap yap· 

mııhr . Atatürk raıyonaltet 

ve laiktir. Münevver tft ba 

kayı derin bir rasyonaltıt 

cereyanı kaplamııtır lıtan · 

buldan Ankaraya kadar ya 

lnız çiftçi manzarası arze 

den memleketin merkezi , 

tabiatın ıertltjtne kattı lnıan 

azminin muvaff akıyetlne- ı~. 

hadet etmektedir. 

Kanburlaıan, çıplftk fil 
11rtını andauın Ankaranın 

yamaçlar1 1 bugün salkımlar · 

la yf'myrıtldır. Ormanların 

derleıl olan bu ağaçlar, ora
d11 ko1onlze edilnıtctir. Ata 

türk bu kadar yaptı Bun
dan . sonraemı toprak; günf'f 

le, rOzgarla ve karla mü 
cadel~ ederek meydana' ge • 

tirece k tir Ça nkn ya ya gld~n 
yolun iki tarafı, bir kaç ıe . 
ne tçerlılnde ağaçlar ve 
bağlarla dolduru'muıtur. 

Şebr, dört mült~fik dev 
letın bavraklariyle donatıJ 

mııtır Konferans. caddenin 
yük11ek bir mahallinde lnfa 
edilen ve çok zarif b ir aaray 
olan hariciye nezareti aa· 
lonlaranda aktedil cektfr. 
Türk payitahtında görül~n 
her ıey, Türkiyeyi irade eden 
büyük adamın e1< rldtr. ,, 

Litvinofun nut
ku ve akisleri. 

Hariciye Komiıert Lı tvt 

nof bir kaç 11ün evvel Le• 

nlnırad da ıöyledi~i nut"u 

ve bu nutkun hariçteki aklı· 

lerlnl bahtı mevzuu eden 

Jurnal dö Moıko diyor ki: 

"Luv.nofun nutkunda bfta· 

rafhk ıösteren memleketler 

hllklundakl çok sağlam de· 

lıllere mezkur memleketlerin 

matbuata mantıki cevap ve 

rememiıtir . Bu · . cümleden 

olarak Helıinkln Senomat 

ftdmdakl fılandlyalı gazete 

meseleılnln eıaaına hiç ıl 

ritm eden Lıt vloof masum 

küçük memleketlerı tecavüz 

den meıul tutmaktadır, di

yor. Halbukı bu memleket

ler! tecavüzden mesut tut · 

mak bahiı mevzuu değildir . 

A11I meıele bu memleket · 

ferin hükumetleri tarafından 
takip edilen yanht ıtyaaet 

neticeıi olarak tecavüze kur

ban ıideblleceklerlnl göıter 

me\ttir . llaklki vazlydl an 

lamak lçln lsvlçrenln bita -

raflığına dair verdiği nola · 
ya Almanya ve ltalyanın 

cevaplarına dikkatle okumak 

kifıdlr 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

l - Bahkeılr vilayetinin Gönen kazasının Alacaoluk 
köyü civarında vaki Çıkrık devlet ormamndan 1 numara
dan 17 4 numaraya kadar oumaralanmı ı 382 metremlkip 
gayri mamule muadtl dıklli k,yın ftğacı yirmi gün müd-
detle açık artırma va çıkanlmııtır. • 

2 - Artırma 25 · 7 - 938 tarih pazarteıl günü ıaat 
15 de Balıkeılr orman baımühendlsliği binasında yapı· 
lacaktır 

3 - Beher metremlka bının muhammen flah 21 O ku· 
ruı, yüzde 7.5 vumakkat teminat 60 lira J 7 kuruıtur. 

4 · Şartname ve muk&velename projeleri Balıkealr 
ve Gönen orman idarelerinde görOlebılır. • 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Clnıl Azami miktarı Rayiç btdeli Muvakkat teminatı 
Kilo K. S L . K 

Kuru çayır otu 35000 2 25 59 00 
Yulaf 30000 6 00 135 00 

1 Ba l ıkesir vılayetl aygır depoıundakl damız1ık hay. 
vanlarm bir ıeoeltk ihtiyaçlarından olan yukarıda clnıt, 
azeıni mıktarı. rayiç bedeli ve muvakkat temtnatları ya
zılı iki kalem arzak 9 temmuz 938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıttlr 

2 - İhale 25 temmuz 9J8 tarihine raathyan pazıuteıi 
günü ıaat 1 O dil vilayet konağında miUeıekktl daimi en· 
cü

0

men huzurunda yapılac,ktar. 
3 lateklller yukarıda yazılı muayyen vaktinde yüz-

de 7 ,5 nlıbetınde muvakkat tem inatlarını malıandıilDa 
yatırdıklarına dair makbuzlarile birllkde Encümene ve bu 
huıuıda daha evv..!1 malumat almak ve ıartnamelerl aör · 
mek lsttyenler Encümen kalemine mGracut edeblllrler 



SAYFA : 4 

Balıkeair Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Açık ekılltmeye konulan vlllyet nafıa dairesine 
atd bir adet müteahhit ve beı adet fen memuru ve on beı 
adet mahruti amele çadm ki ceman 21 add çadar huıu11 
ıartnamede 7azıldıiı ebat ve evsaf ta yapılmak ve 21 
temmuz 938 tarihine raıtlıyan perıembe ıünü ıaat lO da 
ihale edilmek üzere 15 ıün müddetle açık ekıtltmeye 

konulmuıtur. 

2 - Bu çadırların muhammen bedeli 1200 lira ve mu· 
vakkat teminatı 90 liradır . 

3 - İhale hOkiimet konalında m6teıelakıl daimi encü 
men tarafından yapılacağından lıteklllerln ıhale 1ıünü n.u· 
ayyen vakitte muvakkat teminatını malHndıiına yatırdı 
iına dair makbuz ıenedı veya ıayam kabul banka mek
tubıle birlikte daimi encümene mQracaat etmeleri 

4 - Şartnameyi görmek ve bu huıuıta malumat al. 
mak fıUyenler daha evvel daimi encOmen kalemine veya 
Nafia Müdürlüjüne müracaatla ıöreblllrler . 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 Pazarlığa bırakılan Bahkeılr·Edremlt yolunun 
700 + 86 - 400 + 94 ncü kilometreleri araamdakl k11mın 
tamlrAh e1aıiyeılnln yapılma11 için ihale tarihinde lıtekltıt ı 

çıkmadı~mdan yine aynı ıeratt dairesinde yapılmak üzere 
28 temmuz 938 tarihine teaadüf eden perıembe günü 1& · 

at 10 na kadar bir ay zarfmda pazarlıkla verllmulne ka 
rara verilmltUr. 

2 - Ketlf bedell 25,534 lira 38 kurut olan bu ite alt 
evrak ıunlard1r: 

A. - Ketlf hullaaıı flat bordrosu, metraj cetvelleri ve 
malzeme ıref ıklerl, 

TORKDILI 

Mehmet, lsmait Abdullah 

Balıkesir Aıkeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hay vanlarınm ıenelık 180 ton 
arpa11nın ezdlrllmeal lfl elulltmeye konulmuıtur. 

lhaleıl 25-7 938 pazarteıl ıünü saat 15 ~e Kor Satan 
Alma komlıyonu blnumda yapılacaktır Muvakkat temi 
nah 47 lira 25 kuruıtur. Taliplerin muayyen 1ıün ve aa-
atte komlıyona mOracaatları 
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B - Huıuıl ve fenni ıartnamelerle eluıltme ıarnte zarteal, perıembe ve cumarteıl günleri ıaat 10 da Encü 
meal. mene müracaat ederler . 

C - Mukavele öroeğt 4 - Eksiltmeye girebi lmek için Naffa Vekilrtinden 

10 TEMMUZ 1931 

1 - Ekıiltmeye konan it Bahkeelr · Sındırgı yolusıuP 
+ 896 - t O + 950 ncl kılometrelerl araaındaki kııaı•P 

tamiratı eeaalyeai olup 21 temmuz 938 tarıhloe raıthyaP 
perıembe günü aaat 1 U da ıhaleaı yapılmak üzere ı 5 1011 

mQddetle ve kapah zarf uıulıle ekıtltmeye konulmuıtur· 
2 - Bu tamlraho keııf bedeli ( 11814) lira (75) kurut 
muvakkat teminatı {886)1tra ( 11) kuruıtur. 

3 - Bu ,lıe4ııaıd .. enak ıunlardır : 
A K.eıtf huli.aaaı , flat bordroıu, metraj cetveli "e 

malzeme grafikleri . 
8 - Huıuıi ve fenni ıutnameler le ekıiltme ıartoaaıe 

ıl ve baymdarlık tılerl ıenel ıartnameal. 
C - Mukavelename örneği, 
lıtlyenler bu evrakı her gün vllAyet daimi eocüoıt 11 

ltalemlnde veya nafıa dalreainde ıörebilirler. 
q 1ı· 

4 ihale 1 lnct maddede yazılı gün ve ıaatle 1 • 
f ,,. 

keılr .hQkumet konafında vtllyet daimi encüıoenl tar• 1 

dan yapılacaktır 
5 - lıteklılerin Nafıa Vekaletinden 938 yılı için alı" 

mıı ve bu tıe ılroıeje ıa l ahıyet veren müteahhttltk vt 9İ ' 
ka11m ve ıayanı kabul miiteabhltlik evrakını ve mu"•" 
kat temloahm malnndıfına yatırdıfma dair makbuz yet' 

"" ıayanı kabul banka mektuplarını 2890 numaralı kaou0 ,. 

32 ncl maddeıi ahkamına tevfıkan zarflayarak ıhale •• 
1 ~ 111' 

tinden bir ıaat evvel vilayet daimi encümen rel• 18 
makbuz mukabi inde vermlai lazımdır. 

6 Poıtada vaki ıecikmeler kabul edilmez.. 

lsUyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin 938 yılı için ahnmıı ve l:.u tıe girmeye ıa l ihıyet veren 4-1 208 ~ 
de veya Nafıa Müdüriyetinde 1ıöreblllrler. müteahhıtltk veııkaaıoı ıbrez etmeğe mecburdur. Sahtba ve Baımuharrtrı : Ualıkutr Mebuıu H. KARAN 

3 - Pazarlakla ihale Balıkeılrde hükQmet dairesinde 5 - Teminatı katıye bu baptaki teblifat ahkimrna l 
-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ç~ı~k~a~rı~m~G~enel Dıreklörü: FUAT B ~'AL ılacaktar . tedıkaa pazarhiı mOteaklp ita edılerektır 


