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Müfrezelerimiz Hataya Girdi. 
Sancağın Tamarniyetini Tanıyan Erkanıhar
biyeler ltilafnamesi de Dün imza Olundu .. 

HATAY EN BUYUKBAYRAMINIYAPIYOR 
Franaız Ordusile Teşriki Mesai Edecek Olan Bütiin Kuvvetle

rimiz BugiJ.n Yerlerini Tama men işgal Edeceklerdir . 
- --

Şanll AıkerlerLmiz Güzı:l Türk Yurdu: lıkenduun 
Ankara, 4 (AA.) - Bu· hazırlanan ittllf d6n aabah FraoH arasında varalmıı olan 

i
l t 18 d H 69••••••••-•• ••••••••••• 

n aaa e aridye saat 7, 30 da imza edllmtı anlaıma üzerinde durmakta ' ' 
Veklletlnde Harl~l7ç Vc.laah •ı r, b t : Atatu• rku-n : ve u an aımaoın; ıkı mem· • • 
Doktor T evfılı Rüıtü Aras tulifnam.-, s~ncAaın nıu• · ~·- • • & -- -..1 .. a,, ivi rabı - ı • 
•le fr,n11z Büyük Elçı ıl kü tamamiyetlrıl ve sfyali tıtlara bır kat daha te 9T .. 'T- 1 • IF;; "HIA~l • 
M6ıyö H.-nrl Ponıot arasın· stat0sQn6 temin etmek Oze yit etmtı ve bu ıuretle ya 1 1 b ı 3 ( A A ) ! • ılan u, . · - • 
da di\o { 3 Temmuz ·938 ) re iki ordunun teırikl me kan ıark lle ıarki Akde : Cumhur Baılıenlıit Genel : 

Çek-Südet Müzakere
lerinde Yeni Bir ihtilat .. 
Çı~ıılorıtyı CumhurrıislT Bınes. Südıt llmınlın-

mn projesindeki ~ört ııddeyi red aiti. 
Praf, 4 (Radyo) - Çe 

koslovakya ile azlıklar mü 

meu1il~rı arasında cievam 
eden mOıakereler, Jlne sarpa 

sarmııtar. 

Reisicumhur Benes, SOdet 
Almanlarının metalıbat pro 

jealnde, af ır olan d6rt mad 
deyi reddet mittir . Bu mad · 

deler, Çekoılovak1an1n lı· 

tıkllltnl haleldar eder "'' 
hlyette görOlmüıtür. 

Südet Almanları; bu mad· 
delerin mutlak surette ka · 
bul edllmeıı ıçln larar et 
mııludlr . 

Hükumetin, ıelecek hafta 
kati projesini •ereceği söy· 
lenlyor 

Londra, 4 (Radyo} - Dey· 

it EkıprH ıa:aeteıi; Sadet 
Almanlara lideri Doktor 

Haynlaynan, ıelecek hafta 
buraya gelerek lnııllz rica

ille konuıacaiını ve Çekoı· 
lovak ya h6k0metl ile Sadet 
Almanlar1 ara11nda de•am 
eden mdzakerelttr hakkında 
izahat •erecellnt JaSIJOr. 

F ranki•tler 

Bir sıhri daha iıaıl ıttilar. 
Madrıt. 4 [A.A.) - Reaml 

bir tebl ı ğ Franklıtlerln Al · 
delmelayı ı11al ettlklerlnl 

bildirmektedir 

J aponyanın Yaptığı 
ll~nsız Harp .. 

ilin adilmımis bir harp vısıtısilı Jlpanyının Çini 
llllllftlfllllflll l)lll hmMU w.l~ı••• . 

( Y azm ikinci ıa1fada ) 
Üzerlerinde mutabakat hasıl ıatılnl lıtthdaf etmekted ır. ntzde barıııo kuvvet bulmuı İ Sekreterliitnden: ! 
olan vesikaları imzala Paria, 4 ( A .A ] - Bu aa· olmasına ııaret etmektedir : Reis.cumhur Atatiirk. : -========-=====-====---=====-=----==-==:::ıo:=::=-

::·:~~~~;~ d~:;:~a:::a~eo;:=. bahMkt ıaazetecleraTr~klyeB. aler.ş ve k., ,. ,~ ! ~=~~:;~,:h:~~;~~~ .!:;~ ! AnafartalarCaddes·ın·ın 
IDüıterek beyanname ve pro : yıldonQmunde, yurdun her : 
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r.. i ::;::~·d·u,.:·~:d::~:~: i Genişletilmesi Bitiyor .. 

Antakyada 3 7 938 de im· : sevlnçlerinı bildiren birçok 1 
aa edden I' nelkurmaylar : telıraflar almıılardır. Bun· : 

llnlaıma1tna t ev fi k an 
1 

. d' h . -0 k ·ı h' l'kt R d ! dan pek mOtehus s olan ! Zarbalı Oteli de Yıktırıldı. Ge
riye Pek Az Bina Kaldı. 

Sancakta Fransız kuvvetlerı • ımre 1 anciy- Dilin e anya 1 B u 1 8 oma a : Atatürk. memnuniyet ve : 

le teırikl mesai edecek olan d• • k ı k M ı• • ·ı • • 1 d S. ı L İ teıekkOrlerlnin ıbliiına i 
T6rk kuvvetlerlnln kendıle ort gun ı ıcı YI usıo ini 1 B goıuıme il 1 uU unıcaı : Anadolu ajanaıoı memur : 

rlne tahıla "dilen mıoataka Budapeıte, 4 (Radyo) ·-

1 

ôvr ı•zeteal ıöyle yazı· : etmlılerdtr. 1 
konuı yerlerini intihap et- Macaristan Baı•ekıll lmre- yor: \ ..... •• •• •••••••• •• ••••-' 
inek 6zere konuı müfreze- dinin, refakatinde Hariciye Burkel bizzat Führerden ı 
lerl bu akıam (4-7 938) talyan Nazıra Dekanya olduğu hal· z6yade Httlerctdlr ÇüokO 
Hataya ıtrece\clerdlr de bu ay sonunda Romayı BHlın Alman nazilerlle Avuı 

Tnk ku•vetler• yarm (bu resmen zıyaret edeceği ha turya Nadlerı arasında ih-
ıGn 5.7 938 de) ıllndüz rt- beri teyld edılmııtır . tıliflar çıktığına te&&ztp et 
receklerdlr. 

Hataydı taklar kuruldu. lur
banlar hazulınaı. 

Ankara, 4 (Hususi) - Türk 
Fransız erkloaharblyelerl 
arasındaki lllllfname dün 
llleraaımle imza edılmtıtir. 

Bır maddesi Tark ve fr· 
•Dlız askerlerinin Hateyda 
l9frlki meaal etmeleri ıek· 

ltnde olan ve Türldyenln 
lıtelderlne u11un bir tekilde 
hnza edılen ltılifoame Ha· 
tarda barak aevlnç ve neıe 
lçiade karıılanmııtır. 

Salı ıiioü ıırecek o'an u 

lcerimiı ıabıreızlaklıs bele len 
inekte, lıurbanlar hazar-
laa1Dakta ve bütüo ıüur 
ılhda taklar kurulmak 
ta olduiu blldlrllmektedlr. 

Yalnız Reyhanlyede 400 
kurban bazırlanmııtır. 

Antakya, 4 (A.A.] - T6rk 
Fran11a erklaıbarblye he 
Nl•l •..UlllA la&UUDlf ve 

Mllcariıtan baıvekıll, Ro medlğı halde Burkel Viya· 
mada , dört gün kalacak ve nada ve bütan Avusturya 
Mt.asolinl ıle koouıacaktır da vazı yetin mükemmel ol 

Parıa, 4 (Radyo} - Maca duğunu iddia ediyor. 
rlıtanın bura ıef ıri Mcsca- Dljer cıbettf"n büyük İngiliz 
riıtanda bir lıyan teıebbüaii gazetelerinin Vıy~na muhabir 
meydana çıkarıldığı hakken lerl bugün Avusturyada ıa
dakl haberi tekz•p etmtı ve rlp ve pek eodtıe verici as 
Macariıtanda ıükdn ve asa 
ylıln mükemmel oldufunu 
ıôylemtıtır. 

Berlin, 4 (Radyo] Alman· 
yanın Macarlıtao bududla
rında tahıidat yapmaia baı 
ladıiı hakkındaki haber 
tekzip edilmelrtedlr 

AfU)turya komiserinin tıbllli 
Paris, 4 (A A.) - Alman· 

ya om Avusturya komiseri 
8urkello teblıil hakkanda 
tehlrlerde bulunan Lf'jur 
Eko Dö Parl gazetesi diyor 

ki : 
T eblıiın lisanı yalnız le 

ca•üzklr dei61, aynı zaman· 
da miaaıebetaizdlr. 

kert hareketler yapıldığın• 

ve Alman kıtalarmın Macer 
hududuna dotru tlerledıkle 
rlnl btldlrmektedtrler 

•• 
Mançuriye 
iltica · Eden 
Ruslar. 

Moıkova, 4 (A A.) - Roy · 
ter ajanaıoın muhabiri btldl · 
rlyor: 

Uzakıark dah6ltye komi 
ıeri Luıovun Mançukoya 
iltica eltljt hek~ında Tok· 
yodan verilen haber tekzip 
edılmektedlr. 

Oo .~ınmısmdın iki kroıı
zör dıw11ilem sey&ha

tma çıkıyor. 
Roma, 4 (Radyo] - ltal. 

yan donanmaaandan iki bü 
)Ük krovezör, bir devrıalem 
seyahatına çıkacalchr. Bu 
krovezörler, d6nyan1n bütün 
limanlarına uirıyacaklardar . 
~-·-

Japonya-Man
çurya ile italya 
araıında yeni 
bir anlaşma. 
Tokyo, 4 (Kadyo) hal-

ya tle Japonya ve Mançuı 1 
arasında yeni bir ticaret 
muahedesi için baıh.yan mü· 
zakereler, ıooa ermek üze 
redir. Muahedenin bu ayın 
betinde l1Dzalanacaiı s6y· 
lenlyor. 

An af artalat ca · 
ddealnln ıentıle· 
Ulmeelne de•am 

edilmektedır . Bu 
caddenın belli 

baıh bınaların · 
dan biri olan 

Zarbalı oteli ma 
ili ınhida m kara -

de pazar günO 
yıkıl mııllr. 

B ınaoıo kap · 
ladığı ıaba bü 

yOk oldulu için, 
yıkma eanatında 

belediye herbao· 

ıı bir kazaya 
meydan verme· 
mek için ca Jde 

nio bu k11111ın 

dan I" ç m e i 1 
menet mit tir . 

Enkazın da çekilmesine 
bugünden itibaren baılana 

caktır. 

Gt"rek yıkılan ltu bina ile, 
ıerelue tlmdlye kadar iıtlm . 

lik olunan dtier binalarla 

caddenin mlhlm bir lnımı -
nın ıentıletllmeal iti tamam· 

lanmııtır. 

c.r1,. :pek az bina kal-

mııter ki, bunlar da kı .. 
bir zaman meıeleıtdtr. 

B6ylece yıllardan bert 
ıOrlncemede kalan ve Itır 

türlG halledllmlyen ıehlrln 

ıerek imar •e ıerekM 16-

zelleımeıl bakımından çok 

Uizumlu olan bu it• de, IODa 

ermlt naaarlle bakmak il· 
•n11clar. 



SAYFA : 2 

Japonyanın Yaptığı 

ilansız Harp .. 
ilin edilmemiş bir harp vasıtasile Japonyanm ~ini 

istila hare~etini ~im idare ediyor? 
Japon mtlleU, ilan edtl-

memft bir harbe sürüklen· 
mittir. Btr ıene önceıloden 
bert bu iti bu hale getiren 
eıkl Korea vallıt Jlro Mina· 
midir. 

Bu adamın ismi "Cenup., 
demektir •e bir çok imtr· 
lerle generallere cenuba da · 
lr ilhamlar veren, harekete 
ıeçlren de odur Bu zat, 
bundan altmıı üç yıl önce 
cenupta ki Şık oku adasında 

doimuı ve kurmay mekte· 
bine giderek on ıeklz yaıın 
da oradan mezun olmuıtur. 
Çok zeki ve lstldadh o1an 
bu Japon subayı, Rus Japon 
harbinde bir çok değerli 
tecrGbeler kazandıktan son 
ra kendı mektebinin ileri 
relen öfretmenlerlnden biri
si olmuıtur. YüzG Sbogun · 
ların tiki olan Y orllomoya 
benzer. Kaha çenesi, iri du 
dakları, bGyiik kulakları ve 
kalan bir bovunu vardır. 
Evinde, yanı baıındl' bir 
fllcan ııcak çay bulunduğu 
halde durup dınlenmekılzln 
aıkerl kltap1arı okur. 

Bir defa Nevyork Taymlı 
ıazeteal muharlrlerlnden St 
erllnı Fııer, bu kumandan 
la Mançurya hududunda bir 
mGlikatta bulunmuı o za 
man bu zat, Rus askerleri 
hakkında iyi ıözler aarfede· 
rek demlttir ki: .. Kendinizi 
onun yerine koyunuz, bizim 

ailrur~en onl~ran tetıkt; ·d:;· 
maları dojru d•flJmıdır?., 

Fakat Mançurlnln Mançu 
ko olmaıında Mlnaml sade
ce baı rolG oynamakla kal 
mamıı, bu rolG perva11zca 
da oyaaauıtır. 

Mıoamlnlo ıon yedJ yıl 
içindeki meılek hayatı, eier 
yakın doıtu Gereral K. Uıa 
kiden bahaedıJmezıe pek 
kolay anlaıılmaz. 

U ıakl, 193 1 ıenesi mar-

Yunanistanda 

Kıymetli İnciller buf undu. 
"Akropollı,, • Atına . ga _ 

zeteıl yazıyor: 

Ortodokı kdt ıeıfnlo kur· 
tarmıı olduğu eıki eıerler 
umumi borçlarımızı kapıJa· 
bllır . 

Kıymetli lncıller bulun . 
muıtur Yunanfıtanın müze 
Ye manaıtırlarJDda muhafa 
za edilmekte olan Btzanı 
eserlerinin kı7mett çok yük 
sektir. 

Bunlar düyunu 'umumiye . 
mlzt itfa edebilir. Hele Ay. 
naroz manutırlarında böyle 
kıymetlt eıerler pek çoktur. 

Patrikhane de fetihten 
ıoora btrçok eserler kurtar-
mııtır. Fener patrik haneıl~de 
böyle eserler elan vardır 
ezcümle: Patrik Lukarlıtn 
Mı•ırdan ıetlrdfil asa; Yu -
Yakı il nfn incili aırmalı 
kaftana; meıhur kıymettar 
"Yene kaftanı.,; meıhur Tı . 
•erlyas kaftanı; Patrik Yer· 
m~noı Vnın taç ve ntıanı; 
ve pek çok mukaddeı ve ru · 
hani •tY• Ye elblHler. 

Çalınıp da bulunan inci· 
(Sonu diSrdQncQ ıayfada) 

tında Japon aıkerlerl ikti
darı ele reçlrmek için darbe 
yaptıklara zaman en mer· 
kezde goruoen blrfıl idi . 

Ugakt , yanında · iki ıubay 
daha olduğu ha ide o zaman 
parlamentoya keodlılnl bat· 
vekil ıeçttrm~k •e diktatör 
aalahlyetlerl elde etmek 
makıadlyle bu teıebbüse 
glrtımtıtt . Onun bu darbesi, 
Tokyo mu haf ıı.ı General Ma· 
ıakı kendiıine taraftar ol
madıjından muvaff akfyetalz· 
lıkle netlcelenmtıtl . Aralara 
çok iyi oldufu için :Winaml. 
nln bu hükumet darbesinden 
haberi olmamaaı yabud bu 
harekete ıempatl göılerme· 
meal inanılır bir ıey değil
dir. 

Fakat o rolOnü okadar 
iyi oynamıth ki ne Ugaklntn 
uyandmldıiı hoınutauzluktan 

onun hlueıine bir ıey isabet 
etmlf, ne de tkl askerin ara· 
11ndaki doıluk bozulmuıtu O 
zaman onun nüfuzu ıle Uga
kl Korea valiliğine gönde· 
rllmıı, kendlll de Ugaklnln 
yerine harbiye nazırı olmuı· 

tu . 

O zaman üç yüz subay 
onun bu iti baıa ramıyacajı 
hftkkanda ıüpheler izhar et
mit ve bir toplantı yapmıı 

lardı . Mınamt bu toplantıya 
ıe!dı ve ayaja kalkatak: 

- Sakin olunuz. ..1,..ı. _ -- ...... uıc ııorrllğl 

yaphğun taktirde bu itte 
muvaffak olacağımı dütü 
nerek buraya geldim, dedi. 
Meaele bundan ibaretUr. 

Bunları ıöyledıkten ıonra 

toplantıdan ayrıldı, aitti . 

Ondan ıonra bu zatın 
M•oçukoda yararlıkları gö · 
rüldü ve Uıakl, gene onun 
yardımı ile baıvekılltğl ele 
•eçlrmek üzere bir teıeb

büıte da ha bulundu. 

Mançukoyu meydana ge· 
tiren Mtnamldlr . 193 J Mar. 
tındaki darbe muvaffakıyet 

ılzlikle neticelenince Mınaml 
bu Mançuko hadlıeslni çı 
karmıı, bundan gene aynı 
maluatla faydalanma k iste 
mııtı. 

Bundan ıonra Mlnamlnln 
ılyaai ıhttraıları daha artr · 
mağa batladı . Vakataukı . 
Şldebara kabineıfne , Çıoe 

kartı zayıf davrandığı için 

hücumlarda bulundu Balkın 
silahları azaltmak huıusue . 

dakı arzu larını d
0

a önleyen 
o olmuıtur. Onun üzerine 
orduya hitap ederek dedi 
ki: 

- Btr takım acele karar 
verenler, ıilahların azalma 
1101 iıter ve buoun 
janduını yaparak 

propa · 
mi llete 

ve memlekete zara r verme
ie kalkııabtlirler Fakat ıi z 

subaylar, elbirlıiı ıl e bu 
türl(l hataları düzeltmek 
için btr leımeliılnlz 

Böylece Japon dıı ılyase 
Unln idare merkezi tama · 
mtyle hariciye nazareUndeo 

harbiye nazaretlne lntıkftl 
ed ı yordu Bundan onra da 
hareretll bir harp hazırlıiı ı 
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SEH.R HABERLERİ ' i ; 
48 Saat İçinde Dört 

Yangın Oldu •. 
Yangın/ardan Üçü Gelişi Gü

zel Atılan Siğaralardan Çıktı. 
Son iki gün içinde ıeh · 

rimizde dört yangın va-
kaıı olmuıtur : 

J - lnöoü mahallesinden 
Ahmet ile Aziziye mahalle 
sinden Sabr i ve Eıklkuyum · 

cular mahallesinden Tevfik 
adında Oç k lfi , pazar g ünü 
aaat 16 ııra larında Dinkçi 
ler mahallesindeki umumi 
evlere gltmlıler v~ Em sa 1 
adında bir kadının evine 
glrmtılerdir . 

Bu üç kitinin içtik 
lerl ıliaralardan her na · 
ıılaa odanın perdeleri 
lutuımuı. ateı oradan da 
tavan tahtalarına geçmltUr 

Yangın . büyümeılne mey 
dan verilmeden ıöndürül

müotür. Suçlular hakkında 

tahkikata baı1anmııtır . 

2 - Dün de saat 15 sı 

ralarında Yenice mahalleıı in · 
den Hüseyin oğlu Kamilin 
urgancı atel yeılnde yan 
gın çıkmıotır. 

Yangın Hükumet blnaaın 
dan aörülmüı ve itfaiyeye 
haber verllmittlr . 

Y eUıen itfaiye ateı alan 
kaplam,,_•• '-!- 1:-·' 
11 ll"ooaurmuııur. 

nın da evinin içindeki otlar 
ve ça lılar tutuımuf ve it 
falye tarafaodan ıöndürü(

müıtür. 

Hu üçüncü yangının da 
yoldan seçen I< öylüler tara• 
fıodan keza atılan bir ılja 
radan çıktığı teıblt edilmlt 
Ur. 

4 - Oruçgazl mahallesin 
den Ahmet adında biri eYlnln 
a•luıunda biriken otlara le 
mizlemek üzere ateı vermrı· 
Ur. Ateı büyümüı ve nlha· 
yet yoAurtcu Cablrln evinin 
aaçaiına ılrayet etmlt ve 
daha fazla büyümesine mey· 
dan vt.rilmeden ıöndürül 
müştür. 

N:şanlanma 
Doktor B. Faik Tokerln 

kızı Bayan Şükran Tok.erle 
Devlet Demlryolları memur
larından B Reflğln nlıan 
töreni akıam B Fa · 
ıkın evJode iki taraf an ya . 
kınları ve doıtları ara11nda 
kutlanmııtır . Tarafeynf teb · 
rlk ederiz. 

MUtlU bir mşanlanma 
Vilayet matbaası, ıaze 

temiz mürettlpİerlnden ve 

Bu yangının d a, yerin sa 
btbl Rıdvan adında birinin 
alhğı slğartı dau çıktığı an 
laıılmaktadır . 

I ldmanbırllğl oyuncularından 
B lbrahlm Ülkü ile Mırzabey 
mahalleıtnden mütekait Yüz 
baıı B Halil Kayanın kızı 
Bayan lımet Kayanın nlıan · 

3 - İzmirler mahalleıln · 
den Halime adında bir kadı . j 

baıladığı Bu 11rada hariciye 
nezareti de yabancı devlet 
lere telaı edecek bir ıebep 
olmadığı hakkında teminat 
verly<Wdu. 

Bir müddet ıonra Mina. 
mi ıoğukkanlıhkla baı . ve
ki le askerlerin Mançurl neh· 
rınl geçip hududa glrdıkle j 
rint, bundan sonra ~mrlvaklln 
k a bulünden l-aıka çare ol · 
madığını bildirdi 

Böylece Mtnami Mançu 
kada bir kukla hükumet 
kurmuı, bir çok zeogln ma· 
denlerl ihtiva eden bir top· 
rağı imparatorlufa katmış 

oluyordu . Buna mül<afat 
olarak da yüksek aakeri 
konıeye girmJı, harbiye na 
zaretlne dostu Ara ki gel mit . 
ti . Mloaml ne kadar ihtiyat . 
kar lıe Arakı o lc adar gü 
rültücü bir adamdı Fakat 
0 da Japonyanın yedi d f': nlz 
üzerinde hakim olması pren· 

ıibinde Mlnamlnln ilhamla. 
rını takip ediyordu . O da 
kuvvetie ve' zorla tı yürüt· 
mek ta raftarı idi 

Hundftn iki ıene önce Mı . 
namı, Uaıaklnln ricııaı üzeri
ne gene Kor~f' umumi va · 
liıl oldu. O gün bugünd ür, 
hu zat, va ktiyle Mançurlye 
yaptıaı gibi , t1An cdılmemft 

hır harp vuıtaatyle Çını fa 
tıla hareketi ol idare e tmek . 
t f' d lr ,. 

Yazan : 
Ceym ı; A 8 . Şerer 

ları pazar günü her iki ta. 
rafın doıtları ve yakınları 

araaında yapılmııtır . 
Gençleri tebrik ederiz. 

Doğum 
Vılayet matbaaaı ve ga · 

zetemlz mürettıplerlnden B. 
Cem!l Çınfoğ 1unun bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmtıtir 

Yavruya uzun ömürler 
diler, ebeveynlnı kutlarız . 

Cam kumıs 
Martlı mahalleılnden Ah· 

met oğlu Selamının ıerhoı 
olarak lokantacı Raıldln 

dükkanının camını kırdığı 
iddia olduğundan yakalan . 
mııtır . 

Bıça~la yaralama 
Dinkçiler mahallesinden 

Muıtafa oğ l u HOaeylo, aynı 
mahalleden Rıfat adında 

birini elinden bıçak la ya 

raladığından yakalanmıştır . 
_. -

Tasla yaralamış 
Kayabey mahalleılndeo 

arabacı Tevfljln Karaojlan 
mahalleılnden aıçı Salih ta · 
raf ındao , üç aün ııonra tek 
rar muayeneı lnl fcep etli 
recek derecede taıla baıın 

dan yar"l"ndığı iddia olun 
dufuodan suçlu Salih yaka · 
lanm ı § hakk ında ta hkikata 
bat1anmııtır . 

Lik Maçlar1.. 
- - - ---. ~ 

ldmangücü, ldmanyurduna 
Karşı 3 - 4 Galip Geldi. 

Pasar aünü Yurd · Güç 
birinci ve ikinci takımları 

araaıoda bölge lık maçları· 
na devam edildi. 

Saat 14 de yapılan lklncl 
takımlar maçı oldukça ali 
kalı oldu ve 1-4 Yurd kü 
ç6klerinln galibiyeti tle ıona 
erdt . 

Birinci hlum1ar maçı 

na aaat 16 30 da Bırlıkten 
Necatlnfn ldareılnde baılın 
dı 

Oyunun daha ille dakika
larında Yurdlular btrl pen · 
altıdan olmak üzere iki ıol 
kazandılar. 

30 ncu dakikada Ahmet 
Gücün tik ıay111nı yaparak 
birinci devre 1 2 Yurdun le · 
hine bitti 

ikinci devrenin ilk dakl· 
kalarında Yurda penaltı oldu, 
Mahmut bunu gole tahvil 

Yağcılar 
Nahiyesinde 
Domuz Arttı. 

Köylüler sürek avı istiyorlar 
v.xA••--· <"-·"'Ol) - Bu 

ıene Yağcılar nahiyesi aldı 
ğı tiddetll tedbir ve kendi 
mıntakuındakı ormanlarda 
ıık sık yapılan ıürek avları 
netlceal birçok dom uz ve 
vahti hayvanlar öldürülmüt 
ve bir kıamı da Yağcılar na · 
htyeıl mıntaka11ndan ayrıl · 

mak ıuretile canll'lırıoı kur · 
tarmıılardı 

Fakat bu günlerde diğer 

mıntakalarda toplanmıt olan 

domuzlar her yerde olduğu 
gibi, Yafcılar nahiyeıl köy . 

lülerinin mahıulataoa da hO 
cuma baılamıılardır iş za 

mana olan bu meV1ımde ıü 

rek avları tertip edemedik 

lerl için zarar görmekt e ol 
dukları köylülerin ya rı n )' a 

kıla f kayetlerlnden anL'l ııL 
maktadır . 

Bunun bir çaresi varsa 
o da kalabalık bir avcı grubu 
ile birkaç gün ıtddetli btr 
takip ve imha yolunu tut
mak . 

Balıkeıir, Btğadıç ve 
hatta Sındırgı avcı kulüpleri 
bu iti görebilirler ve köylü
lere bu ffte yardım l arı iyi 
netice verir 

Ziraat müdüriyetince der · 
hal bu tıe teıebbüı edilir 

ve avcı • kuhiplerl azaları 

muayyen bir günde temin 
oluı_ıacak vesaitle oraya gön
derillrae köylü . domuzların 

zararından kurtarılmıı olur 
lı ve orak zamanında köy. 

lülerln kendi hatlarına bu 
işi baıarmalarına lmkln gö 
rülmemelctedtr. 

Bu $1omu~ ıürülerloin, köy. 
lülerlo zan ve tahminine ıö 
re ctv"' kazalıuda mQcade 
leye ehemmly~t verllmedıil 
için oralardan geidıkl~rı an · 
!atılmaktadır 

etti . Vaziyet 2·2 .. 
12 ncl dakikada Yurda 

verilen btr cezayı da Mehmet 
Ali gole tahvil etti Yurd 2, 
Güç 3 

20 ne& dakikada Muıtaf a , 
aldığı bir paaı iyi kullana • 
rak gole çevirdi vazlye\ 

3 J. 
30 ncu dakikada yine Ah' 

met G6cün d6rdünc0 ve ı• 
Ubiyet ıayııını da yaph ve 
böylece maç 3 4 Gilcün ıa · 
ltblyett ile bitti 

Haftaya Yurd -Btrllk talsım · 
ları karıılaıacıklardır. • 

ldmanyurdlular lldnct de• 
rede, - her nedeoıe - birinci 
devredeki oyunlarını çıkara· 
madılar ve mafldp oldu· 
lar; Güçlüler, her iki devre · 
de de oyunun devamı müd 
detince muvaffak bir oyun 
gösterdiler 

Çalınan 
Elli Liralık. 

Mütekait blobatı Ahmet 
Refik; · polile müraca· 
at ederek, yatmakta bu · 
lunduiu Ulus otelinde elli li 
rasının çalındıiını bıldirmlı · 
tir. 

Yapılan tahkıkat ıonunda 

bütün olan elli ltralığın yine 
bu otelde yatmakta olan 
Rizeli Ahmet oilu Silleyman 
adında biri tarafından çalın
dığı anlaıılmıt ve para 
bulunarak aabtbine verllm•t · 
ıuçlu da adliyeye tHltm edil · 
mittir. 

Otelin enkazı altındı kald1. 
Zarbalı otelinin yıkılmaıı 

•ıinde çalııan belediye ame· 
leılnden Cemil adında bir 
lfçl enkaz altında kalarak 
ağuca yaralanmıı ve halta · 
haneye kaldırılmııhr. 

l ISTAHIUl RADYOSU j 
5 Temmuz 1338 Salı · 

Ôjle neırtyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl 

ılkt. 12 50: Havadtı. 13.30: 
muhtelif plak neırı,atı . 

Akıam neıriyatı: 

18 30: T epebatı Belediye 
bahçesinden naklen : Hafif 

müzik. 19 15: Konferanı: 
Fatih " HalkevJ namına: Se· 

llm Nüzhet (Kitap mevzuu). 
19.55: Borsa haberleri 20: 

Grenvlç raaathaneı•nden nak· 
len ıaat ayarı: 20 02: Vedia 

Rıza ve arkadaıları : Neha· 
vent, hicazkar ve halk tür-

kGleri 20 45: Hava raporu. 
20 48: Ömer Rıza tara -
fından Arapça ı6yle'' . 
21 : Orkestra 21 JU Cemal 
Kimll ve arkadaıları: flüz 
zam ve halk ıarkıları 22 . 1 O: 
Tepebaıı Belediye bahçeatn· 
den naklen : Varyele, müzik. 
22 50: Soo hsberlcr ve er 
\eıl gQnftn proiramı. 
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Görüşler: 

Bir Cadde 
Açılırken .. 

İıtanbulun buıün en gü 
zel ve en mamur ıemtlerln 

den birini teıktl eden cı 
hanıtre ne zaman glhem, 
aöie baı nren apartmanla
t'a, muntazam ıutetle açıl 

mıı ıenlf caddelere bakarak 
bir lihza düıünmekten ken· 
dimi alamam . 

V aktlle bura da bir salaı 
denizi vardı Ôyle bir aalaı 
dentzl ki, bir ucu ta Topha
neden baılar, fıruzağa, Fın 

dıklı ve hattl daha ötelere 
kadar uzanırdı . Rır zerzevat · 

çı beyılrlnln bile zor ıeçU 

ıı buzuk ka ldmmh ıokak · 
larmda çirkefler akar, ıuıuz 

çeımelerln yalaklarında kö 
pekler yavrulardı. Çatıları 
birbirine dayanan e vlerln 
daoılarına buarak belki 
yirmi mahalleyi tepeden do 

laımak kabildi . 
Btr yangın bu mezbeleyi 

ılldl ıüpOrdü . Onu takip 
eden Aluaray, Fatih, Zey· 
rtk ve Nııanca yangın 

ları da kendılerlne düıeo va
zifeyi muvaffaklyetle baıu
dılar. Hiç tüpheılz ki , bin · 
lerce vatandaş açıkta kaldı , 
mahrumiyet çekti, lztlrapla · 

ra katlandı . 

Fakat ne oldu? Bugün 
bütan bu ulat mahalle · 
lerln yerinde birer mamu 

re var . 

Cumhuriyetten evvel mem · 
le kette imar f aaliyetinln 
yardımc111 yanıınlardı Şım 

dı çok tükür fellketten im· 
tlat beklemeae lüzum kal 
madı . 

On beı senedir memleketi 
cennete çeviren (Türk kaz

ID .. ı) lmH ve ıüztllile ıed 
çeken hatllerl delip geçecek 
kadar ku vvetlldlr. 

lstenbul belediyesi , ıehirln 
gQzelllİine mant o 1an kos · 
koca hanlara, ıapasağlam 

blnlllar1 yere indirirken, on· 

un küçük kardeıt olan Bali 
lceaır beledlyesl de. hiç tüp · 
heıiz iki kolu baflı otura · 

mazdı. 

O da, kendisine düıen va 
ztfeyl tam maniıile batar· 

tnıfa mecburdu Runuo ilk 
hamleılnl görüyoruz, yeni 

•ene bütceılnlo tudıkinden 

•onra ilk it olarak Anafar 
lalar caddeılnln genlıleUl • 
llles!ne b~ılandı. Şehlrln 
•na damarını letkll eden 
bu dar ve btçlmıiz sokak 
tüzel bir bulvar haline ge 
ttrıldikten ıonra bu günkü 

•11k çehrelerin: 

- Ne güzel oldu .. Diye 
•evtnç tebe11ümluı ıaçtıkla · 

rını hiç tüphulz göreceğiz 

Memleketi güzelleıttrmek 
lçlo çahıan Bahkeslr belediye· 

•loe ve ona müzaheret eden 
tehir halkana aıkolıun , doğ · 
ruıu . 

M.Göza/an 
........................... 
İ TÜRKDILI ! 

TDRKDILJ 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
r-----------.. 11
1 

Türkiye Ve 1 
1 y 1 1 abancı Gazeteler ı 

Memnuiyet Müddeti 
YAZAN:_ 

Avukat Kasım Sami Paylt • 
89 -

Vazıı kanun evlllık birli -. 
ilnin mu haf azuı hakkında 
ıulh ttıebbüıü ve ayrılık 

müddeti gib i ltt ı haz ettiği 

bir takım tedablre rağmen 

birbirinden boıanan kara ve 
kocadan kabahatli olan ta · 
rafın derhal baıka birlıl ile 
evlenememul için 142 net 

maddeyi vazetmlt ve bu mad· 
de He kabahatli o1arak bo 1 

ıanmamn tevlıt edeceği ne· 

tayicl bP.yanla boıanma tate

mek ve bılha11a kabahatli 

bulunmak husuılarından le· 
vekkl edılmeılnl akıl tak· 
dtrde tekrar evlenebilmek 

için muayyen müddetin hl· 

t11mına intizar glbl bir ceza 

ile karıılaıacaiını göıtermlt . 
Ur. Mezkür 142 ncl madde 

1 (boıanma hükmünde kaba 
halli olan tarafın yeniden 
evlenememeıl için haktm 
bir ıenedf'n az, tkt ıeneden 
fazla olmamak üzere bir 
müddet tayin eder. Hakim 
tarafından hükmedilen ayrı 
lığm müddeti buna mahsup 
edilir .) iki fıkradan ibaret 
olao bu maddenin bıriocl 

fıkraaında boıllnmaya kendi 
kabahati ile ıebebıyet veren 
kuı veya kocanın tekrar 

1 
batka blrlıl tle evlenebilmesi 
için hiktmln tayin ettiği bir 
seneden iki seneye kadar in· 
tlzar devreal g~çlr.meğe mec 
bur olduğunu bildirmektedir. 
Kabahat bazan tkı tarafta da 
olur. Röyle olduğu takdırde 
hakim her ıkl taraf hakkm 

1 
da da bu madde ahkamını 
tatbik eder. Yalnız kababa· 
tin hangisinde daha fazla 
ve hangi taraf hadiseye ıe 
bebfyet vermlf ise hakim bu 
ciheti de naurmdan kaçır . 

maz. Kanunun birden iki 
seneye kadar göıtermit ol 
duğu müddetin miktarını ta 
yin etmek hususunu kanun 
hakime tevdi etmlttlr. Ha
kim de boıanma ıebebinin 
ıekll ve mahiyetini ve bun· 
da kabahatin dere1:eılnt na
zara alarak bir tle tkl ıene 
araıtDdakl milddeU tayin 
eder Mehazu.111z olan lnıç. 
re kanunu medenlılnln bu 

maddenin muadili bulunan 
150 net maddesinde (talaka 

zina sebebi ile hükmedildiği 
ıurette bu müddet Qç ıene 

ye kadar temdit edllebillr ) 
Kaydı kanunu medenlmtze 
idhal edtlmiyerek mutlak 

olarak bir ''neden az ıkl ae 
neden faz\~ olmamak üzere 
kabul edllmitlir . Bir çok ta 
rlhler ezcümle (Ro11el) ta· 
liktaiı ıonra tayin edilecek 
memnu mOddettn z!na g&bl 
ahvali gayrl münaaebeye 
meydan verdirmek ihtimali 
ne binaen ttıraz 

No. 395. 
et mittir. 

de mucibince kocas ı nın ve· 
fatı veya boıanma sebebi 
tle dul kalan veyahut evli
liğin butlanına hükmedilen 

kadın vetattan ve boıanma 
dan veya butlan hükmünden 
itıbaren 300 1ıün ıeçmtdık· 

çe tekrar evlenemez Doiur
makla müddet biter . Kadı· 
nın gebe kalma11 mümkün 
olmadıiı veya botanma ıle. 
ayrılmıı ol~n karı ve koca 

tekrar btrbtrl He evlenmek 
istedikleri takdirde hakim 
bu m6ddetl kıaaltabıltr ) !ha · 

reıiodekl 300 gOn mOddet ki 
bu m6ddette tekrar evlene 
memek için kanunun tayin 
ettlfl memnu bir m6ddettlr. 
Mevzuu bahslml7 olan 142 

ncl maddedeki kabahatlt 
olan karı ve kocanın bir ıe 
neden iki ıeoeye kadar bat 

ka birlıl ile evlenemtyectıl 
oe dair olan müddetle mez
kür 95 net maddedeki 300 
günlük müddet biri dtierlne 
dahıl mi, yolua ayrı ayrı bu 
müddetleri bt klemekml tcab 
ederi' 95 ncl madde tle 
142 ncl maddenin va:ııındakl 
ıebeplerl tedklk ederaek 95 
nci madde oestl ve neaebin 
aıhhat ve hüsnü muhafaıa11 
için vazolunduiunu ve bina· 
enaleyh iktncl defa olarak 
evlenecek kadının evvelki 
koca11ndan gebe olup olma· 
dığının tebeyyOn ve tahak
kuk etmeıl icap etmekle bu

da anca"' 300 aünlük bir 
müddetle anlaıılabtleceğlne 

müptenl bulunmakla bu 
müddet ıırf kadınlara mah 
sustur 1 42 ncl maddedeki 
memnu müddet lıe kabahat 
li o lmak fllfh ıle hem kadan 
ve hem de erkeğe teımıl edf 

lebıllr . 

Şu halde bir seneden az 
olmamak ve iki seneden de 
fazla bulunmamak üzere ta 

yln olunan memnu müddet 

h.tamında baıka bir erkekle 
evlenecek olan kadmın ay 
rıcada 300 günlük hlmll 
müddeti beklemeıine lüzum 

kalmıyacağı kanaatindeyim 
ÇOnkü 300 güniln on ay et 
metine ve t 42 net madde· 
deki memnu müddetin ı ıe 

bir seneden baılamasma na· 
zaran daha fazla olan müd
det zarfında gebe olmadıfı 
pek açık bir surette anlaııl 
mıı olacaktır. Maddenin tk· 
inci fıkrasına gel ince, boıan
ma kararından evvel 139 
ncu madde mucibince hakim 
tarafından bir ıeneden üç 
ıeneve kadar tayin olunan 
ayrılık müddeti tıbu J 42 ncl 
maddedeki bir ıeneden iki 
ıeneye kadar olan mOddet~ 
mahıup edilecektir. lıte 142 
ncl maddenin ikfncl fıkrası 
dahi 95 ncl maddedeki 300 
günlük müddetin de mahıup 
edıleceit hakkındaki kanaa 
tımı takviye etmektedır 

.. ___________ .. 
Türkiye ile Romanya ~ar
şısında Bürük Britanya 

Yukaudaki ıerlevha altın · 
da ('"Novoıti,.·Zaarep, 25 6 
1938) gazetesinde çıkan bir 
makalede deniliyor kt : 

"Geçenlerde Türkiye ile 
Büyük Brftanya araıanda 

akdedllmlt olan ticari an· 
laıma, ı l yaal ve ekonomik 
bakımdan büyük bir ehem. 
mtyell haiz olduiu gibi, Brl· 

tanya hükumetıntn Avrupa· 
'lın cenubu tarklıinde gentı 

mikyaata fcraama glrlıecf'AI 

faaliyete de alamet telakki 

ed•lmııtır . Bu anlaıma mil 

naaebetlle dünya matbuatın· 

da netredtlmtı olan koman· 
terlerdf', TOrkiye ile lnetl · 
tere araaında hal ı hazarda 

mevcut nakdi münuebatın 

tasfiyesinden maada . endOs 
trlyel, ticari ve ukeri 1Rha· 
larda tatbik edtl~cek olan 
genfı bir tf'trlkimeui p 18 

nına da temel atıldığı itaret 
edilmektedir 

Tiirklye ile lngiltere ara -
11ndakl klirlng slıtemt tan· 
zlm edılmlt ve böylelikle 
iki devlet arasında t icari 
münuebetlerln daha geoit 
bir eafhaya glrmeılne imkan 
verllmtıttr. Fakat, anlarma
mn en f'hemmlyetlt kıamı, 

lngllterenin, bllha111a Türkt 
yenin harp ıanayilnl dıkkat 
nazarmda bulundurmak ıar
ttle, endüstrıle9111estne geoit 
bir tarzda tıtfrake karar 
vermlf olu asıdır lngllter.f'; 
Türkl yeye, lngiltereden en 

düstrl ve harp malzemeıl 

ısmarla nıak için 16 mil yon 
lngll ız liralık bir kredi aç · 

mııtır lng•ltere, Türkiyede -
ki kömür, bakar veıafr 

madenlerin tattımarında 

müıterek olacakhr.,, 
Makalede bundan sonra, 

Fraoaada int ı ıar eden "La 

Trlbune des Nıtfons,, gaze· 
teı ı n ın bu mt>ıelc hakkında 

yazm ı ı olduğu bir makale 
ntn bnzı kısımları ıktıbas 

olunmakts [kt. bu makale 
nln tercümeıl Fran11z bası· 

nında çıkmııtır. M U M] 
ve denilmektedir ki : 

"Bükretin iyi m"himat 
alan mthaftlınden öğrenıldı 

ğine göre. 8 Tatareskonun 
Londra seyahah ıırf Londra 
malty( cllerlnl Romen nefti 
ile alikalandarmak ve Lond· 
ra Slttılnln Romanyay.a ve 

receğl lstlkrazıo ıerailinl an· 
lamak gayeılle yapı1 mııtır 

Bazı Bükret gazeteleri , ko

nuımalarm asıl mevzuunu 
Romen buğdayı teıkıl etti· 
ğinl yazmaktadırlar Her th · 

1 Pazarteıinden baıka her : 
1 llD çıkar. Siyaaal gazete •• : 

1 Yılhiı: 800 K.uruı ! i Altı Ayhfı:400 • : 

l Say111: 3 • : 

Hu memnu müddet zarfın 
da karı koca tekrar yekdl- 1 
ğerl ile evlenecek olurlaraa 1 

96 ncı mridde mucibinde 
memnu müddet hiktm ta
rafmdan k11alhlabilecefl gibi 
122 nc ı madde mucibince de 
müddete rlay,tafı.llkten do· 
layı vaki evlenmenin feıhl • 
ne gidilemez Burada nazarı 

teemmQle alınacak bir nok 

Şurada bır ince noktayı 

da nazarınıza arzetoıeden 

geçemlyeceğlm: O da kaba · 

hatlı olan taraf hakkınka 

hakim bir seneden iki sene 
ye kadar memnu bir müd. 

det tayin etmn nya bir ıe 
neden aı, tkl ıeneden fazla 

tayin eder veyahut madde-

nln ikinci fıkruı muc ı blnce 

ayrılak müddetini mahıup 

etmezae bu hüküm ve kara
ra karı• vaki temyiz üzerine 
temyiz mahkemesi hükmü 
bu noktadan ntıkzeder . Çün
kü ibar~I kanuniye (bir se
ned'n az ve iki seneden 
fazla olmamak üz~re bir 
milddet tayin eder ve yine 
ay. ıhian müddeti buna mah 
sup edilir lbarelertndekl 

eder ve edilir kf'Jlmelerl 
mutlakiyet ifade edip [ede· 
htllr] ve ( edılebtltr 1 gibi hi 
kimin arzu ve ihtiyarı tle 1 

mukayyet deltldlr. 

l Gnnü ıeçmlt Hyılar 25 : 
l "uruıtur. : 
l ADRES: i 

8ALJKESIR 1 ÜRKDJLI 1 ...... ~ ta Yardar O d• 95 ocl mad · . SONUVAR -

SAYFAı 3 

OKullara Girme Şartları: 

Balıkesir Köy Ebe Mektebi. 
Bir yı l leyli okuduktan 

sonra 3 yıl mecburi hız 

met yapmak ve yalnız köy 
l-!rde ıaoat kra etmek üze
re ~ öy ebesi yetııtlrtn mek 
teblmlze bu yıl 30 talebe 
alınacaktır . Şartlar ıunlar · 

dtr: 
1 Türktye Cumhuriyeti 

tabauından olmak, 
2 - i lk t11hıılı blt irmı ı 

veya o derece tahsı l 1ıörmüt 

olmak, 
3 - Yefl 18 . den aıağı . 

35 den yuka!ı olmamak, 

4 - Evlenmemit olmak 
ıart deflldlr. Evli veya dul 
o'makla beraber (2 10) ya .. 
ııoa kadar çocuklarının her 
tOrlü bakımı temin edı lece 

llne dair bir taahhütname 
ıeUrlrlene kabu l edilirler . 
Çocuklar mektebe ıelemez 

5 - lateklllerln haziran 
batından afuıtoıun 15 tine 
kadar doirudan doğruya 
mektep müdGrlüğüne mü · • 
racut etmeleri VP. dilekçi 
leri tle birlikte aıağıdakl ve 
ılkaları eksiksiz olarak gön 

dermeleri lhımdır: 
A) Nüfus hüv iyet cüzda 

nının llsh, 
B) ilk mektep ıahadet 

nam,nln ulı veya bu der,. 
ce t11hsil gördüğünü tabat 
eden fotoğraflı, tudlk it ve 

ıika. 

C) Tahsiline ve ıl~rlde 

taahhüt lf:nedl. 
E) Çocukları (2- ) O) ) a· 

tma kadar olan dul kadın· 

ların anot", kız kardet te 
yze . hala gibi yakın akraba 
11 tarafından bakılacatına 

dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadınlar için tahııl 

müddetince çocuklerına ba · 
kacağına dair kocaaının ta 
ahhütnamesl) , 

F) Koy ıhtiyar heyetinden 
alınmıı ve zabttıca taadlk 
edılmft hüıni_ihal varakuı, 

G) 6 X 4,5 boyunda dört 
adet fotoiraf . 

Taahhüt ıenedi öroeiıı 

Balıkulr köy ebesi me"· 
teblne alınarak tahıil edip 
mezun olduğumda ııhh11.t ve 

içtimai muavenet vekaleti• 
nln yahut vali ve kR yma• 
kamların tayin edeceil köy · 
ler mıntakuında 3 yıl biz 
met etmeği ve bu h ızmetl 

kabul etmed iğim veya ka. 
bul edipte muayyen müdde· 

ti bitirmeden bırakhiım ve 
uhhi sebf'p1er dııında 

mektepten daimi o!arak çık 

tığım veya çıkaraldlğım tak · 
tird e tahatl masrafı karıılıiı 
olmak üure maktuao, 100 
lira vermeğl kabul ve taah
hüt eyl ~rlm. 

hizmet görmeıine engel ola 
cak bir hastalığı olmadığı

na datr vilayet hastahane 
lertnd~n alınmıt sıhhiye he· 
yttl raporu. 

D > Ôrneğı bu ilan sonun 
da yazı 1 dığı ıekılde kefil li 

(Sarih tkametıih adruı) 
Yukarıda adres ve hü•t · 

yeti ya zıh olan . ... .. nın bu ta· 

ahhüt ıen dt mucibince mak · 
tuAn ödemek mecburiyetin · 

: de olduğu 100 ltrayı kendi · 
ı\ ıle bfrlıkte müteaelıll 

kefıl ve müıterek müteıel · 

ıH borçlu 11f ah ıle ödtyece. 

ve noter 'ikten tudıklt bir 

tımale karıı k endi erzak 
stoklarına tedarık eı m,k fır· 

&atım ko l lıyan lna ltereolnRo 
meD buğdayma ihtiyacı vardır. 

Dı ğer bazı haberlere göre , 
daha geçen ıentnin btdaye 
iinde tasavvur edilen ve Ro 
manyanm Karadeniz aahtlın 
de b ir Brttanya üuü bahri 

s 1 n i. n teala edılmuın~ 

matuf o lan iogi l ız plan! da 
mevzuubahı edılmektedlr. 

8. Tatareıkonuo ıeyahah da 
bu kombinezonlar etrafında 
temerküz etmektedir. 

Bu mevzu t'trefında Uri
tanya matbu~tının neırtyatı 
da enlereaandır. Bozı Lon· 
dra gazeteleri . ürk ve Ro 

men meteleslnl aynı oeye 
atfetmekte ve bu p 1anh fa· 
allyet ı o devam edeceğ rnl 

haber vermektedirler Oaıly 

Ekpaess, B. Tatareıkonuo 

Romanyaya nakdi yardım 

temin etmek için Londrada 
konutmalarda bulunduğunu 

ve Btrltanyanm Türktyeye 
vermlt olduğu kredin in. Av

rupanın cenubi ıark l ıinde 

ğ lm 

(Kefilin adrul) 

Yeni bir uyuf· 
turucu madde. 

İptılaya uirayanların eline 
geçmemesi için hiç bir f~

dakarlıktan çektntlmlyerek 
miicftdele edilen esrar, af· 
yon, kokain, eroin glhl uyuı · 

tur ucu maddeler , az çok 
herkeıtn bildiğ i , itiltliı fCJ· 

!erdir 

Bunlar yetmlyormuı ııbı, 

Birletik Amerika, timdi bir 

de bugüne kadar bilinml. 
yen Marıjuana adında b1r 

uyuıturucu madde ıle ma
cadeleye glrltmlttlr . 

Bu zehirlerle yapılan alıt 

verit, aklın alamıyacağı de· 

recede büyük b ı r gelir temin 
etmekte olduğu için, kaçak· 
çılar büyük "Paralar sarf ede
rek, bu zehirlerin müpteliuı 
olanlara erltınek maksadtyle 
yeni yeni yol lar. bin bir çe· 

ıtt çareler bulmaktadırlar. 

Bu yentltklerl keıfetmek 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

bulunan bütün devletlere aı d lenmektedlr . Bn münaaebet -

olırn geoit btr e~onomlk le 8 . Tatarukonun ıe 
planın baılangıcı oldujunu yahatına ald komanterlerde, 
yazmaktadar Bu gazete, bu Avam Kamaruıoın T6rklye· 
tarzda aranjmanlar yapacak ye verilen lltlkraz kararını 

daha bir kaç küçük dev let ne tekilde kabul etllii ve 
len bahsetmektedir "li'ınan bu eınada söylenen nutuk 
cial Tlmeıı,. gazeteıi de ay ların ne tarzda lrad edlldlii 

na mutalealan yazıyor. Bu ııaret edilmektedir. Hatip· 
gazele TOrk lye ile Romanya· ler , umumiyet ltlhartle, Av· 
danıonra ııran ın Yunanlatana rupada grup halinde toplan 
geleceğini yazıyor Büyük mıya baılıyan ve Brttanya· 
Brltanyanın, Avrupanın ce 1 nın menfaatlerine halel ıe· 
nubu ıar.ı.lı tnde bulunan dev 

1 
tırmesi ihtimali olan bu 

lttlerin nakdi thtlyaçlar1nı I ırupmanların bir an ev•el 
temin için 20 mılvon fuot önüne aeçilmul çerealne ba· 
&le~ling ayırdıiı ve bu f aa- ı kılmasının lüzumunu ileri 
liyetlnde devam edecefl ıöy ıilrmektedtrbr 



SAYFA : 4 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye Maha tleıl: S~kağı: Ctnıı: 

No: 
65 Karaojlan Şapçı Ev 
62 " " Cami Ev 

Yukarıda numara, mahalle Ye me•kllerl yazıh iki adet 
evin açık artırmaaında talip zuhur etmediğinden artırma 

eluıltme kanununun 43 üncü maddealne te•fıkan müzaye · 
desinin oo gün uzatıldıiı tlln olunur . 
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TÔIW>lLl 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye 
No: 

9 

Ccnst: 

Dükkan 

Mevkii: 

Attarlarda 

5 TEMMUZ t93a 

Yukarada numaresı yazılı Beledireye ald dükkan aatıl 1 

mak üzere ı4 6 938 tarlhfnden itibaren 15 ıOn müddetle ı 

açık artırmaya konulmuıtur ihalesi 8 1· 938 cuma ıOnü 1 ~~ "'~ -~~ 
aaat 16 da Belediye Encümeninde icra edtleceitnden talip· ~ "1' 
lerln ihaleden evvel depozltol1trmı Belediye vermesine ' il (EMiL MAROT) MARKALI ~ 
,atırmaıarı ııan o ı unur . ~ BUGDA y ~ALKALARI il 

4 - 1 - 197 l't y ~ 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE; · ı 1 Yukarıda re.mini gördüğünüz dOoyanın en meı 
~ hur ve maruf Rençberler ve Değirmencllerimlz tara-
« fından tecrübe edllmlı ve tanınmıı . Türklyede büy6k 

~ raibet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1' 
il marka Buğday Kalbur Makinelerini her sene oldutu ~ 
~ gibi. bu mevalmde de aatmaktayız. Rulmde görd6ğü · 1 

. Balıkesir Doğum ve Çocuk Ba- 1 ı - Pazarlığa b1rakılao Balakeılr Edremit yoh.ınun « nüz tek parça lı mak inenin tkı parçalıları da mevcut lf 
700 + 86 - 400 + 94 ncü kilometreleri arasındaki kıtmm olup < 4. 5 , 6) numaralıları da yani her boyu vardır. ll 

kım Evi ve Köv Ebe Mektebi 1 tamiratı eaasiyeıtntn yapılması için ihale tarihinde hıtekltıt 1 ~ Bu makineler b~yük hasılatlı olup llfağıda görec•tl '11 
.T n lz veçhıle piyanda mevcut maktnelutn en fazla ~ 

Müdü lü ., " d çıkmadığından yine aynı ıeraıt dalreatnde yapılmak üzere ma l çıkaran ı dır . . fj u makineler mahıuhı ( 9 ) kıama 

1 r gun en: 18 temmuz 938 tarıhloe teaadüf eden perıembe günü ... ı· ı aymr Şöyle kı: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, D~l ıceyı 
Muhammen Doğum K6y ebe at 10 na kadar bir ay zarfında pazarlıkla verUmealne ka j bire, Bakla \l'e Ot tohumlarını bire , Ot. Saman ve Tat "JI 

b4!delt flah evi mektebi rara verllmııttr . parçalar1nı bire. kt ceman ( 9 ) k11ma ayırmıı olur. ~ 
Lira Kr. Kr . Kilo Kilo Cinsi 2 - Keıtf bedeli 25,534 ltra 38 kuruı olan bu tıe alt 1 ~ ftatlarda bu menim için fevkalade tenzllit yepıl"'ıt 'ıl 

1390 10. 5500 8400 Ekmek evrak ıunlardar: it. tır lıtanbuldakl ftatlıudRn yüzde 20, 25 el ılk flata ~ 
2700 45 3000 3000 Koyun eti ~ - Keııf hulasası Hat bordroıu, metraj cetvelleri ve lı: satmaktayız Bu k&çmlmaz bir f1raathr Her h"lde 1 

781 110 350 360 Ssde yaf ı malzeme ırefıklerl . ~f!. bu ele geçmez fınattan tsttfadt! .etmeyi Rençberlerl 1 
930 30 1300 1800 Pirinç B - Huıuıl . ve fenni ıartoamelerle ekıtltme ıarnta mlze, Köylülerimize ve Buğday ıılertle mtHtJI olan· 

lara almalaunı ye maktoelerlmlzi bir dt'fa da mafa 1 
350 10 3500 O Süt. yoturt m~ıi . ı I 

zamızda görmelerini tavaiye ~deri z. 
484 10 2500 2340 Taze sebze C - Mukavele örn~ğı MAKiNELERİN YAPTl~I iŞ MiKTARI: 

1 860 l 50000 36000 Odun lıUyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin ~ 
900 l 60000 30000 Maden kömürü de ve ya Nafia Müdüriyetinde ıöreblliıler. it. No: 4, 5, 6 
175 , 50 27 JoO 300 Şeker 3 - Pazarlıkla ihale Balıkeslrde hükdmet dairesinde -1 Saall~ yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
Doğum ve Çocuk Bakımevl ile Köy Ebe mektebinin teıekkül edecek Vilayet Daimi Encümeninde yapılacd lctır ~· k' I 1 1 lk" ı 

· ı o_ ma ı su c;a ur'. 
1938 ma li yılı ihtiyacı olan yukarıda clnı ve ınil<tarı ıle lıtekliler Encümenin mutad toplantı günleri o lan pa . 

~ ,Ahmet Ve /brahim Cumalı Kardeşler 1 muhammen bedelleri yazılı erzak ve taylnat maddeleri zartesi , perıembe ve cuınuteıt ıünl~rı aaat J O da Encü f1i; 
20 7 - 19J8 tarıh lne rutlıyan çarıamba günü saat ı n mene mürdcaat ederler it. R ıl . ktıfr: Çlvlcller Çarşısı /'\o: 12 ~ 
dat doAum evinde mahıuı lı omlıyoo huzurile açık ekıılt 4 - Ekıiltmeye girebilmek için Nafıa Vekiletınd~n }:" n emirciler Çarşısı No: 63 1 
meve çıkarılmııtır 938 yıla için alınm11 ve bu ite ılrmeye ıalahlyet veren , . ~ .. ~ ~ ~~~~~~~~ 

l&teklı lerin ihale ıünündt>D evvf'l kanuni ıerattınt ta müteahhttltk veıtkaaını ibraz etmeie mecburdur. 
mamlamak üzere dojum evme müracaat etmeleri ılin olu · 5 - Teminatı katıye bu baptaki teblliat ahkimıtıa 

nur tewfıkao pazarhğı müteakip ita edılerektır . 

S "htbt ve Raımuhıurlri : Balıkf'ılr Mf'buau H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırekt örü: FUAT 81 L..' AL 
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