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Cumhuriyetçiler Mücade· 
leden Geri Kalmıyacaklar 

----------------------········ .. ---------------------

Tevfik Rüştü 
lngıliz Kralı .. 
·na ltimadna
mesini Verdi. 

HARP OLURSA: 

Rusya f ransaya.
1 Yardı E~ecek m~. 

Cumhuriyetçi hükiı.metin başvekili Negrin: 
•Tam bir Ispanyol beraberli(Ji temin edilin
ceye kadar mücadeleye devam etmek husu-

sundaki azmimiz kırılmamıştır.• Diyor. 

F Z Başvekili Daladıye-ransı I s· . B Hususta Soru an 1!:_ 
nın u .. C 

Suale Verdığı evap. 
11 (Radyo)- Kara; 

1 L~ndra, 11 (Radyo) - 1 au yazm ktadır. Neırlo, hariciye Nazırı Al 

bDQI~ tere•• Franıanın, Pranko PerJı. 11 (Radyo)-'- Son Yeraı Del•ayo ve General 
•<kmetını k ı 

tanıddduını P•z~rteeı aGnO alınan hab
1
erlere ıare, Cum Mtyabadao

1 
(tRbaret ) a ~ııtır. 

t bl ıolteren bir hurlyetçl apanya Beınktlt Parla, 1 adyo •at 

••I il neıredeceklerl bildi - Nearıo rcfaktnde hariciye •J•DHDID lıpenya muhabir· 
r lllelctedır ' h 

L aum Alvarea Oel•ayo ol- lerl, çektlme"te olan cum u-
V l ontlra, 

11 
( Radyo ) - dutu halde buaün ta· rJyetçl kıtaahoın tebtrlerl 

: :D•l1adaa o tredtlea ,.. yare ile ' M a d r ı d e berha•a etmekte bulunduk 

; ~ tebhide blldlrlhyor: •aaıl olmuıtur . Neırta, larını. uzak yerlerden lnfl · 
b ':n lıt "••vetlerı Iı'ranıız ıeneral Mıyaba ıle uzun lak ıörültülerlato ftttlldtli· 

u uduna kadar ıelmıılerdır. mOddet konuımuı .e kendi ol btldırmektedtrler . 
Aynı tebltide Katalooya · ıfnf mukamet huıuıunda ık Madrld ıazttelerl, halkı harbıaıa nlb -d f 

btld •Jet bulduiuda na etmlıtır Mlyeba, c nubi merkez mıntakatıoı mu • a 
lrtl111ektedır. lapaaya ordula11 baıkuman· aya da Hl etmekte,jJrler Ko 

C Londra, 11 ( Radyo ) _ danı taylo edılmtıttr. lonlıt S. E F · blrhkte ha-
utahurlJetçı hGlttamet bıı CumhurJyetçf lıpanya ka· reket edılmeaiol iltizam ey 

••lcılı 0•tretttfı bir b blaeılrıfn dlfer azuı muka lemekte, Eofoa - Maıyona Datned K •Yen 
•: •t•lonya orduıu · vemete taraftar olmadılda· kadar mÜllafaa tavılye •Y· 

nun çelulmeılne ra.ır. b randan, Madrlde d6nmemlt lemekteıJır · 
k6 •IDıeQ Ü· l f l 

metin, mllletth lıttklllı. lerdlr. Cumhurlyetçt lıpaoya Anartlıt er aa tyete ııeç· 
nf •onuna kadar le kabınHt; ıtmd! Heınlıll mitlerd ir. 
6 d orurnaia 

iDi •ttlf ını bununda ınll 
letın mukadderatına h&ktrn 
olmaıı preoııbtnd o •Gllıam 
ol•alrtao dofduiuou bil 
dlr•ekte 

ve mGcıadeleoln 
zaruri oldufu u 

1 1 i•e •tmektedır. 

BatYeklt •Ynı beJ•nn 
de tıaoı btr lıpaoyol b•lb• 
b l •ra. 

er ııı temın •dtlınce ı. 
dar b ye •• 

Rus - Mançuko Hudu
dunda Bir Çarpışma .. 

- ---
Bir Japon - Manc:uko Müfr~ 
zesi Argun nehrindeki Bir 

Sovyet Adasını Bastı. 

Porlı, f •·o ı; 
~da aa • ·ıır deniz ve h va mu 

b Ü harlctye na· 
mlıyoou, ue n u 

" 
1 harbt-~ 

z.aretlode baıv• 1 .e 
D 1 dl veeio rtya· 

ye nazırı • • ' 8 T Rüştu Araı B t p 
Ankara, 11 (Huıuıi) aetınde toplanmııtır ul o a· 

laDtld•· ha•• nazırı Gt •t Londra Rüyftk Elçlmlr. T e•· d 
1 mbr ha•• ku•vetlerl ve e-flk Rltti\ Arat din aıtliz • d donan· 

Kralı tarafından kabul edil · olı naııra Kapenkl • 
ma halıkın.:la izahat .ermlt mlı ve krala ltlmadnamutat ki Fran• 

~•:e~r:m:•t~l~lr~·-==============~-l~e~rd~l~r~· =-=-K0a=p:eo===='ı:==o== == 
EDEN SÖYLİYOR: 

"Endişeli Bir Oev-
r e Yaşıyoruz .. ,, 

(<Fakat ruhlara ferahlık ve
ren iki nokta da mevcut» 

LoDdra, 11 (Radyo) 
Müzaheret b&rlıaıolo buıü• 

kü toplantı11ada eıkl harı 

clye nazını t.den ez· 

cümle ıöyle demlıtır: 

« Eodıtelı bir devre Y•tı 
yoıuı . Bununla beraber ruh 
l arınuaa ferahlık verecek ıkı 

nokta yardır: diri 

Çemberllyoın , Avam 

B. Da/adiye 
18 dooaoma11aıD, 

,, ... 
eız aahlUertol H mlıtem • 

le\ıelerloi korumağa klft 

oldufuou ıöylemııtlr. Bu u. 

rada, h lr harp yukuuncla 

Ruııyanın f ranHJ• ne der• · 

ceye kadar yardnn edelttle· 

cejl baınkılden ıorulmuı· 
tur. Bu ıorıu1a ce••P ••· 

ren bat•ekıl Dafa,jlye; Ruı· 
Romanya ıle Polen· 

yaaıa, 

yanın alaeajı vaziyet• 16r• 

hareket edec•ilnl bıldtrmlt· 

Ur. 
Berlln, J 1 (Radyo) -

u mGcıadeleye devaın 
•tmek h 

Utaıundakı azının 
karılınıdıtını t 'd 
dır. •yı etme-kte ~~ 1 

kamaraaıoda Fraouya tnııl
~ terro ı o bütün kuvvetıle mü 

Franu ile Almn~ya araııD · 

da akdedilecek ticaret mu• 

ahedeıl müıakereıert, ıel•

cek hafta baıhyacaktır. Fr

ansız müme11lll Alperı, haf· 

ta ıonuod buraya eelecek· 

P..,ı,, 1 1 (ı\ . A ) 
1 d Bar. 

ıe on a neıredılen bır nu 

JOnallıt t eblJğlne iÖre t\a. 

talonJa C«"pheaınde h" P ni 

hayet bulmuıtur. 
laatl ı z. rueteluı •on po 

lıtılc lnlcıı af'ar dolay lııl" fA 
P•nyada dah il harbin ıona 
~eeıntn pek Y•kıo olduıtu 

--====~-== 

Eaki lngiliz 
Sefirine Ziya

( et Verildi. 
Ankara, l ı (Radyo) 

Menıleketıoe ••det ede
cek olan lnıllterentn eılcl 
Ankara BGyt\k Elçlıl ıere. 
ftae burGn bır alyafet ve 
rllmtıttr. 

ZtJafette Hariciye Vektlt 
~llutü s.,açollu, laatllt •e 
are •rl&la• d 
hazır bulun .. •et ller &••at 

uı ur. 

Yuaoslaryadı mubliflar 
~ü~Omete müzıhıretı kı

rar verdiler. 
Belırad, 11 (A.A.) - Bel . 

ıra.tela toplanmıı olan tnu . 
h•\efet rCle1111 Sırp •• Hır · 
•at ı:nuhılfflerlnln Hırvat 
~••9leııeıo hılltol ihzar l~ln 

1116 41t, Ozaberet •laı•· 
f k r r • r•ltl rd(r. 

Sovytt hudud muhafı:lcırz 
Moa&cova , 11 ( A.A. ) - m6frezeıl bu taarruzu 

6 Şubat tarihinde Japon Ye pfiıkGrtmüı Ye Japon · Maa-
Maeçuko .. kerluıodea mil- çuko müfrezeUnt bu adadan 
rekltep bir müfreze bir Sov· tardetmııttr . Japonlar blrJ 
Jet hudud dcvrlycılne Ar
gun nehrindeki 227 numıı -
rah SoYyet adıuında teğmen 
Yuıkoouo ldareıl altında 
bulunurken, ateı açmııhr . 
So•yet de•rfyeıl rİlukabele 
ederek Jıpoa - Mançuko 
ınGfrezuını kendt hudud 
karakollarına dotru ricale 
mecbur etaılttlr 

Onların tarafından 5 61Q 
•e Yaralı •ardır Sovyetle
rln hiç zayJah yoktur 

.... 
7 Şubat tarlblnde, Japon. 

"'•Dçulco Gf 
lı rn rezeıt Ma oçu · 
yo .~opraklaruıdao tefmen 
uı•onun d at e•rlye koluna 
ır Qlltral .a ı 

at Jva •rle tekrıu 11 aç..,,, v 2 
•daya dıa 

40 
• 27 numnalı 

r k hn ktıı t._h,ıd fide 
!Jcurn~ 

•IJ• k t~çrnfıtır T•k · 
ıt•atı •I y ı. 

•D llfae 

ıubay olmak olmak Oıere 

10 kiti ka ybetmlılerdlr Sov
yctler t rafından bir ölü ve 
2 yaralı vardır. 

Tokyodaki SoYyet maala· 
hatıtizarı, keyfiyeti Japon 
hGlıO.meU nezdinde proteato· 
ya •• da ha birkaç ıOn e• 
Yel Japon hiikumeUne 1•· 
pılan ihtara rafme• Ja
poo-Mançuko ku•vetlerlata 
tahrikat• d~Yam ettılılerhd 
beyan• memur .dtımtıtlr. 

25 Teırlnıanl 1911 tarl· 
hinde Çin tle Ru• toı para 

l "u arHında aktedılen tor uııı 
2 7 Ç~çıhar anlaı•••1 ıerek ~l 

nu01aralı a4'enırı, 8 rek 
d bir muHdeKlnunu11nt • 

nln vııkuhulduju 279 llU 
ftlfl R Aiti 
mıualı "d aın u•7 1 
olaujuou latrib •tmektetllr. 

z.ahorete hazır o ldujuna da· 
tr olan beyanatı , dıjerı de 

&ogtlıır. müdafaatıom müle

nıadıyen kuv•etlenmetidır.• 

Japooıaun Aynan adasını iş
gaıı ve lngiltere: 

Londra, l l (A A.) - Ja· 

poolurıo Cenubi Çıode Ton· 
luo körfezine hlklm mühım 

btr ada olan aynan ada1ın1 
ı11ıal etcnelerı İoıiltere - F r · 
aaaa Ye Amer,kada akıı lu 

uyandırmııtır 

laeıltere ve Franıa ara· 
aıoda ooktal Dazarlar teati 

edllecektır. 

Loodrada bazı mehafıl
lerde Japoayaya kartı tktl · 

Hdi mukabelet bllmıaıl ted · 
btrler alınacafındao bahse

dilmektedir. 
Londra, 11 ( Rad10 J -

Japoolaru~ A1oan adHıoı •ı· 

ıall, Tokyoda heyecan uyan 
dırmııtır fSu hldlıe Japon 
bahrtye mehaWlnl ıe· 

Ylodlrmlttlr. Ada, la-
riltere ve FranHya lıar· 

fi bahri hareklte çek 

elverlılı,dı . Tabii bir ltman 

olan Balını, adada 1 O bta 
tonluk on Jıruns6rG barındı 

racak vaziyettedir Burada, 
Fren.anın elindeki Htndı 
Çloly• karıı da mGl.ernm•I 
t.Jr 61 kuruhnuı olacakllr. 

JJ. J:,'d en 
Kantonun ı11alınden üç Par lı. 11 (Radyo) f'r· 

k bulao A'·d ı 

tır. 

ay ıonra YU u snıız donanmaıuun _. en• 

bu hidlle. lnıllterenln uzak fılouı. 6 deniz ta yareı l ile 
1 ı e ındlrll 

ıarkta ıe•ku ceyt n b ~ Cıı!zalr lımanına mu· 

1 bl darb• telakki ueun 
mıı yen r vaıalot etmııtır. 
edilmektedir· -===g;Sll_!~:,:;.:;:.:;.::.~~~=:=:= 

Karadenizde Büyük Bir 
Yaptırılacak .. Liman 

Çatalağzınd;;y-;;;,ıı~ılac~~ /ima· 
nın projeleri tedkık edılıyor. 

kllal aldıl-tan ıoora ıllrlta· 
Karadeıılsde loıuı takar · te d d h ı ınıaata baıla · 

1 l bar a er a rür etm ı ı olan llmenıD yer n 
1 t dktk nacalttır. 

tayfa ve proJe er•n• • E lff 'd limın yapılacak 111: 
etme&.. ÜJ:ere deniz ticaret r&g 1 8 
müdGrlQjünde toplaaao ko KombJOD b07uk Jtmaoın 

1 Çalıımaları Çatafafzıade yapılmHı laalc rn ıvon 
..1 troe'·tedır. '-ındalı• fllıdrlerl yerinde ıl-oa aezam e • • · 

86yük Umanı• Çatalaf rerak tudlk edildikten ıon· 

d lma.I kati olarak (Sonu ikinci ıayfada) ZID a papı f 
Y 1 r. timdi n kararlaımııtır . • nı 

ıılı~ l er tarafından Çatalajsı 
lımanının tnıuı lçlo hazırla 
oarak .lkt ot Veki letıne n · 

rm•ı olan projeler tedkık 
ecllmelctedır . Tedkılderln •o
nunda lt'.c•p ~dtın tad tllt 
yapılacak u pıojıler kati 

C[NGIZ HAN 
YAKINDA Tf'HKDiLİ

XDE OKUYACAK SiNiZ. 
~ : .... ·' r. • 

~ . .... 
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Hayvan Bakımı: 

Koyu H sal aıV 
• 
1 •• viÇ 

Vilayetimizde oyu culuk Ve 
Koyunculuğun Ekonomik 

Ehemmiyeti .. 

Fakat bunlara lıerıı vü. 
cutda boı durma7.. ıkerlerl 
ve koruyucuları Yardır. On-
ları; •Oıudu uıa girmek 
ıstı1en bu mikropla· 
rı boi rlBr, 61dGrürler, içeri· 
ye •okmazlar yerleıtlrmez
ler. 

Vücudun zatf bir zamanın 
da bu koruyucu! r d zalf 
olurlar. Mıkropların ıaldmıı· 
Dil karıı duramazlar ve mık· 
roplar bu zamanda vGcuda 

lrerek derhel çofahrlar. Ze 
hlrler uçar k yuva kurarlar. 
Y erleımefe çalııırlar . Vücut , 
hemen ıefıerberllk ılAn eder 
bOtGa koru1ucu ku••etlerlol 
mlkreplara karıı çıkarar MGt· 
hlı bir kavga baılar. lıte biz 
bilmeden içimizde olan bu 
kaVfaDID IODU ya 610m Ve 
J• kurtuluıtur. Kavganın de· 
•am ettfil zaman içinde de 
•llcut baatadır . Ateı artar, 
Jeme,fçme lcealllr. Ôluürilk, 
lıbal rlbl haller ı&r610ır, 6 -
cutta alrılar 11zılar vardır. 

lıte ıllç bu zaman<la vO
cudu kuv•etlendlrmek •e 
mılsroplara çabuk bol 
maaı için ona yardıp:a ola· 
rak •erlllr. Bır ne•l imdat 
ku••elldlr . 

Sıra11 ıelmf ık en ılze bl · 
razda a11 ve aeromların na· 
ııl elde edıldtklerlnden ve 
DHıl telulr ettiklerinden bah
aedellm 

Blllyorıunuz kl;blrçolr haı · 
talıkların •ııları vardar . Çı· 
çek. dalak, aııları ılbt. Bu 
aıılar o lautalıiı yapan mık . 
roptan ba.ıka blrt•Y dejll 
dır. Bu aıılar, bakteriyoloji 
hanel~rde mOteha11ulara ta · 
ref mdan birçok ıektllerde; 
mllrroplH z tfletllerek veya 
6ldlr6lerelr veya butta oldu · 
fu ııbı Japılır . 

Aıılaaan hay•anın vücu· 
clu hanıt hHtahl1n a111lle 

•ıılaomıı lıe o ha1talık mık· 
robunu hemen öldürilr, bu 
hayunın koruyucu kuvvet 
lerl o mikrobu öldürmeie 
alıtauılardır . Tabii mikrop 
v6cuda yetl•ıemeylnce hay 
van da hutalanmAz. Şu 

halde •ıı dalma hHtalık 
olaa veya hutahk 16pheıl 
altında bulunan yerlerdeki 
aajlam hayvanlara yapıhr

kı; ••ilam ha1•anları hH 
taltia yakalanm ktan lco
ruıun. 

Alitlır: 

3-
Serom bayle değtldır M~ 

ıeli tdalak ıeromu dal•ğa 
yakalaomıf ve "urtulmuf, 
vüauduod b ıka h llelık 
olmıy a h > vanlaran kanla 
rıoıo ıuyudur . Serom da 

baktetlyotojtbaoelerd ma· 
tt'huaıaları t rfından yap lır. 

Serom hutAlıAa yakalanmıı 
ve h ına h yvaoları kurtar· 
mak fçtn yepılır. Sağlam 

baJ•anlar&da yapılır. Fakat 
•tıdan çok az o hay•anı 
hail lılctaD koruyabilir. H ,.. 
Yan Jlae haatalanablllr. 

Mtkropların hepı\ haatahk 
Japmazlar. Y ryGzilnde böy· 
le zarulı mikroplar oldutu 
rıbı zaranızlan, hatta fay · 
d lıları d pek ço"tur. Sütü , 
yoğurt, peynir J paD, ıırayı 
ılrke, ıarap yapan hep ma· 
ya dedıtımlz mtkroplardır. 

Midemizde, ba;ıue kları • 
mızda birçok mtlnoplar 
•ardır ki; yldlilmlz Jemelı . 

lerl parçalayarak haaımde 

bize y rdım ederler . 
0ftha birçok mlkroplar 

vardır ki; yer yüzQnde, top 

rek tıltında her yerde hiç dur · 
m&daa ç lııuak topralltao, 
Jürümlı hayYan •e aiaç par · 
çalarmdao bize yarıy eak yl· 

yecekler aymrlar Onları par 

çahyarak kül, urak ederler, 
öteye beriye t•ı11lar. 

Mikroplar her yerde ve 
h r 1Eamao vardır. Toprakta, 

ıuda, havada dalma bu gö 
rGlmeyen ufak mah16klarla 

kartı karııyayıı. Mıkropıuı: 

hiçbir bucak yoktur Ancak 

temizlenen iyi ıGn4!f alan yer · 
lerde okadar üreyemezler 
barınamazlar, hem•n ölQve · 
rlrler Plıllk, rutubet, karan 
hk bunların eo çok 1evdtlde
rf ıe1lerdf r Bol gGD~f alan 
iyi ha•alanao, temiz tutulan 
yerlerde mtkrop yoktur . lllç
lara kartı da dayftoamazlar 
Kreolto , aettfc nlk ııbt ti çlar 
mlkroplara hemen öldür6r . 

Tcml:ıhk ve gaoeı mikrop· 
ların en b yük dOtmanları
dır . 

Ha.talıkları yazmadan öo
ılz4!; ufak bir ajıl eczahanaal 
için !asım ıcleo al&ç ve tliç
ları llate halinde yazalım , 
Ajılınızda bir dolap içinde 
bu uf ak eezahııne bulununa 
haatalak baılarkeo hemen 
6nüne geçebillrls. 

Adet: Nerelerde ve nasıl 
kullanılacağı: 

Elri maku 

Ufak penı 

. Ufak blıtürl 

Ufak trokar 

Llıtlk ıtrlnra 

Uf ak bordlHo 

Termom•tr 

J' Yaralar etrafındaki tüyle 
rl keımek için 

1 Yaralara temtılemek, tlaç 
ılirmek için 
Yaralara açmak veya keı 
mek IJID 

Karın ıtılaklerfnde ıe:ıt a I· 
mak lçtn 
Derin yaraları yıkamak 

için 
1 Kuzuları burmak tçto 
1 loabında hayvanın at ı 
l ducqıhıl al ak itin 
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s HİR HABERLERi -
Tarım Kredi Yıktırılmasına 

ooperatifinin , Başlanan 
Topla tısı. 
Balık ıtr 259 ı 1ıh Tarı~ 

l):redl Kooperatifi bu ayın 

28 ncl sah günO Halke•ln· 
de yıllık toplantı11nı yapa· 
caktır . 

Bu toplantıda pı liaço 
at Ye zar r h,eapları yöne 

tim ve kontrol korulJarı ra 
porlarıo10 tedkllcl ıle plaa-
çonuo tasdiki ynpılac k, 
müddeU biten yönetim ku-
rulu üyelerlolo y rln~ ye· 
n ı tdıue heyett ıeçilecek, 

diğer ıeçlm ve görüımelerl 
mütea"lp loplantıya ıon ve ... 
rllecektlr. 

... 1 

inhisarlar ziraat şubesini 
teftiı . 

EtHlce ıehrlmlz loblsar· 
lar befmüdürliliGode bulu
nan ve halen umum mQdür · 
IOk ziraat 9ube1l müdürü 

bulunan Salıb lhaan dün Ber· 
ıamadan ıehrlm!ze ıelmtıUr, 

Salih lhı o lohfaarlar zira
at ıubulrıe id tılert tefUt 
ve tedktk edeukttr. 

lllçlar: 

Dükkanlar. 
Kent alanında ada halin

de bulunan dOkklolar bir· 
kaç ay 6nce yılulmııtı. Ba 
riüklcanlardan H c ıall adaıı 
aamlie maruf ot n kmmda· 
kı dGkl<anlcrrn da Jlk1lma11 
na diio baılanmııhr. 

- ~ 

F idanların 
Sat şı. 

' 

Son aüolerde havalarm 
poyraz ve biraz da ıoiuk 

de am etmeıl Ztraat MOdOr· 
ltliG tarafıni. n yetlıtlrlltn 
fidanların ıatııını bu ıOne 
kadar uzatmııtı . Fakat laa· 
Yaların ı ı ı n m a ı ı 

çıkarılan f ldaolarıa artık 
daha fazla hariçte kalma11· 
na fenni ve tahıl lmkln bı· 
ralcmamıı olduiundao Cinü
mGzdekl haftadan ıonra fi · 
dao 1atılmıyacaktır . Bunun 
tçın f ıdao almak fıtlyeolerlo 
bu hafta içinde ihtiyaçlarını 
temlu etmeleri lizımdır. 

ilacın adı: Mikdan: Nasıl kullanıla
cağı: 

Kilo Gram ·------ -Kr oltn 2 

Göz taıı 

Arap Hbunu 

Tentürdiyot 

1 ,ı .. 

500 

200 

Yaraları 1ıkamak ve 
afal desenfektHl için 
yüzde 3 5 temiz ıu· 
da mahlul halinde 
l ırnak baıtalıklarıD· 

da ve •iıl dezenfek· 
tul için yüzde 5 
mahl61 haltade 
Yaraları yıkamak 

tçla uyuz hutalılın· 
da kullanılır. 
Yaralara, berelere 
ıürmek için 
Yaralan yıkamak 

için, yarı yarıya te 
mız ıu ile karıftm 
larak derin yaralar
da liltlk ıırınıa ile 
ııkuak kullanıhr. 

Kan ıelmealnde de 
iyi ıeltr . 

İlacın adı: Mikdan: Nasıl kullanılaca
ğı: 

Kilo Gram ----Vazelin 200 'Merhem 1apmak için 
•eyahut ıert yaralan yu· 

muıatmak için ıfirOlür . 

Dermatol 50 Merhem yapma •eya · 
but toz hallncle yarı ya· 
rı1• Httborıkle karııtı · 
rılarak ıuhı yaralara ek. 
mek için 

A:ııtborık 100 Yaralara ekmek için aöz 
haat•lıklarında kullan1-
Jtr 

Okaıt d6ıeok merhemi 2 tüp Tüp halinde eczahane· 

Gazlı b z 

Htdroftl pamuk 

Sıtrıı bHt 
lnıllfz tuzu 

Dııtofajlo 

5 paket 

10 metre 
2 kilo 

200,,. 

lerde ı tılır . Derin olmı 
yao yaralarda kullauı • 
lır . 

Panıuman l~ln, temiz 
tutulma11 llıımdır. 
Panıuman için, temiz tu· 
tulmaaı f lzımdır . 
Yaralan aarmak lflD 

Hazım bozukluklarında 

ıh le ıuda erttller k lflrl · 
lir. 
Kelebek haatahfına Ye 
bajınak kurtlarına karıı 

tarif Hl dahlltade l&ulla • 

Karadenizde 
Bü.yiik Bir 

Liman Yaptı
rılacak. 

(Baıtarafı blrlrıct ıa1fada] 

ra t imdi de Er~illde bir it 
m n edilmHlne lüıum olup 
olmadıimı tedlıık etmekt · 
dır. 

Eier bu buıult11 müıbet 

bir karar vertltuo daha ez 
masrafla J•pıleca§ı tçln Erel 
lı Uınanının da C n11t1ına d r· 
hal baılanacaktır . Etu'"n 
bu huıuıta bazırlanmıı bir· 
haç proje bulunmaktadır. 

Çataıaızı llmanrnm projesi: 
lnıtllaler tarafından Ça

telafsı llmaaı fçfn has.rla· .. 
nan ltman projeleri araalnln 
Yaslyetlne ıöre hazırlanmıı 
ttr . Projeni eıuları ıunlar· 
dır: 

Çatalaizının Erf'llt tara· 
fıodalcl kımında 900 metre 
ltk hthQlr bir mendirek ya 
pılacak ve bu mendirek aa • 

latlden derinlere dolru a,ıl
dıkça kalınlaıacak ve ı•· 
nltllyekttr . En ıentı yeri 30 
metredir, mendirek 200 
metre ıenlt11itnde dolma 
bir ternel üzerine toıa ed ı 
lecekUr. Mendlreiln iserla· 
de dekoyfl •• tna raJları 
bulunacaktır. 

Bu mendlref'n tam kar-
111ıada 200 metre uEunlulu•· 
da ikinci btr mendirek da 
ha bulunacak ve bu, blrleel 
m~rdfrefln kut .. ında olmak· 
la beraber limana daha ya· 
kıo bir yerde lota edlltce"· 
tir. 

l&ylt lıkle en fırtma la u.
manlarda dahi ııemtler ko· 
layca ltmanı ıtrebtlecekttr. 

Bunlarda11 baıka limanın 
içi temızleodtktea sonra rıh 
tımlarla çentlecek ve bura 
lara ıemtlerın yanaıabtle · 
cefl tılıeleler luıa ecltleee k 
tir. Limanın dip tarafından 
orlHma dojru usanmak 
üzere büyük bir lıkele da
ha 1apılacakhr . 

Bu lıkelelelerle l:ıerab~r men 
direklerin iç tarafların d • 
vapurlar yanaıabllecek •• 
buralarda ki ıon •lıtem yük · 

leme ve boıaltma te1l1atla 
rındao tıtlf ade edebıleceklerclfr. 

Bu tHIHt limanın içindeki 
lıkelelerde de bufunacakbr. 
lıkelelere 25 vapur rahat 
rahat yanaıabllecektlr . 

lnıiltzlerJa ilk yaptıkları 
projeae lkl mendirek karı• 
karııya bir hlaada 16.tertl · 
mtııe de ıonradan denlıcll•· 
rlmlzlfırhnalı havalarda bü · 
yük mendtrekten ıeçerek 

ikinci mendlreie bindirmek 
tehlıkeıt oldulunu deri ıür• 
melert 6zerlne 200 metre .. 
ilk küçQk mendirek proje· 
de lımaaın fçtoe dofru alın · 
mııtır. 

lnıılızler bu proje mucl 
blnce Çatalaizı ltmenını l 1 
mıl1on lir ya J•pmafı tek 
ltf etmlılerdtr . 

Projeler tadıl edılere ka: 
bul edlldıkten ıonra ff yat 
•e dlfer huıuılarda lnıtlia 
lort ııroım•l•r• rırı~ı ... " 

aılır 1 Ur. 

Palamut tiple
ri tesbit eclilJi. 

lktlıad Vels ltl thrac•1 

~· kontrol dafreıl palamut •' 
ıulGu6n: ihracında, Up(erlO 
renk, frtlık ve ajırlıklarıo• 
nazarı IUb~ra alarak tıple· 
rl tHblte karar vermff 11 

buna ald bir eaaa hazırl• 
mıthr. Bu ı • ya •nda tel· 
bık olunacaktır. 

~ -
Gazetelerdeki if inlıra ysp'f' 
tınlacık dımg3 pullın. 
Damı• reıml kanununıı0 

1 J ncl maddeıtnde ıaıet• 
•e mecmualara dercoluo•• 
Uluların tabi oldulu maktO 

7 lı reıml ıchteren . 4 numar• 
1 fıkra lllaları rHme ıab 

tutmak için kOçlktea b014' 
I• doiru bir taıolf yolu k•' 
l»ul etmıı, bu ,oıden de b'; 
tllnın bir satrında kaç h•~1 
oldufunun aayılma11 81

1
. 

bir kanun kaldeal •Gcut bıl 
muıtur. ltln alan, buao '' ,. 
reımlnln doiru ahnıp aho-'~, 
dıi1nı tef Ut eden fçto 

1 
bundan tatbik aüçlekl•' 
ç ık m ıı ve kaDUDUD b-

fıkraaını dei•ttlrmek zarur' 
t• 

ti batıl olmuıtu. Bu hu•"' ~1 
GtrHu11 m•buıu Ray H•~ 

"' Tarık ·uıun yaptıiı kaO 
(.tt' 

tekhff, Kamutay umulDI ı 
J•tlncle ltazı tadıllerle k•"' 
edllmııtt 

1 
Yeni ıekle ıöre ıazet• ' 

mecmualara dercolunao ılı: 
lardaD 20 Hntlmetre maır• ,
baı kadar yer ı11al '~ 

1 
da.tardaa lkf, 20 ıa•tl"'~ 
re murabbaındaa yulrarı 1 
100 Hntlmetre murabb•~~o 
kadar yer 191al edeni•' ~ 

beı, 100 Hntlm•tre •"''ti' 
baın.ıau JUkarı 200 ":, 
metre murabbaıa• 1 

' dar yer f11al edeelenle• ~· 
200 ıantlmetre murabb'~~ 
dan yukarı 1er f11al 1 ti 
lllnlarm tamamıadaD ~ 

200 ıanttmeh• murabb•1 
_, 

kiburu ı,ın 011 kuruı •it ; 
caktır. Resmin beaabıocl' J f ,,,. 
ıete ••1a mecmua ıaf ' ,ı' 
ı1ina tahıiı edilen ye ı•' ı' 

f ve1a meemuanıD ıQtuO ,~ 
ıılerlyle Ye bu çtzıtlet f 4 
H d ljer ılinlarla tahdit e,ıı 
mit ulan 18 ha dUıkaıe"ef' 
nacaktır. Bır gazete fı 

mecmuanın dtier bir~:, 
llDa derco!unaD llitJ I f 
HJf anıa t mamanı ııf' f,I 
memlt olıa bıle bu ••~1~( 
baıka llln bulunot• / 
tam HJfayı ltıal cıtot11 
1ılacaklardır. ~ 

ll&n mefhumuna 1•''/ 
1fm 1 rakam •eya ••'' / 

"'; ve tıaretl•rln klff••I ıl 
rafı çerçeve ile çe~'} .,. 
olaa ıllnlardakl çer~ 

de dahil olacaktır. ~,-' 
N6fuıu 100 000 ,1 

elan yerlerde lnt,ı•' 
11
/ 

ıaıetelere derco'un•O f' 
dan yukarlkt reıtml•''"ıl 
ve mecmualara der'' I 
Uialardaa mecmuao•0 ~ f 
redlldlil mahalde ç•:~~~ 
zetelerde aynı bü10 ,P' 
ıltnların tlbl bd1";1, 
reımln 1arııı ah•;,, ı 
Re.ım. ..ıı oGthal•' 

lnır 
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Vilaye i 'zi 
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1 
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-

938 Batces ·nd-;-muhtelif okulla
rın tamir· ile köy okulları ·nşa-

atına yardımlar y p1ld1. 

U 
Bir Köy Okulu 

ınun i Mec' 1 vıl ıe lirzo un n m ktedlr 
atd yetımı:ıın Ma rlf tıl rlne 6 - 24·2 Maddealne ü· 

fealty t raporunu y 'oruı: zı· t phane memuru Qcretl ola· 
8 r k konulan 720 ltrad o 

••kllrl:~~klnMun •Jına kadar 3 45 ltruı ıarf edtlmek ıu· 
n •arif f aalt7etl tıl kQ h •ıatıdakt ıektlde re e tüp aneye okuyu 

•tmlıttr: cereyan cuların devamı temln edil-

i - Batcenın 21-2 1 mit ve aynı fHhn Gçüodl 
maddeıtne k ne maddesine kon•lao 420 lıra· 
ltrahlc 

6
x. on,alan 346460 dan ıtmdtye kadar 210 lira· 
aretmenler tahıtıatınd maeıı 11 merkez Vat n Küt0pha-

12g 
11 

an bu ıGne luıd r oeıılc Duraunbey kütüpha 
retmentn ıuaa ı v IDek ıur ttl 1 erli Dul ltçllerlne verilmek au. 
c • 211388 ı earfedtlmı lrllıı retıle kütüphanelerin temiz• 

ılıatla 6"'fıterlye kalan tah· tllt temin edllmlıttr 
Nı arctmenl rlo anc k ıana kadar ma 6 - 24 4 el maddeafne 
lecellnd aıları veri· tıçl ücrett olor4k kooul•n en Mayaa ., 
nın Yeril bll nıuıları 17690 
ttbeı H meıl tçln Muha 
937 uıuıt1e bitcelfoden 

ıenesltıden müd 
blcveut nakı k evver 
rıl k t ıuıılıS. g&ıtc 

oıe ıurettle 32875 1 
tahılaat lra 

nıunzama talep edıl 
IDlftlr. . 

Bu •azl1etln önü -
ıeoe bit muzdckı 

•esinin tanıımı d 
naurı dıkk D 

b 
ate alınaca ~ t 

U ö n.ı gı a -
l ru mGıtür. H 1 

cut 17 a en Olev· 
be 2 okulda 24000 tale 

okutturulmaktad M 
burıyetı t h ır. ec
ciaha • ıllaye keyfiyetini 

ıı1u bır halde bllh 
kö1l d aua 

er e tatbik edıldı.ıı;ı t •-. 
dırde b '" • •" u m tu artabtlec k 
•• meYCut öir tmenlerl d 
ha f l e a 

u • çocuk olcutulablle 
cektır. llalen 61retme Is 
ıına 50 kadar çocuk ~ıs b:t 
etnıell tcdJr. 

2 22 J el Madd sine baı 
öiretmen ve öfrctmcnler 

. malı: m ücr ti olarak konu· 
lan 23000 liradan 172 6ğ 
retmeotn m k -8 98 it a • m ucretlne 

ruı Ttrtlaı L; ıuretl e 
okulların idari ftlerl temin 
edılrntıtır . 

3 - 23/ I net Maddettne 
meıkeo bedeli olarak lco 
nulmuı olan 35000 liradan 
bpekterlcrln muvazenei umu · 
mlycye nakle dolaylatle bun· 

~·: için konulan 336 lıra 
yun f aılın• nakli edtlmck 

:~ere badettenz:ll baklyeıln 
... l 4'230 lira 525 aı; . 

nın 111 k 5retm 
mit lir."' •n bedeline verıl-

4 - 24/1 
•Jnlyat ınuh ncı Maddes ne 

•ılbı ücr 1 
rak konulan 720 •ti o a· 

ltr•d 
&J vekil ve bır a•d an Q~ 

, •o b ı 
de aıll lıtıhdam edıt k er ene •u 
retlle 92 ltr 20 kuruıu · ••r 
fedılm!t ve okulların dctnır-
bıt defteri rf ile bunlarla 
aynly tlarao uıulı kaydı •e 
hCbnG muhal aza edllrn at 

eeaılarına ı&bt tutulmaıı ı 
lt lal • fht l7•t urll 

hra tahsis ttan ıım 
dt e kadar l ~4 lfçl lıtlhdam 
edilmek ıuretlle okulların 

lemlzlığl temin edılmtı ve 
6887 lira urf edtlmlşlir 

7 - 25 1 el maddeılne 
kırtaılye bedeli olarak mev· 

zu 1500 lira ıle bütün okul 
larıo lurtaalyeıt temin edtl. 
mek ıurellle 1305 lır .. ı ıa· 

rf edılmlı geriye kalan tah. 
ılsatla ıene sonuna kadar 
lht11açları temin edil cekUr. 

8 25 2 el maddeılne mO 
tef rrlka ol r k konulan 
19So liradan 20 d ne bü 
yük ve 200 dane küçük 1 h 
bayrak lanıp okullara 
tevzi dılmıı e 172 okulun 
mütererrakau temin edllm lr 
ıureUle 1691 1tr811 1 rf edil 
mit v geriye kalan tehıt· 

salla okullsrın ıene baıına 

kadar lhUyaç(arı temin edt . 
lecelı:tlr . 

9 25 3 el maddeıtne 

rncvzu 3500 lir mahrukat 
tahılaahnd n okull rıo ten 
vır ve teahlnl için 3395 h· 
ra1& sarf dtlmtı b kayeılle 
ıene ıooun kadar ihtiyaçla 
rı otcmlotne çalaoılecaktır. Ve 
~grdQocü maddetloe mevzu 
- Ura ti ve n k(itüpha 
neılnlo mahrukatı temto edt
lecektlr 

tO-:l5 5 cJ. madde•tne le · 
vazımı derıl ye ve teılstye 

olarak konulan 5000 lir dao 
merkez.lert ve oahl1e mer 
k derinden 35 okula ald 
ııra, tandalya ıoba ve huı. 
ta etbl mnhım ihtty çlaran 
l mtol için 4025 lira ıarre 
dtlmlı e eriye alan tah 
ıltatla okulların levazımı 
der ly v tedılyelerlne tah 
ılı edtlmlıttr. · 
k 1 l - 26 t el maddeılne 

ooulao 100 lira poıta ve 
t laraf ücretinden kaza ma · 
:rıf •oarl rın• ve merkese 
allı Btl (& 'iı epıQt, Sa· 

•nı.a d6rJ ,.,.rada) 

sanatlar kanun projesi: 

u 
1 ti 

Olabi e 
a 1 

ke. 
Çırak kursu v mektepler ·ne 

• gırme ve mezun olma şartları. 
Hü umetln geçen ıen• teıbıt olunar k bu kanu 

haıırhyar k Büyük Mıllet nun tatblkıDa dair nl:ı:am-
Meclı ine vermf~ olduğu kü nameye Hh l oluo ıı c ktır. 
çQk ıan tlar kanuDu proje· Bu projede tayin ve teı·· 
ıl, l\.amute ve dahtltye en- bit olunan ıartlo rını h fz 

cümenlertnde ecaalı bir tct· olduAu beledtyeye mür ca 
kikten geçlrllmtı ve birçok otla lıbat eden her yurltef 
me.ddelerl dcilıtlrllerek yeni memleketin h r tarafında 
metin haznlanmıtlı Proje baılı batına usta o mak ıa· 
altıncı Büyük Mıllet Meclı 1 Dalında çalııahilecekUr. 

oln aıllıye encümeninde de T6rklyede çll'ıım larıoa 
tetkik edl d kt n ıonra umu kanun~n fzlo ver~len yaban· 
mi heyette müzakere edl· cılaran Türkly d ıırnat ya· 
lecelit r. pabılmeler( için Türk kü 

Dahthye ncQmenlnln ha çük aanatk rlarıaıp hslz ol· 
zırfıiı metne göre kOçük dukları ıartları taıımal rı 
aaatln tarifi ıudur: IAaımıelmekt dır. Bu aıht 

Btr uıhnto tek bıtına ve y bancılarm mah ili hOkO · 
Hyıaı ondan f r.la olma· met yapta\darı mQr caatlar 
mak Ozere çırak ve kalfa mahalll küçQk ı n t birliği· 

kullanılarak çarıı •• paaar· nln de mütaleası alınarak 
larda veya huıuıi lmallt- uıulen tekemmiıl ettlrlldlk· 
hanelerde veya tıtn icap ten ıoora lkttut v~klletf· 
ettlrdlft yerlerde el emeil ne ıöoderllecektlr lkt11at 
ve ıhttıaa ile yaptıiı ıana· V kiletı ibraz f'dllen ıe 
ta küçük tanat denecek· badetnamenln kabul edile 
Ur. bilecek bir mile.ıeaeden 

Bır klmıenlo küçük aanat alınıp alınmadığını tetkık 
erbabından 1&yılabllmul için ederek kar rını mahalli bil 
o klmtenlo aaaatnu kendi k<ıınete bıldırecektlr. 
meıullyett alt anda •e k~o · Projeye ıöre, her haoııl 
dl nam ve hesabına ıatııa bir ıanat çırak olarak gl 

~ıkıuılac~k ~tya ve tı yop · re~llmek için en az 12 ya . 
mak üııere lrnUanm ıı tıarl ııeda bulunmak lizımdır. 
tır . Kanunun hükOmlerl an· Ancak' bedeni teıekküllerl 
cak bunlar hakkında cari ~ ltlbarıyle girmek ı ted&klert 
olacaktır. aanata dayanıkla oldukları 

Evvelce aıl fertleri tle doktor raporlyle olaıılan 
yapılan Hnatlar e• ve el lar için yaı kaydına bakıl· 
ıanatları olup bunl rın mıy caktır. Çıralı san:tana 
lcraaı biç btı ıart •• kay· atrerken nilfuı hQvlyetl cQz 

da t hı olmıyacakhr . Her danını, varsa r.oektep teha· 
banıt bir Hnahn kGçük detname veya tudlkname· 

.anat 
• ılnl ve doktor bulunan yer 

olarak kabul edtl • lerde bulıtık hutalaktaD 
m ıl bunun f!Tvel ıanah 

haltode yapılma11na mani 
o1mı yacakhr. 

Bu projeye ıare kalfalık 
rrrüddet ve ıartlarmı bi
tirerek ustalık ıahadetna-

meıl •I olar 
cektlr. 

Ultll dcae· 

Bu proje mucibince uı 

ta olarak hakkını k zaaan 
klmıeler sanatlarını bir baı 
ke h ltlld veya hükmi 
ıah11 n m ve heaabına kul 
landıLdarı ta kdlrde hu proje 
hilkOmlerlne tibl olmıya · 

en lılc rdtr Ancak f\zıuıodan 

bİrlıl bizzat usla olan ko 
operaUf eya huauıi Uca 

ret ıtrkct 1erlyle kQç6 aa
uat erbabından müteş kktl 
kooperattfler t refmdan ku
rulan müe11eı lerde çal ıao 
uıtıder bu kanun hOkCım 

lerloc tabı olmıycı.caktır. 

Çıraklık müddeti ve ı•rt 
larıoı ikmal •derek uıta ol 
mı1 h.ıu:ırlaaan ldmıelcre 

kalfa denecc"tlr 
Projenin ıumul dalrulne 

g irecek kfiçOk ı natlaran 
ve el ıaoatlarınan hanıllert 
oldukları. bu ıırnatlarını 
ıube ve ırupl rı çırak kura 
Teya mektebin• devam 
müddet v tartlar, her aa 
pat ıube veya erupundaa 
g çlrll~cek çırakhk ve kal· 
f hk ınOddet ve ıartları, 
kolfG ve uıt ııntthanlcı.rıaın 
fcra ıektllerl KDhClr ve 
lktıaat Vok61 ti rl larafıo 
dan rnoıt•rtk•lı ,.,... •• 

ıallm v 1rlreceğl aanata 
vücudunun de yanıkla oldu -
iunu tıb~ta mcchur olnc k 

tir 
ç lııhiı HD!lhD grup Te 

ya ıubeılnt de ittirmek lı· 
tly n çırafın eı l uncı.tlar 
da ıeçlrdlil çmıkhk mOdde 
ti bir ıcneden (asla olduiu 
takdirde yar111, yeni ı ne.t 
çıraklık müddetıoe mahıup 
edılccekllr. Aıker lınan 
çıraklar aakerlıklerlnl aynı ., 
tanat ıubeıınde ıeçcrdılıle · 
rl takdirde bu mOddct 
çıra khkta ı~çmlt u yılacak 

hr. 
Çalııtakl rı 1anat proje 

oln tatblkına alt nizam na · 
me ile tayin edilen müddet 
çıraklık etmekle beraber 
KG hür Bakanlıiı taraf mdan 
çırak mektebi olor k kabul 
edilen reımt veya huıuat 
çırak kun veya mekteplr: 
rfol bitiren veya bu mek 
tep ve kunların tmtlh n 
Jannı veren çıraklar kalfa 
taıUhanıo ctrr.ceklerdlr . 
Orta mektep ve1a bu de. 
rece tahııl eördtiktcn ıonra 
çıral\lti• rlrenlerlo çırekhk 
mOddetlerl, projenin tatbl · 
kına att nizamname ıl 

azaltılacaktır. Bu lmtıban 
larda ınuvaff k o•anl r, im 
tıban komfıyonlarındaa ala 
cakları ıehadetn•me, Kol
tGr Bakanlsfınca kalfa ye· 
ttıtlr•D ıanat okulu olarak 
kabul edıl n roımt y Y• 
buıuıl ılın.pl•r • 111 l~rı 

m ktep ıah detnamclcrl ve 
bir ıene ıt&j yaptıklarına 
dair aldıkla11 veııka ıle be 
ledıyeye mürac t ederek, 
birer k lfalık cü:ı:dnnı ala 

caklardır. 
KelFalık ehllyctlrıl kezan· 

dıktan ıonra bulundukları 
unata bu projenin tntblln
oa ait nizamname ıle tayfn 

edilen mOddet, kalf hk yap
taklanoı cüıdanlerlyle tsb t 
edenler u talık lmtlh nıoa 
glreblleceklcrdtr Bu • tmtl · 
h olarda muvaff k olanlar 
imtihan komfsyonlorından 
alacakları f hadetname ıle 
e KOltDr B"k nlı~ınc , us 

okulu 

RADYO 

ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kc . 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kc . 20 Kvv. 
T.A.P.3l,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 
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SAYFA: 4 

Vilayetimizin 
B'r Yıllık 

Maarif işleri. 
(Baıtarafı üçüncü ıa1fada) 

Yaıtepe, na hl yelerlnln posta 
Qcretlerlne 88 lira aarf edil· 
mtı mütııbakhl de urfedJl
mek üzere buluomuıtur 

12 - 27-1 el maddulne 
teçhizat bedeli . olarak mev 
zu 1360 lira bu yıl •lllye· 
tımtz dıaa Everilen ı 1 aı
retmene teni eddmtı, •erl1e 
kalan mHunların tecbızat be 
deli 939 yılı bntçeıtoe d6yun 
teklif edllmtıllr. 

TÔRKD]L1 

Kalfalar lmti- Tarktye Cumhuriyeti.Ziraat 
hanla Usta Ola- Bankası Balıkeşir Şubesinden: 

b ·ı k Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B•nkaıına ald Martlı ma 
ı ece . halleeınde Saathane kaıımacla kllD eıkl Banka blnaıı açık 

(Baı tarafa üçüncü aayfadı) arttırma uıultle ıatalıta çık.rıtmıttır. Talipleri• Sanka m6· 
da muvaffak olmau için dOrlDiOne •Üracaatlara tlln olunur. · 
ga1ret •e thtıman etmek, 

Çırak ı bepılz olar k bir 
hafta tıe ı lmuıe uıta çı -
raklık muka"Teleılol akdet · 
mit olan dlier tar&fı keyfi
yetten haberdar edecektir. 

5-1-30 
-----------------------------------
0 evlet D~miryolları Üçancü 

işletme MüdiJrlüğiJnden: 
Muhammen hedell ile bulunduiu Jer, miktar Ye vasfı 

•ı•iıda yazılı ihzar edtlecek balaat 24·2·939 cuma ıftaQ 
11at IS de açık elulltme il• Bahkuh de 3 ra6 lıletaıe 
bınuıada elulltmeJ• konmuıtur. 

Bu ite ıırmek tıtlyenlerln 142.50 ltra muvakkat te· 
mlnat •ermeltJI •e 2490 No. lu &iıLunun ta1to e\tıil ve· 
ılkalar •• kanunun 4 ncü maddul 11ıuclbince tıe ıtrmele 
manll kanuni bulunmadıiına tlalr bey•nnHmelerl ile a1nı 
ıon ve aaat• kadar komlıyon ıetıllilne mlracaatları il . 
zımthr. 

Bu ııe aıd ıartnıme Bahkealrde 3 11c6 fılet•e Müdiir 
Ioıande ve Sotucak ııtHJoauDda paruız dafıhlmakta· 
dır. 

12 SUBAT 1919 

ı· .... ....... ······~ 
" TOrkiy Cumhuriyeti Zira t Banka ı = = K apita/:. 100/JOO,OOO Türk Lirası ~ 
fi Yurd lçınde 261 Şube Ve Jtjans ,-= Düny•nın Her Tar•/Jnda Muhabirler # 
fi Her tarlı atral ikrazlar· dtier btlcümle banka u· -
llti 111.mc:lert bfi10lr ıubelertnde kiralık kau.1 r. -
1'i İhbauız taHrruf Y• kumbara beıepl r ırıd11. ılua· ~ = mlyeler. ,... c 
: lkramtvı: .lktari: lkromlycnlrı iutorz: ~ 

ADEDİ LiRA LiRA ,; 

1000 1000 -
~ 500 500 ~ 
... J 250 250 ,,. 
111. ıo ıoo 1000 '# 
: 2s sa 1250 S 
• m ~ ı~o ~ 
• ~ ~ aoo -
• 108 60ÖÔ ~ 
~ Bu ikramiyeler her uç ayd• bir olın.ak iizırt se· ~ 
il nıdt d6rt defa bu ıniltL11r uıulnflın kura ile «•ğılı· ,. 
11' lacaktır. rt 

··~···················••1 ~ 

13 - 21 2 ncl maddeıl· 

ne &lretmenler hacırahı ola· 
rak konulan 1000 lira tah· 
ılıattaa 18 6lretmenln ha· 
cıralu •erllmlt ve 598 ltra11 
Hrf edılmlttlr. Ve gerl1e 
kalan tahılaat aarf edilmek 
iiser• tahakkuk etmekte bu
lunmaıtur. 

14 - 29 1 el maddeılne 

ilkokullar icar '-edell mad
detlne konulan 300 liradan 
20 ltruı Gazi okulu bı hçe. 
ıl icar bedeli •• 180 lira 
Suııiarlak ikici okulu icar 
taedell •e 96 llra1ı da Ayva· 
lak Sakar1a okulu icar be· 
deli verilmek (bere havale· 
lert kazalara 16adertlmtıt1r. 

Çı~ak, keadlalne Y•pıl
mıt olan ihtara rafmtn ftl 
ne ıelmemekte devam 
edene, çırak namına mu
kanlefl yapan klmıe, mu· 
ka•elede •aua, uıtaya za · 
rar ve zly•a vermekle mil· 
kelleftır. Çıraiın bu tekilde 
deYam11zlık eltlil milddet, 
çıraklık m6ddetınden aayıl· 
mıyacaktır. Uıtaaını bu ıu· 
retle terkeden çıralı kabul 
eden uıtalar, carak tarafın 
dan birinci uıtaya kartı mu 

·kavele ile kabul etmlt bu 
lunduiu &arar ve ziyanı tı 

kaaununua 14 QncO maddeıl· 
ne ıöre ikinci derecede za. 
mln olacaklardır. 

BalHtın bu· K.ılemetreıl: Ctaıl 

lunduiu J•r 

Solacak civarı 204-215 Yaıma •• 

Mık tarı 

metre 
mlklbı: 

2000 

Muhamme• 
be deh 

lira: 

1900 1
• • •••••••••••••••••••• 

Kulak, Boğaz, Burun Hastalıkları 

Mütehassısı. 
ocaklardan 
kGıkG ile 

4 - 1-27 
DOK 1,0R 

16 - 30 · 1 et maddeatne 
ilk mektepler tamirat tab· 
ılıatı olarak konulan 7000 
liradan 4684 llruıle kaza· 
ların 1 ı okulu ile BalıkHlr 

merkea okulları ve: Kepıiıt, 
Bıfadı,, lvrlndt okulları ta· 
mir edalmtı •e ayrıca 1250 
ltraaı ıı. Bal1a merkezinde 
iki okulun tamiri mnteahht 
de verllmfttlr. Geriye kalan 

Projede uıtanın çırafa 

karıı yapmakla mtikellef 
oldulu bu vazifelere muka. 
bll ayrı bir madde olarak 
da, çırafın uıtHına karıı 
lf a mecburi etinde olduiu 
hnkGmler de konulmuıtur. 

Çırak uıtaaına karı• tam 
bir 11dakatle be Ilı olmı1a, 
kanunun kendlılne •erdlil 
91azlfelerl itaatle kabul ve 
tatbik etmlff', ııtmekte bu. 
lunduju mektt p veya kur· 
aa muntazaman de•am et· 
mlJe mecbur tutulacaktır. 

259 Sayılı Balıkesir Tarım 
Kredi Kooperatifinden: 

Kooperatlmlzln 1938 beaıp nneslne aıd normal aenel 
kurul içtimaı 28/'1/939 tuıhıne tuacGf tdtn ıalı ı&oü 
Bahlıulr Hallıevınde yıpılaealıtır. 

Refik Sert 
ıl MUt.YENEHANESI: IALIKESIR MILLIKUVVETLER 
ı .CADDESlNDEANKARA Ol El 1 KARŞISINDA NO: 15 

1 
DE HASTALARINl ÔGLEDEN SONt<A SAAT 15 

DEN iTiBAREN KABUL VE TEDA VI EDER. 

964 lıra11 ale de AJ•alık 
merkez okulları tamir etti· 
rllıcektlr. 

16 - 31 -1 el Maddesine 

ı---

a ılarda• alacaklarına veril· 

mf t ve bakl1e kalan tabılıat 
d alacaklı 61retmenler 

Ortakların mezkar tarihte aı•iıdaki ruınamede 1aıuh 
huıuıahn müzakerul •e karar ittihazı lçfn lçmaa •elme 
lerlol rica ve tlln ederiz. 

RUZNllME 
l - f çtlmaa nezaret ve mOzakerah fdare etmek lzere 

açı" reJ tle bir b•tkan, karar zabıtlarını tutmak ve Hçlm 
tılerln• nazaret etmek üzere açık rey ile okur yazar iki 

mazbata muharriri u.çılmeal : 

2 - PalAaço kir ve zarar heHpları, 1&netlm Ye 

köy yata okulları tntaatana müracaat ettikçe ıarf edlle 

kontrol kurulları raporlarının ledklkl ile pllinçonun tHtlkl 
•• 16aetlm kurulu ÜJelerlnln lbra11 

3 - MGddetl biten y6netlm kurulu ü1elerln!n 1erlne 
ıtzh HJ ile 1enllerlnln aeçtlmeıl . 1ardım olarak konulan 2000 cektlr. 

lira tahılıattan 422 ltraaı 20 _ fevkallde bntceal 4 - Y6nettm kurulu lçla ıızlt rey tle iki yedek ÜJe 

ıeçllmeıl. hu okullaran yatak ve 

yorıan, JHtık, katık, ye· 
mek matHıı ihtiyaçlarına 

Mrf edllmtıttr . MOtebakl 
tahılıat HDe batına kadar 
bütGn ıbtlyacata kartıhk tu · 
tulmaktadar. 

17 - 31 2 el Maddealne 
lf retmen kfiUlphanelerloe 
,ardım olarak konalan 400 
lira tahılaattan 6fretmen kü 
tlphanelerln• laltap ve Rı
iadıç 61retmen kftUlph,ne· 
ılne kttap almmak ıurettle 
43 ltra ıarf edllmtıttr. 

18 - 32 · J oci maddeal · 
•e •lliyet heaabma lisede 
ekuJaD talebe ücretl olarak 
kenulan 3060 ltrad n 14 ta
l benin birinci ve ikinci t k· 
ıltlerl ol r k J 633 ltre 52 
kuı uıu verılmıı ve a rlye 
kalan tabılıattao üçüocü 
talultlerl ile ıafr lht11açlan 
temi• edllecıektlr. 

19 · 34 1 net Madded· 
ne dil1uo olarak konulan 
SCOO ltra1a lıpekterlerln 
muvaaeaet umuml1eye nak· 
lı dola1lılle 21 · 1 ncl maaı 
t rttbtnden 4077 •e 23 1 
ncl meıken bedeli tertibin 
den 336 ve 28 · 1 ncl har 
carah tertıbınden ıOOO lira kı 
ce•an 5413 liranın teozıl 

edllerek bur ya tllveaıle ba 
iti olduiu 10413 llr dan 
1788 ltraaı 6lretmen1ertn 933 
1ıhoda• kalan tazminat ve 
h rcıralıa e techlı:al be 

d llerlııden 1ılacal.den •ts Mc 
ı• ·J.$l "okun v•rilr• tnll 

ntn yedinci f aılına okul in 

ıaab o'arak konulan 34000 
lira tahılaattan Gönen tldncl 

okuluna pa VJOD loıuı için 
1500 merkez Kayabe1 oku· 

lu pa v1onu fçln 4990 Edre· 
mit merkezinde yapılmakta 

ol n okul lnıı tına 1780 ltra 
31 kurut ki ceman 8270 lln 
31 kuruı aarf edtlmtı ve ke· 
tlf bedeli 4858 lira 7 4 ku · 

1 - Gtzll rey ile btr umumi he1et kontr616rft ıeçll 

meıl . 

6 - Umumi heyet namına aeçtlmeıt lizım ıelen ikin · 
el kontr6lörGn intihap ve tayini hakkında TGrklJe Cum 
lıurlyetl Zıraat Bankaaına ıallhlJtt •erilmesi •e bu kon -
tröl6r için mezkQr .. bankanın kooperatifimiz hı11eılne tefrik 
edecefl miktarın ödeomeıl hakkında karar ltttha-ıı . 

7 - Ortaklarla kooperatif ara11nd çıkacak lhttllfla· 
rm halltnt tetkik fçln açık rey ile ortaklar araaıadao 6ç 

kltlllk hakem heyeti ıeçllmeıl . 
8 - Kooperatif mevzuatı ve Tftrkiye Cuınhurı,etl 

Ztraat Bankaaının direktifleri dalrHlnde ortaklara yapıla ruı olan Suııfırlık blrtncl 
mektebine pavyon lnıa•h 

ekılltmeye konu\muı ve 
mite hhtde ihale edılmlıtır. 
Mütebaklsl • ne batını ka· 
dar ıarf edıleccktlr . 

, cak ikrazları temin makaadıle T6rklye CumhurlyeU Ziraat 
Bankasından tıUkrazcla bulunma11 için 1anetlm kuruluna 
aellblyet verllmeıl. 

21 - 81 el maddeılne 

lnı edilmekte olan köy ok· 
u\larma yardım tah•laatı ola · 
rak konulan 600J lıraden 
9 köy okulun 2950 lıra "ve · 
rllmlf mütebaklı f de ıene b -
tına k dar tahakkuk edecek 
ihtiyaçlara fÖre Hrfedlle· 
celttlr. 

.l2 - 9 1 el maddesine 
lıtlml k bedeli olarak ko • 
nulan 1350 lira ile merkez 
·Mıthatpaoa okulu babçealnde· ı 
ki binalar fıtımlak edilerek 

1 o\s ulun bahçesi teni ve tan· 
z l m edilmiı ve 9 ·2 el mad 
desine ıu yolları tahılıa t ı 
olurak kooullln 100 lir da 

Bürbanıye merke:r. birinci 

okuluna getirilen içme ıuyu· 
na urf edllmlttir. Bu ı•ne 
nln büteeyl alAkadar eden 
ma rlf ı ılerl bundan ibaret 
tir 

9 - Kooperatifin bir yıllık masraf b6tcealnl• t clkık 

•e tesbttl. 

Balıkesir ·Ortaokullar Satın 
Alma omisyonundan: 

Ktlo Ktlo Tutarı Muvakkat teminatı: 
Cfnıl Azı Çoiu Lira U ra Kr . 

Kuzu eti 7000 9000 4050 303 75 
Ortaokulların mart 939 tptıd aından m•111 939 ıoau 

na kadar ihtiyaçları bulunan miktarı yukarıda ,azılı kuıu 
eti on bet ıün müddetle açık eluıltmtie çılıcar1lmııtır. 

27 Şubat . 939 pazarteaı 10n6 saat 15 de Maarıf 
MGdQrlüğü odasında thaletf yapılacekhr. :;;arto m ılofn 
hergGo oiretmen okulunda görülebıleceft tlin otunur. 

33 - 4 - 1 

8ahkesır sdliye encümeninden: 
G6aen mahkemeal pt ya de 

mübaılrlerlndeo Mehmet Fer
lınln tekaOd~ ıeYk edı l mlı 
olm an,,, mebni eıçılen mu 
betfrltiP. m@rnur olmflk 'V8tıf 

ve f rtlor•o• hal tahplP.r 

aruında talımıatn meıl Bh • 
klmıoft t,,•fıkan müaab•ka 
yap1lmak tbere 25 tubat 
939 eumarteıl 2iıoü "'dllre 
enefhnPrıln• mürac•at t>lme 
l~tl ıl lo olurınr 

• ............. . ......... . 
Balıkesir Askeri Satın 
Alına Kooıisyoııundan: 
Bahkeılrcle baluoan kolordu ıçıa ayllk lOO lira Ocret· 

le bir mimara tbttyaç .. ardır. Tahplerla dılekçe, büınlhal 
eıbabından olduklarına d•lr idare be1etlnce tHnlklı hO•· 
nObal mazbat111, mezun bulunduklara mektebin dtplomaslı 

tlmdlye kadar bulunduiu hızmetlerde almıı oldukları boo· 
tervlı ve TOrk olduklarına dair niUuı tezkerelerlle birlıkt• 
Balıkeılr Kolordu Komutanhiına mQracaatlara. 

4-1-23 

Balıkesirortaokallar SatınA ima 
Komiayonu Başkanlığından: 

Tohmlnl Muvakkat 
ftat teminat 

Ctnsı: A:ıı: Çoiu: Ltra Lira K.. Ekeıltıı>' 

Takım elblıe 404 440 6820 511 50 
şekil: 
kapıalı 
zarf 

Ortaokulların lbt11acı bulunan yukarıda yazıla takım elb'•'; 
tarlnameslode tadlllt yapılar k yenldea 15 gün maddetle 
ekıthmeye çıkaralmııhr. fhaleai 23 Şubat . 939 perıeaıb' 
ıünü ıaat 15 de Balıkesir llu.r&f Müdürlül6 oduaod' 
yapılacaktır . 2490 nunıarah ekıtltme kanununun tarif ata•' 
u,ıuo olarak hazırl nacak teminat ve ttklıflerl havı zttrf' 
lar lhal ııüoüode athayet ıaıt 14 de kad r komı.yo«' 
baıkaolıjına verllmtı bulunacaktır Şartname ve uCmuof 
lerln Bahkealr Necallbcy Ôitetmeo okulun a her gün 16· 
rQleblleceiJ ıl&n olunur. 4 - I 28 

---------------~~--------~------__,,, 
Balıkesir \ ' ilayet D•ıiııı ı ... 

Eııcüıneııiııdeıı: 
Bahkeılr hükdmet koaaf& Jtlnde bodrum k tınoa b

1
' 

odadan ibaret •e 15 Şubat 939 tartbtnde mftddeU hlt•"' 
bulan blfealn muharrer ıeratt datreıtade lıtımal edıl.,,e" 
&zere bir ıeneltil uhammen bedeli fcan olan ı ıO IJr' 
6zerlnden •e 23 ıubat g]9 t rthtne tencU!ıf etlen pert•.,,. 
be ıOnO Hat tO ela lbaleıl yapılmak üzere J 5 ıGn coild · 
datle açık ekıtltmeye konulmuıtur . 

Muvakkat teminatı 825 kuruıtur 
lh~le h6kumet konafıada vlllyet makamında mütcı•"' 

kil encümen huzurunda yapıltc•iıodan lıtekıılerln mu•f ' 
yen •akitte muva1'kat temtaat.nu malMndıf10a yatırdıl•"' 

b" 
dair makbuz llmuhaberl ••1abut banka mektu ile ve 1 
huıuıda malamat al1Dak lıtlyr.nlertn daha evvel eacüot

111 

•lllyete mt!ıraca tl " tlln olunur. _________________________ 3_--2..::2Y 

1 
Bae&ldıiı fer: Vlliyet Matbaau-Balık ılr 


