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Cumhuriyetçi ispanya, Ademi Müda

hale Komitesinin Tekliflerini kabulEtti. 
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14 Tem~~z ~ra~s,ız Çu~~~~iyet Bayramı:~ Polonya 
Hatayda Büyük T ezahü

r atla Kutlandı .. 
Hariciye naun tayare ilı 

Rigaya gitti. 

Türk Ve Fransız Kıtaları Biiyük Bir Geçitres
mi Yaptı. Türk-FransıziMılli Marşları Söylendi. 

Antakya, 14 {A.A.) - 14 
temmuz Fran11z cu11>burfyet 
ba1ramı bu ıOn burada btr 
'tork · Franıız doıtluk teza
lıGrO mahiyetinde kutlandı . 

Fran11z ve T6rk lutaları, 
Janında Albay Fent Men 
ıllç •e iki ıenelkurmay 

•abayı oldufu halde tribün · 
de fer almıt bulunan dele. 
le Kolenln &nünden 
••~mitlerdir. Halk, iki 
lll•mleket mllll marılarıbt 

alkıtlarla ve yaıa ıealerıle 
lıuı,lamıtht. 

~ 

Parıı, 14 (Radyo) - Bat· 
vekil muavini Şotao, dün ak• 
ıam Straıburıa hareket et· 
mlfUr. 

Şotan, Cumhuriyet bayra · 
mı mftoaaebettle orada ya · 
pılacak ıenhklere f9Urak 
ederek hükClmetl temsil ede· 
cek Ye mOhtm bır nutuk 
ı3yltyecekUr . 

Ankara, 14 ( Huıuıt ) -
Ankara ıl~ llatay araıında 
otomatllı telefon temdıd edil. 
mit ve mu ha vereye bat lan 

mıttıt . 

. 
iktisadi 

Kalkınmamız -
Hı alında Samuprova ga
zetesinin mühım bır yızıs1. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Sa 
muprova gazeteıl " Ce-

1 al Bayar it batında, , bat · 

lıklı baı yazısında B. Celal 

Bayar hüld~metlntn Türkiye 

ekonomlılnl fevkallde kuv· 

vetlendlrdlilnl ve bu hükQ 
metin b 1 r ı e n e d e n 

az bir müddet içinde Türkt 

yede ha1at sevlyeıtnl hl11e 

dılır derecede yükıeltuflnl, 

sarfetttil ıayretlerln muvaf · 

f aklyetle tetevvüç eyledlilnl 

yazmaktadır . 

B. Bek 
Rıga, 14 (Radyo) - Po

lonya hariciye nazırı B. Bek, 
don aaat 14,20 de tayare 

ile buraya gelmlıttr. 

Bek, gelmeden evvel Ko

novda te•akkuf etmlt ve 
Lttvan1a rlcalıle konuımuı· 

• tur. 

TB.rk - /ran Kolonel Bek tayare istas-
yonunda, Letonya hariciye 

Hudut nazıra Doktor Monter, Po-

k l 
lonya ıef iri ve daha bazı 

Maza ere eri. zavat tarafandan karıııan· 
İktisat Vekili Tr•b

0

zoo, J 4 (A.A) - mııtır. 

Z 
Şehrimizde toplanan Türk· Kolonel Bek ile Letonya 

onguldakta Ve Kozlu- ~:: .. ~;!7:."::;~~00:.m:: · ~:·::~:,,:;·:~ ~;m:.:~~~; 
da Tetkik 1 er de Bu 1undu1

- ted-ir. =---=-=-=-=--==-kon-=u·m_u='1a=rdır.===-=====:ıo-=== 
ı. Sakir Kesebir, Karıbükİda aidırak dımir va çelik Lindbergin Rekorunu 
lıbriklsının insaııı ıtrafındı da tıtkiklerde bulunıcak. Bir Amerikah Kırdı .. 

B. Şakir K.tseblr 
Zonguidak, 14 (A.A.) 

K6aaür hevzuında bir ted 
lcılc ıeztıi yapmak üzere 
~ura Ya ıelen lktıae t Vektll 

· Şakir Keaeblr, Zongul 
dalctakt muhtelif müe11eıe 
lerı, ocakları ve teılıah 
tedktk ettikten ıonra Koz 
luya aitmııur 

8 · Şakir K.eıeblr burada 
da aaubtehf 1D6eaıeaelere alt ..... ,. 

l.tanbul, 14 (Huauıi) -
lkt11at Vekilimiz B. Şakir 

Keıeblr, refakatindeki he · 

yetle dün Zonguldağa var 

mıt ve oradaki kömür hav 
zaımda tetkikata baılamıt · 
lir 

lktııat Veli tltmtz, Zoogul· 
dakta tkı gün kalacak ve 

mütuktben Karabüke gl 
decek, orada yapılmakta 

olan demır ve çelik fahri . 
katının ıoıaahnı gözden ge 
çtrecektlr. 

Cumhuriyetçi 
ispanya 

Adımi müdı~ale komitısi
n in tekliflerini kıbul etti. 

Madrıd, J 4 (A.A.) -: le 
paayadakl muharip kuvvet· 
ler aruında bulunan yaban· 
cı gönüllülerin gul çekilme 
si buıuıunda ademi mOda · 
hale komitesi tarefmdan 
yapılan te"1iflerl ltpaoyol 
Cumhuriyet hükiımetl ka 
bul etmııttr. 

Paristen Kalkan Tayareci 
Dün Gece Alaskaya Vardı. 

Nevyork, 14 (A .A.) - Pa 
zar recesl taya restle 
bir dünya turuna çıkan la 
yarecl Huıoı; Parlı, Mos
kova, Omık •e Yokuhktta 
benzin almak tçio yaptığı 
kısa tevakuflardan ıonra 

yoluna devam ederek dün 
ıece yar111 Alaskada yere 
tnmlıtir . 

Huıos, buradan Nevyor 
ka olan meı"feyl tki güode 
a l ma11oın muhtemel oldu· 
junu blldtrmlttlr. 

Pariı, 13 - Dün Grevolç 
saatiyle 23.20 de Amerika 
da Floyd Benetten tayare 
lle devrillem seyahatının 

ilk merhalesi oian Parite 
hareket eden Amerikalı tay 
areci Hovard Högs dün ıaat 
J 6,57 de Parlıe muvaaalat 
etmlt ve Lö Burje tayare 
meydanına lnmlttlr . 

Amerikalı tayarecl bu su · 
retle Llndbergin meıhur re· 
korunu on saatten fazla bir 
farkla kırmıı olmaktadır . 

Amerlkadan Part.. 16 ıaat 

35 dakikada uçmuıtur. 1 ay· 
areci aynı zamanda hattı 
müstakim üzerinde uzun 
meaaf e rekorunu da kırmıı
llr. 

Högı ıeyahatınao son 
• a a t l e r 1 n d e t a y a . 
resinin tahmininden fazla 
benzin urfeWftol radyo ile 
btldtrmlttl . Bunun lçın Lö 
Burjedeo evvel belki lrllo 
dada karaya lnmeğe mecbur 
olacağını 1aoıyordu. 

ldclıı biraz ıonra ıu ha -
beri 1anderml1t1r: 

.. Sıcaklar dolaylııle ben · 
zlnl idare ile kullanmak lm
kinıoı bulamadım . Parlıe 

kadar gldebllecejimlzi ümtd 
ediyorum. Bununla beraber 
Atlaa Okyanuıunun öbür 
tarafına geçmeden karaya 
ineceğimizi zannetmiyorum ,, 

llögı, Parlıte f ranaız dev 
let adamlarına Amerika dev
let adamlarından ' bir çok 
mektuplar ve N"vyork ıer· 

glıl için, davetl1eler ıetlr · 

mittir. 

Türk iye - Fransa An
i aşmasının Kıymeti .. 
·'Türkiye bütün müılümanhk dünyaımdı parlak bir 

söhrat sahi~idir. ,, 
Fran11z ıazetelerlnde Ha

tay anlaımaıı hakkında ıu 
mütalealar görülmüıtür: 

("Ere Nouvelle,, - Parls, 
2 7.1938) 

.. . . Birbiri ar danca lHUk 
edilen metinler tetkik edi
lince Franıa ile Türkiye ara· 
11nda asırlardanberl mevcud 
olan dostluğun bOtüo kuv· 
vet ve ıumullü tle thyHına 
muvaffaktyet ha11l olduiu 
tebarüz eder .. . Her ikisi de 
ıulh ve dürOıt beynelmilel 
tıbırllil arzularını taııyan 
ve A vrupanın tkl ucunda 
buluoen Türkiye ile Franıa 
arasında akdolunkn aolaı · 
malar,n ehemmiyetinden bah· 
ıetmek zaittir .. Saad Dava 1 

ZID dedljl ilbi bu doatluk 
birkaç a1arhk bir doıtluktur. 
Birinci Franıua ile kanuni 
Sultan Saleyman ara11ndakt 
lttlf aktan beri TOrklre ve 
Fransa du doıtlujuo kıyme· 

tini bir kaç defa takdir far · 
satana mazhar olmuılardır. 

Bu büyük bir politikadır . ,, 
Hatay meaeleıl halledil

meden Ttrk-Fran11z müna-
ıebetlerlaln kendilerine mah· 
suı olan mu•azene v-, dina-
mizmi tekrar lktlHp edebi
lecekleri f lkrlnl ( "Populalre 
Parıs, 2. 7. l 938) gazetesinde 
ileri ıOren M.A. Leroux Tür · 
kiye ile Fransa arasında ak-
dolunan anlaımalar hakkın· 
da izahat verdlkden sonra 
diyor ki: 

.. ... Fransa fürklye doıtlu
ğunu idame ve takviye, bil· 
haua, bugünkG vaziyet içinde 
mutlak bir )Qzum idi. Bır 
kaç aydan beri zuhur etmlt 
olan maniaları izale etmek 
icap ediyordu. Buna mu vat -
f aklyet haıd oldu. Bu mühim 

• 
bir neticedir . 

lnalltere ıon zamanlarda 
Ankarada büyük bir faah · 

Hamid iye 
Çınak~ıleya hareket etli. 

İzmir, 14 (Hususi) - Oç 
gündenberl lsmlr limanında 
bulunan Hamldlye krove 
~örüm(iz, dün ıaat 19 da 
kııla önünde demirli bulun 
duğu yerdea Çanakkaleye 
gitmek üzere yola çıkmııbr. 
Hamldlye krovezörümüz, 
Çanakkalen sonra latan bu · 
la •eçecek ve bilahare Ka
radeniz limanlarını ziyarete 
çıkacaktır . 

Lavrenain 
Filimi 

latanbul, 1 4 (Huıuıi) 
Meıhur loıiltz caıuıu mira. 
lay Lavrensln, umumi harp. 
te Arabiıtanda Türkiye aley · 
hine yaptıiı hueketlerl ve 
maceraları canlandıran f ılı 
mın yasak edilmeıl için hü · 
k6metlmlz, hariciye vekile · 
ti vasıtaslle lnrtltere harici· 
ye nazaretl nezdinde tepb· 
biate bulunmuttur. 

yette bulunmakta olduiundan 
Türkiye - Fransa anlaıması 
Franıa · İngiltere tıbtrllflnl 
takviye etmektedir. 

Şimdi Suriye ve Lübnan 
ile akdetmlı olduiumuz an
laımaları tasdik ıerektlr. 
Bu anlatmaların tasttkl Fran· 
ıanm Türkiye ile doıtlufunun 
Arap milletleriyle ltblrlıflnde 
bulunmaktan vaz geçmesini 
ifade etmedlflnl ıöıterecek· 
tir .,, 

("Malin,, - Pariı, 3.7. 
J 938) gazetesine Beyruttan 
gönderilen bir Havat tel 
ıraftnda anlatmalar hürrl1e· 
tinin Türk ahali ara11nda 
büyük bir meıerettl mucip 
olduğu Franıaya karıı bli
yük sempati duyıuları uyan· 
dıfı, Antakyanın muhtelif 
yerlerinde çiçeklerle •e Ata· 
türkOın he,kellerlle ıGıleamlı 
taklar lnıa edlldıtı, TOrkle· 
lerln bu meserretl karıısında 
Arap, Alevi ve Ermeni unıur-
larıaın kendi mahallelerln4e •e 
soğuk kaalılakla oturdukları, 
muteriz ailelerin hicret ettik. 
lerl, anlatma haberinin Su
rlyede ne meserret ve ne de 
hotundsuzluiu mulp olma. 
dıiı blldirllmelltedlr. 

l '"Parlı - Solr,, 3-7 -1938) 
anlaımalar hakkında diyor ki: 

"Franıa ve Türkiye, ara· 
larandakl doıtluk ballarını 
tecdit, daha doiruıu, takvl · 
ye ettiler. M Bonnet, huıl 
olan anlaımay• imza için . 
Ankaraya sldecektır. Bravo .. 

TOrklye, Avrupa de Aı1a 
arasında bir mafNl mesa -
beslndedlr; bilyük •e kor· 
kunç dOınya maklneılaln 

esaı parçalarından biridir. 
TGrklye, bQyQk bir ıefln 

idaresi altında muazzam bir 
e.er meydana ıetlrmlıtlr ve 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Mısır 
lııvı~ili Avrupa sıyıhı· 

tmı cıkıyır. 
Kahire, 14 (AA.) - Baı · 

vekil Mahmud Pata dün 
kral Faruk tarafından kabul 
edllmııur. 

Baıvekil yaran A vrupaya 
bir ıeyahata çıkacak •• 
yirmi temmuzda Loadrada 
bulunacaktır. 

Harbiye Nazarı Huan Baı· 

rl Bey de bu cumartesi ıil· 
nü Avrupaya hareket ede
cektir. 

Japon tayarılırinin T ııa
ıang kampım bambırdı
mınmdı 240 kiıi öl~O. 

Kanton, 14 (A.A.) - Ja
pon tayarelerl tarafından 

Tsenıanı kampına kartı 
Japılan bClcum netfceılnde 

240 kiti 6lm01tlr . 



SAYFA : 2 

Avrup da Yakın bir Za-1 

manda Harp Olacak mı 
(Dünkü Yazının Devamı) 

ıüpheslzdl; lakın zecri ted· 
birlere allımıı bir millet için 
o günlerJ beklemek pek güç· 
tü . Bu hengamede Berltn 
deki lnglllz sef arethaneal 
erklnmdan biri oradaki İn
giliz kadınlarının ve çocuk 
larının senelik tattl müdde· 
tinde laııltereye seyabıtı 
için husuıi bir tren hazır· 

lanmuını Almanyadan lıte
mlf bulundu. Bunu duyan 
l .. ord Haltfakı bunun Al· 
manlar tarafından yanlıı 
tefsir edilmeıl ve lnglltere
nin onlara karıı harp tlln 
edecejl ıekltnde anlaıılmaıı 
thttmallnı derptı ederek he 
men Berltndekl lnıHlz sefa. 
retlne haber yolladı ve ka
dınlarla çocuklar fçln llte
ntlen huıusi trenden derhal 
Hrfınazar edllmealnl lıtedl 

Httler bunu duyunca kuoku 
landı Demek İngiltere iti 
ciddiye alıyordu. Ufak bir 
tereddüdden sonra o da Çe
koılovak harekatının derhal 
durdurulması için emir ver· 
dt. Bu, Hıtlerln siyaıi baya· 
tanda tik mağlublyettydt. 

Bu artık eıkl bir hikaye 
sayılır. Maamaflh pek ma · 
nldar olduğu için burada 
teırthl muvafık bulduk Bu 
tren vakaaında tik göze çar 
pan Lord Halıfaks ile Hıt 

lertn görüılerl arasındaki 
farktır. Bunlardan birisi Al· 
manyanın bundan koıkula -
narak hemen harp ilin ede· 
ceilnden korkuyordu Hal 
bukt bu hareket Almanya 
nın, hatta Çekoslovak se· 
ferberltilnden bile fazla ce · 
aaretlnl kırmııta. Neden ml? 
Ç6nkü Almanya harp et 
mek lıtemtyor Genç Alman
yaya aıılanacak askerlik 
teYglıl dlier daha sulhper · 
•er mtlletlerl endiıeye düıü 
recek kadar kuvvetlidir. Bu, 
böJle olmakla beraber, Al
man gençlerinin ölmek ve· 
ya öldürmek için can attık· 
larını dütünmek de buda
lalık olur:. Almanya bugün 
harp edemlyecek bir vazlyet 
le oldufunu lngllterenln bir 
ayak diremesiyle ortaya vur· 
muı bulunuyor. Alman· 
ya V l y a n a y ı it 
gal ettiği vakit öyle bir pet-, 
rol buhranı batgöstermlıttr 

ki, Müaihtekl ve hudutlara 
yakın yerlerdeki huıuıi oto 
mobiller 1ıünlerce benzinsiz 
kıılmıılardır. Alman gazete
leri bakır veıalr lüzumlu 
madenlerin kıtlığından ıi

klyet edip durmaktadırlar. 

Büyük bir Alman ıenerall 

daha reçenlerde bir harbin 
ekmek veıikaıile bltebllece· 
tını, fak at hiçbir zaman 
ekmek vesikaılyle baıhya· 

mıyacağını ıörlememtı miy
di? Bu ıerait altında Alman· 
ya harp yapabilir mi? Yap· 
sa bil~ kazanabilir ve bu 
ıünkQ liderleri baıta kala 
bilir mi? 

Avrupada yakın bir za
manda harp olup olmıyaca 
jını tetkik ederken son za 
manlarda en fazla patırtı la-

. ra ıebep olan Almanyayı ilk 
olarak ele a Idık. Hakikate 
uyıun olduğunu ıandıiımız 

16rl~lerimlz eC>sterlyor ki, 
buıOn tçla Almaoyaoın her· 

hangi bir harp avantürüne 
atılmasına imkan yoktur. 
Şimdi A vrupanm en fazla 
harp emelleri güden ikinci 
memleketine göz atalım: 

Sinyor Mu11olinlnin vaziyeti 
Her Hıtleriokinden de ' fena .. 
O, gitgide ltalyan halkı ara
sındaki itibarım kaybediyor. 
Berlln - Roma mihveri bir 
çokları için eski cazibesini 
kaybetmlf bu1unuyor Halk 
arasında, bir harp vulıruunda 
itlerin daha fenalaıacağına 

dair kökleımıı kanaatler 
var. Almanya ile ukeri btr 
anlaıma yapmanın ne dere 
ceye kadar do§ru olabllece 
ği hakkındaki fıklrlert ıoru 

lan on iki büyük ltalyan 
ıeoerallnden dokuzu böyle 
bir tasavvura tama 
mlyle muarız çıkmıılardır. 
halyadaki büyük rütbeli za
bitler, artatokratlar, batta 
kral hanedanı f aılzmln al. 
makta olduiu tıtikameti be· 
ğenmemektedlr. ltalyada eko· 
nomlk durum eskisinden da · 
ha fenadır. 

Duçeoln beynelmilel ııler· 
deki son ür. teıebbüıü ıeme 
resiz ve akim kalmııtır . lla 
beı harbi henuz bttmtı de
illdtr. Habeıtıtandan İtalya 
ya getirilen yaralılar ve has· 
talar Napolinln mrdum iıke 
lelerine değil, 1ılzll iskelele· 
re çıkarılmakta ve vaidle 
f itliyat ara11ndakt pek kuv 
vetli tezadı bdllnn gözünden 
saklamak için gtzltce h11ta· 
hanelere kaçırılmaktadır. Is · 
panya hubl Muuolinlnln yü 
zunu güldürecek bir sf!ylr 
takip etmemektedir İtalyan 
halkı vaziyetten memnun 
olmaktan çok uzaktır. İtal 
ya Habeı harbinden boyunun 
ölçüsünü almıı, tıpanya har· 
binde ölen ltalyanlar be hal 
kı harpten büsbütün yıldır 
mııtır. h.lyanın bu teralt 
altında ıulh tatlyen milletle· 
rio baıında geleceği tabi
idir. 

Japonya artık birinci sınıf 
kunet değildir. 

K11a btr zaman evvel uzalr 
ıarkta kolay kolay boy ölçü 
ıülemlyecek birinci ıınıf bir 
kuvvet gibi görünen Japon
lar artık bu oöhretlertnt kay· 
betmlf bulunuyorlar. Çtnde 
milliyet hl11I adamakıllı 

uyanmııtır O kadar ki, artık 
Japonlar tarafından ÇinlJle· 
re satılan esrar bile onların 
bu hissini uyuıturamıyor. 

Büyük, önüne geçilmez bir 
kütle General Şang Kay - Şe. 

kin arka1ında top!anmıı bu 
Junuyor. Japonya; topuna. 
tüfeğioe, muazzam dooan
ma11na rağmen aciz bir 
mevkide .. 

Yukarda 11raladıjıaıız üç 
totaltter devletin üçü de in· 
giltere için birer tehlike teı 

idi ediyor. Maamafih fukaranın 
zengine gıpta etmesini ayıp· 
lıyamaz11nız Gayet tabii ki, 
gençler ibtiyarlarm yerini 
almak latlyeceklerdır. 

Almanya, büUia enerjısinl 
ekonomi planlara ve pslko· 
lojlk bir müıtemleke lıtlya · 

klJ le; ltalya Akdeniz! bir 
İtalyan denizine kalbetmek 
ıevda iyle; Japonya, garp te 
ılrlni uzak ıarktaıı kazımak 
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gayesiyle kavruluyorlar. 

S IE H • R • 

Bu üç devlet bu ~melle

rlne nail olsalar Brltanya 
imparatorluğu yok olur. On· 
lar gayelerine ulaımak için 
doğrudan doğruya bizimle 
harp edemiyorlar. Çünkü o 
takdirde bizim kadar onlar 
da mutazarrır olacaktır 
Eğer bugün İngiltere hükume 
tintn bıııında olanlar bizim 
bu görü§ümüze lttlrak etse
ler bütün dünya muhakkak 
kt rahat bir nefes alacaktır. 
Çünkü, logiltere kabinesini 
teıkil edenler unutmamalı . 

dırlar ki, titrek ellerinde sa
de Brttanyll imparatorluğu 
nu değtl, totaliter olmıyan 

bütün dlier Avrupa hüku· 
metlerinin de mukadderatını 
tutuyorlar . 

~!========~=================================~ 

Harp tehltkeal diktatörle 
re kartı ıert davrandıiımız 
zaman dejll de libumu ka 
dar sert davranamadı§ımız 

zaman bütün ıtddettyle baı · 
göıterl yor. 

lnglltere mukayeae kabl· 
llyellnl kaybetmft bulunuyor. 

Bir harp vukuunda her el -
hetçe en az mutazarrır ola 

cak olan memleketin lngl]· 
tere olduğu neden düıünül -

müyor? filvaki fnaanın mü· 

temadlyen kendi zenginliğin· 

den bahsetmesi dofru değil · 

dir. Lakin harple paranın 

ne kadar büyük rol öynadı · 
ğını da unutmamak lazımdır. 

Bu gün lnglltere Türkiye 
baıta olmak üzere Avrupa· 

nın cenubi ıarklılndelıl mem· 
leketlerle dostluk muah~de· 

lerl akdetmekte onlara iı 
tikrazlarda bulunmaktadır. 

Bu tekilde istikrazlara ıar· 

fedilecek bir kaç milyon 
loglllz llruıoın onun on 
mlıll parayla satın alacak 

tanklardan ve tayarelerden 
daha müe11ir olacağı tabii 

dlr. Türklyenln ıevkulceyiıi 

bakımdan vaziyeti bizim 

için hemen hemen lıpanya 
daki kadar mühimdir. Bu 

doıtluklar bizim mevkitmlzl 

bir kat daha tahkim etmek

tedir. Servetimizden azami 

lıtlfade f'tmeılni bth~ıeltylz. 

Ancak o takdirde bugünkü 

mevklimlzl muhafaza edebili· 
rlz. T otallter deYletlerl, onların 
taraftarlarım kendi içtihatla· 

rımıza onlar kadar bağlı 

o 'duğumuzu inandırdığımız 

gün eminim ki, bize onlar 
ko~acaklar ve el uzatacak 
lardır." 

Yazan: 
Vernon Bartlett 

iğneli Sabunla Ya
p 11 an Büyü .. 

Kızdığı Bir Kadından İntikam 

Almak istiyen Btr Kadın 
Böyle Büyü. Yapmış. 

Sakarya mahalleıtoden 
Ahmet karııı yir-
mi yaılarında Hayriye ıle 

Kurtuluı mahalleıloden 
Mehmet kızı elit yaılarında 
Fatmanın arası bir müddet 

önce muhtelif me1elelerden 
açılmııtır. 

Bu ıebepten Hayriye, 
Fatmaya bir zarar ver· 

mek ve hmcmı ala bil· 
mek için çare uaıtırmafa 

baılamııtır. Nihayet kızdığı 
kadına bir büyü yapmalı 
tuarlayan Hayriye bir baha 
ne bul~p F atmanın evine 

glrmlı, daha evvel, üzerine 
muhtelif lineler batırmak 

ıuretlle hazırladıiı bir kalıp 
ıabunu helaya atmııtır. 

BGyüdeo her naaılıa ha· 
berdar olan ve heladan sihir 
it(!) iğneli sabun kalıbını çı · 
karan Fatma adliyeye mü· 
racaat etmtıttr. 

Bu tuhaf büyüyü 
kadın yakalanmııhr. 

Şu halde; iğneli 
yapılan üzerine 
herhalde bir 

yapan 

aabun, 
dejil, 

yanlıı· 

lık eaert olacak! . ya 
pan üzerine tesir et mit bu -
lunuJor. 

Bir Kaçakçı Ge· Malul Ve 
celeyin Yaka- Yetim 

landı. 
Sa vaıteptmln Çukurçayır 

köyüadeo Emin oğlu Meh· 

met Emin ile karııı Fatma 
ve arkadaıı Mehmet oglu 

Hakkı, tütün kaçakçılığı ya 
parken yakalanmıılardır. 

Kaçakçılar bir hayvan 
üzerine yüklü 85 ktlo yap· 

rak, 8 kilo kıyılmıı tütün 

ve altı kilo kadar sliarıı 
kiğıdını Afunyadan 2etlrmit 

ler ve köylerine düo gece 

saat 1 ,30 ııralarında ıokmak 
tatediklerl 11rada inhisarlar 

memurtle, jandarma tara

fından yakalanmıılardır. Bu 

tütün ve kif ıtlardan baıka 

kaçakçılarda bir havan, ha
van tezıihı, lkl bıçak da 

tutulmuıtur . 

Hepsi ad it yeye verllm ittir. 

''" ':if' 

Ayrıca ıu hafta lçeulnde 

bir mavzer, 42 ftıeok ve btr 
adet lagant rüvelver ile 6 

ftıenk ve 2 havan, dört bı · 

çak da yakalanmıştır . 

Mavzerle iki bıçak ve bir 

havan Sındırgının Ôren kö 

yünden kaçakçı Adile aittir. 

ikramiyeleri. 
Malul ve yetimlerin ıene· 

lik ikramiye emri vilayete 
gelmtıttr. lstıhlıak sahipleri 
ne yakında ıkramtyelerinto 

verllmeılne baılaoacak ve 
te•zl günü alakadarlara ay· 
rıca bildirilecek tir. 

Gelenler, Gidenler: 
İzmir Huıuıi Muhasebe 

Müdürü B. Adıl Sayar me· 
zunen ıehrlmıze gelmtoUr. 

Parti ilyön kurulunun top
lantıs1. 

C. H. Partisi ilyönkurulu 
dün Vail B Ethem Aykutun 
baıkanhğında toplanarak 
pa rU itleri üzerinde gör6ı · 
müt ve kararlar vermiıtır. 

Tığ ile ar~a~aımm ~olunu 
yarılaanş. 

An af artalar mahatletılnden 
kunduracı Mehmet oğ l u 14 
yaılarında Ahmet, aynı 

dükkanda çalaıan Osman of· 
lu 1 ~ yaılarında Aliyi tığ 
ile 11j kolundan yaraladı · 
ğından yakalanmtıtır. 

Türkiye-Fransa Anlaşmasının Kıymeti •. 
(Baıarafı birinci sayfada) 

btz bu diktatörün, diğer 

diktatörler gibi, nüfuz ve 
kuvvetini hiç bir zaman, 
memleketinin hudutları ha
rlctoe teımtl etmek isteme 
diğlnl unutmayınız. 

Binaenaleyh küçük tırmık 
ların zehirlenmesine nasıl 

müsaade edebtlirdlk? 
Hamdolıun biltün tırmık · 

lar ,ifa yap ol mut bulunu · 
yarlar. 

Fakat Türkiye Fransa an 
laımaaı, lıllmlyet noktaina 
zarından da bQyük bir hi· 
diıedır. Şüpheılz Atatürk, 
din mevzuunda dalma kati 
bir bitaraflık muhaf azn ede 
gelml~tlr Kendht artık .. mü· 
mfnlerln ba§ı., değildir. fa 
kat TGrklye en büyük Ye 

müıtaktl lalim devleti kala
gelmektedır. Türkiye bütün 
müılümanlık dünyasında 

parlak bir ıöhret ıahibtdır . 

Bütün müalüman dünyası· 
nın nazarları bala Türkiye · 
ye matuftur. Böyle bir dev· 
letle dostluk münasebetleri 
tesis etmek Fraosanın bu 
müılümanhk dünyasındaki 

mevkii bakımından da mü· 
kemmel bir ıeydir .. 

("Oeuvre" Pariı, 2.7.1938) 
gazetesinde bayan Tabouls 
diyor ki: 

"franıa hariciye nazırı 

Türkiye ile akdettiği anlat 
malardan çok meaud oldu 
~unu yüksek ıesle lfnde edı 
yor Bu anlaımalar S ocak 
ta Türkiye ile Fransa ara-

sanda daimi bir itblrhği vü 
cuda getireceklerdir Bu it 
btrllğl, logilterenin TQrklye 
ye 16 milyon İngilız liralık 
bir lat ıkraz verdiği ve 
Türk İngiliz münaıebetle·rl 
nin ı\zami dercede ahenk 
ı çinde cereyan ve Türk in 
glltz munaıebetlerloln 

azami derecf'de ahenk 
içinde cereyan ettiği bir za · 
manda vücud bulmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye -
Sovyetler münuebetleriode 
de bir yentl~ome vücud bu 
lur 1ıtbidtr . ,, 

Muharrir, Türkiye · Franıa 
muahedeıtntn Franıa-Yuıoı 
lavya dostluk muahedesi tar. 
:tında blrfey olduğu ve fa 
kat kar~ılıklı yardım mua
hedesi olmadığı fikrindedir. 

Halkevinin 
Muvaff akiyetli 
Temsilleri. 

llalkevl temsil kolu iki 

akıamdanberi "Yalanın So 

nu,, adla iki perdelik bir 
komediyi temıll etmektedir. 

içtimai bir konuya tema• 
eden komedide eençler çok 

mu,.affak olmuılar ve alkıı · 

lanmıılardır. 

Perde aralarında Halkevl 

cazı tarafından müzik par 
çaları da çalınmaktadır. 

Kalabalık halk tarafından 
alaka ile takip edilen tem· 
ıil bu ıece de tekrarlana· 
caktır . 

----"'!IG.ı---

Or tadan 
Kayboldu. 

Erzincanlı lımatl ojlu Aziı 
Nadir adında birinin düo 

ru.hsahız seyyar projekılyon 
ıösterdlği anlaıılma11 üzeri · 

ne kendisine icap eden mü · 
saade lezkereıi alması bildi· 

rllmıı ve bu maksatla be· 
lediyeye çajırılmıthr. 

Aziz Nadir adında olduiu 
anlatılaa adam, muhtelif re 

simler göıtermeğe mahıu• 

olan aletini de bırakarak 

ortadan kaybolmuıtur. 

Tür~iye bisiklet birincilikleri 
Bölge bisiklet birincisi ld · 

mangücüoden Sabri, fede· 
raayonca yapılan davet üze 
rlne fıtanbula ıttmlıtlr. 

Sa brl, bu ay içinde İıtan 
bulda yapılacak olan TOrkf 
ye btıtklet birlnclllklerıne 

lttlrak edecektir. 

Babahğım döğmüı. 
Dinkçiler mahalleılndeo 

Bekir oğlu Oıman, bir saat 

meaeleainden babalığı 85 
yaılarında lbrahiml döğ· 
düğü ııkiy"t oluodujundao 
yakalanmııtır. 

! ISTIHIUL RADYOSU _ 
15 Temmuz 1938 Cuıı 
Ôğle netrtyatı: 
12.30: Plakla Türk musi· 

sıktal. 12 50: Havadis. 13 os: 
Pıikla Türk musikisi. 13 30: 
Muhtelif plik nt'trlyatı. 

Akıam neırlyatı: 

18 30:PJikla danı mullki 
ıi, 19.JS: Konferanı: AH 
Kimıl Akyüz !Çocuk terbi· 
yeıt), 19 55 Borsa haberleri 
20 00: Saat ayarı: Gren 
viç raaadhaneslnden naklt'n· 
MGzeyyen ve .ukadaıları 
tarafından Türk muıikltl 
[Kürdili, h!cazkir peırev: 
Hüzzam, Uuak], 20.45: fl• 
va raporu. 20.48: Ômer Rt~• 
tarafından Arapça ıöylev· 

21.00: Saat ayarı: Orkestra. 
21.JÜ: Muzaffer llkar ve 

arkadaıları tarafından Törk 
mu11kial (Nehavent faslı) · 
22. 1 O: Müzık ve varyete: 
Tepebaıı Beledıye bahçeılo 

den naklen 22.SC: Son h• · 
berler ve crte•I günün proi· 
ramı 



15 TEMMUZ 1938 TORKDILI 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Edremit hukuk 

hikimlğiinden: 

Ana ve babanın hukuku, ha
kimin takdir hakkı. 

EclremicHn 1 brahlmce ma 
halleslnden Hüıeyln kızı Fat· 
manan koca11 müddeaaleyh 
o mahalleden Ali Çavuı oğ· 
lu Mehmet aleyhtne ikame 
eylediği boıanma davaııanda 

müddeaaleyhln ikametgahı 
nm meçhuliyeti haseblle dıı 
veUyenln ilanen l 1·7 938 
pazartesi günü ıaat l 4 de 
mahkemede hazır bulun
ması hakkında tebltğat feri'\ 
edtldığı halde vakti mez~ür 
de davete icabf!t etmedığtn 
den hakkında aıyap kararı 
tebliğine karar verilerek 
muhllkeme 24 10 938 ıaat 
14 de talik edilmit oldu 
§undan müddeaaleyh Meh· 
medln vakti mezkürde ya 

bizzat ıelmeıl veya bir ve 
kJI göndermesi akıl halde 
muhakemenin gıyabında de
vam edecefl gıyap karara 
tebltilne kaim olmak üzere 
tlan olunur. 

- 95 
Bundan eYvelkt 137 net 

maddede hi.klm davanın ika 
meain• müteakip lazım gelen 
ve bilhassa kadanın lakin ve 
lnf akına ve karı ve kocanın 
mali münasebetlerine ve ço 
cuklarm muhafaza11na mü· 
teallık muvakkat tedbirleri 
ittihaz edeceği blldlrilmittl. 
Bu maddedeki tedabir henüz 

karı •e koca yekdlferinden 
boıanıp ayrılmamıı ve ara 
larındakt rabıtal lzdl•aç çö 
zülup bozulmamıı bulunma· 
11ndan yapılacak tedablr lıe 
muvakkat olup boıırnma ve· 
ya ayrılma ile mürtefi ola 
cai1Ddan boıanma veya ay· 
rılık vukuunda eıuh bir ted 
bir ittihazı lazım gelmekle 
vazn kanun 148 ncl madde · 
yi vaz etmlıtir. Maddei mez 
kürede boıanma veya ay 
rıhk vukuunda hakim ana 
ve babayı dinledikten ıonra 
hakkı velayetin iıtlmaline 

veana ve baba ile çocuklar 
arasındaki ıahıi münasebet. 

1 

lere datr iktiza eden tedbir
leri ittihaz eyler. Çocuk ken· 
diıine tevdi edilmemlf olan 
taraf kudretine göre onun 
infak ve terbiye masrafları· 
na lıttrak tle mükelleftir. 
Çocuk ile icabı hale muva · 
fık ıurelt~ ıahıi münaacsbat· 
ta butuomak ha~kını haiz 
dtr) bu madde ıırf çocuk 
laran ıahıi menfaat ve ebe 
veyni ile olan münaaebatın 
dan müobahistlr. 

Ana ve baba boıllnmak· 

la yekdijerine kartı yaban · 
cı bir halde kalırlarsa da ço 
cuklarına kartı htç bir ıu 
retle yabancı bulunamayıp 

çocukların bütün umur ve 
huıuaah ile alaka ve ~rtıbat 
lan bakidir. 

Karı ve koca hakkında 

verilen boıanma veya ayrıl · 

ma kararı ile beraber ana 
Ye babayı ayrıca dioledık

ten sonra çocukları yedirip 
içirmek, giydirip kuıatmak 

ahvali ııhhlyeılnl muhafaza, 
tahsil ve terbiyesine ihtimam 
etmek gibi huıusatta hangi 
tarafı daha elyak ve daha 
alakalı görürse hakkı veli · 
yeti o tarafa tevdi ve ço 
cukları teıllm eder. Teslim 
edilmlycın taraf, çocukları 
görmek ve onlarla temaıta 

bulunmaktan mahrum edile
mez. Bulundukları mahal •e 
muhllin lcabatından olarak 
hafta ve aynı münaılp gün · 
lerlnde nerede ve ne kadar 
müddet görüıeceklerl fıkrai 

hüluufyede tayin edilir. Ana 
ve baba, kudreti maliyeleri 
oisbetınde çocukların nafaka 
ve terbiye masraflarına itti · 
rak ederler. Bır tarafın lttl
rake kudreti olmaz, diğer 

taraf lıe zengin bulu· 
nuraa bu masraf tama 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

ye ve kucağına muhtaç bir 
halde bulunursa anaya ve 
tahıtl terbiye zamanı gel. 
mekle babanın himaye ve 
nüfuzuna muhtaç ile baba 
ya teıllm eder. Çocukları 

teılim huıuıunda boıaoma · 

da kabahatlf olmak yeya 
masum bulunmak keyfiyet
leri mevzuubahı o\amaz. 
Halli zina ıebebl de boıan. 
mıt bir kadına da it ve mac 
lahatın fcabl ve çocufun 
menfaati iktizası olarak tea · 
lım olunabilir. Ahkamı aa
hıkada çocuklar kız veya er 
kek olmalarına nazaran ye· 
dl veya dokuz yaıını bıtlrln 
clye kadar analarına, bitir
dikten sonra da bab1ll1trına 

teıltm ve tevdi olunurdu. 
Şu hal hakimin hakkı tak f 
dirini takyit etmekte idi Ço 

1 cukların menfaati baba ve 
anadan birisine tevdi ile 
t e m 1 o edtleceğt · sıra· 
da auya giren yaı mesele 
ıl buna engel olmaktan ee 
rt durmıyordu . Kanunu me· 
deni ise bu cihetten sarfı 

nazarla her ıeyden evvel 
ve hatta ana ve bl\ba men
faatlarını da düıün~lyerek 
çocukların ahvali sıhhiye ve 
tahıil Vıt terbiyeleri eibi hu · 
ıuaatın hangi tarafta daha 
ziyade temini kabil ve müm
künıe çocukları o tarafıt 

teıllm ve hakkı velayeti 
tevdi kudret ve aalahlyetlnt 
hakime bahıetmtıtır. 

Yalnız 313 ncü maddenin 
ikinci fıkraıında mahkeme 
doğrudan doğruya veya ana. 
nın talebi üzcıorlne çocufun 
muayyen bir yaıma kadar 
ananın ve bu yaıtan ıonra 

babanın velayeti altında 

kalmasını emredebilir Bu · 
da çocuğun menfaati ve 
ananın talebi ve hakimin 
hakkı takdirine uygun ol
mak ıartı ile ittihaz oluna 
bilecek tedabirdendtr. 1 li. 
kim bu huıulta vaıt bir sa 
lahiyet ve hakkı takdire 
malıkUr . 

Netekim kllnun boıaoma 

ve ayrılma halinde hakım 

fU ve bu gibi tedablri alır, 

diye takyit etmeyip iktiza 
edco tedablrt ittihaz eder, 
diyerek hiikıme mutlak ıu 
rette ıerbestlyet veriyor. Ve 
bu serbeııUyetle ~eraber kft· 
nunun hakkı takdir verdiği 
ve icabı hal yahut muhal< 
~ebeplere nazaran hüküm 
vermekle mükellef tuttuğu 
huıuılarda hakim hak ve 
nısfatla hükmeder. l.,"realnl 

çocukların hakkı velayetin· 
den dolayı aralarında mü· 
nazaa zuhuruna mahal kal 
mamak için vazu kaoun it· 
bu 148 nci maddeyi vaz ile 
muhte'1lel nizam önünü al· 
mııtır. 

Hakkı velayetin bir tara · 
fa tevdtindeo ıoora diğer ta
raf buna muhalefetle çocuğu 
tulJmden lmtına edene buna 1 
da kuvvel müeyyide olarak ı 
icra ve ifliı kanununun 25 
net mııddesinl vaz dmittır ki, 
mezkür madde-de (çocuk tea 
lımlne dair tlim ıcra daire · 
ııfne verilince icra memuru 
24 ncü maddede ya-ııla ıe· 
ktlde bir icra emrl tebliği 
ıuretl ile borçluya beı gün 
içinde çocuğun teılimlnl em 
reder. Horçlu bu emri tutmaz. 
sa çocuk nerede bulunursa 
bulunıun ilam hükmü zorla 
icra olunur. Çocuk teıılım 

edildikten sonra dığer taraf 
haklı bir ıebep olmakıızan 
çocuğu tekrar alırsa ayrıca 
hükme hacet kalmadan zor . 
la elinden alınıp öbür tara 
fa teılim olunur, 

Buna birde ahkamı cezat 
ye olarak yine icra ve iflas 
kanununuo 341 ncl maddeım 
de dahi (çocuk teılimf hak 
kındakt ılamıo kra11 ııraaın 
da çocuğu glzltyen veya 
ilamın lcraamdan sonra tek 
rar kaçıran borçlu tle bu ful. 
lere bilerek lttlrak 'edenler 
lehine hüküm verilnıiı olan 
klmıeoln şikayeti üzerine 
tedklk mercii tarafından bir 
aya kadar hafif hapis ceza 
sına mahkum edilirler) tba· 
reıi ile de hakimin hakkı 
takdir ve hükmünü ve vel•· 
nln de hııkkı Yeliyetlnl bu 
ıuretle tahtı temin 
h11fazaya almııtır. 

SONU VAR 

Düzeltme: 

ve mu · 

94 Numaralı makalede bı. 
rincl ıütunun 13 ncü ıahrında 
ki (Fakat karı ve kocadan biri 
taraf andan talep vukuunda 
hakim mallarını ayırmakla 
mülcelleftlr.) Diye yazılacak 

havi bulunan 4cü maddeyi de iken yanlııhkla (Fakat karı 
hatırdan uzaklaıtırmamak 

lazımdır. Bu ıbarel kanuni
yedekı (hak ''e naıfatla) 

kelimeleri hakimin ilmi hu 
kuk usul ve kavaldlne ve 
kanunun kasdetttijl hedef 
ve gayeyi bilip riayetle be· 
raber munılfane hükmetme· 
ıinl amirdir. (262,263,264, 
265,266, 267 ve müteakip 
maddelerle 273, ve 274 ncü) 
ve mevaddı müteaktbenln 

ve kocadan biri) dtye nok· 
11an yazılmıı olduğu anlaııl· 

makla düzeltiriz 
,. ••••••• ! .............. .. 
: TURKDILI : • • : Pazarteaindeo baıka her : 
! gün çıkar. Slyaıal gazete •• : 

: Yıllığı: 800 Kuruı ! 
: Altı Ayhiı:400 • : 

•• s 3 •• ayııı : • : : • Günü geçmiı ıayılar 25 • 
: kuruıtur. : 

tedklk buvurul mıuıoı tavılyc : ADRES: : 
• • ederim Yekdiğerlndcn boıao : BALIKESiR TÜRKDILl : 

men zengin olan tarafa 
tahmil olunur. Çocuklar 
müteaddit olurlu.a hakim 
iaterae hepılnt blrlılne. iller· 
ıe ana ve baba.ya münasip 
gördüiü çocukları teslim 
eder Meaell çocuklardan 
btrlıl henQz pek küçük yaı 
da daha z1Jade aaa blma. makla ayrılmıt karı. ve kocanın l.aee••••••••••••••••••••~ 

Bahkesir icra 
memurluğun~an: 

Raci Keıkek oğJunun Se· 
ilmiye mahalleıınden Arif 
kızı karısı Zehranm (1262) 
kuruş ve masraf borcundan 
dolayı tapuca defter J 25 S . 
57 tarih 14 9-938 No 67 
ve Türbe ıoluğanı mevkiln
de dofusu yol, batııı Kadir 
kızı Enbiye, poyntzı Raci 
Keıkek , kıblesl Hamza oğlu 
Arif Ye Hacı l(eıkek ile 
mahdut (228) metre murab 
bıu etrafı tel örıü ıle çev· 
rlli içinde iki erik ve bir 
gül f ıdanı :! uma mevcut 
bahçemıi ve tamamı ile ca· 
tılacaktır. 

1 Birinci artırma Ba · 
Jıkeslr f cra dalreıtnde 16 8 
9J8 pazarteıi günü ıaat 15 
de yapılacaktır . . 

2 ~ Artırma ıartnameıi 
herkes tarafmdan ııörülebil 
mek için ilan tarthlnden itl· 
baren kra daireı lnde açık 

bulunduğu . 

3 - Tayin edilen zaman 
da artırma bedeli gayri 
menkul muhammen kayme 
tinin 100 de 75 tini bulma· 
dıiı takdirde en ıon artırma 

nın taahhüdü baki kalmak üz- , 
ere artırmRnın 15 ııün daha 
temdit edilecek ikinci ar
tırma günü olttn 29 -8 938 
pazartesi .aat \ 15) de en 
çok artırana ihle edileceği, 

4 - Artırnınya lttfrak ede· 
cekler gayri menkulün muham 

mem kıymetinin! yüzde yedi 
buçuiu ntabetlnde pev ak 
çıuı veya milli bir banlcanıo 
teminat mektubunu tevdi et 
meleri lizımdar. 

5 - İpotık aahtbl &lacakh
larla diğer ~lakadarların ıayrl 
menkul üzerindeki haklarını 
huıuıtle f alz ve masrafa datr ı 
olan iddialarını evrakı müıbi· I 

telerile birlikte 20 gün lçlndel 
icra dairesine bildirmeleri 
akıl halde hakları tapu ıt 
lıllerlle sabit olmadıkça ıa
ttı bedelinin paylaıma11ndan 
hariç kalacaklardır. 

6 - SatJlan gayri men 
kulün 3 aeoehk müterakim 
vergileri de tercihan sattı be· 
delinden ödenecektir. 

7 ihaleden doğma rü · 
ıum ve delli.llye ve ıntıkal 

maırafla.rı müıterıye aittir 
8 - Artırma günü hazır 

bulunmıyl\nlar artırmadan 

v11z ge:çmıı sayılacak ıırdar. 
Keyfh•et herkeıçe bilin · 

mek üzere alan olunur. 

Smdugı icra 
memurlujundan: 

Sındırgının Kurtuluı ma · 
hallesioden Ahmet oğlu De 

mırın batapu mutasarrıf • 
olduğu 21 - 2 936 tarihi 
ile kaytli Sındtrgınm Çayır 

orman tarlaal denilen ve tn 
rafları ıarkan tahıtl memuru 
Ahmet •.ıcmlr ve Salih karısı 
Hatice f lmalden tahsil me
muru Ahmet demir, garben 
yol, cenuben marangoz to
pal Haaan tarlalarlyle mah 
dut 6 dönürn iki evlek 96 
arım mi)<darındakt tarlanın 
beher dönümüne yirmi bet 
Ura kıymet takdir edilerek 
açık artırmaya çıkarılmıı 

oldujundan 3 - 8 - 938 
çarıamba günü sa't 11 den 
12 ye kadar icra dairesinde 
111tılacaktır. Artırma ıartna · ı 

' meılnl ilin tarihinden itibareni 
herkesin görebllmcıl için 

SAYFAı 3 
==== 

Hu u i i a, Ve gi 
Mük 1 etlerine: 

Areızi , bina , yol vergıİerlnden sabıka senelerine ıut 
borçlar ını ödemlyenler haklarında mevcud karar muci· 
hince mükelleflerin mııhallitta menl<ul malları üzerinde 
idarenin icra memurları va11taılle haciz tatbikatına de
vam l"dl1mekte bulunduau «-hemmh•ttl,. h·b lti o'uııu r 

Balıke~ir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Balrkeılr merkezinde Kayabey ilkokuluna ilave · 
ten yapılacak pavyon lnıaat ekailtmcılne iıte1'li çıkmadı 

itodan müddeti 1 O 1rün uzahlmııtır. 
2 - Hu ite alt keıtfoame ve evrl.'lk ıunludır: 
A - F.lulltme ıartnameısi: 

B - Fenni ıartnam 
C Muka vole örneği 
D - Metraj ve huliual keıfıye cetveli 
H - Bııyıodarlık l&lerl genel ıarlnamell 
lıtıyenler bu evrak& Balıkesir Nafıa Müdürlü~ünde •e· 

ya Daimi Encümen kaleminde görebilirler 
3 - Ekılhme 21 7 938 tarihine rastlıyan perıembe 

gOnü aaat 10 da Vilayet makamında mütl'fekkıl Ene.Ü 
men Daimi huzurunda yapılacalıtır. 

4 - Ekılltmeye bu g bl işlerle uğraştığın" dnlr Nafia 
Müdürlüğfinden ve11lka a ltınlar veya Nafıa Vekaletinden 
1938 yılı lçın olınmıf ve bu iıe gırmeğe salahiyet veren 
veıtka ibraz edenler girebil irler. 

5 - isteklilerin muayyen gün ve saette muvakkat te· 
min tlarına malnodığına yatırdıklarıdo.n dair makbuz ve 
ıayanı kabul banka mektuplarlle ve buna müteallik ve· 
aikalarla bir likte Vılayet Daimi t.ncümenlne müracaatları 

ilan olunur 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi: 
819adıç 

Mahallesi: Mevki cinai: Hududu: 
Cami Mahalede ev S6ğı Bolbolcuoğlu 

Eman, solu Akkaı • 

oğlu AH önü, yol, ar· 
kaıı Vemloğlu Kerim 
evleri. 

Sepetli bağ 
~ uyu 

Doğusu, 

Ahmet, 
Eyupoğlu 

batlı Paıalı 

İsmail, poyrazı yol, 
kıblesi Yakup oğlu 

Mustafa karıaı Fatma 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev ıahlbl 

Köıe ojlu Hüseyinin 40 sene önce ölümıle karısı Hat ce 
ve kcodısindeo önce ö1en kardevı ilacı Kahynnm oğullan 
Mehmet Ali ve Mustafay" kaldıktan ıonra bunlar muria· 
lerinln ölümünü müteakiben evdekt hlısclerlni meyhonede 
harcen ortak ları adı geçtn Haticeye satarak müstakillen 
Hatıcenin ve bai da Rum eltle Ahmedln malı iken 45 ıene 
evvc:l ölümlle kızları Hatice ve Ayte ve Duduya ve Dudun· 
da 930 da ölümtle oğlu Osman ve kendisinden evvel ölen 
kızı Hatlcenin oğlu İ!maile ve Ayı~nin de 938 de ölümile 
kız kardetl liatıce ve kendiginden önce ölen luudt'fl Du
dunun kızı Hat!cenln oğlu Ismaıle kaldığında bnhlsle bun
lardan yalnı:r. Hatice hl11uı için senet almak ı .tedliinden 

tahkıkat ıçin 25 - 7 · 938 pazartf'ııl iÜnÜ mnhalltne me· 
mur göoderılecektır Bu yer hakkında bunlardan baıka 
bir hak iddtftsında bulunan varsa bu günler içinde yazıı.le 
Ttlpu Sıctl Muho.fızlığına veyahud mahalline gelecek 
memura mü racaatları üzumu ilan olunur. 

açık bulundurulmuı olup in 
yln edilen gün ve saatinde 
muhammen kıymetin yüzde 
yetml§ beıtoi bulduğu tak. 
dırde en çok artırana ıhale 

edilecek akıl h alde taahhüt 
baki kalmak üzere artırma 
18 · 8 . 938 perıembe gü· 
nüne aynı saatlere bırakıla· 
rak ikinci artırma11 yaptla· 
cak ve bu defa en çok ar 
hrana ihale edilec~ktir . Sa· 
tıı peoındlr . Temin t olarak 
yüzde yedi buçuk nakden 
veya banka mektubu veril 
melidir. Belediye reıımi ve 
pul bedelleri. dellallye rcıml 
alana alddir lıbu gayri men· 
kul üzerinde ipotekli ala 
caklılarJa diğer alakadarla 
rın ve irtifak hakkı sahip· 
lerlnln ve hususile faiz ve 
maaarıf e dair olan iddiaları 

l •••••••••r•••••••••BB••••• • • • 
: Önümüzdeki Cu- : • • 
: n1artesi akşamı Yok-: • 

sullar Birliği n1en- : 
faatine fltatürk par- : 
kında verilecek gar- : 
denparti biletlerini ! 

: şımdiden a/Jnız. ; 
• • : Masalar numa- : 
• • : ra/JdJr. : 
~ ........................ : 
vana 20 g6n içinde evrakı 
müıbitelerile bırlikte bildir· 

me-lerl ve akıt halde hak
ları tapu ıicille ıablt olma 

dıl<ça eatıı bedelinden hariç 
bırakılacaklan ve daha faz· 

la mnlfamat için 937 • l ı2 
numaralı doıya ya mü raca· 
atları ilan olunur 
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H . S A R 1 L 1 C A S 1 ı~ E M l L M A R O T 1 j Rençberlere ~üjde 1 
ıı ;r; \nıç ııisAR ıtcAsı En Kuvvetli ~I ! Kaçırılmaz Fırsat 11 Kükürtlü lhcadır· m it. dl. ~ 

Jlomali=ıııa ııesalr hastalık/ura erı birinci dwa- 111 1
1 , dır . . Juşlerilerimclen gördıi!/lltn levccriihlc ılıcamı= • ~ 

~ bu defu dohtı munla:am bir halt gtıirilmiş vt il il. · 
geleci.'fr Jwslalann her tı1rlıi isliral10tları lemin 1 ~ ı

1
. 

edilmiştir. liillıassa otobüs ve araba yolları çok gu- I! ~ 
~ zt:l ve dıi:gıin yapılmıştır. . l lf 

~ Banyo, hanıan1 dahil olduğu halde hir • ı 1 
odanın geceliği yüz kuruştur. • ı ~ 

MÜSTECiRi: •• zu·· rra! edilmıı » Kullaoılmıı ve bllihere tamtr ~ 
Necip • eıkı Trlyörlerden sakmıoız. ~ 

•••••••••••••••• Menfaatiniz mücedded, 938 senesi malı, fabrika- ~ 
oın orijinal ( asıl ) ambalajlı Trlyörlertoi kullanmak ~ 

Balıkesir Askeri Satın tır. ~ 

Alma Komisyonundan: Dünyanın en meşhur 2 parçalı 4 Bis ~\ ~ • :ııı 
Susıfırlıktakl topcu alay hayvaolarıDID senelik 160 ton EMiL .Mf/ROT hakiki ve 938 senesi ~ CEMiL MAROT> MARKALI : 

•amanı açık ekıııtmeye konulmuttur. lhaleat 30 7 938 ~ mamulatı Trivörlerini (Ekin Kalburlannı) ~l ,t w ~ 
cumarteıl günü saat 10 da Balıkeslrde kor satan alma dl, J ~ • - BUGDA Y QALKALARI 'lJ 
lcomlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 180 liradır . ~ tercih ediniz. ~l ~ ~ 
Evsaf ve ıeratt komisyonda ıarülebılır Taliplerin muay· it. ~ 1 SAYIN MÜŞTERILERlMlZE; ~ 

._ - ti Bunlar bütün Triyörlerdeo, hatta ukl Enıile Ma· ıı Yukarıda r•smtnt go-rdü~ünüz dOoyabın ~n nıet yen gün ve saatte Komisyona muracaa arı . .. 
5 

4 _ 1 _ 229 rot Triyörlerlndeo üıtündür. Htçbır }abencı madde , 1ıı bur ve maruf Rençberler ve Dt'ğtrmf'ncller ı trıız htft· ~ 
----------------------- kaçırmaz, ıayet_kullanıtlı ve ıeğJamdtr. 1 fındao tecrübe edHmlt ve tanınmıı. Tüıltı)e-de lüyük -" 

alıkesir Askerı' Satın k ». 1 rajbet Ye taraftar kazaonııı olan Emil Marot 1 
l K . d . Toptan ve pera ente satış yeri: ~ f(a; marka Butday Kalbur Makfneluinl her ıene olduau » 

A ma omısyonun an: . lı 1t. gibi, bu ruevı mde de ıalmakteyız Ruımde gfüdüğü· '.i 
29165 Ltra 23 kuruı bedeli keıfl olan Bahkesirde « B. N. KAZANCIYAN » 1 ~ niiz tek parçalı makinenin ıkı parçalıları da mevcut i 

Çayırhlıardakl topçu taburu garajının ikmali lotaatı ka i . _ il. olup ( 4, 5, 6 ) numaralıları da yanı hu boyu vardar. 
palı zarfla eksiltmeye konmuıtur . 1 Ziraat makıntltri evi 14- 89 Tuntl caddtsl Galata . 1 Bu makineler büyük ha11latlı olup aıağıda göreceği. 

lhaleal 1 ·8-938 pazarteıi glnü saat 11 de Balıkeılr İ S T A N B U L olz veçhde piyasada mevcut nıakınelerfn en fazla 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. MuYakkat ~ Kuruluı tarihi: 1889 mal çıkaraoıdır . . Bu maluneler mahıuhı ( 9 ) lıntma 
teminata 2137 lira 40 kuruıtur. it. Telefon: 41888 ayırır Şöyle ki: Bufdayı Qçe, Arpayı üçe, Deliceyl 

Plan, fenni ıartname Ye birinci ketlf llltlktlr. Taliplerin 

kanunun ikinci Ye QçOncü maddelerinde yazılı vesika. ;il ~ parçalarını bire, ki ceman ( 9 ) k11ma ayırmıt olur. 
larla var ile yaptıjı bu ılbl tılere alt ehliyet ve1lka11 ~~~~~~~~~~~~~ 

1
~ flatlarda bu mevsim için fevkalide teozilit yapılmıı-

göltereceklerdlr. Taliplerin ihale saatinden bir Hat ev•ellne tır . lttanbuldakl fıatlardan yüzde 20, 25 ekılk fıata 
kadar teklifini komisyona vermeleri. 4 1-230 Balıkesir Vilayet Daimi ıatmaktayız . Bu k•çırılmaz bir fıuattır. Her halde 

bu ele ıeçmez fırsattan istifade etm.eyl Rençberlerl · B lıkesir Vilayet Encümeninden: ~ mtze, Köylülerimize ve Buğday •tleıile me11ul olen· 
ı _ Pazarlığa bırakılan Balıkesir Edremit yolunun il lara almalarını Ye makinelerimizi btr d"fa da mağa 

a·ım"ı Encu·· men ·ınden 700 + 86 _ 400 +94 neli kilometreleri arasındaki kumın ~ zamtzda ıörmelerlol tav11ye ederfz. 

tamiratı esaslyeıtoıo yapılmaıı tçln ihale tarihinde latekliıl ~ MAKlNELERIN YAPTJ('.;J iŞ MIKTARI: 1 
t - Ekılltmeye konan tı Balıkeelr · Sındırgı yolunun çıkmadıiıodao yine aynı terait dairesinde yapılmak üzere ~ 

+ 896 _ 10 + 950 net ktlometrelerl araaındakl kısmın 28 temmuz 938 tarihine tesadüf eden perıembe gOnü ıa- No: 4 5 6 
tamiratı esa.iyesl olup 21-temmuz 938 tarihine rastlayan at 10 na kadar bir ay zarfında pazarlıkla verllmesloe ka "lJ 
perıembe ıünü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 15 ıGn rara verllmııur. Saatte yaptığı iş nıiktarı: 250, 500, 600 ~ 
müddetle ve kapalı zarf uıullle ekstltmeye konulmuıtur. 2 - Ketlf bedeli ıs,534 ltra 3S kuruı olan bu ite alt kilo mahsul calkar. 1 

2 - Bu tamiratın keılf bedeli ( 11814) lira (75) kuruı evrak tuolardır: • 
ve muvakkat teminatı (886)llra (11) kuruttur. A - Keııf hulisa11 ftat bordrosu, metraj cetvelleri ve fihmef Ve /brahim Cumalı Kardeş/er 

malzeme ıref ıklerl. 
3 - Bu ite ald enak ıunlardır: c•tvell ve B - Husuıl ve fenni tartoamelerle eksiltme tarnta · ~ Balzktıir: Çtvicller Çarşısı fvo: 12 "1 
A _ K.etlf hulisaeı, flat bordrosu, metraj ... mHl. it Demireller Çarşısı No: 63 '1)1 

malzeme grafikleri. . C MukaYele örneği. 1 ~ 
8 - Husuı~ı ve fenol ıartnamelerle elulltme tartname - ~\"-~.JL-'flY~~\._~~ ~~~~ 

lsttyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin- ,,..,,,...,....,~..,.~~ ~.r-w....,.,....-M 
ıl ve bayındırlık itleri ıeoel ıartnamesl, de veya Nafia Müdlirlyetlode ıöre6ıltrler. 

C - Mukavelename örneği, 3 _:_ Pazarl.lda ihale Bahkeıtrde h6k0.met dairesinde 
latlyenler bu evrakı her gün vilayet daimi encümen teıekkül edecek VJliyet Daimi Encümeninde yapılacaktır . 

ltalemıode veya nafıa dairesinde görebilirler. lstekliler Encümenin mutad toplantı günlen olan pa. 
4 - ihale 1 lncl maddede yazılı gün ve ıaatte Balı· zartest, perıembe ve cumarte1i ıtlnleri saat 10 da Encü. 

keılr hükumet konağında vilayet daimi encümeni tarafın· mene müracaat ederler. 

dan yapılacaktır . 4 _ Ekılltmeye girebilmek için Nafıa Vekilf'tlnden 
5 - isteklilerin Nafia Vekaletinden 938 yılı için alın g38 yıla için alınmıı ve bu tıe girmeye ıaliblyet veren 

mıı ve bu tıe girnıeie ıalahıyet veren müteahhitlik veei- müteahhitlik veılkuını &braz etmeğe mecburdur. 
kaıını ve ıayaoı kabul müteahhitlik evrakını ve muvak 5 - Teminatı kati1e bu baptaki tebllğal ahkamına 
kat teminatını malundıjına yatırdığına dair makbuz veya te•flkan pazarlığı müteakip ita edllerektlr. 
ıayaoı kabul banka mektuplarını 2890 numaralı kanunun 4 1-204 
32 ncl maddetl ahkamına tevfikan zarflıyarak ihale ıaa· 
tinden bir saat evvel vilayet daimi encümen relslf ğlne. 
makbuz mukabilinde vermlsl lazımdır. 

6 Poıtadd vaki ıectkmeler kabul edilmez. 
4-1-208 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

Bahkeafr vllayetlnln Gönen kaza11nın Alacaoluk 
köyü civarında vaki Çıkrık devlet ormanından 1 numara 
dan 17 ıa numaraya kadar numaralaomıı 382 metremtklp 
gayri mamule muadil dikili kayın •iacı ytrml gün müd
detle açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Artırma 25 - 7 - 938 tarih pazarteıl ıüoG saat 
15 de Balıke1lr orman baımüheodlıllil blna11oda yapı · 
lacaktır . 

3 - Beher metremlkabıoın muhammen flatı 210· ku· 
ruı, yüzde 7,5 vumakkat teminat 60 lira 17 kuruıtur. 

4 Ş rtnamc ve mukavelename projeleri Balıkesir 

ve Gönen orman idarelerinde görGlebılır. 
4-1-213 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Açık ekılltmeye konulan vlliyet naf la dairesine 
ald bir adet müteahhit ve beı adet fen memuru ve on beı 
adet mahruti amele çadırı ki cemao 21 adet çadar huıuıı 
ıartnamede yazıldığı ebat ve evtafta yapılmak ye 21 
temmuz 938 tarihine rutlıyao perıembe g6nii 1aat 10 da 
ıhale edilmek üzere J 5 gün müddetle açık ekııltmeye 
konulmuıtur. 

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

3 - ihale hükumet konafında müh!fe~kll daimi eocü. 
men tarafından yapılacağından lstekltlertn ıhale günü mu 
ayyeo vakitte muvakkat teminatını malıandıiın yatırdı 

iına dair makbuz senedi veya ıayanı kabul banka mek
tubile blrllkte daimi encümene müracaat etmeleri 

4 - Şartnameyi görm~k ve bu huıuıta malumat al. 
mak istlyenler daha evvel daimi encümen kalemine veya 
Nafia Müdürlüiüne mürac•atla ıörebılirler . 

4 - 1 - 209 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
= Kapital: JOOJJ00/]00 Türk Lirası ! = Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans -,. = Dünyanın Her Tara!Jnda Muhabirler = 
~ Her türlü zirai ikrazlar-diğer btlcümle ban&ca mu· .,. 
~ amelert bu yük ıubelerinde kiralık kaaalar. "fit 
1'İ- İhbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında tkra· = = mlyeler. -,. 

: ikramiye: Miktari: ikramiyenin tutan: = 
ıji ADEDi LlRA LiRA "fit 
JIJ. l 1000 1 000 ~ 
.. J 500 500 = 
~ .t 250 250 ,. 
.,... ıo ıoo 1000 _. 
~ 25 50 1250 ,. 
.,... 30 40 l 200 .... ·"'- ~ 1 
"'" 40 20 800 ,.,,. 

.,;. 108 . 6000 = 

.,;. Bu lkramiyeltr her uç ayda bir olmak üztrt se pil 
~ nede dört dfj a bu miktar uzerindtn kura ilt dağ ılı -,. 
~ lacakltr. ilk kt şldt 1 Eylul 938 dedir. ~ .. ~ 

~--·····················~· 
Sahibi ve Baımuharrlrı: Balıkeslr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT 8İı...'AL 

·Baeımyerl: Vilayet Matboa11 - Balıheslr 


