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• 
lngiliz Kral Ve Kraliçesi 
Dün P arise Geldi .. 

Hükümdarlar Her Tarafta Büyük 
Tez a h ü r at 1 a K a r şı la n d ıl ar .. 

Paria Baıtanbaşa lngıiız-Fransız Bayrakları 
ile Süslendi. Büyük Caddelere Taklar Kuruldu. 

mııllr . heykel açılmıı bulunacaktır . 

Fraoıız Hariciye nazırı Jo 
rj Boone, lnıtllz b6k6mdar· 
larıaı karıılamak Qzere ne

Baf vekilimiz 

[ylOlde Bükrııı gidecek. 
İstanbul. 19 ( Huıuıi ) -

Baıvekılimlz 8 Celal Bayar 
lıtlrahat etmek lçıo yalunda 
Y alovaya ııdecektlr. Eylul 
içinde Franıa Hariciye 
Nazm 8 . Bonnenlo Ankara 
ziyaretinden ıonra B. Celll 
Bayar, Romanyaaın merkezi 
Bükreıt zl)·aret edece"tlr . 

Baı•elrllımlzln uyahat ta• 
rlht henüz teablt edılmemlt 
ise de, ey!Glden ıonra doat 
ve mOtteflk memlekd pay 
ta httnı zı yar et et mut ı. u v · 
vetle muhtemeldır . 

Baıveklltmlzlo , Roman
yada mGhtm meıeleler etra 
fanda müzakerelerde buluna· 
caiı tahmin olunuyor. 

Parla, 19 (A.A ) - loıihz 
lırel •e krellçeıl ıle harici · 
Je nazıra ilç ıün kalmak 
laere reımt zıraret için bu-
160 Parlıe varmıtlar •e bil· 
Uln Franaada bOyftk teze. 
h6rle kerıılanmıılardır. 

Mareıal Peten, Telden 
Bluna ıeçmıı ve lnııltz ma· 
reıallerlnden Lume Edona 
müllkt olmuıtur lkı devletin 
mareıalları, lnııllz hOküm 
darlarıoı himıl olan yat gö· 
rOlQr 16r6lmez, loıılız Fren . 
ıız blrllflnlo ıembolü ol· 
mak ilzere yeni yapılmıı Brı
tanya heykelini ortadan 
kaldırecaklar 't'e hey'cele he
men birer çelenk koyacak
lardar. 

zaretin genel aekretert ile l==========-= ...... ---ı 

btrhkte Ye huıuıı trenle, ıa· Hitlerın Yaveri 
at 11 de buradan Blune ha· 

Parıı, 18 (Radyo) - il 
tin Parla, lnıtllz ve Fran11z 
bayraklarlle ıüılenmtıttr. Bü· 
Jülr caddelerde taklar. yapıl· 
llaıf, her taraf, yeni elektrik 
teılHtlle tenvir edtlmııttr. 

110 neu •e 140 cı in 
ıtltz alayları bandolara bu · 
ıGn, Folk•ıondan Bluna var 

lnııllz hükümdarlara ka-
raya ayak baatıklarında, 

reket etmlıttr . Aynı trende, 
loıtlterenln Parla aeflrt Sır 
Erlk Fıpı ile lnılliz ateıe 
mlhterl ve ateıenaYall bulu-
maktadırlar 

Cumhurrelıl Lebrun ile re. 
flka11, buıüo KeYuraeı ıa· 
rayına ıttmtıler ve lnıtllz 
hükilmdarlarının ıkametlne 

( Sonu lktoct aayfada ) 

Japonya Henüz Noktainazaranı Bildirmedi .. 

F alıat ihtilaf Devam Ederse Vaziyetin Daha 
Vahim Bir Hal Alacağı Zan Ediliyor .. 

Londra, 19(.-\.A )- Uzak 
Ş.rlcta So•yet · Mançuko 
'-tadudunda vaziyet ıerıtn· 
1'taatıttr . 

So•yet aılcerlerlnla niza 
~•hallinden ıerl çekllmedık
•rı takdirde Japonların ka· 
ti teclblrler alacakları lcuv· 
•etle ıöylenmektedlr. 

So•yet makamları lıe bu 
htln akden Ruılara ald 
bulunduiunu ileri ıilrmek· 
tedırler. 

Tokyo, 19 (Radyo) - Ruı· 
t•1aın bura aeflrl, dün hart 
cı,. e nazaretlne giderek bir 
lıota vermlt ve Maoçurl hu 

duttarında, Ruı aakerlerl ta 
:•f ından itaal olunan tepe 
~in. Ruıyaya ald olduiunu 

Jan eylemlı, Japonyanın 

~•rclıtı proteato notaaını red 
et•1ttlr. 

Allkadarlarca ıö1lendlfl 
"• 16re; Japonya hüküme · 
tı R ' uıyaya ikinci bir nota 

1 Sovyet Kuvvetleri 
1 ya hariciye nazerdlne ikin· n11, bir teblli neıretmiıtir. 

1 
ki bir nota vermlf Te Ruı Bu teblttde bllha11a ı&yle 
Hkerlerlnln, Mançurl hudut · denilmektedir: 
laranda ı11al ettikleri tepeyi "1869 tarihli Hunıun 

derhal tahliye etmeleri lüzu- muahedenameıl, bu mesele 
munu blldlrmlıttr. haklunda hariciye halk ko-

Tokyo, 19 (Radyo) - Ruı mlıerltflne müracaat etmlt 
aıkerlerlnln, Maoçurl hudut- olan Japon malahatıüzarana 
larında t11al ettikleri tepe· ibraz edtlmlıtir Ru muahe· 
lerde tahkimat yapmafa baı denamealnln merbutu olan •erecek, Ruı aıkerlerlnln 

Çelcll111eılni iıtt1ecek Te ak-
ıı t lcd 1 • lrde Japon aıkerlerl· 

ladıkları ve bugQn, blr Rus hartta, ÇaDıçı ıalOnün ta· 
tayareılnln Mançuri arazlıl mamlyle Sovyet erazlıln 
iizerinde lıtıkıaf yeptlfı bil- de kilo bulundufunu labat " 111• kendılerine ateı etmek 

lçta 
•nur aldıklarını blldlre · 

Cekttr 
diriliyor. etmektedir. Şu halde Sov-

Moakova, 19 (A A. ) yetler tarafından hududa 

Londra, 19 (A .A.)- Don 
Loodranın tlmallnde lciln 
Sen - Kleman killaeılnde ra · 
hlp Hevlet Conıon tarafın

dan ·•lıpanya, Habeıtıtan Ye 
Çınde F •tlıt taarruzuna kur
ban gltmıı olanlar,, ın hlh· 
ralarını tebcil için bir lyla 
icra edllmııtır. Klllıenln et· 
rafına yüzlerce kttl toplan
mııta. Rahip Conıon, ktlııe 
ye girerken ve klllıeden çı 

karken bu halk araıından 
bazı klmıeler tarafından yu· 
haya tutulmuıtur. 

Kıhıe yakınında bir me
tlnı akdetme teıebbGıünde 

bulunan Faılat ırupları za. 
bata tarafından daiıtılmııttr . 

Sen- Klemao papaaı, dl · 
jer 500 Anglikan rabtbtntn 

/ngiltereye 
Harp gemileri 
mi ısmarladık. 

latanbul , 19 ( Huıuıi) -
Ecnebi gazeteler, bük6meli 
mlzio lnglltereye bir hafif 
krovezör ıle altı muhrip ve 
bir denizaltı gemili ılparlt 

ettiflnt yazmaktadırlar. 

Ronıanya 

Valide kraliçesi Meri öldü. 

Bandırmadaki Alayımıza 
da Dün Sancak Verildi .. 

- -----
Orgeneral h~nttın Altay, Atıtürk:ıdrnı Sarıcığı var-

mıkteı büyük bir haz ouyduğunu söyledi. 

' erlerini teftlt etttkten: ıoa-
ra AtatGrk adına ıancaiı 

alaya vermekten blyük bir 
haz duyduğunu tôylemlt 
•e aaocaiı alay kumandanına 
teıltm etmlttlr. 

Sancak verme töreninden 
ıonra aaat 16 ya dofru allı 
talimleri yapılmııtır. 

Orıeneral Fahretttn Al
ta1la, Tufıeneral Yaıar, 
Tamaeaerallerden Kemal 
Ye Ekrem aktam lıtanbula 
hareket etmltlerdlr. 

Türk - Fransız Anlaş
masının Ehemmiyeti.. 

~~~~-~~------~---~ 

•f rınıa, Türkiyenin isken derun meselesini ıskırl bir 
müdahale ilı halletmesinden endiıı ediyordu.• 

Belgrat, -
Baıt• "Polltlka,. •e • Pra

vda,. olmak üzere Yugoılav 
ıazetelert Hatay aolaımaaı · 
na tekaddüm ed~n müze -
~ere l ert ve Hatay anl•ıma 

fi ile Türk Fran11z doıtluk 
muahedealnln akdi hadise 
lerlnl izemi dikkatle taktp 
etmlt ve bu politik hidlıe· 
lere müteallik haberleri da 
ima blrJncl aah ı felerinde 

ve fevkalade tebarilz etti · 
rerek neıretmlılerdlr . Bu 
haberlfır anlaımaların akdi, 
Türk orduıunun Hataya du 
hulü ve bu milnaaebetle va
ki ol•n tezahürler ve ıenltk 
lere müteallıkurler . Yuıoı· 
lav ıazetelerl bu haberleri 
"Türk orduıu Hataya girdi!,. 
ıtbı manıetler altında neı· 
retmlılerdlr . 30 haziran ta · 
rlbtnde baıhyan bu neırlyat 
10 temmuz tarihine kadar 
devam etmlt ve harici po 
ltttka hidlıelerJ aratanda 
hlklm mevzu olarak teba 

Hatay anlaımaaı ve TGr· 
kiye .f ransa doıtluk muahe
deal hakkında Yuıoıla., ıa -
zetelerlnde görOlen fikir Ye 
mGtalealara gelince, bun
lar d• 1 haziran 19J8 tarl · 
h inde baılamıt ve de•am 
edeıelmltlerdlr: 

Hataydakl Türk ahali 
adedinin, Ankara reıml me· 

hafdlerlnln •erdikleri tafıi · 
lata ıöre, yüzde elit beı, 

tll altmıı nlıbettnde oldu· 
funu yazan yarı 

( "Vreme,. ·Belırad, 
1938> diyor ki: 

reımi • 
ı. Vll-

" . . Hatay meaeleılala bu 
ıuretle halli blrlnct derece 
de ehemmlyetl haiz btr key
f iyettlr. lıpanya meıel~ıl tle 
fe•k•lide me11ul olan f.ran
aa. Atatürk tarafından Bü
yük Millet Mecllıi içtima 
devreıln in açıhıı ııra11nda 

vaki olan ve bundan bir ay 
evvel bütce müzakereleri 
eına11nda TevfJk klitUl Ar .. ~lıoı a, 19 (Radyo) -

ıam. bura ..ı1rt, Rua· 
Sovyet Msnçu hudut h&dl- bir ı6na tf'ca•üzde bulu 
... ı ........ .,.u,ıe r .. •J•· aalmuı deitldlr .• , 

Bnkreı, 16 (A A. ) - Ro 
maaya valde lcraliçael Meri 

ı dGa 6lmlftlr . ı r6a ettlrllmlıttr. ( Soau tlltact -~ada ) 



SAYFA 2 -
-F 1 -

• • • 
ma 1 1 

a. 
h ıye ı .. 

(Baı tarafı birinci sayfada) 
taraf ıodan hatırlatıl an ihtar 
üzerinde biraz daha durak
lamııı olsaydı d a hi bu ehem 
mlyet azalmış olmazdı. 

Atatürk bu ihtarında: 

"Hatay meselutn ln iyi bir 
istikamette lnklşafıoın Fran· 
sa 1 ürktye münasebetle~ 
matlup istikamette ınklıaf ı 

hususunda mühim bir amil 
olacağı kanaat indeyim.,, De· 

mitti· 

Atatürkün ıeıi b\r defa 

daha tesirini gösterdi. Bu, 

Türkiye Devlet Reisinin ~e
ıai arkadaıları, yani, Celal 
Bayann riyaseti altında bu· 

luoan kabine erkanı için 
ıOpheden uzak bir muvaf 
f aktyettlr Bu, aynı zaman· 
da, Fransanın Türkiyeye 

karıı bealedlfi dostluk his 
lerlni fiilen lıbat etmeıl için 
de bir fırsat olmuıtur .. 

('"Polttıka,. Belgrad, 2-Vll 
1938) ga zeteslnin Paris 

muhabiri gazeteıloe telefon 
la verdiği haberler arasında 

Hatay meıeleslnln halledil 
dlğlnl blldlrmete ve bu mü
nasebetle Fransa hariciye 
nazırı ile Parls büyük elçi 
mlzln söyledikleri nutukların 
metnini vermektedir . 

Yan reımi ("Novolti,. 

Zağrep, 3 VII 1938) baıma 
kalesini "Türkiye ve Fransa 
en nihayet anlaıtılar.. ser 
levhası altında Türkiye.Fren· 
sa anlaımuına tehıılı etmlı· 

Ur. "lıkenderun Sancağı 
Türklyeotn, Umumi harpten 
ıoora halledilmeden kalmıı 
olan meselelerinden biridir.,, 
Diyen bu gazeteve göre: 

". .. Kemalin İskenderun 
Sancağı üzerinde emelleri 
vardı, fakat bu emel erini 
tahakkuk ettirememlftl Ke
mal bunun için Fransa ile, 
Türkiye ile Suriye arasında 
takribi bir hudut tahdidi 

h l korkuyordu . i ngiltereoin, 
Fransa tl e araııınde mevcut 
bağ lılık dolaylstle Frenııaya, 
Türklyeoln arzusunu yedne 
getirmesi hususunda ilham · 
larda bulunmuf olmBSı da 
mütebad değild ir .. 

Hasıl olan enlaşma il e ls 
kenderun Sancağı meaeleııi· 

nfn F ra nıa 'e T ürklyeye ta 
a llük eden c ı ht-tlerl , her iki 

memlet et n Sancakta müea 
vi tesir i haiz o' maları esası 

dairesinde halledllm tıtir Şlm· 

dl, Suriye tle Türkiye ara
sındA ba zı uf ak tefek meae. 

leleriıı halli kal.mııtır. 
Bütün bu anlaımalar Fr 

ansa-Türkiye dostluk mua 
hedeıi tle teçlanmııtır. Bu 
muahedenin baılıca gayesi 
ıarki Akdenlzdcl f kuvvetler 
muvazene ini tehklmdir. Bun 
dan bir müddet önce Ke· 
mal Atatürk, lıkenderun me· 
ıeleılnl Türkiye - Fransa mü 
nasebetlerlntn en biiyük im 

tihıını olduğunu ıöylemlftl 

Binaenaleyh Türkiye ve 
Fransa aralanndakl dostluğu 
tecdit edecek tarzda anlaı 
m ıı olduklarından iki mem· 
leket arasında lıkenderun 

meselesinin udıkr.l bir tarz
da hallini temin eden bir an· 
laıma akdedt1mlt demektir 

Arhk Fransa Suriye üıe. 
rlndeki mıandaıı meselesloi 
kati rıurette bel ve şarki Ak 
denizdeki vaziyetini tanzim 
edebilecek; Türkiye de bun
dan sonı a takip edeceği lı 

tlknmel bnkımmdan m6p 
hemlyetten kurtulacaktır. sn. 
tOn 8 ikan politıkuına ha 
mi t•slrlerde bulunAh ı l cek 
büyük meseleler m e vzuubehs 

oluyordu. Arhk bütün endi 
ıeler bertaraf edilmlıtlr ve 
büyük bir mesele, Avrupa 
nın bu luamındıı tahkim ve 
takviye emnlyesl leh inde 

hallolunmuıtur " 
Fransa-Türkiye ani 9ma· 

hakkında anlaıma yaptı SlD8 azami ehemmiyet tza 
Kemal lıkenderun Türkleri· fe eden ve bu meselenin ge· 

nl hudutları içine alamadı çlrdığt safhalara devamlı ve 
jandan, hiç o lmazsa, bunla· lsr rlı bir d ikkat ile takip 
rın hlaıayealol temin etmek eden ("Pravada., Belgrad, 
lstemlıtl.. İskenderun San 3 Vll l 938) gazetesi bu mev-
cağında muhtelif unsurlar- zu etrafındaki oe~rlyahnda. 
dan 'mürekkep ıki yüz bin atefln denecek edebi hır 11-
nüfus vardır. Türkler, ken · s n kullanmaktadır. Fransa 
dilerlnln ekseriyette ve Arap. ' Türkiye anlaımasımn 
ların ekalli1ette olduklarını, alıislerlnl "Parla gazeteleri, 
Araplar da bunun aksini yeni Türk Fransız dostluk 
iddia etmektedirler ,, paktının bir inci derer.ede 

Makalede bundan sonra ehe mmiyeti hatz beyne1ml 
Hatay meselesinin hrlgçf' si lel b ir hadile olarak teba · 
yapılmııkta ve denilmekte rüz e tlirf yorlar ve bu pakt. 

dır ki: la ıarki Akdeniz vaziyetinin 
". . Fransa · Türkiye mü. teminat altına alındığını ila 

zakerelerl uzun ve oldul,ço ve ediyorlar .. Gıbi büyük 

zorluklu olmuglardır . bir ıerlevha altında neore· 
Maksat Türki°y~nln talep den bu gazete, Parfı muha 

lerıoı tatmin etmek ve me biri Svetlslav Petrovlçln 
seleyi eııaalı bir surette hal· bir mektubunu neıretmekle 
letmek idi; yoksa, lıkende· dir. Bu mektupta denill· 

• run meıeleılnl n bir ıene yor ki: 
ıonra tekrar canlanmasına "T rlh; Türk Fransız nn· 
meydan veren 1936 an1aı· laımasını, do Uuk, mecafi 
ma11 gibi b ir anlaıma akdi teıanüdü ve hatta ıkt mem· 

artık mevzuubahs olamazdı. leket arasıod atidetd müna· 
Fransa, Tftrklyenin bu bey sebetlerin lnklıafı bakımla 
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Kr \ ve Kı içesi oün Pa-

' (ifil ~; • R HABIERLl!Ri r 
1 ~a~=-========================~ @j= 

rise geldi. 24 Saatin Tek, Görülmemiş Vakas,: Cumhuriyetin 
(Baştıırafı birinci sayfa da} 
tahslıı olunan da ireleri teftiş 

eyle mit lerdir. K 
o 

di e y ·· rüyen 15 nci Yıldönü-
• • • • mü Hazırlıkları 

• 
1 

ingılız hariciye nazırı Lord 
Halife k sın, bük ümdarların 

refak atinde olarak Perlse 
ge1ece~i ve ba§vekı l M. Da 
ladiye ıle mühim müzakere· 
lerde bulunarak, iki devl~ti 

alaka d ar eden meselele ri ha 
lledeceğl söyleniyor 

obi3 IŞIYI Ezdi.. Cumhuriyetin on be§inci 
yılının yurdun her tarafındft 

Çin - Japo 
Harbının 
Yıldön mü 

1 Şöf ersiz Harekete Geçen Oto
mobil Taksi Yerinde 2ikzak

lar Çizmeğe Başladı. 
Eski Belediye alanında 

duran takıl otomobıllerlnden 
btrl kendi kendine harekete 
geçerek üç klıtoln yaralan· 

maeına sebep olmuı ve oe· 
" Çin- Japon harbinin ilk birde yirmi dört saat içinde 

yıldönümünün kutlanııından bundan baıka bir vaka da 
üç aıün sonra, bugün, ıkl ta olmamııtır. 
rafın vaziyetleri , harbin iki Az görülen bu otomobil 

hasımdan birinin aıağ1übiye kazaaı töyle olmuttur: 
tinden baıka bir ~uretle nl Karaoğlan mehalleılnden 
havete ermesi ihtimali ve oöfer ismet bir yere gidip 
bu harbin Avrupa için do geldikten ıonra otomoblllnl 
ğurabileceP,I neticeler hek her zamanki gibi takai ynln 

kanda bazı düıOnct"ler yürüt de boı b ir mahalde durdur-

melc istiyorum. muf, kendhıl de o civarda 
İki tarafın kartıhklı vazi · bir yere gıtmlttlr. Fakat oto· 

yelleri dört devlet adamınm mobil. bu lıtlrahate 
durumlarlyle tarif edilebilir. 1 çcklliıten ( ! ) hoılanmamı, 
Asker olmıyan baıvektl Pr- 1 olmalı ki, b ir müddet sonra 
rens Konoyt", Japonyada, harekete geçmlf, boı buldu· 
hubl sonuna kadar devam 1 ğu mt-vdanda kendi batına 
ettirmek istlyen btr adam 

1 
-----

rolünü alm ıtır Onun için, C. H. Parti i 
Japonyanın &11a mnğhibiyt:l 

görmemit ve görmlyecek ol
duğunu haykırmaeına oahit 
oluyoruz. Bu 1akınlarda 

Prens Konoye on senel h 
bir bnrpten bahsediyordu 

Nahıye ve ocak loptantılan 
C H. P,rtısl Karaisa na 

b iye blnamnda dün aktam 
bu nahiy ye bağlı Aygören, 

Karaoğl an, Gündoğan, Kur 
tuluş , lnönü, Okçukara ve 
Karalsa ocakları idare 
heyetleri tle Hacıtl 
bey, Yıldırım ve Kayabey 
Partl nahiye ba§kanları top 
lanmııl ar ve nahıvelerlnl ala 

ztkzaklar çizerek dönme

ğe baılamııtar. Hareket çok 
ani olduğu için tabll vazlve· 

ti kimse enlıyamamıf, oto 

mobil d~ yürümeie baıta
dıktan pek az sonra karııda 
bulunan urgancı Abdu1lahın 

dükkanına do~ru lnmf9 ve 
birdenbire dükan 1ahlbine 
çarparak yere yıktığı gibi, 
orada bulunan Kavabev ma · 
halleslnden mutaf Haltlln 

çocuğu on YBtlarında Ômer

le beı vaılarınd" Mehme· 
din ayaklarını ezmfttlr. NI· 
hayet. dükkana ıtddetle çar 
pan otomobil bu suretle dur 

muıtur . 

Şehirde geçen yirmi dört 
saatin yE"gine vakasını da 
kendi başına f§te bu otomobil 
yapmııtır. 

Halkevinde 
Lisan Kursu. 

Halkevi kurslar ıubeıl ta 
rafından, okulların tatil gün 
terinde devam etmek üzere 
hiç: bilmiyen1erle az btlen 

ler için logiltzce kunları 
açılmııtar . 

Pazartesi , çarıamba ve 
cuma günleri saat 17,30 dan 
ıs.:m a kadar bir ıaat devam 
edecek olan kurslar Doğum 
ve Çocuk eakımevi Baıhe 
kimt B Halit Üzel tarafın 

Fakat onun yanında bir 
General Ugaki vardır. Bu 

general her ıeyden önce 
bir diplomat ve hır tdare 
adamıdır: Kendisi dıt bakam 
dır Bır kaç sene evvel beı · 
vek il olmasına ordu mani 
olmuıtu. O, söz söylemiyor 
ve bir müzakereye glrlotldı 

kadar eden itler üzerinde dan idare edilmektedir 
görüımelerde bulunmuı 1ardır·, 

ğl takdirde Prens Konoyentn 1 

yerini nlmıya amadedir . 
Çtnde, ön plandaki adam · 

larda aynı §CJ müıahede 
ed ılır . Şang Kay-Şek hiç 
olm za askeri bakımdan 

bir nevi diktatördür. "Mu 
kavem timiz, Japon isttla 
kuvvetlarlnio çekılitlnden Ön · 
ce kestlmlyec~ktlr . ,, Diyor 

Fakat 6 temmuzda, aske 
rl ha lk mechıi lıe baılamıı 
tır. Bu mecllı, Kuomlntan 
gın reis mua vınl B V ang 
Şıng - Veyln riyaseti altm· 
d dır . V e B. Vaog Şıng
Vey. Çınde .laponyanın Ge 
ner 1 Ugaktııl nin temamlyle 
aynı vaziyettedir 

iki memlehette de, harp 
partlaı ile sulh partlsl hüku 
mette temsil edilir, fak~t 

harp pntısl baıta , sulh par 
tisi tkıncl derecede b ir mev
kte aehtptlr. Komünist olsun 
veya olmHın, bizim garplı 
tetaıçılorımız iyice anlasın · 
lor: Çın- J apon harbinin 
devBm ı mü mkundür . Fakat 
biz günün birinde müze ke 
relere oahlt olabiliriz. 

Kadınlara Te
l cavüz Edenler 
Mahkum Oldu. 

Ağır cezada iffet~ te· 
cavüz hadisesine ald iki da· 
v.\ neltcelenmiıllr. 

Smdırgınıo Menet -köyün 
den Ane adında bir l<adı · 
nı ıkaçırmak ve cebren ır

zına geçmek lıtiyen bu köy 

den Mehmet oğlu Hasan bir 

sene ağır hapse 
edilmtıtir. 

mahkum 

Kepsüdün Danavclı kö 
yünden Huriye adında bır 
kadına da. keza kaçırmak 
surctile tecavüz etmek 1&ti· 
yen Salih oğlu Kaziın ile 

Mehm t oelu Bekta~m da 
' suçları ıabit görülmüştür. 

1 Ancak bazı hafifletici sebepler 

olduğundan KAzlm 6 ay, 
Bel<ta~ da 5 ay hapse mah 
kum edllmtıl rdır . 

1 Bürhaniyede 

1 

Spor Ve 
Halkevi İşleri. 

Bürhsnlye, ( Huııusi ) 
Bu hafta içtnde yapı lon 

Bürhaniıe İdmanyurdu fev 
kalade kongresinde aıağıd" · 
ki zevat irlare heyetıoe sc 
çılmıılerdır: 

Ziraat memuru Nuri, Ka· 
sun Akova, Sebri, Ahmet, 
Mustafa. 

Bürhaniye Halkevl kıtap 
sarayı gün geçtıkçe zengın 

leşmekte olduğundan mevcut 
dolaplar kafi aelmemıı ve 
yeni, büyük bir dolap daha 
yaphrılmııttr. Bu ay içinde 
hediye edilen eserlerin m ık 
tarı da 200 zü aımııtır. 

Açık teşekkür 
Eıimln müptela olduğu 

pelvl peritonit ve ılıtil hu 
talaklarının lede viıinde Do 
ğum Haslahaneal Baıdok · 
toru B. Halit Üze:ıo ibzal 
buyurduğu dikkat ve lhtl· 

hararetli bir surette kutlan -
ması için C. H. Partisi Ge· 
nel Merkezince bir talimat· 
name hazırlanmaktadır. Bun· 
da Parti ve vtlıiyetlerce 

alınacak tedbirler teısblt edl . 

lecektır . 

Her vila)·et ve kazada 

bayram proeramını hazırla . 
mak üzere birer kutlama 
komlteıi faali) ete eeçecek 
ve eylü1ün batından itibaren 
iki aya yakın zamanda ça· 
lııarak hazırlıklara ikmal 

edecektir. 
-~-

Türkiyenin 
Nevyorkta 
Açacağı Sergi. 

1939 Nevyork sergisinde 

Türkiye çok iyi bir mevki 
lıgal etmektedir: Sergiye 
girenin karımna çıkacak 
olan ilk pavyon Türk pav· 

yooudur 
Seraıldekl Türkiye pavyo· 

nu 20 metre eninde ve 30 
metre uzunluğundadır . 

Sergi komisyonu tarafın· 

dan, pavyonun dahili tertl 
batı için bfr mü abaka açıl 
mışhr Kazanan sana,kirı
mtz Amerikaya gidtıcek ve 
projelerinin tatbikine neza 

ret edecektir 
Pavyonumuz biri zemin 

kah olmak üzere iki kattır 
Zemin katında inkılabımızı 

göllerecek eserler teohir 
olunacak, yukarı katta da 
memleketimizin, tabıi ve 
sanat güzellıklerlol gösteren 
resim ve fotoğraflar buluna 
cakttr Pavyonumuzun a11l 
maksadı Türklyeye ıeyyah 

celbetmekttr 
------~-

ı ısTANBUL RADYOSU 1 

20 Temmuz 1938 Çarşamba 
Öğle neırlyah: 
14.30: Plakla Türk muıl · 

k si. 14 50: Havadis. 15 05: 
P:akla Türk muılktai. 15 30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

Akıam neşriyatı: 

18 30: P lakla dana muıl 

kiıl 18.50: Nıhal Asım ve ar 
kadt\ şları huafından Türk 

nelmllel vahim anlarda Is- rından değı l, erki Akdeniz 
- SONU VAR -

mamdan ve hashıhane hem· 
şlrelerlnin eslraıemedtlderi 
ıefkat ve itinadan dolayı 
aleni te~ekkürlerimio, ve 
hastahanenin intizamı husu 
eundakl tebriklerimin ihla
ğına gazetenizin ta vusutunu 
rica ederim 

muııikiıi ve h alk ıarlrıları 
{Ferah feza ve Mahur) . 19 
20: Konf eranı: Beyo~lu Hal 
kevJ namına, Cemnl GünenÇ 

(Halkın belediyeye karıı va· 
zlfelerl). 19 55: Borsa haber· 
leri, 20: Saat ayarı: Grenv!Ç 
ra& thanes nden naklen. Şe 
hir Bandosu: Cemil Döleoer 
idaresinde. 20.40: Hava ra· 
poru. 20.43: Ömer l{ı~a 
Doğrul tarafından Arapça 
söylev. 21: Şan: Bedriye Tu ~ 
zün. Stüdyo orkestra11 ref a· 
katile 21 30: Tahsin Kara· 

kuı ve arkadaılan tarafın 
dan Türk muılklsl (Hicaz 
kar faslı) 22 10: Müzik ve 

yaryete: T epebaıı belecflye 
bahçesinden naklen. 22.so: 

kenderun meselesini askeri atatuı quosunun kati surette 
t>ır mfidahale ile halletmek tesp iti bakımından fevkt.la 
bakımından gôsterdlit kati· de muııızzam btr hadise ola · 

. yelten endtıe ediyordu Ak· rak kaydedecektir. 
denizde umumi va~lyet dola Türk rnllletin ln hakiki öo 
ylılle Franıı , Ttirkiyenln takip •deri Kemal Atatürl,ün dur 
edeceği ılyaei istikametten bin idaresi altmda b~lunan 
doiabtlecek ikib tlerden da· genç l"ürk Cumhuriyeti ar 

tık lıtlkbahne neıe ve ltml 
nan ile bakabilir ,. 

Malu,\cde bundnn sonra 
Hatay davamızın tarihçesi 
yapılmakta ve Fr6n&a bari 
clyc nazırı ile Porls büyük 
elçtmı~ln nutuklarının me
tinleri verilmektedir . 

Kans1m ~öömüş. 
Gündoğan mahallesinden 

Ahmet kızı Hacer adırıda 

bir kadın, kocası Fahrinin 
kendisini döğdüğünü iddia 
~ttığlnden tahkik t baılan 

rnııtır . 

Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumi Muavini 

Hilmi Çil 

Son haberler ve t:"rteıl gli· 

nüo proAramı 23: :-3aat •Y11 

rı . 
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Görüşler: 

Son 
Yuvamız 

Geçenlerde bir gazetede 

B. Selım Sırrı Tarcanın (Son 

yuvamız ) adındaki güzel 
bır makalesini okudum. 

Saym profesörün, bu gü 

zel yazıııını . eğer ıılz 
de okumak fırııatını kaçırma 
mııııanız, her halde benim 
gibi derin bir tecıısür ve 

heyecana kapılmaktan ken· 
diniz! alamam ıısmızdır. 

Memleketimfzln kıymetlı 

bir beden terblyecfsi olduğu 
kadar mükemmel bir ruh 
terbiyecisi de olan B. Selim 
Sırrı, bu yaz1111nda, Perlsin 
(Jer Loıez) mezarlıiından ve 
medeni mllletlerln ölülerine 
verdiği kıymet ye ehemmi 

Yellen bahıederken, bizim 
lilcaydlmlzden acı ve hazin 
bir surette ıtkiyet etmekte· 
dır. 

Bu yazıyı okuduktan son· 
ra, Raılt Rtza turupu ile Ati · 
nada bulunduğumuz ıırada 

baıımızdan geçen bir hadi 
ıeyi hahrlamaktan kendimi 
alamadım . 

Atinanın genlı c.addeierinl . 
sayısız parklarmı, müzik 
hollerlni, Akropollnl , (Anfıte· 
atr) lerlni ve bilha111a d~ğe· 
r lne baha blçtlemiyen birçok 
müzelerini günlerce gezip 
dolaıhktan soora, bir gün 
Yunanlı arkadeılarımızdan 
biri bize: 

- Atına mezarhğına git· 
tiniz mi? Dı ye sordu. 

Bu aal karıısında durala 
dık •. hayı r - dedik 

Ve ne yalnn söylı ve ylm, 
muhatı~ımızın bizimle eğlen· 
diflne bile ihtimal ve rd ik . 

Ôvle ya! Mezarl ı kta ne iti · 
rniz var? 

O, bizdeki bu tereddüdün 

farkına varmıı olmalı ki: 
Atlnaya gelip te, me 

ltrlığını görmemek btr ziya
dır 

Havdı sizinle oraya gide
ltm, dedi. 

Bır tramvaya atladık, 
k~lktık glttlk .. 

Mezarlığın büyük kapısın· 
dan gtrhıcc ılk nazardB, 
hnlııhkla muhteıem bir 
Parka veyahut bir unayi 

tleflae me~herfne geld ığ lmizı 
'andık 

Aman efendim o ne gü 
teli ık, o ne yollar. ne tarh · 
la,, ne çiçekler, ne heykel

ler .. Parmağımız ağz.ın1ızda 
ktldı. Her taraf bt"mbeyaz 
lnertncr. Bu neffs he ykelle 
tin içinde, dünyaca pek 

llleıhur olan ve eserini ya
tattıktan ıonra sanatkarmı 
bıı, çıldutan te heaerler 

"''· Hemen her mezar; 
Çlç,lcler, salualM birer hasır 
koltuk ve ufek b ir demir 

ltıasa ile süıılenmlt · Pllza r 
lrUtılerı öl ülerile ba§bft§a 

~almak ve onlarla ruhani 
irk aç dakika geçirmek Is 

liyeot,,, mezarların ç içekle 

tiaı tazelemek, ya bB ni otla · 

~ı ayıklamak ve nra 11ra 

1 
asır koltuğa oturup tohayyü. 
i ta dalmak ııuretıle, oolara 
''kınlıklarını hlnediyorlar. 

~ezarlığı bir saat dolaı
tlık. Her mezarın, her heyke · 
IQ ~ .. d 

d 0 nun e dakikala rca dur-
uk ve ıaıtık ka l dık . 
8 Selim Sırımın hakkı 

~ar. Ôlülerlır.lze ve mez rlık· 
''1 lllıza karıı lakrtyd kal 
~ak devri çoktan gt"çml~tir. 

u, milli bir terbiye ltldtr. 

M. Gözalan 

tGRKDILl 

~ Okullara Girme Şartlar1: r•••••• 4:_•••••••••••••• .. 
insanlar Harp- : TURKDILI : 
t n1i Su hda li Siyas l Bilgıler i P~zarte inden baıka her i 
e Ok l • srun çıkar. Siyaırıl gazete ••• 

Co l orlar.? u u. : Yıllığı: 800 Kuru~ i 
' Siyasal Bılgıler okulu yük : Altı Ayhğı:400 • • 
Milletler Cemiyeti tarafın sek dereced~ b ir meslek ve : Sayısı: 3 .. : 

dan J ıene evvel teı\ıtl edi· ihtisas mfü~ssesesldir, tahsil ; Günü geçmto ıoyılar 25 : 
len (muhtelit gıda komitesi) müddeti dört senedir Son : kuruıtur. : 

bugün etrısfh bir rapor neı sınıfta okullar moli, idari ve ; ADRES: : 

retmfıtır. siyasi oubelere ayrıhrl r . 40 ~ BALIKESİR TÜRKOILl ! 
Bu ropordRn hakikaten l .. ~ 

meraklı ve faydalı olan ba- dan fazla alınacak ta ebe ••••••••••••••• ••••••.-

zı rakamlon alıyoruz: 
Umumi harbin, dünyada 

Mall)·e Vekaleti heHbına 

tahsil edeceğinden bu okur 

lar son ııınıfta mali ıubeye 
ayrılacaklardır. 

Okula girme f&rtı: Oku 

Kayıp muhür 
"Hatice,. adlı mühürümü 

kaybettim. Yeni "Hatice Ay· 

ki iosanların yemeleri. iç 

meleri üzerine büyük bir 

tesiri o1mu§tu Meıela; bu· 
gün. harpden evvelki ıene 
lere nazaran, dünyada baş

lıca üç hububat (buğday, 

çavdar, pirinç) yüzde on 

nlsbetiode daha az yenil 

mektedir. 

la gerek leyli. gerek nehari demir., mühürü aldığımdan 
girebilmek fçin seçme ıın11 eskt mühürün hükmü yok · 

vına srlrlp kazanrnıı bulun- tur . 

Garibi ıu ki; bunun sebe 

bi, bunların pahalılanması 

değil, bilakis, daha ucuz 

olma .. dır. Buna mukabil, , 
hakikaten, daha pahalı olan 
ıeylerln yenmesi fazlalaımıt · 
hr. 

mak lizımdır Sınavda ka · 

zonanlar rnuvaff aklyet dere· 
ceıine göre leyli olarak tef. 

rlk olunduktan ıonra kadro 

nun m6saadesi nlsbettnde yl 

ne muvaffaldyet derecHlne 
göre nehari olarak ayralır · 

lar. S1nava glrmemlı veya 
muvaffak olmamıı bulunan· 
lar okula alınmıyacağı gi

bi, ücretli okur da alınmıya · 
calttar. 

Meseli in1Rnlar gittikçe 
daha fazla teker ylvorlllr. 

Sınava girmek fç fn aıağı
Hele Amerikalılar o kadar 

dakt ıartları haiz olmak 

Kökköyden 

eti Hatice 
Ahmet 

Ayilem ır 

daya bağh ıı.ıağıdaki evrak · 
la yapılır, 

Diplomft ve hüviyet cüz· 
danları aııılları, 

• 
6 dane 4,S X 6 boyunda 

fotoğraf, 

Aıı kağıdı. 

Seçme smavmm yapılaca
ğı yer ve zaman: çok ıeker ylyorlarmı~ ki, lazımdır: 

adam baıına senede 56 kilo Seçme sınavı aynı zaman_ 
A Y aıı 25 den büyük 

dü§üyor Ondan sonra İngl · ' olmamak. f da Ankarada Styasal Bilgi ler 

lizler geliyor; senede 46 ki B _ Lise mezunu olmak okuluoda ve İıtanbulda · 
lo . Üçüocl'ı Belçlkahlar; 28• ve olgunluk imtıhanmı ver · ' Yüktıek Öğretmen oklunda 
dördüncü Alnıonlar; 26 be 

miı bulunmak, 
ılncl de fran11zlar; 25 kilo 

C - S.hhatının tahsile Değıımtven bir şey varsa 
o da et ıarflyatıdır yalnız ve mt'cburi hizmete milıait 
yenilen etin clnııi değıımıı· bulunduğu idarenin göıtere· 

raporlle tir Eskiden 11ğır eti fazla ceğl btr haste.hane 

yiyen memleketle r ~imdi l ubit olmak. 
onu bırakıp koyun ve domuz D - 1938 Y h mezunu 

-elini daha çok yiyorlar. I olmıyanlar için llıeden çık 
Buna rnukabll. dünya da ba- tıkdtın ıoora ne itle m~ıgul 

lık pek az yeniyor . H lbu olduğunu bildiren resmi v 
ki balık etı, içinde ıyod bu· ıika ve liseden çıktıkt&n 

1 k f d sonraki hareketlerinin dü-lunması itibari e, ço o.y a-
1 l ıd1r. Fo.kat, insanlar harıgt 

1 

rüstlüğüne dair bulundugu 

yemeği zaten f ayda11 için yerin r smi memurlarından 
yerler! Yiyecekte bizim 8 ra- I alınmıı bır hüsnühal var1tkau 

dıiımız lezzet ve ko\oy eldo ibraz etmek. 
etmek gibi ıathi ıartludır. 

Yalnız lnsrllizlerln bahk 

ıarftyah ba~kalarma n!ııbetie 

fazla : Adam baııne senede 
18 kilo düıüyor Amer ika 
da , Franıada ve Alrnenyada 

ise bir ld§I ıenede J O kilo 
)'emektedir. 

Yumurta da gittıkçe daha 

f azl yenilen bir gıda mad 
deıln i teıkıl etmektedir 
Frllnsada harpten evvel 

edam baıına 123 yumurta 
yenirken bugün bu rakam 

J 49 a çıkmıştır. İogllterede 
yumurta daha fazla yeniyor: 
Eskiden ftdarn baıına 149 
yumurta yerleımtı, ~imdi 172 
yumurta ylvorlar . 

Süt ve ıütten yapılan 

Müracaat yeri ve zamam: 
Okula girmek için kayıt 

zamana 25 ağuııtosta l:aılar 
ve 25 eylülde biter . Müra

caat olunacak yer Ankara 

da Siyasal Bllıııler oku1u 
direktörlüğü, İstaobulda Be· 

yl'lzltta Yüksek Öğretmen 
okulu direktörlüğüdür Mü

racaat bir iltıda ve bu isti 

en çok portakal ve rnuz 
yeniyor. 

Bu lstatistlklerl teıbit et 

t ı ktf'n sonra gıda komiteııi 

· ıu neticeye varıyor: 

yapılacaktır. 

~rçme unavı 

günlerde olacaktır: 

agağıdakl 

26 - 9 · 938 Pazartesi 

saat 8 ,30 da Türkçe kom · 

poı.tıyon ve edebiyat. 

26 9 938 Pazarteııi 

14,30 da Tarih 

27 9 938 Sah snat 
da Coğrafya 

27 9 938 Salı ııaat 

da Tttbiiye 

28 9 938 Ç ı~amba 
8 30 da Riyaziye. 

29 9 938 Perşembe 

8,30 do Felsefe. 

29 9 938 Perıembe 

14 30 da Ltıan. 

saat 

8,30 

14,30 

aaet 

ısa at 

Sınav netıcesl en ıoo ım 

tıhandan 8 gün sonra An· 

karada ve lstı..nbu lda yukarıda 

adı geçen oku\ binalarında 

ilan edilecektır Sınavda mu 

vaffak olanlar bu ıkl okul 

da hazır bulundurulacak ke 

faletoamc suretini ve beyan 

nameleri alıp bunlarm mua 
meleılnl yaphrmağa mec 

burdurlar . Kefaletname mu· 
ameleıt yapılmadıkça kati 

kayıt için okula müracaat 

edilemez. 

SAYFAı 3 

Balıkes "r Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l Pazarlığa bırakılan Bahker.tr Edremit } olunurı 

700 + 86 400 + 94 ncü kılometr~leri era mdalı t k1tmın 
tamiratı esar.iyeıı loın yapılme61 için ihale tarihinde tsteklıai 

çıkmadığmd n yine aynı ıera?t dairesinde yapılmak üzere 

28 temmuz 938 tnrlhlne tesadüf eden pertembe günü ıa
at 10 na k dar bjr ay zarfında pazarlıkla verilmeılne ka 
ram verılmiştlr . 

2 - Ke~lf bedeli 25,534 lira 38 kurut olan bu ite alt 
evrak şunl rdır: 

A. Ketlf hulasası fiat hordrosu , metraj cetvelleri ve 
malzeme gref ıklerL 

B - lfususi v e fenni tartnamelerle ekıtltme ıarota · 
mesi. 

C Mukavele örneği 

lıtlyenler bu evrakı Vılayet D ımi Encümen kalemin
de veyn Nafia Müdüriyetinde görebllirler. 

3 - Paza rl ık la ih le Balakesirde hükumet dcıiresinde 
teıekkül edecek Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

lııtekliler Encümenin mutad toplantı günleri olan pa. 

zartesl, peroembe ve cumartesi günleri saat 1 O da Encii -
meoe müracaat ederler · 

4 - Eksiltmeye glrebilmtk için Nef a Vekalf'tinden 

938 yıh için ıılınmıı ve bu l§e girmeye ıa l ihlyet veren 
müteahhitlik veslkosmı ahraz etmeğe mecburciur. 

5 - Teminatı katlye bu baptaki tebliğat ahkamma 
tevfikan pazarlığı mütealcip ita edı rektJr . 

4 1 204 

Balya Belediye Riyasetinden: 
Aıağıda isimleri yazılı. eıhua olt evlerin matlı inhidam 

olduğu ve hayata umumiye üzerinde tehlikeli bulundukları 
anlaııldığından mezkur evlerdeki tehlıkenln 15 güo zarfın
da kaldırılması, aksı takdirde ' 'Beled ye yapı ve vollar ka
nunu,, mucibince muamele yapılacağı ilan olunur. 

1 Bo§nak Ratıt oğlu lalam 
2 Yeni pazar muhacirlerinden Mehmet. 

3 Çar.ak kaleli f a lk damadı kahveci Aziz. 

4 Erzıncanh Kamer oğlu Ahmet Çavuı. 
5 Ça lova köylü Rüstem karısı Ayte 
6 Erzlncanın Yaslmler köyünden Mehmd oğlu Sefer 

7 Kocaeli köylü Kara Hatice kızı Cemile. 

4 1 ~33 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinai Azami miktarı Rayıç bedeli Muvakkat teminah 
Kılo K . S L. K 

Kuru çayır otu 35000 2 25 59 00 

Yulaf 30000 6 00 135 00 

l Balıkesir vılayeti aygır depo undaki damız~ ık hay 
vanların bir senelik lhtıyaçlarından olan yul<arıda cinsi, 

ezemi m iktau. ray iç bedeli ve muvakkat temınadarı ya 
zılı iki kalem arzak 9 temmuz 938 tnrıhlnden itibaren 15 
gün müddetle açık e ksiltmeye çıkarıtmıttar. 

2 - İhale 25 temmuz 938 tarıhtne rastlayan pazartesi 
günü saat ) O dil vı liıyet konağında mÜlf'fekkil daimi en

cümen huzurunda yapılac'\l<tır. 

3 1 teklıl e r yukarıda yazıla muayyen vaktinde yüz -

de 7,5 n lsbetınde muvakknt teminatlarını malsandığına 
yatırdıklarına da ı r makbuzlarıle b lrll"de Encümene ve bu 
hur.usda dtıha l"vNl malümat almak ve ıartn~melert gör· 

mek istiyenler Encümen kalemine müracut ~debıltrler. 

4 ~ 1 - 217 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

ıeyleri de insanlar gittikçe 

dahıı fazla sevi yorlar. Sebze 
ve meyva dn g :ttikçe artan 
bir sarfiyat göstermekte dır. 

Bunda, ortaya yen i çıka· 

"1919 da ortaya çıkan 
yent gıda usulü birçok de 

ğlflkltklere ııebep olmuştur. 

Bu aradtı insanlar gıdaları · 

m, daha ziyade besleyici 

ıeylerden almağa baılamıı 
lardır". 

1 
Derslerin başlama zamanı: 

Derelerin 1938 1939 ders 

seneıl 17 Bırinclteırinde 

baılıyac ktır . 

l Açık ekıiltmeye lı:onulcn vllayf!t nafıa dairesine 
ald bir adet müteahhit ve Leş adet fen memuru ve oo beı 
adet mahruti amele çadm ki ~eman 21 adet çadır huıusı 
ıartnamede yazıldığı ebat ve evsafta yapılmak ve 21 

' temmuz 93.8 tarihine rastlıyım perıembe günü ıaat 10 da 
ıhale edılmek üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmu§tur 

rılan vitamin 

teılr! olduğu 

nazarıyesinln 

muhakkak. 

Sebze ve meyvadn inıanan 

baoka ıeyde bulamıyacağı 

vitamin gibi çok f avdalı bir 

ıey olduğu haber verilince 
insanlar buolarn çok dü~ 

müttür. 

Bunu lsbat eden bir ıey 
daha var: Vitaminin bllhaa· 
ıa domateste bol olduğu 

ııöylenmiyor mu ya, dünya

da domates ııufiyatı da o 

nisbette artmııtır Domates · 
le beraber gittfüçe çok ye 
niren şeyler nruında. bıUıns· 

ııa mıırul, k rnabahar, fa · 

11ul1e var. Meyvalardan da 

Balıkesir Vtlô.yet Daimi 
Encümeninden: 

1 . Açık ekıtltmede bulunan Bürhantyede muhuebel 
husuelye dairesi ittihaz edilecek olan Rum mektebinin ta· 

mirine istekli çıkmadığından ekııtltme müddeti 10 gün 
uzatılmııtır. 

2 - Ketif bedeli (1993) lira (81) kuruş, muvakkat te 
mlnah ( 149) lira (57) l<uruı, 

3 Bu ite alt .evrak ve keıtfname ıunlardır: 

A Eksiltme ıartnameıi, 
R Fenni şartname, 

C - Keıif cetveli. 

D - Bayındırlık tıleri gen~l ıartnamesf, 
lııtlycnler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde 

görebılır 

4 - ihale 25 Temmuz 938 gününe raallıyan pazarlc 
si günü ıaat ıO da vilayet makamında miiteıekkil Daimi 

2 - Bu çadırlar ı n muhammen l:ıedeli 1200 lira ve mu· 
vakkat teminatı 90 liradır 

3 - lhal~ hükümet kone~ında müteıekkıl daimi encü

meo tarafından }" & pılacağından isteklilerin thaie günü mu· 
ayyen vakitte muvakkat temloahnı malsandığma yatırdı · 

ima da ir makbuz ıeaed a veya ıayanı kabul banka mek
tubtle birlikte daimi encümene müracaat etmeleri 

4 - - Şartnameyı görmek ve bu hususta malumat al. 
mak lstlycnler daha evvel d~imi encümen kalemine veya 

Nafia Müdürlüğüne müracaatla görebilirler . 
4 l - 209 

Encümen huzurunda yap)lacaktır 

5 - isteklilerin yukarı'\:la yazılı gün ve saatte bu lıe 
girebileceklerine dnfr Nafıa MüdürlOğünden almmıı vesika 
ve muval kat teminatlarmı malııandığma yatırclıklarana da· 

lr makbuz veya banka rn<'ktuplarile enciimenl dR im iye 
mü.acaatları ilan olunur. 



SAYFA : 4 TORKDILI ZO TEMMUZ 1931 

Bahke ir Vilayet l~M\MMMM~~~~ı ı~M~~M~M~~MMI 

Daimi Encümeninden ı E M 1 L M A R O T l ı Rençberlere Mu1de ı 
1 - Ekıtltmeye konan ., Balıke.lr . Sındırıı yolunun 1 « ! Kaçırılmaz F 1 rsa t 1 

1 + 896 - 1 O + 950 ncl kı lometreier l araıındaki k11mın ~ ~ ~ 
tamiratı eıa.lyul olup 21 temmuz 938 tarıhlne raıtlayan 1 ~ ~ 
perıembe günü ıaet IO da ihalnı yapılmak üzere ı5 gün 

1
t; ~ 

müddetle ve kapalı zarf usulıle elnlltmeye lrnnulmuıtur. € ~ 
2 - Bu tamlratan keıtf bedeli ( 11814) lıra {75) kurut it, :1J; 

ve muYakkat teminatı \886)llra ( J J) lcuruıtur. i İli 
3 - Bu ite aid enak ıuolardır: ~ 
A Keıif huliı81ı, f tat bordroıu, metraj cetveli Ye '1 

malzeme grafikleri. 1 
8 - Huıuıi ve fenni ıartDameleı le ekılltme ıartname ~ 1 

ıl ve bayındırlık lılerl ıenel ıartnameal, i ...,... _._.. ~ 
C - Mukavelename örneil, Z.. I ~ 
ı.u~enler bu evrakı her 160 vlllyet daimi encümen urra. Kullenılmıı Ye bllihere tamir edılmı, ~ 

il leminde Teya nafıa dalreılnde ıörebtllrler. eıkt Trty6rlerdt>n Hkınınız. ~ 
... Jb le ı t el dd d 1 Q tt B 1 Menfaatiniz mücedded, 938 ıenesl malı, fabrika- 1 ., "<' • - a n ma e e yazı ı ı n ve ıaa e a ı· ,.< ~ 

k 1 b.ft.k-'" t k " d lll t d 1 i :ı. 1 t f nın orijinal ( asıl ) ambalajlı Trtyörlertnı l&ullanmak- .. -
eı r u ume ona5ın a v ye a m encunaen ara ın- ;11 

dan yapılacaktır. tır. l\ .. ~ _ ~. 

5 - lıteklllerln Nafia Vekaletinden 938 yılı için alın · '11 ~ -
mıı ve bu ı1e 1ırnıefe aalahtyet veren müteehhıthk veıt- DünytJnın en meşhur 2 parçalr 4 Bis ~ ~ ı1 
kuını ve ıayanı kabul müteahhtt1tk •Yrakını ve muvak EMiL MllROT hakiki ve 938 senesi ~ ~ (EMiL MAROT) MARKALI ~ 
kat teminatını malHndılına yatırdıiına da_ar makbuz .,eya mamü/afı Triyörlerini (Ekin Kalbur/arını) ~ ~ w 1 
ıayanı kabul banka mektuplarını 2890 numaralı kanunun '/ d. . 'ıl tf': BUGDA Y QALKALARI "JI 
32 ncl maddeıi ahki.m1na tevfikan zarflayarak ihale ıaa- fercı 1 e ınız. ~ it. ~ 
tinden bir ıaat eYvel Ylllyet datmi encümen retıhftne Bunl~r bütün T~tyarle~den, hatta eski Emtle Ma· _, ~ SAYIN MÜŞTERlLERlMlZE; 1 
makbuz mukabilinde vermlıl lazımdır. rot Trl7orlerlnden uıtündur. Hıçbır yabancı madde ~~ il, Yukarıda reımtnl gördüjünüz dOoyaoıo en m•ı 

6 P t d •-j ik l k b ı • dil kaçırmaz, gayet kullanıı 1 • ve ••ilamdır. J bur Ye maruf Rençberler •e Deilrmenctlerlmlz tara· - oı a a .,... .rec me er a u 1e mez. 
4-l -208 Toptan ve perakente satış yeri: ';ti fından tecrübe edalm•ı ve tanınmıf, Tüıkiyede bOyük 

B l k 
-P--T--T--1-~-,----- « B. N. KAZANCIYAN » ~ ralbet .,e taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 

Q l eSİT • 1. • 1. • t" i ayet marka Buiday Kalbur Makinelerini her ıene olduiu 

Mı'.nd'.J!rlüg"'ün -'en.• Ziraat makintltri evi 14-89 Tüntl caddtsi Galata. ıibt, bu mevaimde de ıatmaktayız. Resimde ıördiilü· 
u u aj İ s T A N B u L n6z tek parçala makinenin iki parçalıları da mevcut 1 

» olup ( 4, &, 6) numaralıları da 7anl her boyu Tardır . 
Kuruluı tarihi: 1889 ~ 

Senelık tahmin bedeli MuYakkat Telefon: 41888 it. Bu makineler büyük haaılatlı olup •t•iıda 16recell 

teminatı 1 Telıraf adresi : KAZANÇHAN lSTANBUL 1 nlz veçhlle piyasada meYcut makinelerin en fazla '11 
Lira Kr. Lira. Kr. ~ mal çıkaranıdır. Bu makineler mahıul• ( 9 ) k11ma ~ 

Balıkeılr - Çanakkale 1200 90 ~~~~~~~~~~~~ ayırır . Şöyle ki: Buidayı üçe, Arpayı üçe, Delfceyl 1 
· KepıOt 300 22 50 bire, Bakla ve Ot tohumlar1nı bire, Ot, Saman ve Taı 

• ~ ~ı;;!:~i~ :~g !: 75 , ........................ 11 pfarçalarını bire, ki ceman ( 9 ) k11ma ayarmıı olur. 
• •• -,, Cj). tatlarda bu mevsim için fevkalade t~nztlit yapılmıı· ;Jt 

Cihetleri 1enellk muhammen bedeller! ve muvakl&at •• FS M u J D E ! • •• it tır lıtenbuldakl flatlarden yüzde 20, 25 ckılk ,flata ~ 
teminatları yukarıda yazılı oto poıtaları 25-7.938 paHr il i ~ ıatmaktayız Bu kaçırılmaz bir fıraettır. Her halde ı'I 
teıl ıaat 16 da ihale edilmek üzere 15 ınn müddetle açık • 8TA o.,.rosu·· 8LERı· it. bu ele eeçm~z fırıatten fıttfad~ etaıeyl Rençberlui ~ 
ekılltmey~ konulmuıtur. Fazla izahat alm=k- v~ ı~rtoame . i PO . 'Wi; mlze, K.öylülerımize ve Buğday aıleri le me1aul o!an· '1J 
lerlnl gormek tıt17enlerln P. T. T. mudurlujune mii· it tara almalarını ve maktnelerlmlz.i btr d~fa da mata ~ 

İ;;:~:~:~---··••
1

•11~~=-- ULUS OTELiNDEN ı ı zamız:A~;::~:::N1:•~l;~I~;·;;· MiKTARI: 1 
1 H İ S A R 1 L 1 C A S 1 11 

K A l K A R I ~ Saatte yaptığı iş mik~~:2~, 5!o. 6~0 1 
RİGADIC kilo mahsul çalkar. 

Cıhett 

1 • Kükürtlü 11hcadır· ; ma ve Edremlde otobüa poıtaları kalkar ve akıam •1 flhmet 1,, ı·b h. C / f( d 1 • • l ları gelır . ve ra .ım .uma ı ar eşıer 
• Romatizma uesalr hastalıklara en birinci dtva- il Poıtalar karıılaklıdu it ~ Balıkt•ır: Çiuıci~er Çarşısı ı'-,o: 12 ].'# 
• dzr. Mıişlerllerlmden gördüğüm teveccühle ılıcamız • • lzmlr avtıoları için Bahl&eıire uğrayacak ıayan ml il it. Demirciler Çarşısı No: 63 ~ 

bu defa daha munlar.am bir lıalc gtılrilcniş ve •. Hflrlerlmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. lf ~ '11 
gt lecek hastaların lıer Lürlü iıtiralıatları temin Slt • Eıkt Diyunuumumlye otelt namlle maruf oteli bu • dr!~~~~~~~~~~~~ 

1
• tdllmlştir. Bilhassa otobüs vt araba yolları çok gıi· •• ker". .. Uluı Oteli,, tamıleaçhm Yeni mefruıat, muıam • •'l~:l.'l'l.'l.'l~:l.~.'l.'İ.'l.'l.'l.'l.t:l:l:l:l~:l ... 

ıtl ut düzgün yapılmıştır. • • ba ve mükemmel konforu haiz, temlzlıtı taaavvurun • \( " 
• • feYklnde ve flatları çok ehvendir. lıttrahatları temin li ~ .. . . . . yit 1 Banyo, haıuam dahil olduğu halde bir = = edilen müıtertlerlm, yol yorg~nluğunu otelimizde I "' Turkıye Cumhunyetı Zıraat Bankası ~ 

odanın aecelig-i yüz kuruQıur. • • bihakkın dinlendirecekur. • JIJ. ~ 
'-' " • • Ulus Oteh Müdürü • ,,;. Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası " 

li MOSTECIRI: • • Eıkt Telgraf Müdürü il 1IJ. Yurd İçin-'e 261 Şube 1/e al}·ans -,_ 
• Necip • • Febml Aılan • ~ uı v• ı ı ~ 
••••••••• •••••••••••••••• ••••..,.liil•1E•lflEl!lfSIEll!•t11t•.•• : Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
··-.1~~-~!!!~~l!!!!!!!!~l!~!!!!~~l!ffilmıı"~~ij~~!!!~~ı~]!~ıl'i~!!!~!ll~]!!~~!!~]!~~!~l~!!!!!~~~~!!!!~IW!IJ~!!ll!lijl!ffilB ; .m.

1
7:.: 

1

:~
1

:ü:
1

::·b~::~:: ~:~:;.kb·~:~:;~, b ... h mu· e 
·~ K A R ı• u z K u R ~· J = mlf•~~;.nız taaanuf •• kumbua heaaplauod• ık• .. ~ 
~ ! ~· ~ 1: lkrnmly<: Miklari: lkramlymiıı tutarı, ~ 

~ ..!!J ~ ADEDl LİRA. URA ~ 

K t • M .. ·- .ı. ı ıooo ıooo f' 
ı r a s ı y e a g a z a s ı !~ = 

1 
~~~1 ;~~ ~ 

ANAFAATALAR CADDESİNDEKİ f~ = 'ıo ıuo ıouo ~ 

I~ K A D R 1 u z K u R f = 
1 = ~~ ~~ :~~~ ~ "E:S-.ı: ~= . ,,;. 40 20 800 ~ 

=~ K ı r t a s i y e M a g"' a z a s ı ~= ~ ıoa . 6uuo ~ \ffe~ . .. A • • .. • • • {' 1IJ. Bu ikramiyeler Jıer uç ayda bir olmak üzere se· ~ 
53~ Eskı Hukumet caddesının açılması uzenne bu defa Paşacamı caddesınde Ba/Jk· ~= ~ nede dört dıfa bu miktar u,ze~inden kura ile tiağıtı · ~ 
{€~ hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~ " lacaktır ilk kı·ştde 1 Eytuı 938 dedir. ~ 
J ~~~ ~ 

-S~ /lradığınız her çeşit ktrfasiye levazımını en ucuz ve en iyi şekilde (Kadri Uz-~~ •l-l-l-Ji.Ji.Jj.Ji.Ji.l-l-"il-l-"il-l-l-l-l-l-11-11-"ifiJI i ,~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nd ô bulabilirsiniz. ~ Sahibi ve Baımubarrlrı : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 
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