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r 
Türk - lran Hudud Komisyonu lran 

Delegeleri Dün Trabzona Geldi. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL l.l YI: 3923 

Par is Sefirimizle Fransa Hariciye Nazırı Arasında : Kral Karolun Seyahatı 
Ve Romen Gazeteleri: •• 

Hatay Meselesi Uzerinde Cereyan G ı P taya Şayan Bir 
Eden Müzakereler Neticelendi, Ve: Memleket: Türkiye·· 

"Balkanlar Ve Avrupa Sul-

ANLASMA HASIL OLDU. I lr~n hu At~:;:ı.!ı~r~yesine 
Hudu~ ~omisyonu dılege- c v az111 üçüncü sayfada > 

Erkanıharbiyeler Anlaşmasının da ıeri Trabzona aaldi. Bu Yll Adliye Binasının 
Bugün imzalanması Bekleniyor.. ;::~~~::· ~~1:::~ .. :!:: inşasına Başlanacak. 
Hıtıym dı~i11 ıe harici emniyeti Türkiye ile f ransa tarafmdan müıterıken temin 

ıdılıcık. Türk - f rınsız kuvrıtlari de Halayda müsavi sure ile ~ulunacak. 

lran deleaelerl dün ıelmlt · 

ler ve bugün Trabzooa ııt . 
mltlerdır. 

~--oe>~ cı---

Bındumıdı bir ilkokul yıptuılacık. Vıslf c1nır 
caddesi par~a döıınıcek. 

Pariı, 1 (A.A.) - · Bo,ük 
Elçimiz B. Süad Davazla Ha 
rlclye Na:ım B. Jorj Bone 
aruında Hatay meıel eıl 

(izerlnde ııeçen müzak~relH 
her noktadan tam b•r itilaf 
tle kati ıurelte neticelen · 
11>f9Ur. 

Buıün burada bu meıe· 

le Ozerlnde ıeff rlmlzle 
B. Bonenin matbuata be· 
Janatta bulunmaları bek · 
leıunekt.-dlr . 

· Parlı, 1 (Radyo) - Fran· 
•a Hariciye Nazm Jorj Bo
ne, dün 1 ürktye 1eftri H 
SGad Oavezı kabul etmlı ve 
uzun müddet Hatay mue
leıı etraf ıoda konutmuıtur 

Havas Ajanı•, iki d!vlet 
araıında tam btr fttlif hasıl 
olduiunu btldtrlyor. 

Parlı, 1 (AA) - ~avu 
aJanaı bildiriyor: 

Türkiye ile Franıa ara 
••nda yapılmakta olan mü • 
zakereler 1 - fkl taraf ara 
•ında doıtluk mua hedetl 
•lcdıne, 2 - Hatayın dahili 
•e harici emniyetinin Türkt 
Je ile Franıa tarafından 

llaGıtereken temini huıuıun· 
de btr ukeri anlaıma, 3 -
llaezkur anlatma ve Ha 
ta1da bulunacak Türk ve 

1 
F'rantız kuvvetlerinin mev j 
CUdunu müıavl olarak tea · 
bat eden bir protokol, 4 -
l'Grkıye ile Franıa manda· 
11 altındaki topraklardır. 

Hudud ve iyi komtuluk 
llıGtaaaebetlerl ile Türkiye -
F'ranaa Surfye tetrfkt mesa. 
1•1 lıuıuıunda bir dekolaru· 
1ona müncer olmuttur. 

Bu dekolaruyon aiti ay 
11Uiddetle mert olup icabın· 
da Yeniden alta ay m6ddetle 
te11adıt edilebilecektir. 

Antakya, 1 (A.A) - Bu· 
IGn lmza11 beklenen erki · 
11'harblyeler anlaımaa. ; Ge · 
~eral Hutzlngre henüz ma· 
611>at ıelmedlil için im · 
Zalanamamıthr, fakat bu
IGn imza edllmeıl bekleni · 
Jor. 

lıtanbul. 1 - Hataylılar, 
~er Yer askeri heyetimiz re
ı" Orgeneral A11m GilndOz· 
• lbeıal arkadaıtarını davet 
•t11ıelcte de•am ediyorlar. 

1:1.lls, llJafetler •ermekte 

Meksika da 

Sıddelli zelzele oldu. 
Parlı, l (Radyo) - Mek 

alkada Gerero havaliılode 

vukubulan zelzelenin, mü 

hım haaarata ıebeblJet ver

dlil haber ahnmaktadır . Mu 
habere vuıtalara tamamen 

keaildlilnden, kaç kitinin 
enkaz altında kalarak öldü · 

iü malüm delildir . 

Antakyadarı bir görünüş 
Japon Hükumet K.onafiı 

Bu 111 vıl&,etin muhtelif huıuıl biitcede me•cut ı.,.-
ve ordumuza karıı olan sev· 
glılnl ıeneraltmlzle arkadat 

larının ıahıında göıtermek 

tedirler. 
Antakya, 1 Halayın 

Bu Yıl 
Açılacak 
Ortaokullar 

Kültür Bakanlıiımn vlli
yetlerdekl okul ihtiyacı et· 
rafında ıenel lıpekterlere 

Japtardıiı tedklklerln netice 
leri bltmlttlr. İıpekterler tef
tltlerlne ald raporları Bakan 
lıfa vermlt bulunmaktadır. 

Bu yıl muhtelif vilayetlerde 
kurulacak yeni ortaokulla 
rın sayısı 40 kadardır. Hun 
lardan baıka ayrac.t her vi 
liyet idareleri tarafından 

da bir Jıl içinde ikmal edil · 
mek (izere bfrer llıe blnaıı 

v6cude ıetırilecektlr. 

Yapılan tedkiklere naza
ran ortaokul tbUyacı he· 
men hemen bellibath vlll 
yeder hariç olmak üzere 
diler vilayetlerde aynı dere· 
cededlr. 

En fazla itse ve ortaokul 
ihtiyacı olan vlllyellerln ba· 
tında lıtanbul, .Ankara, iz 
mir vilayetleri ıelmektedlr. 

Son yılda kültür bakanlafı 
dolu vlllyetlerlne de ebem· 
mtyet vermekte, bu yıl açı· 

lacak orta okulların mühim 
bir kısmını bu vilayet orta 
okulları t•tkil etmektedir. 

Kültür BakanlıAı genel lı 
pekterlerl aynı zamanda tef · 
uılerinde aıretmen ihtiyacı 

ve me•cut bulunan ölr•t· 

her tar"fmda ordumuzun H k l d 1 ' 1re 1"tı durdu. ver erin e imar tı erine bat at tabılıattle Bandırmada da 
gelmeıl aabıraızlak la bekle lanıcaktır. •Jnı tipte bir ilkokul btna11 
niyor Büyük c•ddelere tak· llankoY, 1 (A.A .) Sara Bu tılerden bir luımı taı- yaptıraıa".l."r. 
lar dıkildi . Halk, heyecanla nehrin feyezanı Japon ha · dikten gelen huıuıl muhue. Keza Jlne Bandırmada Y•· 
beklemektedır . rekatını ıekteye ufratmııt1r . 1 be bütceıine dahil olduiu pılacak Parti ve Halke•I bt· 

1 

gibi, dlier bir k11mı da doi· ~ası da yakında münalra. 

Den.ızc·ıı·ık Bayramı ou·· n rudan doiruya maliye büt- .a,a çıkarılacaklar. 
ceıloden alınacak tahılıatla mıır ltlır: .. 

S 
• 

1 
K 

1 
d yapılacaktır. Bu arada yeni g f 

ev ı n ç e ut an ı.. :~::~;~ ~7:=·~::;:db~:.:: 
Şehir barita11 bltmlttlr. 

Şehir pllnı da yakında ek· 
ılltmeye konacaktır. 

Vilayıtimiz sahillerinde deniz eğlenceleri tertip adil~i. 
deniz vasıtılın donatıldı. 

Barıdzrma l ~e Denizden Bir Görünüş 
Dnn Kaputaj bayramı idi 1 

Gece aldıiımız haberlerle 
denizcilik bayramının vili.· 
yetimizin sahillerinde Ban 
dırmada, 86rhanlyede, Edre 
mldde, AJvalak ve Erdekte 
biiyiik ıevinç ve tezahüratla 
kutlandıjı bıldlri l mektedir 

Bu münatebetle bütün de 
nlz vuıtaları bayraklarla do 
natalmıı, deniz yarıılan, ei 
lenceleri Japılmıt, Kaputaj 
baJramı ıevinç ve neıe için· 

menlerin kıdem zamları iti· 

ol de lncelemltlir 
Ortaokul öiretmenltiınde 
( Sonu ikinci ıa1f ada ) 

de ıeçmltlir. 

istanbuldaki tezahürat: 
lıtaobul, 1 ( Huıuıi) 

Kaputaj hayra mı bugftn bu· 
rada gündüz ve gece büyük 
tezahüratla kutlandı . 

86tün deniz vuıtalara re· 
ce e'ektrıklerle aydmlatılmıı · 
hr. 

Saat 11 de Takılm mey · 
danına toplanan denizciler 
Cumhuriyet abtde•lne aide 
rek çelenk koymutlardır . 

Gece Denlzbank tarafın· 

dan bir ziyafet verllmlt, 
yapılan deniz eğlen · 

celerl ıeç vakte kadar ıDr

müıtelr. 

k11a bir zamanda ikmal edı. 
lecelııtlr . 

Bu binanın ikmali için 
31,000 ltra kadar tahılıat da 
vtli.yet makamınca elde edil· 
mit bulunmaktadır. 

Eaaıen binanın mOhtm bir 
. k11mı yapılmıı olduiundao 
bu tabıl•attan bir k11au ar 
tacaktır. Bu artan k111mlar 
Jenlden yapılacak adUJe bl · 
naaının temel bafrlyatına •e 
temel duvarlarına da baıla · 

nıcaktar. 

Edremltte bu yıl ikmal 
edılecek ilk okuldan batka, 

Sındırıı, Bandırma ıo .. ıı 

na dahil bulunan V atıfçmar 

caddetlnln yeni hülnlmet iti
nası hizasından Kolordu çeı
meıine kaciar olan kıımınıa 
puke dötenmeıl de mOna· 
kasaya çıkarılmıttar . lhaleyl 
müteakip derhal faaltJete 
ıeçllecektlr. 

Hükftmet önGne yapılmak· 

ta olan b6J0k ha•uzun in· 
ıuı devam etmektedir. 

Bahçe çiçek tarhlarlle çe• · 
rllerek bura11 muntazam bir 
tekle ıokulacaktar. 

. . 

Tütün Ekimi Ve Satışı 
Nasll Yapılacak .. 

Mmııkıdı ihtiyaç nisbıtinda fınnl ıerıiti ~ıiz ınbırlır 
yıpılıcık. Tütünler bu ınbırlırdı muhafızı ı~i~cıktir. 

Bü1ilk Millet Mecllılnee 

bu ay içinde mlaakere •e 
kabul edılen yeni UlıUin ka· 
nunu, d6rt ay ıoara, yanf 
llkteırln ayında tatbik me• 
kllne konulacaktır. 

Yeni kanunla tDtfln zihra 
ve tüccarlara na bir çok fay· 
dalar ve kola1bldar temta 

edtlmlttlr. 
Kanun merlyete ıtrdtkten 

ıonra t6tün eklctlerl ~ok 
lıtlfada edeceklerdir. 

1 - TOtün ekimi ıerbeıt 
olan mıntakalarda tlUlne 
elverltll olmayan ırmak •• 
çay yataklarında, kıt mev· 

( Soau tkiDcl Mrf acla ) 
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Ecnebilerin V rd a Sey 
ahatı Kolaylaştınlac k. 
Giimrük Kolaylıklarını Göster

mek üzere Bir Broşür 
Hazırlandı. 

Yurda gelecek olan ecnebilerin, gümrük itlerinde ko
laylak ıörmelerl için Umum Müdürlükçe muhteltf lisanlarda 
bir broıür bastmlmııhr 

Broıür yurdumuza gelen 
ve yurdumuzdan giden yol · 
cuların gümrüklertmlzden 
ıümrük muamelelerini kolay · 
lakla )' aphrmalarını temin 
için yolculara gümrük veren, 
yasak olan, resimden muaf 
olan eıyalar ile Türk para-
11, dövizler ve tranılt, yol-
cular hakkanda mevzuatımız · 
dald hükümlerin eıaılı ıe· 

kilde buliıalarmı muhtevi 
bulunmaktadır. 

Yurdumuza gelen yolcu. 
lar, üzerlerfode ve bagajla 
rında bulunan muaf zati eı 
yalarlle beraber, gümr6k 
resmine veya tnhlıara tabi 
bQtü eıyalarmı gümrük me 
muruna dolru olarak beyan 
edeceklerdir. 

Yolcuların beyanları bili 
f ına Üzerlerinde veya bagaj · 
larındo çıkan gümrük reı 
mlae veya inhisara tabi eı 
ya muıadere olunacaktır. 

lnblıara tabi eıyaların 
baılıcaları broıürde ıöyle 11 
ralanmaktadır. 

lıplrto , lıplrtolu içkiler, 
tütün, allar ve ılğara, enft · 
ye, tömbeki, kibrit, çakmak 
ve çakmak taıı. tuz ve oyun, 
ılğara ve kopya kiğıtlar1, 

ftıek, saçma ve av malze 
meal. 

Bu eıyadan yolcu berabe 
rinde yurda ıokulabtlecek 
olanları 50 ıliara, 2D ılğar , 
50 ıram pipo, alız tütünü 
ve 10 gram enfiye, 50 yap 

rak ıtiara kaj1dı ve 2 kutu 
lcJbrltUr. Bu mlkdarlardan 
fazlası için btr kiloya kadar 
olanlardan inhisar reıml lle 
ıümrük reıml alınacaktır. 
Bir kilodan fazla olanlar 
yurda ıokulamıyacaktır. 

yanlarında getirdikleri kul · 
lanılmıı aletler. 

Türkiyeye gelen veya 
Türklyeden ecnebiye giden 
yolcular Türldyeye girmesi 
veya Türklyeden çıkmaııı ya
sak etyalarmı gümrük 
memuruna doğru olarak be
yan edeceklerdir . 

Akıl takdirde Üzerlerinde 
ve bagajlarmda meydana çı 
kacak bu türlü yasak etya 
muıadere edilmekle beraber 
lnymetlnfn beı mitli ağır 
para cezası da hükmoluna
caktır . 

Broıürde Türklyeye glr
meal yasak ola n maddelerin 
ha ılıcası: 

Uyutturucu maddeler, ıl 
liblar, kambiyo ldareıtndeo 
müsaadesiz 25 liradan f azlll 
Türk kağıt ve gümüı para11 
ve tedavülden kaldırılmıı 
eıkl gümüı paralar, kambi · 
yo idaresinden izinsiz Türk 
ve ecnebi esham ve tahvi 
lat ve kuponlar, piyango 
biletleridir. 

Yolcular kambiyodan lzln
ılz 25 liradan fazla Türk 
kağıt ve gümüı parası ve 
her nevi ecnebi parası ve 
tahvilat ve kuponlara, Türk 
ve ecnebi altın para11, aıa 
rıatıkayı yurd dııına çıka · 
ramıyacaklar, gelen yolcu · 
lar da gidenler gi 
denler gibi beraberlerindeki 
Türk para11 ve ecnebi döviz 
lerlni doiru olarak gümrü
ie blldıreceklerdlr . 

Türkiyeden tranılt geçen 
yolcular da bu muamelelere 
tabi ole caklardır 

Tereddüt edilen etya ile 
ılrmeıi veya çıkması yasak 
veya inhisara tabi broıürde 
yazılı olmıyan maddeler 
hakkında gümrüklerde mu · 
ayene yapılmadan önce iza
hat istenecektir. Yüz bin 
adet basılan broıürler yur · 

· dumuza gelen yolculara, ıe 
f aret ve konsoloıluklarımı · 
za dafıhlacakhr. 

___.. ............... .. 

f 

s 
ültür 

D ·rektörliiğü 
Vazifesi. 
Lhıe DJrektörü B. Vicdani 

Ataseven, görmekte olduğu 

Kültür Direktörlüğü veka · 
letlnden meıgullyett dolayl -
siyle ayrılmııtır. 

DJrektörlük vekaleti dün· 
den itibaren ilköğretim Is· 
pekterlerlnden 8 . Sırrı Oy · 
mak tarafından deruhte edıl
mlıttr . 

Ankarada Mutlu Bir 
Evlenme Töreni. 
Merhum Müıtecaplıoğlu 

8. Kemalin kızı, Büyük Mil 
let Meclisi Evrak Müdürü 
8. Mvzafferlo hemılrul, ga · 
zetemlz sahibi ve baımu · 
harrirl mebuılarımızdan 8. 
Hayrettin Karanın yeğeni 

Bayan Talia ile İktisat Ve 
kaletl liman ıılert umum 
müdürlük mümeyyfzl B. Ke · 
rlmtn evlenme töreninin 
Ankara belediye salonun· 
da her iki tarafm akraba 
ve doıtlar1, ve Ankarada 
bulunan Bahkeıtrltlerln huzu· 
rile icra edlldığınl memnu
niyetle haber aldık . 

Yeni evlileri tebrik eder, 
saadet ve refah dileriz. 

-··-
8. Rahmi Selçuk 

Mebuılarımızdao B. Rah 
mi Selçuk dün Aokaradan 
gelmlt ve akıam treni le Su· 
ııığır l ığa geçmtıtlr. 

Sı~~iyede bir tayin. 
Bandırma hükumet dok· 

toru B Emin Eıat Sağun 
terfian Van sıhhiye müdür· 
lüğüne tayin edtlmiıtlr. 

-----'!lfiır---

70 lik kadının 
dayakla öldü
ğQ iddiası. 

Savaıtepeye bağlı Muh 
tan köyünde 71 yaıların 

da Ayte adında bir kadın 
bir gün önce ölmüıtür. ihtiyar 
kadının; bu köyden Hüıeyln 
oilu Şükrü adında biri ta 

Kullanılmıı ve kullanılma -
mıı zati etyalar, elblaeler, 
~ama11r, gömlek, çorap, 
mendil, kıravat, yakalık, 

ıapka, kundura gibi vQcuda 
taa lluk eden hazır ve dikil · 
mtı etyalardır. Bu etyalar 
mlkdar ve keyflytçe yolcu 
nun içtimai vaziyetine uy· 
gun olmak ıartlle ıümrük
ten muafen ıeçebtlecektlr . 

Diğer muaf eıya)ar bro 
türde ıöyle sıralanmaktadır: 
Yolculuk eanasında kuJlanıl. 
mai• mahıuı kapları açıl· 

Bu Yıl 
Acılacak .. 
Ortaokullar 

• rafından ıopa ile döğüldüiü 
ve bu yüzden öldüğü ba
zı ktmıeler tarafıodao ld· 
dia edilmııttr. (Baıarafı lktlocl sayfada) 

her yıl olduğu gibi , bu yı l 
da ihtiyaç fazla dır Fakat 
ilkokul öğretmenlerinden 
alınacak öğretmenlerden baı
ka ayrıca enstitü mezunu 
ve eylül devresinde !iniver · 

mıt ıeker ve tekerli madde 
ler ile bir ktloyu reçmiyen 
ve kapları açık olan ispir · 
tolu içkiler. 

Tu•alet ıular~ ve kolon 
yalardan ağızları açılmıt 
olarak birer kiloya kadarı, 

ıtri yattan baıka baıka clnı · 
lerde üç ti ıeıl; ( Bunlardan 
f az1aıı ispirto derecesine gö 
re inhisar resmi ve tarif esi 
mucibince gQmrük reıml alı · 
narak geçlrlltr) . 

Kullanılmıı küçük tipte 
iki fotofraf maklneıl ve yol 
esnasında kullanılmaia mah 
ıuı filim ve camları, bir 
kullaoılmıı portatif yazı ma 
ktnaaı ve üzerindeki ıerldl, 
kullaoılmıı bir ıramofon 

· maklnaıı (radyolar hariç) ve 
baıka baıka plakları , ıpor 
etyaıı (yolcunun kendi lıti 

m•lloe mahıuı olmalıdır . ) 
Fen ve sanat erbabı tle 

tıçtlerln 111natlarını icra için 

ailede açılacak olan muallim 
muavinliği imtihanı He bu 
ıhtlyaç karıılaoabilecektir. 
Mevcut tedbirler kaf ı gel · 
medlğl takdirde bütceye ko · 
nan tahslıatla bet yüze ya
kın yardımcı öğretmen alı · 
nackhr. 

Orta tedrisat kadroıundıto 
kıdem zammı görecek öğ· 
retmenlerln ıay111 350 ka · 
dardır . 

Menıelerl müıaid olan 
yardımcı öğretmenlerin eau 
kadroya ahnmaları hakkın 

da Bakanlığa yapılan mü 
racaatlarda orta öğretim di · 
rektörlüiü tarafından tedkık 
edilmektedir Sonuç tem 
muz içerisinde belit olacak -
tar . 

• 

Müddeiumumilikçe yapılan 
tahkikat sonunda; kadında, 
bu ıektlde öldüğüne dair bir 
vaziyet görülmedlilndeo 
Şükrü hakkında kanuni ta · 
kibat yapılmasına mahal 
olmadığına karar verilmlı 
tir . 

Bölge 
Atletizm 
Secmeleri. ... 

Bölge atletizm ıeçme mü 
aabakalarma bugün de Gene 
ral Alt Hikmet stadında de 
vam edilecektir . Saat 15 de 
baılanacak olan müsabaka · 
lar liıanıılyc edtlmıı atletlerle, 
12 - 17 yaıları araaındakl kız 

•e erke k atletler aruanda 
yapılacaktır . 

Derece nlar. lara muhtelif 
hediyeler verilecektir . 

' -İR HABERLERİ 
~~mm11-i 

İlk öğretim 
• 
lspekterleri 
Artırıldı. 

!tk öğretim lıpekterlerfnfn 
hazirandan tttbaren umumi 
muvazeneye geçtiğini ve ve 
kilette bir ispekterllk büro· 
ıuoun kurularak bütün lı· 

pekterlerln bu büroya baalla
nacağını yazmııtık. 

Haber aldığımıza göre Kül· 
tür Bakanlığı vlliyetlmb ilk 
tedrtaat lıpekterlerlnlo ade
dini dörtten beıe çıkarmıı· 

tar . 

Stajlyer olarak verilecek 
olan bır lıpekter büro itleri · 
le meşgul olacaktır. 

_.._... .................. _ 
Yazılı kağıt kul
lanılmıyacak. 
Baatmlmıt ve el ile yazıl· 

mıı kullaoılmıı kağıtların es· 
naf ve halk tarafandao kul
lanılml!•ının umumi aıhhat 
bakımından mahzurlu oldu
ğu kadar, menfi propağan
da gayesiyle hareket eden· 
lerln baıvurdukları bu va· 
ııtaların . menedllmeılnl te· 
mln için hükumet Kamuta. 
ya bir kanun projeıl ıevket· 
mfıtt. 

Dahiliye encümeol, mem
leketimizde çakan gazetele
rJn mutazarrır olmamaları

nı temin makaadlyle yurd 
gazetesinden y&pılacak kese 
kiğıdlarmı projenin ıumulü 

dairesinden çıkarmııtır . Adlı ye 
encümeni de dahiliye encü~ 
meninin bu kararına tıtırak 

etmlı ve keıe kağıtlaranJD 

aatıcılar tarafından kullanıl
ması ile btrltkte yapılması 

ve satılması fasıllarının da 
yasak olduğuna dair proje · 
ye yeni bir kayıd ilave et 
mittir . 

Adliye encümeni, kanuna 
aykırı hareket edenlere kar · 
tı tatbik edilecek ceza hü 
kümlertnt ağır görmüı , ıuç 
ile ceza arasında bir nlıbet 
gözeterek hafif para ceza
aının on lıraya kadar olma· 
alnı kabul etmlftlr . 

Kamutay ruznameılne alı 
nan projenin ıon ıeklinl ya · 
:zıyoruz: 

"Madde 1 - Yazılı ve 
basılı kitap ve defter yap 
rakları ıle kağıtlardan kese 
ve torba kağıdı yapılmaıı, 

ıatılmaaa ve bu gibi keae ve 
torba kağıdlarının satıcılar 

taraf indan kullanılması ya· 
aakhr. 

Reklam makıadlyle veya 
mağazanın isim ve mevkllnl 
göstermek üzere hususi ola 

rak yaptırılan yahud oeırl 

ruhsat almağa bafh matbu· 

alardan yapılmıı bulunan 
keıe ve torba kağıtları hak · 
kında yukarıdaki fıkra hük
mü tatbik olunmaz. 

Madde 2 - Rtrlncl mad 
dedeki memnuiyet htlif ına 
hareket edenlerden, tutula -
cak zabıt varakaları üzerine 
beledtye encümenlerfnce on 1 

liraya kadar hafif para ce · 
zaıa alınmasına karar veri 
lir ., 

Dükkandan 
çıkarmak için 
duvarı yıkmış. 

Börekçiler mahallesinden 
ıarraf Mehmet oğlu İbrahim, 
bakkal Ahmet oğlu Meh 
mede dört ıenedenberf kira 
ya vermekte olduğu dükka 
oını boıaltmaaını lstemııur . 

Bakkal, dük\cinı boıaltma· 

yınca sahibi dükkanın bir 
duvarıoı yıkarak Mehmedt 
bu suretle dııarıya çıkarmak 
lıtemfştlr. Bakkal, duvarın yı
kılmaalle mahnln zarara uğ 
radığı iddiasında bulunarak 
adliyeye müracaat etmlttlr. 

'ilGıı---

Zelzele oldu. 
Diln gece saat 4 ııralarJb · 

da ıehrlmlzde oldukça ıtd · 
detll bir zelzele olmuıtur. 

Sarsıntı hiçbir hasar yap
mamııtır. 

Tuz istiMaki artıyor. 
Tuz flatlarıoda, inhisar· 

lar tdareılnln yaptığı tenzil· 
lerle memleketimizde tuz 

iltthlikl mütemadiyen &rt • 
maktadır. Bılhuıa Karade· 

niz, Marmara mıntakalarıle, 
Trakya, Akdeotz ve Adalar-

denlzl mıntakalarının ihtiya
cını temin eden Çamaltı 

tuzlasının lsUhaalatını artırmak 
ihtiyacı duyulmuıtur Bu tuz 

ladan yalnız memleket için 
verilen tuz miktarı yılda 

54 000.000 kilodur. Bunun 
23 milyon kiloıu Karadeniz, 

16 milyon kilosu Akdeniz ve 
Adalardeotzl, 15 milyon ki 
loıu da Marmara ve illan 
bul mıotakaıına verilmekte· 
dır. Bundan baıka orta ve 
ıarki Anadolu ile bir kııım 
cenup vllayetlerlmlz dahili 
tuzlalardan ihtiyaçlarını te
min etmektedirler. 

lohharlar idare modern 
vesaitle çalııan Çama !tı tuz · 
laaında latihıalata artıracak 
ve tekemmül ettirecek ls1a
hata devam etmekle bera
ber memleket dahilinde' t 
tuzlaları da tılah etmekte · 
dır . Bu seneki luhlaarlar büt· 

Dursunbeyde 
Yeni Mektepler 

Yapılıyor. 
Duraunbey, 938.939 

Seneıl Duraunbey için ideta 
kültür ıeneal olmaktadır. Her 
gün bir köyde yeni bir mek
tebin temeltoln atıldığına 

göğsümüz kabararak ltltll"O· 

ruz 
107 Köyde kmk dökük bi

nalar içinde ıtmdlye kadar 
ancak dört mektep varken 
bugün bunlara beı yeni mek
tep daha ilaTe ediliyor. 

Bu suretle kazamu~ da kül
tür feyzlle aydınlanıyor . 

Bu buıuıta çalııan, uğra

ıan ve muvaffak olan ılııll 
makamları tebrik etmemek 
elden gelmez. 

l ISTAHIUL RADYOSU 1 

2 Temmuz 1338 Cumartesi 
Öğle neırlyah: 
12.30: Plakla Türk muıı

ııkt. 12.50: Havadfı. 13.05: 
Plakla TGrk muııktıf. 13. lS: 
Novolnlden naklen konser: 
M. Kemal ldarealnde orkeıt· 
ra. 

Akıam oeırlyah: 

18.30: Plakla danı musi
kisi. 19.15: Konf er anı: Prof. 

Salih Murad (Radyo deral.e· 
ri ) 19.55: Sona haber · 

lerl 20: Saat ayam Gren
vlç rasathanesinden naklen, 
2C.02: Belma ve arkadaıları 
tıuafından Türk muılktal ve 
halk ıarkıları 20.45: Hava 
r&poru 20.48: Ômer Rıza 
tarafından Arapça ıöy· 

le". 21: Necmeddln Rıza 

ve arkadaıları tarafından 

Türk musikisi ve halk ıar · 
kıları . 21.45: Orkeıtra. 22 15: 
Ajanı haberleri. 22.30: 
Plakla sololar, opera ye 

operet parçaları. 22.sO: 
Son haberler ve erteıl 16 
nün proğramı . 

r.eslne de yeniden bazı tuz· 
ların modern v~ıaitle teçhizi 
için tahsisat konulmuı bu 
lunmaktad1r. 

Tütün Ekimi Ve Satışı 
Nasıl Yapılacak .. 

ı Baı tarafı birinci aayfada) 
ılmlerlnde ıu altında kalan 
arazide, bataklıklar, kara 
ıuluklarda tütün ekilme
mesi için gümrük ve in 
htıarlar ve ziraat vekaletin · 
ce müş\ereken tedbir alına· 
caktır . 

2 - Ziraat ve lnhiaarlar 
vekaletleri tütüncü mınta

ka larda müıtereken fenni 
müeaaeaeler kuracaklar ve 
tütüocülüğün her bakımdan 
yükıelmest için müıtereken 

mesaide bulunacaklardır . 

3 - lslab çalıımalau ne 
tlceıfode elde edilen clnı ve 
makbul tohumlar ekicilere 
parasız olarak dağıtılacaktır. 

4 lnhtıarlar idaresi her 
ıene iri ffde yettıtlrmek ve 
Jyl denk yapmak için mü · 

aabakalar tertip edecekUr· 
milletinin, her ıahada dah• 

ziyade lokltaf ettiğini "e 
mühim vaztfeılnl ıf a etme1' 

üzere yükıeldlllni ıörmek · 
tir. 

Bu müsabakalarda kazarı•0 

çiftçilere maddi mükaf ati•' 

verilerek tütüncülerin IY1 

mahsul alma 11 ve mahıuJU · 

nü iyi hazırlaması teı"ilı 
edllmlı olacaktır. 

5 - Müıtahııl mmtak• 
larda kurulacak tüUin aıüe• · 

ıeaelerlode eklctlerle aılel• 
rlne bütün ekim ve bakıOll' 

na ald bllgıl~r nazari "e 
ameli usullerle lSiretllecek 
tir. 
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Hukuk Sütunu: Kral Karolun Seyahatı Ve Romen Gazeteleri: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Boşanma ile Ayrılan Kadının 
Ahvali Şahsiyesi 

YAZAN: 

Gıbtaya 
Memleket • • 

Şayan Bir 
Türkiye .. 

Avukat Kasım Sami Paulı ( C B 1 k 1 v A h A 
Evlenme ile ahvali ı•h•i·88 ki niki.h ve eulenme mut- 1 a an ar e vrupa Sul u ta-

yede tebeddül huıule ıeldlğl lak veya nlıbl butli'l aebep · t •• k T •• k " • B ı d 
ılbl, botanma ıle de ikinci lertnden btrlıl ile feahedıl- ur ur ıyesıne orç u ur .. 
bir değlııklık meydana geUr mit bulunursa ııte bu ıeb~p- '' 

:~;:n~:a~~d~ry~·1:;z~a~~n~~n ~:ı:::,~1rı~:a~e ~~~~:· ~;!: ((Biz Romenler, Türklerin idaresi ıllın~a yaşadığmuz zamanlarda onlarm bize gös-
ahvall tahıtyeılnl beyan edl· boıa~ma .ve~· vefat ıeb~p 1 terdikleri müsamahakirlınm minnet duynulanm elan mu~afaza etmekteyiz )) 
el olan 141 ncl maddeyi va lerl ıle lkıncı kocasmdao da 1 il H ' 
zetmtıtlr. Mezkth madde lıe ayrılarak bir üçüncü koca ile Bükreı. berrak olmadığı ıu 11ralarda hertey, çok ııkı bir yakın-
(boıanan kadın e\•lenme ile evlenir ve ondan da bu ıe· 1 Romen basını, Romanya bu tahkik keyfiyetinin müı· ı laımağa müıalt olarak de 
lktlıap ettlil ıaraltl muha. beplerden birisi Jle baıanar· kralı Majeıte 11 ncı Karo teına bir ehemmiyeti var · vam etmektedir Biz Romen 
faza eder. Şu kadar kt ev ıa tetıyacağı lıim hakkında lun, Türkiye Cumhurretıl dır - iyi vesıle olmuıtur lerJn, bugünkü Türklyeoin 
lenmeden evvel taııdıia ail.e baıka baıka uıul ve ahkim Eluelaoı Atatürk ile Boiaz· Her ~ey . yani, her iki me· hudutları lçcriıtode , Romen 
lımlnl tekrar alar. mevzu bulunmakla bunların da yaptığı görüımeden ve mlekettn çok iyi tavazzuh ekalllyetl yoktur. Türkiye Av 

Eter kadın evlenmenin birer misal tle ıöıterllmeal- Balkan turuna çıkan Bn. eden menfaatleri ve lıtlk rupuınm; Adrlyatlk eahllle· 
hini akdinde dul tdlyıe ken· ol faldelı buluyorum: Me· Sabiha Gökçenin Bükretl halde baıaöstermeıi muhte rine dayandığı zamanlarda, 
dl aile lımfnl taıımaaına bo- ıeli kız olerak evlenen Ta- zlyaretlndtn büyük bir ala mel tehlikeler . Romen ekalliyett vardı 
ıanma hGkmü ile bJrltkte htr Coıkunuo kızı bayan ka tle bahsetmektedir. Bü · Ôyle ki , Majeste 11 ncl Biz Makedonyalı Romen 
müıaade edllebtllr.) Bu mad· Naile coıkun Bahir demir tün gazeteler. bu görüıme Karol aile Ekselanı Gazi ler, Türklerin lda-
de bundan evvelki 126 ncı oğlu tle evlenmekle Bahir ve ziyaretin. iki doıt devlet araaında yapılan görüımeler, 1 reıt altında yatadığımız za. 
maddede yazılı (hüınü niye- Demlroilu lı'1llnl taıır, fa. beyninde mevcut eauılmaz uzun ıürmemlıtlr Uzatılma• mantarda, onların bize karıı 
tle evlenen kadın fethine kat Babtrdemlr oğlundan doıtluk bağlarının, daha ıına da ihtiyaç ha11l olma göıterdıkleri geoit müaaade· 
hükmedtlmit olta btle evlen · botanmakla tekrar kendlli · ziyade takvlyeıi için yeol mıthr . karlığın üzerimizde bıraktığı 
me ıle iktlHp ettiği vazlye nln aile lıml ol.,n Natle Coı· bir fıuat teoktl ettiğine it•· Zira . kartıhkh olarak iyi minnet duygu 1 arını ~lan mu 
ti muhafaza eder, fakat ev kun tımlnl latımağa mecbur ret ederek, Türkiye hakkın duyguyu ve dostluğu kalb · hafaza etmekteyiz Roman 
leomeden evvelki atle lımlnt dur. Çünlcü boıanma ıure . da büyük tezalaürat yap · lerlnde taııyanlar, birkaç yada, bir Türk ekaltlyettnlo 
tekrar alır) tbareelnl tekrar- ti ile ayrılmıı olduğu koca · maktadırlar. Nitekim 22 6 kelime tle anlaıabthrler . bulunduğu doirudur . Haki 
la maktadır. Kanunu mede ıınm lımlot taııyamaz Şa 938 tarihli "Uolvenul,, ga · Maliim btr darbımeeeli ıfa· ki teeuür duygularımızı ili · 
nlnln neırl tarihinde bizde yet kocasinın vefat dolayl zetesı "Güvenilen doıtluk,, de ettfil veçhlle, blrşey söy · ve etmek ıurettyle ıöyltye 
aile tıml mevcut değildi. ılyle dul kalr.ırak ikinci de · baılığı altında netrettlğl bir lemtyen bu kelimeler. lnıan· lım ki . Türkler, Anadoluya 
Kanunu medenlmlzln mehazı fa Nuri Yalçınkaya ile ~v makalede ezcümle ıöyle dl lara duygularına ıııztemek gidiyor ve hicret ediyor lar. 

olan lnlçre kanununun 149 ncu lenmlt ve bundan da talakla yor: için verilmııtır . Şunu da büyük bir memnu 
maddesınde mutlaka izdivaç· ayrılmıı bulunursa bayan "Majeate 11 ncl Karol, bu İki memleketin birbirleri · niyetle kaydetmeliyiz kf, 
la ıkttup ettlfi ıeralt ve Naile bu defa Nuri Yalçın· ayın 19 ncu pazar ıunu. ne karıı olan durumların" aralarına hoınulluzluiun gir· 
vaziyeti muhafaza eder, fa- kaya ile evlenmezden evvel Türkiye Cumhurrelıi Ekıe · akli ihtiyatı mur.lp olacak memeılne ve nehoı hadile 
kat mefeuh izdivacın akdi°' taııdait Bahir Demiroğlu lanı Atatürk ile btr gör6ıme ve onların takip ettikleri lere meydan verilmemeıioe 
den evvel taııdıiı aile lıml· adını taıtyabllir . llulfua bo yapmıtlır. beynelmtlel ılyaset yolunda itina eden Romen devletine 
nl tekrar alır. Evlendlfl va- ıanmadan mütevellit ayrılma Aynı pazar günü hava ve barıı ve iyi anlaıma ke 
kıt dul tdlyıe talik hükmün ile vefattan dolayı ayrılmak tarikiyle Bükrete ıelen, doıt itmeleri ile telhiı edilen 

de kendi aile lımlni tekrar ara11nda iıtm taıımak huıu · ve müttefık Cumhuriyetin müıterek proğramlarının 
almafa mezun kılınabilir. ıunda fark olduiu anlatılı . mümtaz batkanm manevi müdafaası için kullandıkları 
lbareıl kanunu medenimize yor. Bu hal tıe ancak ka · kızı Bn Sabiha Gökçenin, vaaıtalarda, gizlenecek ve 
aynen denecek derecede alın- danlara mahıuı olup gerek iyi bir teıadüf eıerl olarak aır teıkil edecek hlçbtr ıey -
ınıı ve blnaenale•h Avrupa · 126 ncı ve ıerek tıbu 141 ncl 1 lert yoktur, olmamııtır, ve ' payitaht ha kı, protokolu 
da ve bütün med~niyd ile- maddeler'n erkeklere tumü olamaz. Çünkü, bu iki dev mucip bir ıebep olmama11. 
IDiode olduju ıtbl her ıah lü yoktur. let reisinin ve salahiyettar 
ıın bir alle lımt mevcut ol· _ SONU VAR _ oa rağmen, Türkiye ve Ro hükümetlerinln, beynelmilel 
1Da11nın tabi , ve zaruri bu· manya ile bu iki memleket planda yaptıkları zorlBma 

---1111•ı;,---lunduiu cihetle bizde de ka- halkı araslnda mevcut ıaml- larda mezkur nokta tarın ta. 
bul edılmtı ve b~ndan son · Kurulması mi bağlara müatentd ruhi hakkuk ve takviyesi müıte-
ra da hükumetin emri kanu· bir ıempatl ile ıelamlamıı rek bir hedef tetktl etmek · 
ııu.ıne uubaeo •oyadı namı Memnu Olan tır. tedır. 
ile her aile kendlıloe hu C l Bu iki devlet ıefl arum- Yukarıda da hatırlattığı-
bır aile tıml bulmuı ve tak- • emiyef ~r • da Boğazda yapılan ıörOı- mız veçhlle. bu duyguyu 

IDıt ve oüfuıtakt künyeılne· Dahiliye Vekaletince ha melerde · füpheılz, mevzuu- büyük bir memnuniyetle 
de o veçhlte kayd ve teeçll 1 k ili ti ld dl k d t kll"I ı l. d zır anan e a ye ere a bash ettiğimiz aamlmi ve ay e me • m z azım ır. 

ettırmııttr. Şu halde k•nunu ni müeueaclerln idareıl hak eaflam münaaebat, yeniden Bu zorlamalar yoluna engel 
medeni fevıçre kanunundan k d ki ı. ı · ıh 1 1 k h b t ın a 111anun ay aely e. teyit edilmııttr. o aca iç lr maoi oma-
lkttbaa olunurken bu clhetde cemiyetler kanuou liylhaaı; dı~ı albl, bu zorlamaların 
d Bu yeni ve kendılJğlnden • • 
iitünülmilı ve kanunun gôı· dahiliye encümeni tarafın 

t aelen f ıuat, dahili rejimleri 
erdtfl bu ihtiyaç bu ıurel ' e dan birleıttrilerek "cemtyet

birbtrlnden fark11z olan Tür· 
teının edllmııtır. insanları ler kanunu,, adı altında tan 
b kiye ile Romanyayı ıiyaai 

lrbtrtnden ayrılan birer zlm edllmlttl. Bu kanun la· 
1 ve tktıeadi aahalarda hiçbir 
erı vanada bu lılmlerln le· ylhaaı adliye encümeni ta-lt ıeyln ayırmadığını. btlaklı, 
crrürü dolaylıtyle tefriki rafından tedkık edilm1t ve her ıeyln kendilerini yaklaı 

cıhaıta matlup olan gayeyi layihada bazı de~tıtklıkler 
tırdığı tahkikat - halihazırda . 

te11ıın edemlyeceğloden bu yapılmııtır . ki beynelmılel havanın pek 
elbet ancak ıoy1&dı ile Son tadile göre, layiha 
lniimkün olabilir. Bunun cemlyetın kuruluıu hakkında 
lçındtr ki aile lımt ıahııların kt umumi hOkümlerl ihtiva 
lefrtkınde ve cıhatı ealrede etmekte ve bunu memnu 
S>ek mühim ehemmiyeti ha· hükümler takip etmektedir. 
lı oldujunC'.lan vazıı kanun Memnu hükümler 9 ncu 
buna dair maddel mahıuıa maddede ıöyle anlatılmıı· 
•aıetmtıtir. Evet mevzuu hr: 
bahıımız olan 141 ncl madde- "Mevzu ve gayeleri ata· 
botanmadan ıonra kadının ğıda yazılı huıuıtara ait ol · 
1't•Jacajı aile lıminl ıölle· an cemiyetlerin teıkılt ya · 
tiJor Bir kadın evlcnccejl eaktır . 
"'kit ya hiç evlenmeden A) Devletin mülki bGtün· 
kıı olarak evlenir veyahut lüiftoü bozmıya çalııao , 
bırıocl kocaeının vefatı Oze- 8) Tetkllah eıaelye ka-
tine dul kalmakla dul olarak nuounun ikinci maddeılnde 
•ey• birinci koca11ndan bo· ya-ıılı dev!et rf'jlmloe aylım 
''•unek ıuretl ile keza dul makıat ve gaye güden, 
ollllak üzere evlenir. Veya C) Emniyet ve aeaytıe ve 
~illet koca11 ile aralarında· umumi ldaba ve ablika ve 

ıayeıl kanunlara uymıyan, 

D) Sfyaaal ve ulueal bir 
lığı bozan, 

E} Din, mezhep ve tart · 
kat esularına dayanan, 

F) Yerlilik ve yl\bancılık 
ııbı yurddaılar ara11ndM ay
kırılık uyandıran, 

G) Her ne ıektl ve nam 
altında oluna olıuo mınta 

kavi makeat güden ünvan 
taııyao, 

H) Aile, cemaat, ırk, clnı 

ve sınıf eıuına veya adına 

dayanan, 
1) Gtzll tutulan, gayesini 

ıaklıyan " 
Cemiyetlerin teıkili yaeak· 

hr. 

çarpmaama, mani letkıl et 
meılne ve f aallyet kuvvet · 
!erinin azalmasına ıebep 

olacak bir ihtilafın ve an· 
laımamazlığın ıö' geıl bile 
yoktur. 

Kamal Atatürkün enerjiıi 
ve anlayıılı ldareıt altında, 
ııptaya ıayao bir canlılık 

göıteren Türk devletine ve 
Türk milletine karıı Ro · 
menter. ıevlnç ve doetluk 
hiıleri beılemektedtrler. Ye· 
gine arzuları da, Türk 
aynı kati doıtluğu ve eaml · 
mi hl11tyah beelemektedir 
Eski bir Romen darbımeıelt 
ıöyle dlyo;: Kalpten kalbe 
ıevloçle, Bu darbımesel, Türk 
ler tle Romenlerin birbirleri 
nt tamamlamak huıuıundakl 
duygularına tamamlyle tela 
buk etmektedir Ztra vazı· 
yet hakkında · yapılaçak kı 
ta bir tetkik , katı olarak 
bu kabil teyitlere ve nikbin 

kanaatlere eevkeder. 
Bu ıuretle politik ıahada 

karıı Türkler kati ve sar11l 
maz bir aadakat göıtermlı· 

lerdtr . 

Türkiye tle Romanya, lk· 
tiaadi ıatiaöa da rekabet 
yapmayarak birbirlerini il· 

mam etmektedirler. iklim · 
lerlnln farklığı ve arazileri· 
nin teıekküllerl aayeıtnde 
mubteltf mahıulat yetiımek 
tedtr. Mübadele edilen bu 
mahıuller de. her iki devletin 
hakiki ihtiyaçlarına bir ce· 
vap teıkll etmektedir 

Binaenaleyh Boğazda ya · 
pılan aörüımeler, iki doıtun 
ve iki doıt millet müme111l
lerlnlo rörüımeıidlr ileri ki . 
ıl de. aralaranda mevcut 
itti( akın ve doıtluk bağları 
nın samimiyetini ve teıanü · 

dünü yeniden tetkike medar 
olan bu fanattan dolayı me· 
mnundurlar . Bu öyle bir it· 

Uf ak kı, kağıdın üzerini kap
lamadan evvel, her iki mil 
letıo ka·lblerlnl ve duygula 
rını kaplamıthr ,, 

" l<omenla ., aazeteal 
" Türk · Romen doıtlu 
gu ., batlığı altında net· 
rettlfi bir yazıda ezcümle 
ıöyle diyor: 

"Her zaman tekemmQI et 
tlrllmeıl icap eden diploma . 
tık münuebetler olacağı ıı 
bt, hiçbir ıeyln bozamıyaca· 
ğı beynelmilel bağlantılar 
da mevcuttur . 

Bizim Türkiye ile olan 
bailanhlanmız, hiçbir ıeyln 
bozamıyac•Aı ctoıindendır. 

Her zaman, hattl , Eflak •e 
Buldan beyliklerinin, Oı 

maoh imparatorluğunun ht · 
mayeıinde bulundukları eı· 

nada bile doet olan Türkiye 
ile Romanya, dalma hakiki 
ve ıamlml doıtluk htılerl ile 
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1 KI~~1!~~~E 1 
ıv.rAG-AZASI 1 1 Ana/ arialar Ccıddtıindtki 

1 Kadri Uzkur 1 
1 KJFfasiye Mağazası 1 
1 Bu defa Patacamt cad 1 
1 destnde Balıkhenı altın· 1 
1 daki büyiik beton mağa 1 1 zaya nakledilmtıtir . 1 
1 A rad~fınaz her çeııt kır- 1 
1 taıtye levazımını en ucuz 1 
1 ve en iyi ıekllde ( Kadri 1 
1 Uzkur Kırtasiye Maf azası ) 1 
1 nda bulablliulnfz. 1 

~-----------.111 
Vertar romam flimı ahmyor. 

Eski edebiyatın bir çok 

ıaheserlerl birer birer ftHme 

alındıktan ıonra, nihayet ıı 

ra "Verter,,e gelmlt bulu

nuyor. Hatta tlmdlye kadar 

naaıl o\duda çevrllmed6 dl· 

ye hayret etmek lazımdır. 

Çünkü Gö\eoin bu eteri, ha· 

kik aten filime alınacak de· 

recede mevzuu ıinemaya 

gelir bir romandır. 

Çevrllmlye batlanmıı olan 
filimde Verter rolünü Rııard 

Vilm, Şarlot rolünü de Anot 
Vernay oynuyor Fıltm Fran· 

sa da "Btrlnci Franıua,, ıtüd
yolarında çevrilmektedir. 

yekdtğerlne bağlı bulunmuı· 

(ardır Buğdanan büyük •OY

v o d a ı ı büyQk lıte
fanın. ağır zamanlarda Türk 

doıtluiuna müracaat edilme· 
ılne dair olan mathur vul· 

yetnameılnl derhatır edelim 
Beynelmilel hiç bir ılıtem 

olan lhlkan Aotantında Tür· 
kiye ile Romanya, dalma 

dost ve teıanüt hahnde bu· 
lunmu,lardır. Memleketlert-

mlz ara11nda ıhfillf ı muclp 
bir nokta yoktur. 

Bılaklı Türkiye ile Ro· 
manya, gerek kendi menfa. 

atlerinde ve ıerekıe müte· 
kabil menfaatlerde dalma 

blrbirleriot itmam etmııler· 
dlr. Slyaei, lktlıadl ve mali 

roünaaebetlcrlmlzde, müıkl

lita uframadığımız yeıane 

bir devlet vana, o da Tür
kiyedir. 

Balkanlarda ve Avrupada 
temin edilen ıulh , Gazi Ata · 

türkün, Türklyede yaptıiı 

inkılaplara borçludur. Ata· 

türkün yarattığı Türkiye 
Cumhuriyeti cenubu tarkl 

A vrupasmdakl lıttkrarın ha· 
kiki amilıdır . Türlıı:lyenlo ıon 

vaziyeti, bize kendlılol da· 
ha ziyade yaklaıtırmakta 
dır. T'1rk Romen bağlantı 
lara da, her gün daha ziya · 

de kuvvetlenmektedir. Onun 
için hOkümdarımızın, Türki

ye Cumhurrelıt He yaptıfı 

mülakat, beynelmilel ılya · 

ıette çok ehemmiyetlidir. 
Türk-Romen teırlklmeıal

ıi, Avrupa ıulhunun temini 

için Balkanlarda yeni bir 
merhaledir. Kral 11 net Ka· 

ro1 ile Baıkan Atatürkün 
ıörüımelerl , Avrupa ıulhuna 
hadim beynelmilel bir hldt
ıedlr . 

Tnrk - Romen doıtlufu, 
ittifakı ve te1rlklme1alıl, 

Avrupa ıulhuna hlamet et · 
mektedlr. 



SAYFA ; 4 TCRKDtLl Z TEMMUZ 1938 

~~~~i Bahkesir Vilayet Daimi ,t;ı:.~~ıW~~ 
1 Encümeninden: 'Bahçıvanlar Okusun 
1 1 - On bet gun müddetle açık ekıiltmeye konulan ~ Mahsullerinizin verimli ve çabuk )'elişme
~- iı; Balıkeatr merkezinde Ka1abey tik mektebine tll•eteo sini isterseniz tt·crü hf>)(lrindt> DHI\' ~ ffakJ)'f>l 
~ yapılacak pavyon tnıaah olup keıtf bedeli (4997) lıra (97) 
~ kuruı. muvakkat temtnat. <374) lıra (85) kuruıtur. ı ~a~anau " ~~s kimyevi Gübre,, lerinden 
'1J 2 -- Bu tıe aid keııfname ve evrak ıuolardır : ısufade t• dll ı lZ. 
~ A - Ekıtltme ıartnameei SARAÇLAR BAŞINDA 

ıl B - Fenni ıartname ~ Has.,an cu .. m~h Oğullan 
~ C - Mukavele örneil ~~~~~~@..@~ô!-·· · ~ ıa.@ 1 D - Metraj ve hullıat keıftye cedve' l • 'l'l."l 'l 'l "l ~ 'l 'l i "l 'l 'l. i 'l 'l 'l.i~i 'l-i 'l. 'l.• 

H - B.ayındırlık ıılerl genel ıartnameai llJ. Tü k" c h . . z· B .,. 1 lıtıyenler bu enakı Bahkeaır Nafia Müclürlüiünde veya J1J. r ıye Um Urlyetı ıraat ankası 'f* 
datml encümen kaleminde köreblltrler. 1IJ. Kapital: 100,000,000 Türk lirası "f* 

Dünyanın en meşhur 2 parça/J, .5 Bis 1 
Triyör/erden büyük miktarda mağazala- ı 
nmızda bulundurmaktayız. 

Bu Triyörler hiç bir yabancı madde • 
kaç1rmadan saatte 400 kilo tohum aylfa· I 
bilirler. 1 

« B. N. KAZA1"CİYAN » 'JI 
Ziraat makineleri evi 74- 89 1ünel caddt sl Galala. ~ 

İ S T A N B U I"' 
Kuruluı tarihi: 1889 

Telefon: 41888 
Telgraf adreıt : KAZANCHAN ISTANBUL 

neıredtleo reami bir latatlı 
Ukteo alıyoruz . Fakat ıon 

5 6 yıl zarfında gül bahçe 
leri 7 8 btn dekar kadar 
azalmııtır. Bunun ıebebl 

ıülyağı flatlarının düımeıt; 
pazar bulamamı ve &01 ye· 
rine daha karlı bazı ziraat 
mahsullerinin ekılmeye baı · 
lanm .. ıdır. Bundan bir müddet 

Sofya, - 15 Haziran -
16 Haziran Bulgar veli 
abdı Prenı Stmeon Tarnova 
kinin dolduğunun yıldönü . 

müdür. Bu miinasebetle ge 
nlf mtkyuta neırlyat yapıl
maktadır. Hükumetin organ
lığını yapan Dneı gazetesi, 
" Meıud hidiıe ,, den bab 
ıederken Bulgarlıtanın ağır 

evvel yine Hulgar gülcülü 
ve fakat kati surette aali ğüodeo bahsederken gülcü 
ha yOrüdüğünü ; btr çok ıa r · lük nam ve hesabına gülden 
ııntılar geçlrmlt bulunduAu daha karlı bir ı 1 olan nane 
nu ve artık bütün hastalıkla · cıltğin ink ııaf etmekte bu 
rı tedavi etmek azmiyle lunduAunu ztkretmlıllk 

3 - Ekılltme 9 Temmuz 938 tarihine rutlıyan cumar· = Yurd İçinde 26 l Şube Ve .fijans = 
teet 1 nnn eaat ıo de vtlayet makamında müt•ıekkıt en· "" Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 1* 
cümenl daimi huzurunda yapılacaktır "" 1* 

4 -- Elulltmeye bu gibi itlerle uğraıtıjına da ir Nafia 1IJ Her türlü ziul ikrazlar· d iğtr bılcürnle banka mu· 'fit 
MüdOrlüjünden ihaleden laal&al ıeklz gün evvel veılka "" ameleri büyük ıubel erinde kıralı~ ka1a lar. "f1* 
alanlar veya Nafia Vekaletinden 1938 yılı için alanmıı ve llJ. İhbarsız tuerruf ve lrnn.ba ıa huaplaıında ilua· "f1* 
bu Jıe ılrmeje aallhtyet veren veııka ibraz edenler ııre- llJ. mlyeler. "f* 
bilir. 1ld lkramlyt: Mikiari: Jkromiyenin tutarı: 'fit 

5 - lıteklılerfn muayyen gOn ve ıaatle muvalck:at ~ ADEDİ LlRA LİRA = 
teminatlarını malaandıiına yatırdıklarına dair makbuz ve .. 1 IOUO 1000 'f* 
ıayanı kabul banka mektuplarıle ve miltaahhirlık ve11ka "4J. 500 500 "f1* 
ıtyle birlikte vilayet datmi encümenine müracaatları ılin JIJ. 1 250 Z50 1* 
olunur. 4 - 1 - - 191 llJ. ıo ıoo ıooo .,. 

111. 25 50 J 250 .,. 
• 30 40 1200 .,. = 40 20 800 = Balıkesir Vilayet Daimi ~ 108 6000 .,. 

Encümeninden: • Bu lkramiyder Jzer üç ayda. bir olmak .Iİurc ... St = 
ı ~ nede dört defa bu miktar LlZtrlllderı lwrcı ıle dayılı · 

J - Açık elutltmeye konulan lt Balıkeılr Memleket 2\ lacakitr j[k kt şide 1 J~ylıil Y38 dedir. r* 
Haıtahaneıl tçln talın alınacak (194) kalem eczat tıbbiye ="j."j."j."j.lf."j.l-i-"j.j.j.j."j."j."j.j."j.j."j·j.·· .. : 
ve panıuman malzemeal olup muha mmen bedeli (382l) , ~~~~~~~ ~'JI!;.~~~ ~~ 
lira (55) kuruı muvakkat teminata ( .. 86i lara (70J kurnıtur. ~ . M .. y • 1 

2 - E~ıııtme 14 temmuz s3s tarihin• r .. tıayan per· ! ~ Rençberlere UJde ;:, 
ıembe ıüou ıaat 1 O da vlliyet makamında mOteıekkıl il_' ~ 

Datmi Encümen huzurunda yapılacaktır. "' K (.l c l rı l ııı az t .... ı rs<t t "1l 
3 - ŞartoameyJ görmek tıteyenlerln Balıkealr Sıhhat ı v :1JJ 

veya Daimi Encümen kaleminde &örebtltrler. • 
4 - lıtekhlerlo muay1e~ gün ve saatle muvakkat 

temtoatlarıoı malaandıjına yatardıklarına dttir makbuz 
•eyahut ıayanı kabul banka mektuplarıte Vilayet Daimi 
11;ncümentne müracaatları ıl An olunur. 
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normal bir hayala kavuı- Gül bahçelerin ı n e kseriyet Balıkesir Vilayet Daı·mı""' 
muı oldulunu yazrnakta; teıkıl etlığl yerler, Fıllbe ha · 
bütün Bulgar mdletıolo ıe val&aidir. 8u hava lıde ~9 bı n Encümeninden: 
uelerdenbert bekledığl velt 321 dekar gül v.ırdır kı , 
ahdın doğumundan ıonra tıe bunun ~9 dto kiııur dekarı Açık eksiltmeye konulan it Bürhaolyf'de muha -
millete yeni bir rubun mey· Karlova kaza11 dabllındedtr. ıebei huıuıiye datreıl ittihaz edı l"c"k o lan eıkl Rum mek· 
dana ıeldlğlni; harp ıonra11 Eski Zagra Sancajı dahi tebinio lamırl iti olup keııf bedeli \ 1993) ltra (81) kuruı, 
neslinin Bulgar ananelerine lındekl gü 1 zira ati de muvakkat teminatı ( 149) lira (57) kuruıtur. 
uy&un bulunan yeni ideal 20 bın dekara yakındır. 2 - Bu ite ald keııfname ve evrak ıunlardır: 
lerle birlikte yürümekte ol Bulgariıtaoda "gül yağları,, A - Ekıt ltme ıartnamctl ~ CEMiL MAROT) MARKALI "/J 
duğunu tlerl ıOrmektedlr. adını taı1yan yerler Karlova B _ Fenni ıartname " ~ 

Kral , kra liçe ve prenı Ki ve Kazanlık taraflar1dır . C _ Keılf celYeli \'~ BUÖDA Y ÇALKALA Al 1 
rll , ayın 14 nde Ftlibede - SONU VAR - D _ Bayındırlık itleri ıenel ıartoametl 1~ SAYIN MÜŞ I'ER1LERIM1ZE; 1 
yapılan büyük askeri ıeçlt · r•••••••• .. ••••••••••••••ıııa l Yukarıda retmıoı gördüg- ünüz dünyanın en meı-• I I , ıUyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kaleminde 
resminde bulunduktan ıonre : TUR KD L : görebilırler 1 bur ve marnf Rençberler •e Değirmencllertmlz tara· 1 
o havalıde bir seyahat yap •. Pazarteıinden baıka her •. 3 lh l ı 4 9J fından tecrübe edllmlt ve tanınmıı, Türkiyede büyük -- a e temmuz 8 gününe rastlayan perıembe 
mıılardır Geçıt re.mı. Bul • ü k sı l • ı Em"ıl Marot 1' : 1 n çı ar. yaıa gazete •• : ıOoü ıaat ( lÜ ) da Yllayet makamında mOteıeklul Encü raibet ve tanftar kazaomıı o an '1 
ıar doku7uocu piyade, Oçün- : Yıllığı: 800 Kuruı : men huzurunda yapılacaktır. marka Buğda y Kalbur Makinelerini her ıene oldueu 

1 cü topçu ve üçüıı cü süvari • 1 bl b ı d d t kt R ı d ·· d-x· • Altı Aylıjı:400 • S 4 - lıtekltletln yukrıda yazılı aün ve saatte muvakkat g ı , u meva m e e ıa ma ayız . eı m e gor U5u· 
alaylarının teıekkülüoün 50 : Sayııı: 3 : 9 nüz tek pıuçalı makinenin ikt parçalıları da mevcut 1 
ncl yıldönümü münuebe • • • teminatlarını malıandıiına yatırdıklarına dair makbuz ve - l 4 5 6 1 1 d b b d 

•. Günü ae,.mtı ıayılar 25 • b k k I l "' o up ( . , ) ouml!.re ı arı a yani er oyu var ır. 
Uyle yapılmııtır. Merasimde • • ... : ya an a me tup art e c.ncümenl Daimiye müracaatları ~ Bu makineler büyük h&11latlı olup aıağıda göreceği . ';:; 
harbiye nazırı General Daı : kuruıtur. : alin olunur. il n tz veçhlle piyasada mevcut makinelerin en fazla ~ 
kalof; ftltbe garnizon ku : ADRES: : 4 - 1 - 199 ~ mal çıkarenıdır . l~ u makı neler mahıulw ( 9 ) kuma 11 
maodanı General Markof ve İ BALIKESiR T0RKD1LI : it_ ayırır Şöyle ki: Bu~dayı üçe. Arpayı 'üçe, Dellceyt ~ 

.. ••••••••••••••••••••••~ -----------------------• ~ bire. Bakla ve Ot tohumlarını bıre, Ot. Saman ve Tat ~ 
daha birçok reımi zevat bu · · 
lunmuıtur . ·-Ed-r-em-ı't_h_u_k_u_k__ v.~,c~!(~""~~"~~~~"""~"~~~!("" parçalarını bıre . k i ceuı an ( 9 ) k11m" ayırmı, olur. I 

· ~ ~ ~ Ftatlerda bu mevsim tçln fevkalade tenzilat yepıln ıt · 

Ziraat işleri: \( Soma Maden Kömürü ~ it. tır l.ıanbuldakı fıatlardao yüzde 20, 25 "~ıık fıata 
Bulgarların tütOn ve hikimliğin~en: )\ . j\ ~ satmaktayız Bu kaçır ılmaz bır fır1ettır Her hıtlde 1 

üzümden evvel Avrupa ya Ed d H k d ~ T '"' J k. . L. I j\ li.. bu ele geçmez f ırsattan iıtıf ad~ · etmeyi Rençbul~rt 1 
ihraç ett ıkleri tik ztraat remi in e imza e ma ~ ug a, ıren .. nl, .. r.ıreç ve aamam dCakh11·1 \it. 1 mtze, Köylülerimtze ve Bug" dey ı ılerile mf'ıaul olan· 

halleıioden berber Muıtaf a u 1 '~ ., 
mahwlü güldür Geçen yıl. ~ icin (SOlf A KOll[;R ~IADENLEH ) nin fev- 'A 

1 
lara ,imala rına •e maklnelerhnızi bir dtfa da mata 1 

kızı Fatmanan müddeaaleyh ._. • '~ d t d 
lar zarf ı oda Bulgar gülcülü- ._ E "" ı 1 ~ d t " k .. ·· ·ı . . . . ,... zamız • görme erini tavııye " ertz. 

•ocaaı dremıdın Camııvuat ~ 1\3 a e u~uz ıususı OOHll' ne\ 1 erun sıparış j\ MAKİNELERİN YAPTIGI tş MiKTARI: 

1 ğü birden btre çok mübtm mahalleıloden iken halen \( d · · S · · f I' B ~ ~ 
b'" ınkı,af röster mıı ve ı kamelgibı meçhul bulunan ~ e ımz_. ... 1 pa rış ve •a si at için aıı ktısirctt~ i\ 1t. N o: 4 5 6 
llulgarlıtan kendtılnl, garp boınak Cemal aler b lr.e aç ~ ( ;\ v N 1 s A Gu K ÇI ) :va nı ii racaa l nıen fa a ı m ız jj\ ~ Saa ile ~·a plıi(ı iş il ıi k: arı:' 250' 50 o. 600 1 
;'."ii"::.1~ ~ ~; '. ·~':: .~;.':·~: ~· '.~ 1 ~~:0'.::':::.m :1.: • ::~~~~.~:· ~ i k l i za sı dır, h i r tec r ii he k :i fi d i r. ı 5 7 ~ ~ kil o nı :ı lı ." ıı I c;a 1 k a ı·. 1 
raat menılekeh olarak ta - ılnde müddeialeyh Cemal )\j\\-~~i12'~~:i)\,_~2'~~~,_~)t)i~~~"~ rl( Ahmet Ve lbrahım Cuma lı Kardeşler i 
nıtmııtır . namına davetiyenin ı!aoen '' • ' • • • • • • • • • • 1f. R<ll ı ktıir: Çiviciler •Ça!şısı /\o: 12 ~ 

Tedklk ettiğimiz bazı lı· tebliğ edildiği halde 27 6 ·938 rek muhakeme 9-9.938 cu halde bir daha muhakeme ~ /Jemircller ÇaT§lSl No: GH ~ 
·lattılı klere ıöre bugün Bul· pazartesi saat 10 da mah ma 1aat 14 ,de bırakılmıı ye kabul edHmt1erek ııya- t ~~ 1 ~~~~~~~~ ~ ~ ~ 
garıatanda mevcud gOl bah kemeye gelmedliinden hak· olduğundan müddeialeyh bında muhakemenin devam 
çelerı 59 bin 157 dekardan kında gıyaben muhakeme Cemalin vakU mezkurde ya edeceyi gıyap karara tebli -
tbarelllr. Bunu, 1936 ıene lcruına ve gıyap kararının bizzat gelmesi veya bir ve il yerine kaim olmak üzere 
ı !nde hükumet tarafından ilanen tebltitoe karar verile kılı kanuni göndermeıl akıl ilan olunur 

SBhtbl ve Baımuharrlrı : Balıkesir Mebusu H . KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BiL' AL 

Baıım1eri: Vilayet Matbaası - BalaL1eıir 
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