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r 
Türk-Alman Ticaret Mu

ahedesi İmzalandı. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 3944 

Hatayda Kayıd Muamelesi Devam Ediyor. Türk-Alman 

Ticarıt muıhıdesi imza
landı. 

N vyork Sergisinde 
T ü r k Pavyonu .. Türk Listesine Rey Ve-

renler Tecavüze Uğruyor. Berlln, 26 (A.A.) - Ye
ni IGrk-Alman ticaret mu ·P 
ahedeıl dün burada lmsa
lanmııtır. 

Tiirk Pavyonunun En Faydalı 
Şekilde Tertibine Çalışılıyor. 

Rıy~aniyı civarında ~elinn ~azı sila~h Araplar reyle
rini serbest kullanan birçok ~imseleri tazyık etmeğe 

basladılar. Mutecavizlnin bir ~ısını yak landı. 

Antakyadan Blru Görünıiş 
Antakya, 26 ( A.A. ) - ' zı1arı yakalaomıılar ve teıhlr 

Kayıt itleri büyük bir lntl. edllmlılerdlr. 

zam ve ıüt«in ıçtnde devam Haytada Araplar, Yahudi dük-
etmektedır. kanlarım bile ateşe vermeğe 

Dün Reyhaniye ci varın· başladılar. 
dakı bir çiftlık; Halebln Ha · 

Hayfa, 26 {AA.) Dün 
rnam ve Harem nahiye!.- . 

--~-- r- ~· • 

rlnden gelen on beı sllabh banın huıul e g!tlrdifl pantk 
Arap tarahndan taarruza havaıı d~vam f'tmektedtr. 

uframıı ve çlfllk ıahlblnl Atıian bomba ile ölen 

Jaralamıılardu. lerln ıay111, ilk tahminler 

Bu Araplar bundan ıon· hi l afına olarak altmııa var 

'' Şarki Ayrancı köyüne de mıthr. 
tecavüz ederek alet açmıılar Araplar mukabele! bllml 
•e bu köy yolu üzerinde ıil olarak 'ı: ahudılere ald 

lGrk lııteılne rey vermlı olan dükkanlara Alet vermlıler, 
bazı Arapları dövmüılerdlr. ve bunlardan <lördü ta 

Tekrar Ha lep hududunu mamen yanmııtır 
leçen bu çete efradının ba· Yahudilerin nakıl vautaları 
~~===::~~====--'=====:;==~=======================-===== 

Bürhaniyede Spor Sa
hasına B a ş 1 a n d L • 
Yeni ıpor alanının tenaeli Va

limiz tarafından atıldı. 

il . 
llrfıanfyederı bır uörünıiş ve \'alimiz lJ Hthem Aykut 

bir temel atma /öreninde . 
( Yazıtı ikincl ıa1fada ) 

devrllmlf, umumi müoa· 
kalat ve muhaberet fnkıtaa 
uframıtlır 

Kudüı ve Hayfa clvann 
da bazı Yahudi çlflıklerl 
baskına uiramıılardır. 

Maraşal Çakmak 

Atatürke 
Tazimlerini 
Arzetti. 

İstanbul, 26 (A A.) - Ge· 

nel Kurmay Baıkam Mara· 

ıal Fevzi Çakmak bugün 

buraya gelmlt ve Ba§ve· 

kil B. Celal Bayar ile dığer 

zevat taraf1Ddan karıılan· 

mı ıtır 

Ağuıtotta merfyete gire· 
cek olan bu muahedey~ gö 
re bilumum Türkiye malları 
h l ç b t r k o n l e n j a n ai 
tabi olmaksızın serbeıtçe 

A lmanyaya idhal edlleb ıle
cekttr. 

Erzurumda 
,. 

imar Faaliyeti. 
Erzurum, 26 ( A A. ) -

Burada genit bir ımar faa · 
llyell vardır. 

Mektepler, hükumet ko· 
naklar1, ıehlrln elektrik ltl 
vesaire gibi halen üzerinde 
çalııılmakta olan 94 parÇa 
lnıaat vardır. 

Maraıal Fevzi, Çakm"k B. 
Celal Bayarla doğruca Dol· 

mabahçeye glderek Atatirke 

tazimlerini ve teftıı ıeya hat · 

Bunlar fçln v 1 1 i y e t 

huıuti ldareıt ile imar bir· 
lljl tarafından tahılı edil· 
mıt olan para yekunu 900 
bin liraya varmaktadır. 

Neuyorklan bir görünüş 

ları etraf ındakl 
arzetmtıtır . 

intibalarını 

Geçen yıl baılanan ııle 
rln mühim luımı ikmal 

edılmlıtır . 

30 Nisan 1939 da açıla · 

cak olan Nevyork Dünyı 
Serg11lnde, Türk Pavyonla 

Ç~k - ~Q\J~l M~~~lc;~l

n in H a il in e Doğru .. 
ilgilteıe ile fıansanın bıiuklaıı hal sekline Almanya 

dı muvafakat etti. 

rıom memlekete maddi, 
manevi - en faydalı ıek ıl
de tertibi yolundaki haz1r· 
İer Heyeti kararlyle kurul 
muı olan Vele aletler arası 

Komiıyon Genel Kurmay 
müme11lltnln de ltllraktyle 
top lantılarına ve çahımela· 
rıoa devam etmektedir. 

Sergide Amerika hükume 
ti tarafından verilmtı olan 
Pavyonumuza ilave olarak 
ayrıca bir "Site T6rk,, teal . 

Londra, 26 ~ Radyo ) -
lngılterenln Prağ ıefirt, Çe · 
koılovakya baıvekill Mtlan 
Hodzayı ziyaret etmtı ve 
Çekoıl ovakyadakl Südet Al
manlarmın metalibahndan 
çıkan ihtilaf an balli için in 
glltere ile Franıa araıında 
bir ıektl taaarlandıiıoı ve 
bu ıuretl halle, Almanyamn 
da muvafakat göıterdiğlnt 

btldirmlıttr · 
Londra, 26 (Radyo) -

Oeylt Telgraf gazeteılne gö· 
re, Hıtledn yaveri Kaplten 
Vıdman, bu hafta ıonunda 
tekrar buraya gelecek ve in 
glliz rıcahle konuıacak tır · 

Londra, 26 ( R&dyo ) -
Avam kaaıaraıının bugünkü 
celıe1inde, bazı ıaylavlar, 
Hltlerln yaveri Vıdrnaoın 
Londra ıe yııhatı hakkında 
hükumtlt~n iza h a t i ıtemlf 
lerdır . 

Haıvektl Nevll Ç~mberlayn 
bu huıusta cevap verme\< ten 

çekinmlttlr. 
.::>aylavlar, Çekoslovakya 

ıle Sudet A.lmıın\arı arasında 
ihUlaf hakkında da iZl'lhat 

lstemlı\erdlr. 
Baıvektl Nevıl Çember · 

lıiyn bu huıuata yann Avam 
Ke•naraundan mufa11Al be 
yanatta bulunacağını söyle

mlf, bütün Avrupa ıulhunu 
tebdtd eden bu ve buna 

benzer ihtilafların yakında 
halledileceğln · 

buluoduiunu 

beyan eylemtıur. 
ıt tekarr6r etmlt ve yine 
malum olduiu üzere 24 
temmuz 1939 un "Türk 
günü,, olarak kutlulanmaıı 1 

Loodra, 26 [Kadyo) - in· 
gilterenin Prai ıeflrl, bu· 
gün Çekoılovakya hariciye 
nezaretine giderek hariciye 
nazm Kroftayı ziyaret et 
mtı ve Südet Almanlarını 

allkadar eden yeni ıta
konuo, iyice ~edkik edilme · 
den neıredalmemeılol ve Çe 
koılovakya kabinesinin, fe· 
na aklıler yapacak olan her· 
hangl bir hareketten çekin -
erek dalma itılafperverane 

Almanyanın 

Londra elçisi Berline ~ôndü. 

hareket etmeılnl btldirmtı-
tlr. , 

Praf, 26 (Radyo) - Çe · ı 
koılovakya hükumeti Südet 
Almanlarıle çıkan ihtilafta 1 
müt" vı r hakem olarak L.ord 1 
Ruçtmanın hazır bulunması j 
hakkında İogiltere ta rafın · 1 
dan vukubulan teklıfi kabul 

eylemlttlr 

Berlın, ı6 (AA.) Al · 
manyamn Londradaki elçtıl 
Fon Dırkıen Almanyaya dön
mwıtür Mezuniyetini burada 
geçirecektir . Salahiyettar 
meh&flller, mumatleyhln Al· 
manyanm ne tarafında otu 
racağını turlh etmemek 

tedırlu. 

Fakat ıeflrln halihazırda 
Bayrötde bulunmakta olan 
Httler tarafındao davet olu 
nacağı muhakkakhr. 

Madrid, Tayare Hücu-· 
mu 1a Uğradı.. 

Şehire 400 den Fazla Obüs Düş 
tiJ. Bircok ölü Ve Yaralı Var. , 

Banelon, 26 (A.A ) -
Reımi tebliğ: Şark c.-pheıln· 

de hükumetçiler Frırnk.lıtl rln 

Beji yolundaki mevzilerle 
Salada tepesine karıı yap 
mıı o!dukları bütün taar 
ruzları püıkürtülm6ıtür . 

Etaramadurada Fraaklıt 

ler, Monlerüblyo mıntakan 
nı Sıyerro Kastueraya ve 
Kaatuera kasabasını iwga l 
etmtılerdlr. 

Düımanın tayarelerl San 
Fell Gutksalıı bombardıman 
etmııler ve birçok ktıinln ölü· 
adine 1ebebi1et ••rmttlerdlr 

mukarrer buluomuıtur. 
Reımi pavyonun dahili 

dekoraıyonu için açılmıt olan 
rnü1abakanı.n neticesi buıün· 
!erde ahnacaktu 
, .... 9.Mmi..-r••ı.a~...,1- __ ı,ııhn. 

ıa natlmlzin , memleketimizin 
rerek tarih, ıerek tabiat 
bakımından cazlbeılnl ıöı· 
teren turiltlk tmk&nlan te
barüz ettirilecektir. Muaz· 
zam ıergl ıahaaının en tılek 
yerinde ve lam merkezinde 
ayrılmıt olan ıahada lıe, 
ıatıı için blr "Site Türk,, 
kurulacaktır . Bu ıaha evvel · 
ce Amerikalılar tarafından 
kiraya verllmlt olduiu halde 
ıırf memleketimize bir ce· 
mile olmak için geri alınmıı 
ve muameleıl iptal edilerek 
Türk iyeye tahılı olunmuıtur. 

Burada halıcılık , çlntctltk , 
kakmacılık, teıbıbclhk Yeıa 

lre gibi unatlarla dtier kıy· 
metli eliti mamQlatının ıah · 

labıleceii gibi, münhaııran 
Türk yemeklerini ve Jçklle· 
rlnl bulunduracak bir lokan·· 
ta ve gazinonun kurulma11 
da mutaaavvcrdtr. 

Türk pav1onunun bir hu· 
ıuılyetl de, eııtz tarihi eser· 
leri de ihtiva edecek olma11-
dır ~ tıltür Bakanlıiı bu hu-
ıuıta esaslı faaliyete geçmlı

tlr. 

Sergide, Amerlkaya ma
den so.tıılarımıza yar1yacak 
numünelerln de teıhlrl ve 
Eubank tarafından bu saha· 
da malumat verecek bir 
büronun kurulması da düıü 
nülüyor. Diğer taraftan Tfirk 
Tarih Kurumu da bu sahada 
üzerine terettüp eden mü· 
blm vazife1l lf a için fa ah· 
yete geçmlttlr. 

Bu huıuıta, Kurumun, 
Dolmabahçedekl muvaffak 
eserinden eerglde de dzami 
lıtıf ade ed&lecektir. 

Amerika lltiklaltnin 150 
ncl yıldönümü dolaylılle 
kurulmakta olan Nev1ork 
Dünya Seralıl ahı ay devam 
eclecekUr. 
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Okullara Girme Şartları: 
kaplıcaları .. v. • gibt mev 
zular üz.erinde yepılobllecek 
oİan bu etütler §ahıl ara§ 
tırmalnr mahsulü ol rak re· 
sim, krokf, harita, grafik 
ve fotoğrafla lf ade!endirtle. 

cektlr·) 

~l==============================:::::=::==:== 
le Ri • B le il Gazi Orta Muall ·m Mektebi 

Ve Terbiye 
l - Gazi Terblrye Eosll· 

tüsOnün Türkçe, Edebiyat, 
Pedagoji, Tar ıh Coğrafya, 
Tabliye, Rlyu:lye, Resim· 
it ve Beden Terblyeal tube· 

lerl vardır. 
2 - TürL·çe · Edebiyat, 

Pedagoji, Tarih · Coğrafya, 
Tabliye, Riyaziye tubelerl · 
nln tahall mOddetlert 6ktıer, 

resim · it tubeıenlo üç yıl
dır. 

(Beden terbiyeli ıubealntn 
tabııl müddeti ayrıca bildi 

rllecektır .} 
3 - Enstitüye talebe ola· 

rak girebilmek lçln: 
A) Türkiye Cumhuriyeti 

Tatandaıı olmek ( Yabancı 
talebe Kültür Bakanlıfınıo 
mO adeıtle kabul olunur.) 

8) öğretmen okulu veya 
olgunluk dlplomaıını haiz 
llıe mezun olmak (Pedagoji 
tuberloe, yalnız öğretmen 

okulu mezunu alınır.) 
c) 25 Yatından büyfik ol

mamak. (Yalnız Pedagoji 
ıubealne girmek iıtlyenler 
için Azami yaı kayıdı 30 
dur. ilk öğretmen okulu 
mezunu olan lıpekterler yaı 
kayldından müıtesnadır. 

O) Sağlam ve 11hhath ol 
mak (Pepelik, kekemelik, 
tam •alırlık, taıılık, topal
lak, çolaklık, kamburluk, 
ıtbı uzvi kuıurlarla, trahom 
ve verem gibi ıari ve müz 
mln haatalıklardan eallm 
nlm.k\ 
adevlnl yapmıı veya tam 
ehliyetname almıt bulun 
mak. (Pedagoji ıubealne gir · 
ılrmek için aakerhğt bitir 
mlı olmak ve en az • dört 
yıl öğretmenlik yapmıt ol -
mak) 

F) Müıabaka veya ıeçme 
imtihanlarında baıarı göster 
mek ıarttır. 

4 - Enıtltüye (Leyli) ve 
(Nıhari) olmak üzere iki ıe· 
kilde talebe alınır. 

A) Leylt olarak girmek 
tatlyenlerln mü1abaka imli · 
hanında kazanmaları oart
tlr. 

B) Llıe mezunları mecbu 
ri hizmetini b tlrmtı olan 
öğretmen okulu mezunları 
llköaretmen okuluna nt 
hart ol rak devam eder-

0ler. 

Ne~ riler: 
Nehari devam etmek lıtl

yenler 30 ağustos tarihine 

kadar doğrudan doğruya 

enstitü direktörlüğüne bir is
tida ile müracaat edecekler· 
dtr. Bu iıUda~a, ukeri du
rumun ve mecburi hlzmetln
bltlp bitmediği zlkroluna · 
eaktır. 

2 - Nehari devam et· 
mek lıllyenlerlo 1ayııı o fU· 
beye alınma11 te1bıt ed!len 
nehari talebe ıa5 modan f e.z· 
la olurıa bir ıeçme tmtiha · 
nı y pılac ktır Dera yı!ı ba
ıında Aokarada enıtllü bt 
naaında yapılac k olan bu 
imtihanın tarihi mOracaat 
etmıı olanlara ayrıca btldl· 
rllecektlr . 

5 - Enstitüye ıtrmek fs· 
Uyenler: 

A) Hangi okuldan mezun 
oldukların1, 

B) Enıtltüniin haoıl ıu· 

nstitüsü .. 
besine girmek htedfkleri · 

ot. 
C) Açık adreılerlnl 
Göst~rlr bir i&tlda ile bu· 

lundukları yerin kültür di· 
rektörlüğüne müracaat ede· 
ceklerdlr (Adres deilıtklığl 
derhal enstitü direktörlüğü · 
ne bidlrllmelidlr ) 

6 - lstıdBya ıu af ğıda· 
ki belgelerin ılııtırl1meıl la· 

zımdır. 
A) Lhe olgunluk veya 

ö~retmen okulu diploması· 
nın taallklt sureti. (Aslı gön· 

der il mi yecek tir .) 
B) Nufuı hüviyet cüzda

nının taıtlklt sureti (Aılı gön· 
derllmlyecekth) 

C) Örneğine uygun sıhhat 
raporu. ( 1 No. lu fit ıle 2 
No. lu fi§} 

O} Ôrneğloe uyıun 3 No. 
lu flı. Bu fiti yalnız Beden 
Terbiyesi ıubeslne girmek 
btlyenler ayrıca dolduracak. 

lardır. 
(Bu flılerln ihtiva ettlil 

suallere tam ve açık cevap 
verılmeltdır. Noksan bır kan· 
ların imtihan evrakı tedklk 
edllmlyecektır.) 

7 - Keıılm · lı ıubeslne 
girmek lıtlyeolerln, çalııtık
ları okullardan öğretmen lıe· 
ler, bağlı bulundukları kül· 
tür direktörlerinden Resim 
. lı denlne katıı iıtldat ve 
kabıliyetlerl bulunduğunu 
gösterir birer belge alıp fa· 

ttdalarına ılııtirmelerl lazım 

8 - Pedagoj i ıubeıl im· 
tlhonına girenlerin, ilk öğ • 
relim lspekterllğt vazifesi . 
nl yapıp yap mıyacakları 
ilk öğretim genel dırektör · 

lüğü ılclHerlne göre önceden 
enıtltüce teıblt ettirilerek 
muvafık cevap alınanların 
imtihan evrakı tedktk edile 
cektır. 

9 - Enstitüye leyli ola· 
rak girmek lıtıyenler için 
yapılacak müsabaka ve ne· 
harıl er için seçme imtihan· 

ları aıağıda gösterilen den· 
lerden yepıhr. 

Türkce - Edebiyat ıube · 
ıl için: Yeni bir metin üze
rinde izah - Llıelerln son 
sımf edebiyat ıubelerlnde 
okunan edebiyat tarihi ma
lumatı kompoztıyon. 

Pedagoji ıube 1 için: Ru· 
hlyat • Pedagoji - Pedago
ji tarihi umumi ve hu uıi 
tedrlı uıulü 

T rlh Coğrafya ıubesi 

için: Tarıh Coğrafya Soı 

yolojl - Yurdbtlglıl. 

Tabtiye ıubesl İçin: Hay· 
danat fizyoloji · Neb tat 
- Fizik • Kimya · Jeoloji. 

Rty8ziye ıubeıl için: Or· 
taokul ve liselerde oku· 
oan Hes p - Hendese Ce 
bir ve müıellesat. 

Resim · f ı ıubesl lçlo: 
A ) 24 X 32 büyüklüğünde 
ikisi renkli olmak üzere ta· 
biatten yapılmı§ dört resim. 

B) Cedvel, gönye, pergel 
a ı bı resim aletleri kullemla· 
rak çini mürekkebıle yapıl· 
mıı bir alet veya makina· 
nın reımt. 

C) Namzedin reldtgl ye 
rlo tarih, ekonomi veya 
umumi ıartlarllc llglll {(Q

çük bir etüd (Jzmlr incir ıh· 
racall, Eskltehtr tevı, Stvaı 

aarif • de po SaO) Bu ıubeye girmek is 
Uyenler yukarıda yaıılı re· 
simlerle etüdü ve 5 6 ncı 
maddelerde yazıh belgelerile 
birlikte en geç 10 eylüle 
kadar doğrudan doğruya 

"Ankara Gazi Terbiye Ens· 
tıtüıü direktörlüğüne,. gön 
derilecektlr . 

Müdür üklerine 
t yinler. 

B··rh 
hası 

ıy 

a B ş la nd • • 

Temel· 
Atıldı. 

e) Gönderilen resimlerle 
mahalli etüdün tedl<ikinden 
sonra muvaff aklyetl teshil 

edılerek Ankaraya çağml
mıt olanlarm Enıtıtüdc ya 
pılacak olan reıtm lmttha 
nında muvaffak ol malan 

ıarttır . 

Müıabakayı kazanamayan· 
ların resim ve etüdlerl geri 
gönderilmlyecektlr. 

Beden terbiyesi ıubesl için: 
insan teırth ve flzyolojlıl 

- Beden terblyeıl tarihi. 
a) Bu ıubeye çağmlmıı 

olanların 3 numaralı flıte 
zikrettikleri beden kabiliyet · 
terini haiz olup olmadıkları 
blrkere de enltitüde yokla · 
nacak ve kati kabul ondan 

ıoora olacaktır. 

b) Bu ıubeye çağmlmıı 
olanlartn Ankarada numüne 
haatahaneal ııhhi heyetince 
yapılacak muayenede sağlam 
çıkmaları §artlır. 

J O - Enıtitüye girme 
müaabaka lmtıhanları yapıl · 
dığı ııralarda ikmali bulu 
nan öğretmen okulu ve ltıe 
talebeleri de müsnbakaya, -
lerln (Müsabakad muvaf -
fak oldukları takdirde) ey· 
lul devresinde ikmallerini 
muvaff aklyetle vererek me 
zun bulunmaları tartlır. 

11 - Aynı zamanda iki 
ıubenln müıabaka imtihanı· 

nıı girilemez. Akıl takdirde 
imtihan evrakma bakılmaz 

(Nehariler de htldalarında 

ancak bir ıube zlkredebtlır
ler) 

12 - Müeıs baluıda mu
vaffak olmak o den yılı 
içinde Enstitüye kabul olun
mak hakkını verir. Mütea· 
k ip yıllar için bfr hak teı· 

kil etmf'z 
13 - Müsabakayı kaza 

oanla ra enstitüye gelmeleri 
tebliğ edildiğinde aıağıdakl 
bPlgelerl beraber getirecek 
lerdtr. 

1) Nüfüı hüviyet cüzda-
nınıo aılı 

2) Okul diplomasının aslı 
3) Çiçek a1ııı kağıdı. 

4) Maarif tetkllatına dair 
kanuouo 8 nci maddeılne 

göre noterlikçe tasdik edil 
mi§ teahhüt eoedl. 

5) Kayıt beyannamesi. 
6) 4,sxs büyük lüğünde 

8 tane fotofrnf . 
7) Öğretmenliği bırakıp 

gelenlerin kültür ve huausi 
muhBSebe dlrektörlükl rln 
den m aı, yol parası, teç· 
hızat bedeline ald bir borç 
ları olmadığına dair belge 

8) Öğretmen okulu me· 
zunlarmın henüz öğretmen
liğe baılamamıı bulunanları 
okulları idaresinden yol pa 
rnsı veaalr iltılkltklerl ol 
madığına dnlr belge alacak · 
!ardır. 

9) ÔAretmenUk y&pmıı 
olanların ner lerde ve ne 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Ankara, (Hususi) - Ma 
arif Vekaleti açık bulunan 
maarif müdürlüklerine ald 
tayin llıtestnt h zırlamııtn. 

Kararname Maarif Vekili B. 
Saffet Arıkanın Anl<araya 
gelmesini müteakip yükıek 
tasdike arzedtlmek üzere 
Batvekilete verilecektir. 

Yeni Spor Alanının 
Val·miz Tarafından 

Bürhanlye, ( Huıuıi ) -
Son yıllarda ıehlr planı tat· 
blk edtlmeğe baılandığın · 
danberl Bürhanlyenln muh 
telif yerlerinde değlıme)er 
göze çarpmaktadır. Bu ara· 
da eıkl futbol aahaıının bir 
kıamı da yola ve koruluğa 
hasredıleceitnden yeni bir 
spor alanına ihtiyaç haııl 
olmuı ve bu cihet göz önün· 
de tutularak geçen ıene 

planda ayrılan yerin etrafı · 
na bir metre yüksekliğinde 
dıvar çevirecek kadar taı 

getirtılmlt ve latif edtlmlıtır. 
Bu defa bu çalııma ıllılle 
sini devam ettirmek ve genç· 
lıkten daha iyi randman 
alınması için maddi imkan
lar hazırlanması düıünülmüı 
ve bu tıe '>ir an evvel glrl 
ıılmeıl yerinde bir kazanç 
Hyılarak kaymakam vekilt 
B. Sait Kökulın da yardım 
ve teıvikl tle batarılma yo 
luna girtıılmtıtır. 

= 

Bu kararname ile açık bu· 
)unao Balıke lr m arif mO· 
dürlüğüne btr asil tayla edl· 
lecPil gibi, münhal diğer 
maarif müdürlükleri de ta · 
mamen kapahlmıe buluna· 

cakhr. 

s·r Sanat 
Konseri. 

arın 

Alı:tam da Halkevlode B. 
Hakkı Arat tarafından bir 

konıer verilmlıtır . 

Sanatkarın çaldığı parça· 
lar hoperlörle de neıtredıl · 
mit ve alaka tle dln\enmlı· 

tir. 

Annesi Yara
lanan Gencin 

\lalıası. 
Savaıtepeoln Sarıbeyler 

köyünden Mehmet oğlu lı
--- •• N.ııaa atlında bir thti· 
yar kadını yaralamııtır. 

Nefiıeoln oğlu Ahmet, an 
oeıfntn uğradığı bu tec uü • 
ze fevkalade slnlrlenmlı ve 
derhal lsmalli bulmuıtur . iki 
kiti arasında baı\ıyan mü· 
nakaıa çabucl\k büyümüı, 

Ahmet ıopa ve bıçakla İs· 
m 111 nğır surette yaralamıı · 
tır . 

Yaralılar haıtahaneye ge· 
tlrllmlılerdtr. Vaka hakkında 
tahkikata baılaomııtır. 

Bir çocuk havuzda boğul~u 
Merkeze bağlı Küçükbos· 

tancı köyünden Halil kızı 
1 alla adında iki yaılaunda 
hir çocuk bahçede oynarken 
havuza dOtmüıtür. 

Bu 11rada bahçede klmıe 
bulunmadıiından evdekiler 
bir müddet sonra çocuğu 

aramağa baılamıılar, bu 
araıtırma esnaaında ha vuıa 
bakınca zavallı yavruyu bo
ğulmuı bir halde suda bul 

muılardır 

utlu bir evlenme töreni 
Vilayet Matbaası, mecmua 

ve kitap tılerl kıımı tertıp 
f ·fi 8 . Bürhan Koc1ıbıyıkoğ 
lu ile l vrindl eski belediye 
reisi B. lımatl kızı Bayan 
Emlnentn nikah meraılml 

dihı belediye dairesinde her 
iki tarafın dostları ve yakın 

lara arasında yapılmııtır. 
Gençleri tebrik eder, ea

adetler dileriz. 

Nişenf nmı 
Yine Vilayet Matbaası ve 

gazetemiz makinisti B. Bu 
rl Sanal tle Balyala 8 Süley 
man kızı Bayan Melıhanın 
nl an töreni dün her iki ta 
rafın yal ın1arı arasında ya 
pılmııtır. Tarafeynl kutlarız. 

Geçen hafta ilk temel ta· 
tını Valimiz H. Ethem A.y 
kut bizzat kendi eh ile koy 
muıtur. Törende valimiz 
Cumhuriyet hükumetinin bu 
·-- -- ... -•-L.-" ··=--., ···--
tatbik etmekte olduğu mo 
dern spor telakktleriol ve 
üzerinde tatblltl için hana· 
slyetle spor proğramını an 
latmıı ıpor ve medeniyet 
alanında dünyaya önderlik 
eden Türklerin Atatürk dev· 
rinde bu eski huletlerlol 
tekrar ve daha ıumullü ola· 
rak bellrteceklerlne dair 
olan bütün milletin sar111l 
maz imanına terceman ol· 
duğuou bıldlrerek 11k 11k 

alkııla keıtlen söylevleri so 
nunda bu ıpor alanının yu rd · 
dakl emıallerl gibi Bürhanl 
ye ve çevreıl ve dolayısı ile 
bütün milletimiz için hayır· 
lı ve faydalı olmuı temen 
nlılnde bulunmuıtur. Yapıya 

konacak vesikanın lmzıuııo 

dan ıonra ilk htın üzerine 
mala ~le tlk harç konulmuı 
tur. 

Bundan ıonra İdman· 
yurdunun 19 yıllık kısa bir 
tıulhçeıl yapılmıı 1 müe11!1le· 
rJ ve ferağatla çııl ı§an diğer 
mensupları minnetle amla-

rak bugün kendileri ebedi
yete karıııırak aramızdan 

llyrılan fakat hatıra ve ha
yalleri tle aramızda bulunan 
(Yurdlu) tarın aziz nıımla 
rıoı yad için bir daklko 
ıükür edılmııttr. 

Törene kalnlıalık bir halk 
ıelmtı. mebusumuz B. Meh 
met Cavit Emir de değerli 

alakalarını es•rgemlyerek 
merasime ıvttr k etml lerdlr 

Mera imi müteakip be· 
ledlye parkınd htlrahat 
cdilmi11 bu esnada mevzuu 
bahis olan memleket tı\erl 

hakkında Valimiz ten vlr ve 
lrıatlarda buluomuılar ve 
öğleden son a kalabalık bir 
halk tarafından uğurlanmıı 

Araba ile Ka
ıra Götü-dını 

receklermiş. 
Çay mahalleatnden Meh· 

met otlu Ahmet, Abdul· 
lah oğlu Nuri ve ·ln&oü 
mahallesinden lbrahlm oilu 
Abdullahm, Ayıören mahal
leılnden Süleyman kızı 45 
yaılarında Fatma adındaki 
bir kadını, aralia ıle evine 
ıötürmek bahaneatle, fena 
makıatla kıra çıkardıkları 
iddia ve ııkayet olunduğun . 
dan yakalanmışlardır. 

Esrar icerken 
J • 

Yakalandı. 
Yıldırım mahallesinden la · 

mail Hakkı oğlu Kadri, 
eski belediye meydanında 
esrar içtiği görüldüğünden 

yakalanmııtır . 

12 Yaşındaki 
Çocukların 
Hırsızlığı. 

Sakarya mah lleslnden Nt· 
yazı oğlu Hüseyin ve llak· 
kıçavuı mahallealnden Ha. 
ıan oğlu Hüıeyln, Alt oğlu 
J\.11 Oıman adında bulunan 
12 yaııoda üç çocuk du· 
vardan atlamak ıurettle ıa· 

bık posta · telgraf müdürü 
B. Fehmioln evine glrmıı!er
dir. Çocuklar evden bir el 
kantarı, bir çakı, iki albüm 
ve bir elektrik feneri çala· 
rak kaçmıılaua da yakalan· 
mıılardır. 

TTsın DL RADYOSU L 
27-Temmuz-1938 Çarşamba 
· Öğle neıriyatı: 

14 30: Plakla Türk muel· 
kisi. 14 50: Havadis. ıs.os: 
Plakla Türk muılklıi. l 5.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

Akıam neıriyah~ 

18 30: Plakla dans muei· 
kiti. 19 20: Konferanı: ~ 
dıköy Halkevl namına: N11 
hid Celal Toker ( Söz ıöf. 

lemek sanatı). 19 55: Bor•' 
haberleri. 20: Granvlç rasad 
hanesinden naklen saıı1 

ayarı. Nıhal A11m ve ark&' 
daıları tarafından Türk aııJ 
sıkısı (Yegah, Hicaz) 20 -iO: 
Hava raporu. 20.43 Öct1e' 
Rıza Dojrul taraf ıoda" 
Arapca söylev. 21: S111J

1 

aynrı; Şan, BedrJye Tüzurı·· 
Stüdyo orkestrası ref akatıle· 
2 l .30: Tah in Karakut ~~ 
arkadaıları taraf mdan roo· 
muılklıl (Hicaz faslı) 22.1 ' 
Müzik, varyete: TepeblJ~: 
Belediye. bahçesinden rıa ,,e 
len. 22 50: Son haberler -ı· 

z;ı· 
ertesi güoUn proğrao:ıı 

Saat ayarı. 



27 TEMMUZ 1938 

Bir Kaç Satırla: 

Yıkım 
YAZAN 
Nihal Peııcap 

Maddi manada olsun, ma
nevi manada o1sun "Yıkmak, 
yıkılmak"dendtğl zaman hüzün 
duymak, kederlenmek lcaı: 

ederken, neden bilmem içim. 
de bu duyguların hiçbirini 
bulamam. Akılne gözümün 
önünde mamureler, genlt 
muntazam, iç açıcı meydan· 
lar, yüksek abideler .• K11a
ca büyük itler canlanır 

Kalabalık hal" kütlelerinin 
meydanları doldurduiunu, 
ordu ordu aekerlerln koıuıup 
kaynaıtığını görür gibi olu· 
rum. Her yıkılan ıeyln kar · 
flllnda az çok tatlıya kaçan 
sevince benzer bir heyecan 
duyar1m. Küçiiklüiümde pek 

• anlayamadıiım bu garip duy· 
ıuyu vahıı ve ürkek tabla. 
tıma yorardım Bugün anlı
yo~um lıl , hiçte öyle değil. .. 

* * * Ben, yeniden kurulan dinç 
btr mlllelln, harabeler üze
rine yükselmlt bir vatanın 
evladıyım Çocukluğumda 
gözlerim, kulaklarım yıkın· 

tıların tozları ve güıü ltüle· 

riyle dolu olarak ıeçtl. 
Oımanlı hanedaoıoın yı 

kılman, htlafeUn llgaaı , düı· 
tnanlar tarafından yıkılan, 

harap edilen ıeblrler, kan · 
balar ... Bütün bu yıkıntı la· 
rın yerine nelerin kaim ol· 
duğunun pek yakıodan ıahldt 
oluyordum Her harabenin 
Yerinde istek •e lnanııla 

Yepyeni bir mamure yükıe 
llyordu. Cumhuriyetin ilanı, 
laıklık ve bunları takip 
eden bir yığ n inkılaplar ..• 
Harap bir yurdun ıoosuz 
bir gayretle imarı ve bu 
imarın ttlraz götürmez ıem
bolü modern Ankara .. 

Batün teferrüatı ve tesir 
lerlle yıkılarak yerini "Türk
lük ve garplılak,, a bırakan 
bır ruh "Oımanlılık ve ıark
lılık . 

" 
Tamamen ortadan kalkan 

lkttsadi bir slyuet; "Herıe· 
YI dııardan alma . ,, 

Bunun yerini alan, mem· 
lekette yükıelen fabrika bo· 
c:alarınan ıaylslle gözlerimt
lln önüne serilen: "Kendi 
kendine yetme, , yolu . Baı 
lc:a btr tabirle: Köhne bir 
teJhnln yıktlııı , modern bir 
tejırn ı n kuruluıu . 

* * * Beı, altı aydır uukta bu-
lunduğum Balıkeslre on ıün 
evvel döndüaüm zaman hum · 
inalı btr f aaltyetle karııloı 
hm Yıllardır - mübalağa 
etmiyorum, cidden yıllardır -
•öıüoü ftltlp tahakkuk 
•ahıu1oa çıktığını göremedi 
~lrnız, memleketin en belli 
8 ılı caddelerinden birinin 

~eMıleUlmulne başlanmııtı . 
b er Yer yıkılmuı icap eden 

1 10aların enkazı, yıkım faa-
1!ell göze çarpıyordu Bu 

iOtij ~ f 1 h lt nuıte men i o on are-
et ve icraatın harımnda 

81111 müsbet hisleri duymak
tan kendimi alamadım . Her 
Yıkın b ın sonunda bir yapım 
ulınağa ahımı§ gözlerle 

~trnoun ve müıterı h, haya · 
'

11 kurduğum meydanları, 
tnuntaıam binaları lmr~ne
"'k ıeyrettım . 

TORKDILl SAYFAı 3 

Hukuk Sütunu: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
HUKUKİ BAHİSLER •. 

Gazi Orta Mu· 
allim Mektebi 
Ve terbiye Ens-

• • ! Köy ~atiplarine ve ~ôJ ~it bi olma~ istiyenlere: i 
-------~ • • 

Karının Hak Ve Vazifesi. i Vilayet Maka ından: i 
YAZAN: • • 

Avukat Kasım Sami Payll 
100-

titüsü. 
( lklncı Sayfanın Devamı ) 
kadar müddetle öğretmen· 

lık yaptıklarını göıterlr hız · 
met müddeti celveli. 

: J - Köy katipleri ı~·io vilayet merkezinde 1 - ağuı· i 
1 

:: toı 938 tarihinde baılamak ve 10 · •iuıloı tarihinde : 
bitmek üzere bir kura açılması kararlaıtırılmııtır. : 

: 2 - Kursa kanunen memur olmak ehliyetini haiz ~ 
: altın her vatandaı (Merkez ve kazalardan) ittlrak ede· İı 

Bundan evvelki maddede 
kocanın aile bırltğtne karıı 
olan hak ve vazifelerini gör
müıtük. 153 ncü maddede 
(karı, kocasının aile fımini 
taşır, kadın mütterek aaade 
ti temin hueusunda gücü 
yettiği kadar kocasının mu 
avln ve müıavirldlr, eve ka · 
dın bakar) ibareıl tle de ka 
danın hak ve vazifeleri göı 
terllmektedtr. 

Bu maddenin aile lımlne 

dair olan birinci fıkrası evli 
bulunan kadının ıahıi ahva· 
llnl ve 141 el madde daht 
boıanma ile ayrılan kadının 
ahvali ıahsiyeelnl beyan et
mektedir ki, bu hususa dair 
mezkur 141 net maddede taf 
atlata lazlme veril mit o\ · 
makla ot'aya milracaat bu· 
yurulmuını taV1lye ederim. 

Maddenin birinci fıkraıu, 

aile ismini taşıyabilir gibi, 
karının yed ilhtlyarına bara 
kılmakla muknyyet olmayıp 
taıır tabiri tle mutlakiyet 
ve tabiri diğerle vücup lf a 
de etmektedir. B.naenaleyh 
evlenen kadın , evlenm~zden 

evvel taııdığı aile ismi her 
ne olursa olsun muhakkak 
ıurette o ismi terkle koca 
nın aile iımlnl taıımak mec· 
buriyetlndedlr. Yalnız koca 
btr namı müıtearla tamo 
makta ise kocanın kullandı · 

ğı namı müstearı istimal ede· 
mez. Boıanmıı vukuunda 
141 net maddede gördOğü 

müz veçhlle evlenmezden 
evvelki aile lımtnl tekrar 
alır . 

Maddenin ikinci fıkrası 

bundan evvelki 151 n'cl 
maddede yazılı kocaya eıd 
hak ve vazifeler cümlesini 
karı hakkında d tekrarlan 
maktadır . Yalnız ıu kadar 
fark var ki o da 15 l ncl mad-

de aile yuvaaının refah ve 
saadetle idame esbabını l<a · 

rı ve kocaya müıtereken 

yükletmlşken ltbu 153 ncü 
madde bu vazife ile iptida 
kocayı ondan ıonra da karı 

nın müke-llef olduğunu izah 
ediyor Karının mükell~fiye 

ti lıe kocaıınıı muavenet ve 
icaba hal ve maslahata göre 
beyanı rey ve nulhattan 
ibarettir . Muavenet ise ko 
canm meslek ve ıanah ne 

ise, mesela bizde köylü ka 
dını tarlada çift süren ko 
cuıoa yemek götürmek, 

mahsulatın çapa ve orak 
zamanında filen kocuıoa 

yardım etmek olup bu da 
bllha11a köylü kadınlarımız · 

da tamamen temerküz et
mfı bir adet ve anane ol 
makla kanunun bu gibi tav· 
ılyeslne hacet kalmaksızın 

kendiliğinden icra edile gel· 
mektedir . Şehir kadınlarımı · 
za aeltnce ıeh i r askerleri 
ya ticaret veya sanat veya· 
but memuriyet veya ücretli 

ve arzu ile karıılayınız. Yı · 
kıma btlm•yenlcr, yapımdan 
dalma ml\hrum kalmağa 

mahkumdurlar . 
On beı yıldır yaptığımız, 

baıardığım1z köklü inkılap 

ların seyir ıeklinl ancak bu 
ıöriit tuh edebilir. 

bir vazlf e ve htzmetle itti · 
gal etmekte olduklarından 

kadınlar masada veya koca. 
ımıo tereyi 1anat ettiği bir 
mahalde veyahut fcrayl 
memuriyet ettiği daireye ge 
lerek yardımda bulunmal< 
bizde henüz aörülmemit 
ve adet halini almamıı ol· 
makla tehir kadınları bu gt
bt huıuaatta kocalarına mil· 
zaheret ve muavenette bulu· 
namıyorlar. 

Maahaza muavenet yalnız 
bu huıusa münhaaır olmayıp 
kocanın hah m6zayakaya 
düıtüfü bir anda karı kendi 
ıahsına ald bulunan servet 
ve varidatı tle de aile birli 
ğinin kep ettirdiği harç ve 
masrafa lttlrak etmek mec · 
burlyetlndedlr. 

Velhuıl kadın birllfin 

1 O ) Mecburi hizmetin 
bittiğine dair belııe 1 Yalnız 
neharilerden.] 

Kazananlara tebllğat ya 
pılırlceo kayıd beyannamesi 
ile taahhüt ıenedı suretleri 
gönderilecektir. Bu belgeler 
tamamlanmadıkça en&tltüye 
talebe kayıd ve kabul işi 
yapılmayacaktır. 

l 4 ) Kayıd muameleıl 

knltür dtrektörlüklerlnde 15 
aiustoı 1938 pazartesi gü· 
uQ [bugün dahil) ne kadar 
yapılacaktır. 

15 ) imtihanlar ıu ıünler 
de yapılacaktır: 

17 Ağustos 1938 çarıam· 
ba rünü (Türçe·Edeblyat ve 
Tarih Coğrafya ıubelerlne 
gireceklerin.) 

• •• 
: bilir. : 
: 3 Tedrleat vilayet konağında umumi mecltı : • • • : salonunda yapılacaktır . D.era zamanları, ıabahları (9 12) : 
: öilcden ıonra (3 5) eraaıdır . : 
: 4 - Kuna lttlrak edenlerin lmtıhanlerı vilayetçe : • • : teıkil edılecek bir heyet huzurunda yapılacak ve ehh : 
: yet gösterenlere ve.ilca verilecek ve münhalita tayinleri : 
• • • fcra kılınac&ktır . • • • • 5 - Kursa merkez kazaaıada müıtahdem köy kA • • • 
: tiplerinin tıtlraklerl mecburidir. : 
• • • 6 - K~y kltlplerlne mıntakalarına göre 37 5 buçuk • • • : liraya kadar ücret verilecektir : 
: 7 - Kursa lttlrak edecekler temmuz sonuna kadar : 
• • • merkez klSy bOroıuna müracaatla kayıtlar1nı yaptırma· • • • 
: lıdarlar. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

aaadd ve refahı ıttlimetl hu 
suıunda güç ve lcuvntlnln 
yeltfğl kad11r bedenen ve 
v611U mallyeıi ile mütena · 
alp bir ıekllde millen ve 
kuvvet akliye ve dereceyi 
zekaıı ntsbetlnde fikren ko· 
canın muavin ve müıavlr 

dır . 

18 Ağuıtoı 1938 perıembe 
günü [Rtyazlye ve tabliye 
oubelerlne gireceklerin 1 

Muhammen Bedeli MuvakkatT. 

Evin umuru dahtltveslntn 
tertip ve tanzimi kadına aid 
olmakla kadın evin müdü 
rüdür. 

Bazı ahvalde bu değlıe · 
bilir. Mesela koca ve karı 
evin har!clnde bir yerde ça· 
lıımak veyahut aralarında 
konuıup tekerrür ettlrdikle 
rl veçhlle kar1nıo ticaretle 
l~ıal etmeıl gibi hallerde 
karı ev tı 1 ile de metgul ola· 
mıyacağından ev umuruna 
bakmak kabiliyeti vana ko · 
ca bakar veya bir baıkuına 
bakhr1r. Bu gibi huıuaat 

hakkında karı ve koca ara-
sında mukarrer karar veç 
hlle amel olunur Bınaena · 
leyh ibaret kanuolyenin son 
cümlesi oları (eve kadın ba -
kar) kaydı kara ve koca ara 
smda müttehaz karara mü . 

19 Aiustoı 1938 cuma 
günü ( Pedagoji ve Beden 
terbivesl ıubelerfne girecek 
lerln] 

(İmtihanlara saat 9 da bat 
lanıp 14 te ıon verilecektir ] 

.layıp tasdikname 
Haz itan 938 tarihinde Ba · 

lıl~eslr ortaokulunun birinci 
sınıfından almıı olduium 
tudlknameDlt kaybettim. Bu 
kere yeoiılnt alacağımdan 

eıklslnln hükmü olmadığı 
ilin olunur. 

Bıllya maliye vezne 
dan Muıtafa oğlu 

Ahmet Rasim 

tr······················ .. i TÜRKDILI i 
• Pazartesinden baıka her : 
i ıün çıkar. Siyasal gazete •• ! 
: Y allığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 • : 
• 3 •• • Sayııı : • • 
• 1 • • Günü geçmlş sayı ar 25 • • • : kuruıtur. • 
: ADRES: : • • e11ır olamftz. : BALIKESlR TÜRKDlLI : 

- SONU VAR _ .. •••••••••••••••••••••• .. , 

Tüı·ki)Te Kızıl<ıy Ccıniye- 1 

Lira 

400 
4' )0 
400 
4CO 
400 
500 
500 
500 
400 

500 

1500 
200 

Numarası Mevkii 

Umurbey M. 71 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

b J 

73 

" .. 
.. 
.. 
• 
,, 

" 
Esld Hükumet 

caddesinde Ana· 
f artalar 

Kıuap Muıa 

adasında 

Cinsi 

Mağaza 

,, 
.. 
.. 
,, 

" 
,, 
.. 

Dükkan 

.. 

Abacılar içinde ,. 
74 Atatürk parkı Bahçe 

yanınd• (Sebze bahçeıl) 

L. K . 

30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 

37 50 

112 50 
15 00 

- ldarei hususiye akaratından temltken ıatahia çıka 
rılan yukarıda mevkii, numaraaı, muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat miktarları yazılı olan akar 15 gün mü. 
ddetle açık artırmaya çıkaralmııtır 

z - İhale bedeli peılnen tediye edilecektir. 
3 - İhaleleri 8 ağustos 938 ıüoüne rastlayan pazar 

test güoü hükumet konağında müteıekkll Daimi Encümen 
huzurunda yapılacağından lstekltler ihale günü muayyen 
vaktinde muvakkat temlnatlannı malaandığına yatırdığına 

dair makbuz veya ıayam kabu banka mektublle birlikte 
Daimi Encümene müracaat ederler. 

4 - isteklilerin ıartnamelerlnl görmek ve daha evvel 
malumat almak üzere Daimi Erıcümcn kalemlrıe müra
caatları ilan olunur. 

4 1 239 

ti Uıntııııi Merkezii1deı1: ı -8-1 k--. _P_T._T-."-.l"' 
flfyonkarahisar Maden Suyunun bir litre a l esır • • • v 1 ayet 

lik boş şişeleri (9) kuruştan geri a/Jnacaktu. Müdürlüğünden: 
Af yonkarahisar Maden Suyuna malısll.s boş şişelerin 

ucu: (falla şişecilere verilmemesi ve cunlyetimiz bayi 
ltrirıe yukarıda yazılı değer fiatla iade edilmesi sagrn 
lwl/\ımızdan rica olunur. 

YEŞiLLi CADDE:Sl Y AGCI VE BAYİ 

İsmail Odacıoğlu 

İhaleleri 25-7-938 pazarteıl günü mukarru olan Balı -
kealr-Kepıüt, Balıkesir - Çanakkale ve Balıkealr-Edre· 
mld oto postsları için on günde talip çıkmadığından 
4 8 938 perıembe günü saat 15 te ihaleleri yapılmak üze
re. on ıün temdit edılmtıttr. 

Tahplerin P . T . T. müdürlüğüne milracaatları . 

Devlet Demiryolları Üçii.ncü işletme MüdürliJğünden: 
Muhammen bedelleri ıle mtkdar, evsaf ve mahalleri aıağıda yazılı depolara bir sene zarfmda gelect'k kömür· 

lertn tahmil ve tahliye itleri 16-8-938 sah gün O hizalarında ya zıh ıeatlerde açık eksiltme usulü ile Balıkeatrde 3 ün
cü ııletme blnuında lhaleıi yapılacaktır 

Bu ffe girmek tstiyenlerlo hizalarında ıöıterilen muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika· 
lar ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince tıe glrmeğe manU kenuni halleri bulunmadığına dair beyannamelerlle 
aynı aün ve saatlerde komtıyon relalliine müracaatları llzımdır. 

Bu ite aid ıartnameler komlıyon merkezi ile Bandırma , Kütahya ve Tavııınh depolarında gorüleblltr. 

Deposu: 
Bahkeılr 

Bandırma 

Tavıanh 

Kütahya 

Tahmil ve tahliye edl · 
lecek kömür 
mlkdarı: 

4000 Ton 

4000 " 
J500 " 
1000 .. 

Beher ton tahmil 
tçln muhammen 

bedel: 
18 
17,5 
13 
16 

. 
Kuruı 

.. 
" .. 

Beher ton tahliye 
için muhammen 
bedel: 

14 Kuruı 
12,5 

" 
10 

" 
14 

" 

Muvakkat 
Tutarı teminat 
lira: lira: 
1280 96 
1200 90 
805 60,38 
300 22,50 

4 J 250 

İhale 
ıaatl: 

15 
15,30 

16 
16,30 



SAYFA : 4 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

t - Balıkeatr merkez okulları için mflbayaa edilecek 
105 ton 250 kilo odun J I ajuıtoı 938 tartblne raatlıyan 
perıembe gOnCl saat 10 da ihale edilmek üzere 15 gün 
milddetle açık ekılltmeye konulmuıtur . 

2 - Odunun beher klloıunuo muhammen bedeli btr 

kuruıtur. 

3 - İhale yukarıda birinci maddede yazılı ıün ve 

ıaatle vilayet makamında müteıekkll Daimi Encümen hu
zurunda yapılacaktır. lıtekltlerJn muvakkat teminatlarını 
malaandıiına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek 
tuplarlle muayyen vakitte Daimi Encümene müracaatları 

llln olunur. 

TORKDILI 

·-····--···---·········· • •• • 1 ~15r l\IUJDE!. 1 
! POSTA OTOBÜSLERİ 1 • • 

17 TEMMUZ t931 

4-t-246 1 • 
•••••••--•••••••• ••••••••ı• ULUS OTELİNDEN il -~ 
1 il • ~ 

H 1 s A R 1 L 1 c A s 1 ı·, K A L K A R 1 ! (EMiL MAAOT) MAAKALI 1 
• ·x 1 , , · iti • #t. BUGDA Y l"!ALKALARI ~ 

1 BluADIÇ H SAR ILCASI En Kuvvetli • .• Her sabah otelimizden Bursa, Çanakkale, Bandır· • ı Y 
Kükürtlü 11lhcadır· · lıl ma ve Edremlde otobüı poıtaları kalkar ve akıam 1 SAYIN MÜŞTERILERlMlZE; • .,. .ı ları gelir . 1 Yukarıda reamlni gördüiünüz diloyaoıo en meı· 

1 
Romatizma veıalr hastalıklauı t/1 birinci dtua. •I Poıtalar karıılıkladır ~ hur ve maruf Rençberler ve Oejırmenctlerımız tara-

dır. Muşterllerlmdtn 9ôrdü~ıi nı /cucn /ı lı ılıcamız fl'I lzmir avlzolan için Balıkealre uirıyacak aayıo mJ M il. frndao tecrübe edllmtı ve tanınmıı, Tüıld)'ede b6yük 
bu dtf a daha munla:am bir halt gtılrilmiş vı !I aafırlerimlze her zaman temiz yatak bulundurulur. • ~ .1 gelecek hastalarw lztr /ılrlü islirolıallan temin MI Eıkı Olyunuumumlye oteli namlle maruf oteli bu Si it. rajbet ve taraftar kazanmıı olan Emı Marot 

1 edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollan çok gu- •I• kere · 1Uluı Oteli., iımıle açtım Yenl mefruıat, muıam • ~ marka Bujday Kalbur Maktoelerinı he~ ıene _ol~uAu 
zel ve düzgun yapılmıştır. ıı• ba ve mükemmel konforu haiz, temlzlıil taaavvurun ı it. gabi, bu mevalmde de ıatmaktayız. Re11mde gorduiü· 

,• fevkinde ve (tatları çok ehvendir. lıtirabadarı temin 'f>ı nüz tek parçalı makinenin ikl parçalatan da mevcut 1 1 Banyo, hamam dahil olduğu halde bir =: edilen müıterılerlm, yol yor1ıunluğunu otelimizde 1 «
1 

olup l 4, 5, 6) numaralıları da yanı her bo1u vardır. 1 1 d 1 ..... · .. k ~ 

1 
blhakkan dinlendirecektir. • Bu makineler büyük huılath olup aıaitda ıörecejl 

o anın °ece ıgı vuz uruatur. m u o l M-d- .. 
t> •. " • luı te i u uru • ı naz veçhlle plyaaada mevcut makinelerin en fazla I 

• MÜST~CIRl : • • Eıkı Telgraf Müdürü Si mal çıkaranıdır. Bu makineler mahıul• ( 9 ) luıma 
• Necıp • & Fehmi Aılan • aymr Şöyle ki: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Oeltceyl 
............... •••• ••••• .............. •1t•lil!lfSll! IHI bire, Bakla ve Ot tohumlarını bire, Ot, Saman ve Taı 

1JJ11~m~nı1ın1ımımııııııınıııımınımıımmıııııı111mıııııı111ııımııım~nııım1ııııııııı~11mıııııı1111ııııııııı11~mııı111ıııııııııııınıııın11~Jııı11ıımıııııı111mııııııı1mıııııııı111nıımıııııımıı~ıııııııııııııııımooıııııımııııı111111 • ) ~:::ı:~:·~· ~ub• :: . ~: .:~:=~. ~:. ı ~dk:·:~:.~~~::: 'P· ~.~; · ~ 
= .. ıııınııı •..• ıtımı1ı , Jıt4ını1ı .. fdlllilıı .111ımıı ... 11ııııı11ı .. t11lllU1ı .. dellUttı:.1ı!llD111 . dllftll1ı .. t1llllll1ı .. 11UI •.. Ilı Jllllllhı. dllllhıa ... nw. ••.• !llllllı .. ıtPlllflıı ... ıtılllııı .ıllllhıı .ııllllllıı. ıtllllllıı . .ıtlllllh .. ıtlllRlıı . = b t 1 t b td' kı f l d - d 20 25 1 k f 
1§~ ~ ~ ır ı ao u a ıal aı ao yuz e , eaı ıı •ata 

~ K R ı• u z K u R ~· ~ satmaktayız Bu kflıçarılmaz bir fıraathr. Her h•lde 1J 5§'~ ~ it, bu ele eeçmez fırsattan istifade etmeyı Rençbcrlrrl ~ 
~~ ~ = ı mlze, Köylülerıwıze ve Buğday lflerile nıt: fgul o ' ao- ' 

=~ ~ - fô: lara almalarını ve makinelerimi:ıl bir defa da mağa 'il •• K t • ~ ~ #J! zomızda gôrmelerın.I ı .. aıye ~deriz. '! 
~~- 1 r a s 1 y e a g a z a s 1 ~-2 - ~ Mı\KINELERIN y ı\PIJGI iŞ MIKT ı\RI: ~ 
~1 ANAFAATALAR CADDESıNDEKİ \ 11 

~~ K A D R 1 U Z K U R t " 'i Saallt> yaptığı iş nıiktaı~:2~, 51~, ö~O ~ 
==.'"= =-== ~ kilo rn a lı :-; ul <;a l~at'. ~ 
~4 K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ~ ~ ·' · 
- · k H' k ·- ]~ flhn1et Vı· İbrahin1 Curna ı l\a deş/er ·[ a~- Es i t.i umet caddesinin açdn1ası üzerine bu defa P aşacan1i caddes inde Balık. ~-:.._ _ , .. r 1 

~ /{ ıl /;e ."iir: ~~wicıl r rcır ~ısı ,\ n: Ji ( 
tJ4 hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. . ~:. ,,,,. : 1c111 rcilt" ~- "r*11'1 .\ u: r;:; , 

§~ flradığınız her çeşit k1rtasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekJ/de (Kadri Uz-~-- ~ ..,;.>~ • .;.~ -~~--~~ ~~u- .. ~ ~ r. ~~ .. ~ 
. ' iJ kur Kırtasiyesi Mağazası) nd a bulabilir:, iniz . '! _ Sahi bi ve Haırnuharrlrı: Balıkf'sit l\'ıeLusu H. KARAN 
s= --
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