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Büyük Millet Mec
lisinin yaz tatili. 

··········---------------------
Meclis dln~l ıon toplıntısmdı Hırt ciye Vekili ~. Sarıçoğlu ile Ticaret Ye kili Cezmi 
(rcin Pırti IOıtı~il Grup lıı~ın Yı~ili ili Hını T ar~ınm suıline cevap ıerdiler. 
Tayfur Sökmen, Hatayın ilhakı münasebe--- -.. ._ ~~~~ tile hararetli bir söylev verdi. 

Httrlclye l'tklll 
B. Şülrrd Saraçoğlu 

A•kara,l(A A.) Blyük 

'1ıllet Medlıl b• ıla aa 

•t 10 tla Abdiilballk Ren

cl,•1• ltaıkanhiında teplaa· 

lllıı, Ttcaret V elılll Cezmi 

tr,111, harici ticaretimizde 

t•tl.11, edılmekte olaa uı•l 
1•rle talep için ae dfltilnt!ıl 
dlllne Ye hayat pahahlılı 
'-•lcluadakı tedkıklerln ne ., . 

lllaa tatbik eahaıı•a lntl 
ls,t 94leceflne dair Parti Mlı 
t•lsll Grup 8aılraa Vekili Alt 

''••Tart.an tarafındaa tevdı 
•dıl•ıı olan ı•f ahi ıual tak 
tı,,. 

• C•Yap Yermlf ve bunu 
t•lcıb lıı •• Jlae Ali Rana Tar 

"" tarafıadan Yerilen be1-
~•l11aUel m6aaaebet Ye mem 
•lıeu lıı •izin harici pol1ttka11 

~ '11 1ı111elallı ıual talutrlne 

~''' Harlcl1e Velslll Ş6lnn 
''~•lluaun ceYabı dıalen

lillllıtır 

"-11, ruznamede mev 
''t lr •ı ••un l&1ıhalarıaı taı 

• •ttllıtea ıoara 11 e1lül 
•••trt 
tı ••I ıln6ae kadar iç 

"'1•rı•a ıh tı, D •yel vermlt 

l't ~•lsara, 8 (A A ) -- Mıl-
1, Ataclıııaıa dlakl top

ıı.t,11 el 
'' I a a Hata1a atd ka" ,,. ı, • •Is.kere ve kabu 
l', lllııGınaıebettle ı6z alan 

•f1a, S•ıc ~ u mea (AatalJa) ıu ,,,,tt 
• buluamuıtur: 

..... 8 
'-• •1ık TGrk •tlletlnln 
~ı~1 •e 0 bn1ak varlılın ha 

~ lllıı•111•11tlt olan aziz ar-
ft'ıltrı•; 

' •t, 1 --~·• Jtrmt ••••lllı mtl-
'-t'fl dele tarihini ta•la, 

' t, ••ferle kap11an an · 
~.:tı ~lr kaç ıGn evYel 

'\ '-aJurmaıtuauz Bu. 

,,~ liataJın bir •lllyet 

' idare eclllmealal te 
~-.._tek teıktllt kaau · 

~' t'•lltk ltu1urdoaus. 
~ t•rthı :kuarlar dela· 

tt~ .. k huıuru•••• 

ı~ Müstakil G. llaşkun Vtklll 
B Ali Rana Tarhan 

Hata1hların ml•net ve ıük
ran hlılerlnl arz etmek tç'n 

çakhm. Y•ııyın, var olun 
azız arkadaılar, (Alkıılar) 

TeıekkülO lnından bu gft 
ne kadar larlblot zaferle, 

meıud ve elhaDıumiıl karar , 
larla ıüılıycn BüyGk Mtllet 

Mecllıt ve onun muhterem 
asalarını eayıı ile Hlimla
rım. (Allnıtar) 

Bu biiyOk •arltk her za
man bahtiyardır. Dalma bah
t11ar kalacal&tır. 

Aziz arkadaılarnn; 
Mltarekenln acı Ye lraraa 

lak ıGnlerlnln doiurduiu 
bazı zaruretlerle a1nlm11 

olan bir yurt parçaaının tek 
rar anavatana baflanmaıı, 

her Tihkün kalbinde bftriilc 
bir Hvlaç ve heyecan dolur· 

muıtur. Hatayın esiz ••ta 
nımısın mulcaddH ıtae-

ıladea ne vakit ve 
n• ıuretle a 1rıldıiı-

nı ıeçmtı olan yirmi Hne
ltk acı ve plinçoıu bu •e 

hldlaabn ne ııbı ıartlar al· 
ta~da cere1an ettlftnl anla· 

tarak delerli vaktinizi ala. 
cak detılım . Bunlar hepini-

zin çok 1akandan ma16mu
dur. 

Aziz arkadeı1arım; 

Mazinin kara glnle~lnln 
blrlktlrdlil korkunç bulutlar, 
ııkıcı •e mGzlç kabuılar bn · 

1üklerlmlzln biikülmez ve 
nurlu elierlJle ılltndl, dalı\. 

dı. Ebedi bir ıabab içinde 

-

Tlcaul Vekili 
B. Ctzml Erçin 

ınfnç ve berecanla Hatay 
bu ıtın de ba1ram Japmak· 
tadar. 

Sayın arkadaılarım; 

Her Tllrk ıtbl Hata1h 
TOrk lsardeılerlmlz de bir 

eüa gelip miiıteYltlerln zu1· 
mOnden, eaaretlnden lcurtu 

lacafına lnanmııb. (Alkıı 
lu.) 

Dı1eblltrlm ki, lıtıklll ve 
hürrf yet mefhumu Tiirkle 
dofmuıtur. Tftrkle yaııye.
caktır. (Alluılar.) 

Bu bl1Gık millet bütan 
dGn1a1a bü1Qk dertler ver· 

mittir Eler herhanıı bir 
mı ilet b6rrl yet ve lıttkllhnt 

k.:1betmek bedbahtlılına 
ufrana Tihlciin ıereflı tarı· 
hını olcuıun. ( Alkıılar ) 

lıte aziz arkadaıle r!mı bu 
tnanıı bu ıllakl meıut ne
ticenin doiruıudur. 

Arkadeılar; Hatay hltltlr 
kuvvettn deflıttrmefe muk· 

tedlr olmıyacafa ana vatan 
hudutlarının cenultunda Ye 

fakir, ıadık bir bir bekcı 
dır. 

Aziz arkadaılar; 
Bu yOce mecllıln bu mukad

dee dava ujruada her zaman 

ve her veeıle ile göıtermlt 
oldulu ha11aal1et ve yQkHk 

allka kar111ında Hataylıla· 

rıa ıonauz tiikranlarıaı tek-

rar arz ederim. Söalerlme 
nihayet Yerlrkea bu milli 

da vanan yapıcı il [bedi ·şef 

8&1Qk Atatilrküa ' manevi 

huzurunda eilllrlıen bwı 
oı:::=-====-=-==:::=::ıo:-==-a::::::z::::a:::-ı muka ddeı da va 1 ı tahakkuk 

Parti miifettişi 
bu giJn fehri
mize geliyor. 
BılıkHlr, Çanakkale C. 

H. Partlıl mıntakı mlfettlı 

Ull•• ta1l•lnl bıldlrdlflmtz 
lzmlr mebuıu Doktor Muı 
tafa Benıiıu, laaber aldılı 
mıza 1ıre bu ıOnkG Ktltıh· 
ya tre•I~• ıebrlmlae ıelecek, 
•azlf Hlae baıh1acaktır. 

ettiren Milli Şef kalaramaD 
laanone ıa,esal ılkr•• •e 
tazimlerimi ars eclerfm. Ge· 
ne ba aziz davaJı Jılmas 

bir asim ile takip edea ıa· 
JID 8. Refik Saydam kabl· 

aeıl•e ve Jılmas çelik TGrlc 
orduıuna da HYll ve mla· 

nettarlıklarımı arz ellerim. 

Y aıaeı• ve var olıua Tlrk 
mltlell. Hata1 mftbarelr ol-

•UO •• 

(Şıtl~etlt •e ıGreklt alllıılar.) 

Mareşalımız Aydın ha· 
• 

valisine hareket ettı · 
··-··-- ı:;e • r k lı Bayak Erkanıharbiye Reisimiz revzı 'r'a .ma _ 

lzmir havalisindeki teftişlerini ikma~ttif_er. . 
h°Jk tarafından'" tesahlratla , ........ 

Ankara, 8 (A.A.) - Geael 
Kurmay Baıkanı Mareıal 

fevzt Çakmak heraberlerfn

dekt ıenerallerle birlikle 

ba aabah lzmlrdea Aydın 

htllıametlne hareket etm!ı· 

lerdtr. 

lzmlr, 8 ( Huıuıl ) -

Bir kaç gOnden bert ara 

mızda bulunmekta olan ıa· 

ym MareıalımıE Fevzi Çak

mak, dQo de teftııterlne 

devam etmtılerdtr. Mareıa · 

lımız, dGn aabah aaat on · 
btrde ref akatlertnde Birinci 

Ordu Mnfetttıı Fahrettln 
Altay, ikinci Ordu Miifettııt 
izzettin Çalıı1ar, General 
ler, Mıllt Mndafaa V eklletl 

Hava Mütteıarı, Genel Kur 
may Hava Mnıavlrl bulun-

duiu halde Güzelyalı lıti 

k•metlne ıltm lıter ve deniz 
ha va btrlıklertnl tefttı bu 

-

Büyük Erkô.m/ıarbfye Reik· 
iç kma slmiz Mareşal Feu: a 

yurmuılardır. 
Ordu 

Sayın Mueıshnıll 
da top· ı evinden ayrılırken ora 

lanan keodtlerfnl bekilJ•!. 

. 1 

Almanyada 11 sınıf bir-

alkıılanmııtır 

Deals ha•• blrlılalerlaln 

teftlılnl mltealdp tatbikatta 

bulun•lmuı, havacılarımızın 
yGkaek ye kudretli mtldafea 

hareketleri ile bu tat.,ıkatta 
tam ve müıbel netice ıh•· 
mıf, takdir edllmlıttr. 
Akıam, konak .. lreleıl tls· 

erinde 11yın Mereıal ıere· 
f ine Tf car el Oduı taraf ıa • 
dan bir zlfafet yerllmlf, ken· 

dtlerfae refakat edea zeyat 
ıle davetliler hazır butan· 

m11ıtur. 

Haber aldıfımısa ılre 

Mareıal Fevzi Çakmak ve 

kendllerlae refakat ede• yllr 
ıtk kom•ta be1etl t.a ıa

bah ıehrlmlzde• ayr1lacak· 
lır ve huıaal otokerla Sel· 

çok lltlkamettnde ıeyahat· 
lerloe de••m edeceklerdir. 

Mıreıılımızın oradan AJ· 
dıaa ve Mutlay• dofru ııt· 

melerl mahtemeldır. 

den sil~h altına ahnıyor /talyan 
-

Almanyanın Danzig meıele
ainde mlişkül vaziyette kal"' 

ması muhtemel. 

Alman 
Berlıa, 8 (A.A )- Alman· 

,ada 1918, 1919, 1920 te· 
yell8tl8ler •e J914' den 1917 
,e kadar dotumlularıa ba 
lcı1eıl •e ıtmdl1e kadar 
muaJ••e ılrmemlı 1906, 
1907 •e uno, 1913 dolum· 
lular 7 temmuzdan g tem. 

musa kadar Hkerllk mua. 
1ene ıubelerlae çafmlmıı· 

tır. 

Parlı, 8 ( Radro ) ~ l,ı 
malOmat alan mehafflde 1~1 -

le•dlft•e ılre, Danılll• Al · 

kılaları 
ilhakı me•ele•I, maa,a1• 

Al~anya fçla ebedl1•a ıu -
J• dOtmOt rlbl bir mahiyet 
almalıtadJF, 

L bl Polonya 
Bunun •••• ' 

tle mOtteftklerloin ıon sa 
ld ki aslmkl maalarda • ı arı 

rane todblrlerdfr. ~ 
Berlın, 8 (A A ) - Htt

ler Bercbteııadendekl ıa1fı-
,eılne rıtmtıtlr. 

f ıhrer bereketinden 6nco 
PoloaJ• hududu mıataka11n· 
da taJ•r• ile bir teftııte 
fıtuluomuıtur. 

donanmaıının 

manevraları. 
Roma, 8 (A,A ) - ltal. 

yan donanmaı1aın tkt ftlo· 
ıunun ııttrakıyle 20 ile 30 
temmus araııada Orta Alr 
deolzde bQyllk ma•evralar 
yapılacaktır. 

48 Saat ıt!ırecelr ola• b• 
mane•ralara bir kaç cle•I•· 

alta f tlollll&11 ile bir ,ok 
tayarelert ve bıadtrllmlt ta· 

yareler lıtlralıı: edecektir· 

- -~ ... 
. 

Japonya ma,. 
kül vazi~ette 
bulunuyor. 

Berll•, 8 (Rad10) - Al· 
mao ıazetelert Çıa - Ja · 
pon harbınt• ,.ı dinimi flo
laJ1tllo yasalar vo mltalea· 
lar dercetme•tedfrler. 

Bır r•••t• ,a,ıe pasmak· 
tadır: 

Uaalr Şarkta harp tle ul· 
,.,.. Japoa1anın mali va -
zlJetl ıerrındlr. 

Zatf temeller Clzert•• kurul. 
muı olan makinenin mate
madlyen ıılemoıl llzımclır. 

Harbi• uzamHı Jıpoa1aaıa 
va•tyetlade 11tt1k~e mGıkt· 
llt arz etmektedir. 

Çtade, Mançurtde bir mil
yon Japon Hkerl vardİr. 
Bunlar ne •ama• memleket. 
lerJae &ll111Helder4tr? 
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GAZETE 
H er,.gOn elinize alap okudulunuz ıazetenla ne oldu 

tuna biç dOıOad0n6z mO? 

Bürhaniyede deniz bay B~rhaniyedeki 
k 1 k 

• E glJreıler bu gün 
Bandırmada 

• 4' 

Satarların , ıltuolarıa ve aabtfelerln btrblrlnl koialadı · 
fı bu klfıt 1ıjıaı çıkaranlar için bir kazanç, okuyu · 
cular için de ı>ır ejlence vuıtaaı mıdır? 

ramı ÇO p~r a geçti.~ yapılıyor. 
Kabataj bayramı doıa,ısile ıuzel Büıhaniyenin. iskele· c!~:~::!yı:;,,, !~~:.:~! ıü 

leklrdağı ldmanyurdu ile Ban· 
dıı mı ldm1nyurdu bu gün bir 

maç yapacaklar. 

Ne o, 'ile bu . . . G azete , mHafe mefhumunu ortadan kaldırarak , d6n· 
kil tnaanın mahpuı bulundufu dar ufuklardan be· 

ıer hayalinin uzakları 16rmealne yarayan bir penceredir. 
Bu ılhfi'll pencereden ı6klerl delen dıflar, ktlomehelerce 
meaafede uzanan ovalar, engin dealzler arka11nclakl olup 
b itenleri 16r6r, haberdar olu ruz 

sinde mubtehf spor hı11ketleri yapıldı reılerlnln bazırhklartle ufra· 
• ıan lnzamız ıençlerl don 

Don Bandırma1a ıelıD 

TektrClat ldman1urdu bu ıl• 
yeni ııtadda ldmanyurdu ti• 
huı111I bir futbol maçı ,apa· 
caldardır . 

Bürbaalye, (Huıuıl) - 1 len bu bOyOk mtlll bayram her ıeyl ikmal etmtı bulunu 
Temmuz bayramı burada il· ıüatınln minaaı rılttlkçe da· yorlar .. 

KuYvetll "lr kadre tle ı•· 
len Teklrdailılar bu ıGnk6 
maçı muhakkak ıurette ka~ 
ıııanmalc ka•aatlailetlırler· 

Bandırmalılar da ltuna muk•' 
bil ıehrtmfzd•n btr kaleci 
ve bir de m6daft lıtemııl•r
dlr. 

yılr oldufu yükıek kıymette ba barla olarak anlaıılmak · GOreılere ltHrak etmek 
bir bayram olarak heyıcaD tadır . T6rk denlzctllilnln ıh- 6zere TOrklye l:tatpebllYanı 

M edeat lounın bayat uhaaı. etufındakl mantaları 
çoktan aımııtır. Onun nızarında, ,a&ııadakt hldt

.. ı., kadar ~olı uzaklarda olup bitenler de ayın derecede 
ehemmlyetlldtr lıte hayataoı , ıazan, kulatın vazıfeılnl yap· 
maktan lclz lcaltlıiı meufelerdekl hld11elere bailamıı olan 
IDHD için ıazete bir 16:11 bir kulaktır . 

la kutlulanmııtır. yaııoa matuf olarak ılratle Teklrdailı Haae,ıa, Yarım 

Halk lıkeleye otobOıler, tnldıaf etmekte Ye Hmere dlaJa SüleymaD, Manlıah 
arabalar ve cl•ar kiylerdeD Yermekte buluDa~ bu çalaı Haltl, Molla Mıbmet, •e 
yaya olarak ıelmelr ıuretl le maların, lime• Atanın aziz Jaha bir çok pehlıYaalar ka · 
erken 1aatlerde doldur•aya Ye 16kıek ruhunu ıad ede- zamıza ıelmtı bulunuyor· 
baılamııttr . cek, Mılll Ye BQyük Şef lı lar .. 

Halkı"YI tarafında• mun · met ln6nCi ile bhlillte b6t6n Yarın (bu ıln) yapılacak Oyuncular d6ak6 treni• 

Gazete, aynı zamanda hayat nehrlnlD aktılı bir ya
taktır. 

lazam ve aeaıın btr proi m!lletın gururunu ekıayacak yıflı ıGreılert, bal kın iyi Bandırmaya ııtmlılerdlr. 
ramla ana hatları teabıt edt · (Sonu dördüncü ıayfada ) ıörebtlmeel için huıuıi trl •• lıtanbul, Berlln, Parlı . Londra, NeYJOrk, Tokyo ... Ve 1 

nihayet daha nerHI oluna olıua bOtüa ıGo lük bldlıelerı. 
le onun ayaaıında 16rftn6rler. Ordular, dOnJa mukadde
ratını tdare edeD adamlar bldtaeler aell lç.nde hayatımıza Baıın kongre

sine giden mü:
meıailler. 

mleulr hareketleri, ı6zlerlle kartımıza çıkarlar. 
Gaseteyl dalma eltnız t ıtrlyerek, kalbini• çarparak 

ahraıaı• Ç6nlıl o hem bir mOjdecf, hem bir fell· 
ket laaberclıtdtr. 

ı4 Temmus 1938 tarthh 
ve 3511 numaralı Baaın Ka· 

laaaa hayatı Gzerlede meıut YeJa m«'tdm tHlrler huıl 
edecek halterlerl yetltllren müthlf, ıaımaz bir "YHıta .. Ve 
nihayet suete, eemlyet için en bGyOk bir medeniyet all - auauoun dokuzuncu madde· 
meli, medeni lnıan için de en mehım bir ıbttyaçhr. ılne 16re Baııa kooıreıl tik 

K~mnl Dtmlray ' defa o'arak yarın ıaat 10 

-----• ·-------·----------- da Ankarada toplanaeakhr. r -------------------------· 
, K.ooıreye TOrldyede halt 

1 SIHHAT VE SAGLIK 1 1 .._ _______________________ ~ 
hazırda çakan b0l6n yevmi 
ıazete Ye mecmuaların mG 
meuıllerl lttlrak edece"llr. 

Koeırede ıazetemtzl CeY· 
det Demiray, Halke.,lnln 

Çocuk hastahklan: 

iSHAL Kaynak mecmuaaını da Ab 
dl Afabeyoilu temııl ede 
cektır . Her lk t ı ı bu günkQ 
trenle Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Yaz ıellnce k6yl•rdekı 

küçGlı çocuklar için çok teh 
hkelt bir mevalm , i>ıılamıı 
demelitlr. ÇOnld bu çocuk · 
lar ıılı 1111 yaz lıhall denen 
bir ba1tahla tatulablltrler ve 
allah 161termeıln bu halta· 
lık ya vrularnıuzı çolı kere 
ölüme kadar ıötürOr. Yaz 
laballne köylerde çocuk ı6r · 

füa6 derler Bunu bılmlyea 
yoktur. 

Arhk yaz ıeldt. Bu dert 
de herhalde aaide, ıolda 

16rllmele baılamııtır. Biz 
yurdun bu ıay1110• mabıuı 

yaz ıOrıOnft haatıhfını ya
yıyoruz ki vakit nrken aaa 
lu, babalar bu derdin ne 
tehlikeli bir dert oldulunu 
duyıuo, yavruları bu haata 
lılitan kurtarmanın çareleri 
al öfrenılo ve hem kendıle· 
rl için, hem de memleket 
lçıo azap olan çocuk alom · 
lerloln 6a6nl altınlar. 

Şımdt can kulalı ile dın 
l•yln: 

Yazın Ye ncak ha uluda 
büyOk toıaolar bıle kıııo ol · 
duiu ıtb ı yajlı ylyecekln 
yetleue bunlara hazmede
mezler. Tablet her meni 
mlo ylyeccılnl •t•lı yukarı 
a yırmııtır Yazı o ıüt boldur. 
Merva ve aebze boidur. 

Bunlardan 1emell ki h•zım 
kolay o l ıun 

BürOkler b6rle olunca 
ldlQülderlo ylyeceklerlne da 
ht çok d ıkkat etmek lizırn . 

me ıorulmaz, göıtertlmez 

Ye devaıı aranmazsa ıonu 

çocuk ıOrıOoü dedı j l mlz ha
le varJr . Hayvaalar bile lıG
çOk yavrulannı eYvell ı6t 

le bHlerler. 
Hepimiz biliyoruz kt kG

çOk çocuklar 24 aaalte bir 
Yeya tkl defa abdeate çıkar. 
lar. Bü1ük abdeatlerlnln ren 
ıt aara veJ• koyucadır Mı 
de ve bajıuakları bozulan 
çocuklar btr gGode bir lıeç 
kerre abdeıte çakmaya baı 
ladı mı anlamalı ki yavru 
ıGrıüne tutulmuı . Haatahk 
biraz daha ilerleyince ço. 
çulun • bdeıtl yeııl bir renk 
alır ve ıçtade kan ııbı, ıO 
m6k ıtbl baıı maddeler 16-
rOlmf'fe baılar. Çocuk, bir 
deri bir kemik kalır ve ıon · 

ra 61Gr. 

~ocuk iıhıli neden of ur1 

1 

1 

dlkkkat etmek llzımdar. Ma· 
ma veıalre ııbı ylJebılea 
çocuklara da yız 16nQ bol 
bol aebze çorbalara, pcart~ 

kal, limon, domateı, lz6m 
ıuları ıtbl hafif ve hazmı 
kolay ıeyler Yeımelldlr. 

Çocukların emıkllyeceıı. 

oynı1acalı 1erlerln de le· 
mlzUilne çok bakmak ll
zamdır Çilnkl bu lıhal plılık. 

ten de olur. 

Hıstılıktın nııll korunmıh? 
Yazın kO~lk bebeklere 

midelerini bozmayacak ka -

dar ıüt nrmelldır . Anneıl 

ıOt vermlyona, anne ıOdO 

1 klfl ıel•lyona •erlltcek 
inek ıGbO yalaı&, taze iyice 

kaynatılmıt Ye mıkrokıuz 
Çocyklar4a lıh~l belH bııiı bir bale ıelmtı olmalıdır . 
ıu aebeplerden olur: 

Bır kere aıcak çocukla SQtlen maada çocufa Jal . 
rın balulmaeıoa çok doku oız meyva ıuları ••rmeltdır. 
nur Yalnız ana ıOdO emen Çoculu htr aün 6t0tmc· 
çocuklar btle analarının ••· mek ıart ıle yıkamalı ve ka · 
dü Y•ıll• olduiu zaman ıı lıo e lbtaeler 1ı1dtrıl.nemelt
cak 1üıOnden onu hazmede. dır. 

mu Onuo fçln ıüdO yafla Çocukta tıbal olduiu an 
olan ana çocufa yaz günü la9ı lır anlııılmız derhal bir 
d a ha az ıOt Yermelt hekime ıöıtermell. efer ya · 

Anası haetalanın, yıhut kın fth lrterde bır çocuk ba 
baıka ı e b,,p l er yüzünden ıOt kımev ı vaua ora1a yatara l 
Yeremlyeo analer da çocuk 1 mal.dar. 
luıaa inek eOdO yahut baı· 1. Hula .. : Ne yapıp yapıp 
ka bir mama verecek otur · çocuıu derde uin tmaırıefa 

laua çok d kkatll daYFan · j ça lııın . Eler yanu yakalar 
maları llzımdır. Verlleeek nıraa tezeld~n teda vlılne ba· 
ıiit l .. rtn çok temiz olmuıoı, lun 

iki komşu 
ara•ında 
çıkan kavga. 

Aziziye mahalle1tnden 
Mehmet lı•lnde bir keçeci, 
komıuıu Fahriye, aeden be· 
nim evim~ baktın dt1e to· 
kat vurmak ve tabanca çek · 
mek ıuret ı le tebdıt ett ı jı fi 
klyet edtldıjındea Mehmet 
meıhut cürümler mahkeme · 
ılae vertlmlttlr. 

Don 6jreodlilmtze ıöre 

vaka 16yle cereyan etmııtır: 

Cuma g(loQ akıamı, leb 
leblcf f ahrt , Akhıaardan ge· 
len mlufırlnt evioe ıötür· 

mOı ve hazırlanan yemek· 
lerlnl yedıkten ıonra, cad · 
deye nasır pencerenin öuü · 
ne oturmuılardır. Bir aralık , 
kapı çahnmıı eY eah•bl f ah 
rl derhal ııalı inerek kapı 
ya açınca, karı111nda kom
ıuıu Mehmedl ıörmOf .. ne 
.,ar? Ne lıtlyoraun dtye ıo
ruaca Mebmet: 

- Neden benim eYlme 
lıtalnyoraunuz? Dı,erek Fah· 
rlye bir tokat vurmuıtur. 

Bunun lzerlne de iki kiti 
ara11ada boluıma bıılamaı 
tır . GOrlltGye Fahrinin ka · 
rııı •e yukarıdaki mlıaflr 
koımuılardar. 

Bu ıırada Mehmet taban 
caaını çekmtı, Fahri de ilen· 

dtılnl kurtarmak fç ın nam
luyu yakalamııtır. 

MIHflrln ve kadıntn yar
dımıle Mebmedın tabaoca11 
elinden alınmı ı u oradan 
ıeçmekt• o 'an pol t ı devr•· 
YHlne teılım olunmuıtur . 

Dan aabah ikinci ceza 
mahkemeatnde Mehmedln 

duruımuına bakıldı Şahıtler 

dtnlendıkten ıonra , tabanca 

nın e1kı olmuıadan alet ede
mtyeceit tahklkll raporun· 

dan anlaıılmıt oldujundao 
beraetlno ve teıbır madde · 
ılnden do layı da üo 160 
bapııne karar vertld ı. 

Ancak ıuçlunun b&ıka ce· 
zaaı olmadıjınde n mah~u

mıyetı tecil olunmuıtur . 

A~liye~a yaz tatilL 
Oolera daha k6ç6k yaıta 

hea lıtedlklerl Yerll•r , mide
leri olur olmaz ıeylerle dol 
dunı 'uru evveli mideleri 
ıoora bafıraaklara bozulur; 
ve bu tı Yakttnde Dlr ltekl• 

mikropları ölıOo diye tylce Hıç uoutmıyahm kı : Bu 16· 
kayo ııt ılmuına •e çocufa •ün kOçOI yaranın btıyOIG 1 
taae, taze vertlmeılne tok dOr. 

Şehrimi• adlıyul 20 afuı 
toıdan 5 eylfıle kadar 1az 
tatili yapacaktır. 

bOaler yapılmııtır. Şikayet mektuplar~ 
Eileacelt , heyecanlı Ye 8 d 

ıtmd•1• kadar ıörllmemlt e ava m 1 
ıpor har.ketleri tle dolu bir degw il mi? 
ıllo ıeçlrllecek ve bat peh 
llYaa Teklrdailı HOıeylnln Btr karllml• yazıyor: 
«K.arkpanar» g6rtıılerınde ka- Stoıer makineleri m6e11•· 
zaadıfı baıpehltvanlık aftan Htlala ıehrlmls ıubeıt mee' 
kemeri de bu gllrııte teıblr cani olarak ilin ettlilnl bil 
edilecektir. diren bir dak•ı nakıı kurıO 

Yapılacak bu ılreılerla açtı. 
çok ıddtah ve ze•kll olaca Paraıız olarak açılan bll 
iı kuyyetle tahmin edılmık- kunta ilk bakııta bir meo· 
tedır. faat ıörOnmekte lH de 111•' 

1 hıyetı anlaııhnca ya2l1et de' 

1 Mı an f ~o 1 ısmdı nal H i• ımel&tedlr. 
Çüakü kurıa de•am eti•' 

kO .ıU'UILClk? kadınlar bir çok mecburı1•' 
y altında buluadurulmaktadır · 

Muhlellf maar lf maselelerlna v atnaz s nıu dık•ı maki' 
aid eserler hazırlandı. neat bulunanlara tabıtı ecll 
Maarıf Şiirat1oın 00 yedi len bu kuraa ııtırak edeO' 

temmuz paaarteıı ıilnG top . lerJn bepılndeo makaa, .,,. 
Jaoacajını l'VYelce yazmııtak . kara, ıfoe ıtbl bit On le••· 
Vekl•et Şurada 16rGıel~cek zımıo hattl makineleri• bl' 
ııler hakkında t11btt etllit le Sınıer ıubHtnden al••" 
raporları k111m k11ım kıtap mecburl1et laallne koo

01
' 

hallade .... tırmııtır . Baıh wnaktadır. 
rılan eeerler ıunlardar: Halbuki bu gıbı le••sı" 

1 - AtatGrkOn Ye lımet diler dOkklnlarda SlDI•'':, . 
lnönGn6n muhtelif veıtlelerle fıatlarıaa nanran çok ucusd 
maarif hakkındaki ıözle . Bunu 16zeterek baıka 1•' 
rı, lerden ahı Yerlf yapıol•'' 

2 Memleketimize ıeleo kuuta m1ltklllt 16ıterll111•"' 
yabaacı memleket terbt1e tedtr . eli' 
etlerinin •e mCUebaa111ların Şu halde kura, mecc••' 
raporları. kit aalnı den verm•k ·~: 

3 - lkttut Vek&letlotn detıl, tıttrak edenler• d• 
da••t etttil lktt11t ıılerl yQkıek fıatla malze•• 

111
, 

mGteba11111nın maarif hak· malı için açalmıf 0 \ 111
11° 

lnndakl mütaleaları, mu? 
. "'' 4 - 8 z•m terhhecılerı - Bunı.lao da aol• ıılaYc;:. 1,0 

mlzln verdtlıa:lert raporlar . meccan1 olarak tlln e IJ· 
5 - Muhtelif Veklletle kuratan menfaat ıösettlll'' • 

rln raporları . tedlr. Bu ıekUın lıe k••a•~ 
6 - ilk tedrlıat meaele tlbl olmaaı llzım ıelt~ 

lerL fı11 
7 - Dünya memlelııetle- ıörmek lzere bir .,,si blJ'I 

rlnln maarif durumu tayin edıldıtı •e ••t dıl1 
me'f h ızmetlol ıfa1a b•f • 1 •' sul arıdır . 

Bütlo bunlardan baılıa 
ayraca Maarif Şaraıında 16· 
rllıtılmek Gzere 6iretmen 
Ye mQf eltlıler fn dtleltlerl de 
rapor halinde Şu • aya vert 
lecekt ır . 

Şura azaları öoOmüzdelcı 

haftf\ ıooueda Ankaraya 
gitmeye baıhyacıklardır 

Mıc~url ~izmetlerini yıp
mıyın ııle~ılır. 

Velıiletler heaabına tahıtl 

edip te mecburi hizmetini 
rapmıran talebe aleyhine 
açtlan daYalarm taktbıne 

bıılandılctan ıoora bu,j!tale 
b~nto cnOracaat ı üzerinde 
1entden mecburi hizmetini 

mOllhazulyle taklpt•O 
seçlldıtı anlııılmııtır J " 

1Pt 
Bu vaziyeti hdktk .,.,,i 

Maliye VeklleU. rıı•c .,ıo 
hizmetini 1•pmak oıer• ,,,. 
mahkemeye lnttkal ı od•0 d'" 

Jeb• 
ra mOracaat ed•D ta ctd•'' 
ıerl kalan h tzmet _,o 1ıııı1 
Dl meoıup oldufU \Jel 41 

ecnrlade ı fa edıctl111 ..,,ı 
akıl takdirde yapı1•" bl,I ... 
rafı zam ve fa tsl tl• 1, 171' 

el• ,, 
te tediye ıd t cı ıın• lr .,,,c• "' taahhütname ye •ı ,,ı 

•""... •' de kefaletname d• ,,,. .,ı 
ve bundan ıonra t1ıl_,,ı1 

1 
terki cihetin• •' vetı•': .. 
kararlaıt ırnırftlr kil•' f' ,, 
bu kararanı Baı•• .,,ıl 
tle bütGn daffeler• 

•lıttr 
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T0RK1YE 
FRANSA AN 
LAŞMASI 
Bolnimetlmlzle Fran.a ara· 

•ında akdoluoan anl•ımayı 
lcurı1ettmlzl teıktl eden 
Fraa11z gazeteleri çok b6-
Yiık bir aevlnçle karıalamıı 
•• bu la&d ıae1ı birinci Hhl

felerlade bGyQk manıetlerle 
lll• et•lılerdır. 

Gazeteler bu m6naHbetle 
Mnıı Şefimiz lımet ln6nü · 
•la Te Baı••klllmız Reftk 
Saydamın reılmlerlal net 
retmııler, ordumuzun kuv 
••t Ye metaaetladen, cof 
raf! mevkllmlzln lıtıınal 
•l.e•ml1et ve kırmetlnden 
bılaıederek TOrklye ıle doıt· 
lutun ehemmı1ete •• te 
•lrlertal tebarDz ettlrmtıler · 
-Aır . Frantız ıazet~lerl Tftr 
lct1e - Franıa anlaımaeı · 
•ıa, ıulh cepbealnln kati za 
f •rint •• ıarld A kdeolzde 
lllll6e1111 nizam •• Tazlretln 
llelebed lıUlnaranı ifade ey . 
1•dlftDI hararetle beyan et
-.ııılerdlr. 

Franıız :rark anl•tatHuun 
'"••mlyetını bılba11a teba
t&a ettiren «Oeune» raze 

'••I M. Pterre Vtenotnun 
t:.ır .. alraleıtal neıretmekte 
dır . Gazete tarafından eok
t,ı •azarlar •e 16r61 tarz 
1 •rı kaydı ile dercolunan ve 
(( f tltkler ver, fakat Ar.ap\ar 

da •ar.» Serlevhuı altınd" 
· lııtı._, •den bu makalede 
dent1or ki: 

«Franıa ile Türkl1e ara 
;•ııde karıı lakla yardım an 
•ırnuının tmzalaamHından 
•evtn111ıyecek f ranıada hı r 
tek fert yoktur. 

b Maamafıb , bu ıOn menuu 

6 
•hı olan t•Y, teatrt ıentı 
lçGde Franıa loılltere · So• 

htler aalatmHtna tlbt olan 

-u;•ldrat bir metindir. 

t. u aolaıma bu ıGn haiz 
l' •lıa•duiu ıekıl ile dahi, 
Grlcı1entn, İtalya •e Almtn · 

'-ttı b ,
1 

'- ta alııköm teıebbüıle· 
.._ Qe •uka•emet etme,e az· 

llt:~craıı bulunan deYletlere 
•kanı kati •e ayan bir 

''-'•tt f b • 1 ade eden bir «emeller 
1 '1••aamHı » dtr Bu an-

''"' t ._ • yıldız «Akdeniz mın 
'•• ~ •ına* detti, hattı, «Bal 
'Q1•hın 1 ı ı,J b ••-.ıı ..... emn yet Dili ua 1 

,1 Q ... , . Anlaımaoın ııılre 

'-' •••ate, lm•a edılır edıl 
r1:: lOrkı,e Baıvekılı tara 

._1, ' 0
• Franaa ve loııltere 

~"-el A•ıupaoın ıarlunda ve 
~.. •ıııı kıyıları boyunca ... , ... , b,, Ja çahıhkları «ıulb 
t •Jı• nıa korunmaya ma · 
'-f t 
'' '•irini takTlye eden 
~,:11;terle tebarGz ettiril . 

ı a,;ıı 
'tııı D •e Roma lnkl11r · 
tı~d lıb,, edebUtrler . 

~,1t 1'• bOıyOktOr. 
"-'-~ •t •torıter de•letlerln, 
~,, .. 'belede bu1nnmadan bu 
~,._ 'h lcatlenacalıı.larını 
ı,,/';ttllek otoriter devlet · 
\,~ l1ılc1 nçhlle tanıma 

" Q!\lr 
" ~dal ''- Unan aolaım• bizi ,, "'' l ~tı Pohuka bak1mından 
~~ )e L \ ,._1 etmektedir. f •• at 

\ '•- k ~ '' -• için Y altın Şar · 

larda ıjdd~tle h iuoluoecak 
hr. 

Alman propajandaıının 

ve ajanlarının tc:nir klr ha 
llyetlerlntD, FranHnın Yakın 
Şarktaki me•kl ınde açılmıı 

bulunan yarılı ıeatıletme 

lerlne meydan •ermek iıte · 
miyor ltek tedbirler almalı-
JIZ » 

1937 Seneılade akdolunan 
Franaa - Türldye anlatma· 
ıının Suriyeliler aruında de· 
rln akıülameller yapmadı · 

lını, bu d~f a Surlyelllerla 
llkayd kalamıyacek 

laranı, 1937 Hnealnde Surl · 
ye hududlarını temin eden 
Türklyeoto beynelmilel •• 
zlyet müHld o\dulıça yeni 

tal~pler terd ettljlal, Franıa
nın Ankara büyGk elçlııntn 
1arf ettlf 1 I"• yretlere raf men 
T6rklerln Hatay mHele1ıade 
bOı16k bir hırçınlık ı6ıter 

dıklertnl ve bu ıuretle Fran· 
nnın nftfuıuoun darbelendı 

tını FranH topraklarının , 
ahar bir de~lete terki huıu 
ıunda evvell parllmentonun 
rızaıını tıbııl lüzumunun 
manda altıodakl topraklar 
baklcında dabt muteber 
olamıyacafını, bu acft ine 
hıreketlerlo franumn ııuk 

takı oafuzunu kıracafıor, 

Fıl ıtln dola yltl1le l o ıılterc· 
oto Anplaran g6z0nden düı · 

UilO bir aırada FranHnın 

Araplar araıındo.kl ıöhutı 

nln ıauılma11nın muzır o1a · 
calıaı yazın M Vıenot dt 
yor tıı: 

"Sar•ye ve LObnandakl 
manevi otoritemiz• ancak, 
btzzat darbeledrflmlz ·nıan 

da yerine tamamen eerbett· 
çe •kdoluamuı ve mOmkua 
oldutu kadar 11lu bir ıtt ıfak 

ikame etmekle muhafaza 
ecleb ı ltrlz. 

Otoriter devletlerln faa . 

l&1et1ne mulıabele c debılme
mtz ve Arap devlet!u nln 

1empatılerlnl yenldtn kaza · 
nabılmemlz tçlo Franunıo 

dGrü.tlGiO ve emelleri hak
kında hiç bır tGphe mncut 
o\m•malıdır » 

«f aılıt dıplomufıl lo1rıltz 
Franuz rerk an'•ımaıına 
lcaııı aenıı ml"rHta hOcu 
ma ıeçm•t bulunuyor . Bu 
b6cumlar bılha na ıu Oç 
mubtelıf noktadan 1apıl 

m•ktadır. 

Evuli, ltalya, loıılteıe1t 
Akdf:nlzde ltalyayı çember 
leme tlyaıetl ıütmek tur~tly 
le «Gentlemenı Aır~ement» 
e tecavGz etmekle ıth•m 

etmektedir. 
laıtltere ve franaayı TOr · 

kiye ile tıbtrhfı yapmaya 
te•k eden aebebtn, Arnavut 
lufun lt1alt ve ltalyanın 
Balkanlara burnunu ıokma . 
11 yOzftndeo A.lıden •z mu••· 
zsnHloln boaulmaıı oldufu· 
nu f aı ı ıt org,.lara tamamen 
uoutmalctadırlar 

Sonra. halyan dıt bakan· 
lriı Bulıarlıtan Ozer inde taz· 
ylklol arttırma" tadır . Bu ıa · 
rJ ıtanı mihver <levletlerl 

tarafını tutarak Balkanları , • ~ ~'•p memleketlerinde 
't., '{ lcııılt efabilır . San 

Grlctı•1• terki bura· 

· orta1ı&Clan ke1mek ve bu iti· 

llarla Baltık - El• denizi 

TORICDILI 

Japonlara karşı 
Dokuz .vilayette 400.000 Çın

li çete harbi yapıyor. 
«Japonya Çini aakeıl nok 

talardaa ulyor. 1Beı ıımal 
•lllyetlnl lsolayca uptetık 

ten, Ş&nfbll,ı Hankeuyu ve 
Kantonu bın müık61ltla al 

dılıtan ıoora, Japonlu dl 

ter d6rt ti mal vıllyeU üze· 

rlne uzanmak m'cburtyetln 

de kaldılar Zaptedtlen yer· 

lerln Hlıb meHhuı FranH · 

nın 6ç mlılt nQfuıu 170 

mtl1on Japon · kuv•etlerl fıe 

300 bin ktıı: Btr kare ktlo . 
met,.,e iki Japon Hlrerl 
dGıGyor! 

Fakat bu da klfı deill. 
Çtn, Japonlar fçln muhak· 

kak ki çok •• pek çolr ı• · 
ntı btr ilke Napolyoa Bo· 

naputa kartı Ruıyanın ıe· 

ntı olduiu ıtbl 

Japoolaran elfne ı@çen 

Clokuz vtllyetln 796 kasa· 
ıından 449 taneel tamamen 
Çtn bakametlntn mutlak 
kontrol6 altında kalmııtar. 

248 tan Hl k ııml idare a I · 
t·ndadır Japonlann kontro 
lünde ya lnız 59 kaza var. 

ç ,nlller, Maraıal fon Fal
kenbaY1enln kumandHınCla 

Alman erklnı barblyetfnln 
tdaretl al hada, olr kaç haf . 

ta ıGren Slu - Çeu - f u 
meydan muharebe.inde mal· 

lup oldular fakat mahvol· 

madılu 51'dece, urı oebrı 

taı raırak muntazam b•r ıe 

kilde aerı çekildı er o harp· 
ten ıoora btr duraunluk 

devri baıladı 

Japon hıtl&.. Çtnltlerce 
meçhul olan bir bit yıuatt ı : 
V atanperverl•k. S6yledtfıne 

g6re ıarpte ve tlma lde 
mevcut muottzam Çıa or 
duıu 1 500 000 dır . Falcat 
bugQn Japonlar tarafından 
me11ul veya defıl dokuz 
vilayet içinde Japonlar• 
kartı tam 400 000 Çınlı ha 
ktkl b ır çete harbı yapmak· 
tadır 

Çtnlllerln ıtrııtıklert çete 
harpleri Itır lbenk ve itli 

fak dabıllade yapıla1or. Her 
çete laarbl Hb&11, muntazam 
Tcbouna • Kıoı b6k6mell 
ile tayare ve telıız irtibatı 

yapıyor. 

Bu ıartlar dahilinde Ja 
ponler erz•k ve mühimmat 
ıdbalınde çok zorluk çeki· 
yorlar. Demır1ollara her rOn 
keıtllyor . lıttll edilen ara· 
zlde yiyecek yok, para yok, 
cer bayunlara tllcenmıı 

Japon ordu.unun manevt 
yalı bosuk. Japon ukerle 

rlnln b0ıy6k bır k11mı , b6y 
ı. nihayeti relmlyen bir 
barbl terk edtp Japon,aya 
d6nmek tıteyorlar » 

Pariste bir mahalleyi llllşı düşüren hadise: 

Bir ayı zincirlerini 
kopardı kaçtı. 

Partile ıeçen H bt b çok 
entere1an bir badııe ol 
mUf, bir a Jl ti ftl ÜD bir ma 
ha Ueyl hem tellıa d6türmOı, 
hem de kahkahalara boi 
muıtur. 

M6ıy6 Teddy Mıcbaud ta 

rafından yettıtırıleo •• bir 
çok fılımlerde rol almıı olan 
Mtark" tıtmh yOz kiloluk 

muazzam bir ayı ıeçen ta 
bah zlncirlertaı ktrmala mu· 
vaffak olarak çıkmııtır 

Ayın n ıahıbı Möıy6 Ted 
dr Mıcbaud Partıte bulun 
madıinıde n be yvanı ttkı ıılu 
ya 2 cfncırfe duvar~ hafla 
mıt ytyeceflnl vermetl için 
de artııt Euıene Perrotya 
rica etmııu 

Hayvan uzun mGddet zfn 
clre •urulu olmaktan ıılnl 

mıı •• bayat Hhuıuın b6y 
le tabdıt edılmulne ılnlrle · 

emniyet zınclrtnı koparmak 
vazıfeıl dOımektedlr. 

Mahallinde bulunan mO
ıabttler, tkt memleket ara 
11nda ticari mGbadelelerln 
artmHı için bilyOk bir faa 
llyet ı<>r&ldüi6n0 bildirmek· 
tedlrler. Son kQltGrel anlat 
ma ıa ye1•ade, hal yan nOfuı:u 
Bulıarlttanda ıClratle terak 
ki etmektedir. Orta mektep · 
lerde hahaoca tedrl•I mec 
huri olmuıtur . Bu ••yrd 

dOn baılamtf deflldlr Üç 
.eoe e•vel, Sof 1•dakı ltal
yan lıteslnl zıyaret etUltm 
uman ne kıdsr hayrette 
kalmıı oldufu•u hahrlaram 
Bu h1e Fran1tz ralrıplerbıt 
alt etmf'k t~ın, faıtıt hat tl 
metinin ıeoıı ıQbvanılyoa 

ları 11yeılode Bulgar ıençll · 

(Sonu d6rdlocQ NJfada) 

nerek ztnclrlerlnl karmıı Ye 
kapal ı bulunduiu kOçük ku· 
liibeyl de kırarak bahçeye 
çıkmap muvaffak olrnuı · 

tur 
O ıaralarda hay•ana ye. 

mek vermek için ıelen !u
ıene Perrot bu nzlyetl 16 
rtince tellıa dGtmüı ve hay 
•anın hareketine mani ola 
bilmek için lıalınca bir ıo 

pa ile burnuna vurm•I• 
baılamııhr . 

Bereket bahçenin dört ta . 
rafa çevrili olduiu için az 
ıan bay•Hn ıolie ı~ farhya · 
m~mııtır Her ne bahuına 
oluna olıua, dı~arıya kaç· 
mafa çalııan ayı baııyla 

du•arlara vurmala baılem· ı, 
' kuvvet li peoçelt>rlle taılara 

ı6kmeie çal19m19tu ! O l&a 

dar ıert darbeler tndtrmtı 
tir kt, bfr evin duvarl çök· 

mOı •e •• yıkılmak tehh 
ketlnl 16ıterml1tir. 

Tehlikenin bGyQdlfünQ 
ıören ct•ardakl halk derhal 

peocerele OtGıerelr ellerine 
ıe~ent hay•anan Ozerlne at· 
maja baılamıılar •e her 
taraftan ahlan bir çok •tr• 
a11oın etrafıaa bir du••r 
çekt ı kten eonra mOtearnz 
har••n da itin Hrpa eardı 

fıoı aalamıt •e birdenbire 
bilcumlarını keurek oraya 
yatıp uyumaja baılaanı 

tır 

Büt6o mıhalleyl tatlı bir 
h•yecaoa ıQrOlclüy~o .,1 

akıamleyln hayunat 
bahçeıl memurlıu tarafın 
dan tutularak yeniden zln 
clr• •urulmuı ve ha J vaoat 

bala~eıl•• 16Ulrtllm01lOr. 

Hazineye aid 
olan ecri 
misiller 
affediliyor. 

K6ylerde ve &ııa1abalarda 
muhtelif kanun 'arla hulo• 
nto mil i ltlyetlı>e dahli ohnut 
btr çok z iraat ar .. zlıl var· 
d.r . Bu arazi 25 lO numara 
la kanun mucibine• atuha
clr, mGltect yerleıtırm•k •• 
borçlanma kanuou mucıbıo· 
ce toprala muhtaç 1erlerf 

çiftçilere dafıtıh11ılı Oıere 
ııh•t •e içtimai 111uat'eDet 
veklletl emrine tebılt edl~· 
mtıtlr. Bu velıllt.t, lcr• Ve· 
kıllerlnden atdıl• kararla 
f aaltyettnf 26 •1Jl1ete baı 
rederek ıerl kala• •lllJ•l
lerdekl 

1

topraklartB ınuhtaç 
çıftçılere datıt ıloı•k 'tD: 
beı:ln•Je baraluDıttır. Sıh a 
ve tçtlmal mu• ••n•l vekl · 
letl ve hazine tarafınd•• 

1 daire· kanun ve talımat trı 
ıınde borçlanma yollyle tev 
zl olunmakta olan bu areıl
yf, tevzt muamelealoln JctP 
ettırdıtı muma11>eltnın te
kemmGl Onden 611ee .,,uhtıç 
çiftçi boı bıralol11>ıyarek 
tıletU mek ıuret1le kendhlD• 
ve de•lete f • ydah bir ytsl 
yet temtn etmektedir. AD 

d fuzull 
cak kanun karıııın • 

L ö ler· 
olan ba ı11al için • 1 
den ecri mtıll araD•811 ıa· 

eıuılt-
ru• I olup attum• 9 e d 
me kanununun 67 nel 11>• 

1 .... 
deıl mucibince bu eer 
ıtllo takdiri için blkt•ID 

arazinin bulunduju k
6
d'• 

ı ekte lr 
gltmul llzım 88 

iP takdir 
Halbuki bir taraftan 
olunacak ecri mıııllere ka 

h fasla 
dar •e baun dı 1 

maeraf ve kOlfetl mucir 
olan bir vaziyet, dtfer tahra I 

il . 
tan blklmlerln>lılD •• 
ne a•ukatlalr tetkllltıaın da· 

b ta ed•
ba mGblm ııter• ta 

1 kay· 
ceklerl •akttlerlol de 
b~ttlrmelctedır. '1 

Hükumet, bu ecri •
11

' • 
lerln affı için bir kanun il· 

ProJ•· 
1lhuı bazarla•ııtır b 
nta 1ebeplertod• bu liJI •. 

t u •• . 
oın niçin huarlaodı 1 t 
hriarla hull11 edılmektedlr: 

- Fedalclr k6yl amOıiln 
kallunmuı fçlo caaıburlyıt 
bOlc6metlnto takip ettllll 

.J mi· 
y6kıek preaılpler••0 • 

hem olark, be• 1ıa1toaıOze 
biraz ferahlık ver•ek, hem 

de adlı ye •e a vukathk tef 
ktlltımıza adedi çok, fakat 

mahiyeti o otıbett• ehem 
mi1et1ı z meııuh1ettıo kur· 

tarmak ı çın 1938 mail ten• 
k dar arazi, 

111 nıha1etln• • 
bağ ve bahçe cari mlıtller• 
nln affı düıüoOlınlıtOr . 

Bır madde ola• ı lylha 
ıuduı: 

_ Huıneye atd arazt, 

bal ve bahçeleri• 1938 •• 
mu1&kkafatın 1934 J'ılları 
•onuna kad•r fuzu lf •ı••ll• · 
rJaden mlte•elltt eerf mlall· 
lerı aranm•Z Tahakkuk et · 
tlrllenler de adli •• tdarl 
kar•rlarla kataleımlf olaAlar 
dahi terkin edılır . f ahttl 
edılmıı olanlar ıe:i ••r•lmez. 
Ancak garrl aı~nlıulGn ta· 
111ırı •e 111! lre ııbı o ı• yrl 
m•nku!den dofaD bir Hbep 
ı~ hazineden alacak tddta 
edeo t•ı • le kartı mGddea 
·bıh kadar ~eri mtıılıo mab 
ıubuou tıt~m•ie hıızlpentn 
hakin m•hfuzdur .. 

K~u:>UD neırl tarihinden 

111uteber olacaktır . 

/şci kura/arı 
uıCF -

Proğramf ann gönderilme 
müddeti yakında hitiyor. 
M•den ocaklarf1le ytb· 

den fazla lfçlıl bulunan tı 

yerlerinin çıralr, kalfa •e 
uttaları lçıa meılekl kuralar 
açcnak mechurlyetlerl hak · 
k ı odakl lıanuna 16re bu it 
yerleri kualartla takip elle· 
ceklerl .milfredat preframı-
01 temmuzun on beııncl ıG· 
oOne kadar lktıtat V ek ileti· 
ne bıldtrmek mectiurlyelln· 
de ıdıler. Bu mOhletın ltlt
meııne 00 ıftn kadar çok kı· 
ıa bir moddet kaldıfı halde 
bir çok ı1 yerleri benGz 

prefamlarını 16nderme111tı 
bulunmaktadırlar• 

Haber aldılımıza 16re ba-
9ıfAyetlerde, blllıa11a ff yer· 
lerl çok olmHı ttıbutyle 
Jatanb•lda kare açmala mec· 
burl ııverenler aralarmda 
toplanarak kanunun tatbl
kattnda inleri•• ~ıkma11 
mel buz olan ıGçlDklerl ko · 
nuımuılardır. MeMll, fabrl · 
kalarda ~hı•• çırak, kalfa 
•• ffçalerd•• t.ırçoçunun ile· 
alz oku•• 1azma bilmemeleri 
meıeleıl kendilerinin açıla · 
cak kuuları llyıkı Hçhtlo 
takip etmelerini ılçlcıttreo 
bir &mal .&arak ılrll•lt · 

tir. 
lıtanbal fabrlkacılarının 

•• bau• 1abı bir ıkl nok· 
tayı V okllete araetmek •• 
kaDUDUD tatbikatı••• mG•
kln•• bir mOlldet aonraya 
ltırakılmall temeanlılDd• 
buluemak tçl• bu ıOnleulo 
Aokara1a bir llı1•t ı&•d•
recek 'erl zanaedlll10r. Ve· 
kllet kentllılH reıml Itır 
•lracaat •allı elmadıjı i~ID 
bu huıuıta bealz bir karar 

•ermlf deltHlır . 
Buna raimeD kaauau• ta· 

yl• etttil mOhlıt lflntl• 
kurt prolramlarını hazırhJa · 
rak Veklllte takdim et•lt 

ff 1erlerl de 1ok tleliltltr . 

Yeni 10 parahklar hızu
la11yor . 

Darphanede ıomoı •• al 
kel cumhuriyet paralanaıa 
ba11lma1ıoa de~am edilmek . 

tedır : Darphane tdareıl 
epıyden beri bron• on pa · 
rahkların reılml.-rl •• hail
talan ıle me11ul bulunuyor· 

du. 
Eıkt bronz beı, on •• lkl 

buçuk liuruıluklar10 pulla. 

rıodan bir k11mı •akttyle 
Zeyttnburna a1kerl fabrika 
11nda muhtelif ayarlarda ha· 

zırlaadılı için bunları yeol 
halita ayarına uydurmak 

1 in çok mOıktl&t çelrılmtı 
:. otlaayet muvaffak olua · 

muıtur. 

81, lı•~ •onden bert o• 
parahkiarın çeltk kala,.ları 

"h1ozırlanmaya baılamııtar. Y • · 
nt on paralıkların kuturları 
J8 mtltmetredır. 
PıyaHJa tam 94 •llyon 

400 bin adet on paralık çı · 

karıl•cakhr . 
Yeni o• pualıkların bir 

yQzQnde ( 1 O pua l 939) dl 
fer yGzünde "'Y yaldızın et · 
rafında (Türkiye cumburt1e· 
U) yaztları nrdar. ÇelıklH 

hazırlandıktan ıoara para. 

ların bHılmHıoa baılanacak· 
hr. 



IAYPA ı 4 

Bürha iyed d iz bay 
ramı çok pa lak geçti. 
( Baıtarafı lldncl ıayfada ) 
ylcellfe erlıecejl ıOalerl çok 
yakına ı•tlrdlilD• laanıyo · 
rus 

Y ar1ılarda lıazanaalar: 
100 Metre ılrat : Al.dul · 

lala Eldemir. 
Atlama: NecaU !neler. 

Sırt GıtG: EmtD Cenıtz . 
Dalma: N•eatl Ender. 
Y afla dtrell ı HGıeyln Tur· 

han. 
llftyGlr mtlll 1l111erfmt• 

dea htrt ola• Kapotaj '-••· 
ramı dolay111 tle ,a .. ı ftftr· 
haalyeaf 11 b• t lrla de•I• 
lnym memlelrett• hu ıOalrG 
denlscthlr clurumuadan çolr 
l11H ela olıa l»ahıetmeyf Hl· 
•umlu ıl1'd6m: 

Btlrhanfye Edremit lrlr· 
f ez ine 4 lrtlometrelllr l:tfr 
yetla baflıdır. 

[dremlt -Ay•alılır- llGr · 
laanlye Oel•••ıfntn Itır lr6 
t•ıfal tıgal eden fılreleıt ile 
çok yalrın ıa yılaeak •e altı 
yedi yılı aıanyaealr bir ff'e 

•lıte haftada le ••1tur ui· 
ralı btr yerdi. ihracat •ı· 
YHI Y•lınlart, htlbuıa HY · 

Un yalı fıçı •• bomt.atar1 
nın palamut •e dlfer ma 
hallı ma hıullerl ha •f t•••l 
lrlmelerfntn l. lçGlr ltfrer te
pe halinde etrafı doldurdu 
fu manzaralar muhitin tirli· 
Hdl 'HZlyetfnla ythı fildi 
rGcG birer hw1lıaıı ve delth 
ııltt ı6se çarpardı . Muay. 
,.n ıftnlerde yolcu •e tttı· 
,ıct kslabalıfı buHlarda bir 
hareket Te bereket ıettren 

kafllelerdf. Ştmtil IH ne va· 
pura l»taeD ,oleuıu, ne bol 
mllıı:tarda ıelea •eya rtden 
malı •e ne de her zaman 
ı,ıa ıakln olaa ma•I denlıln 
6zerlnde ylzen mavna •• 
1aadalları ı6z doyuracak 
miktarda dejlldır. Eıkldea 
yani altı yedi yıl ince ealı
ıaa ve kazanan bir lıkele 

halkı tanıyorduk. Bu aGn be 
çalııan fak at ı•çlmtnl zor 
temin edea, ma•naları de
mirli •e neıedea mahrum 
lıkele ıakJalerl vardır . 

Balıkçılık ıtbı az ıeltrlt 
bir çalııma yolu •e hafta-

da bir uirıyan tek vapurun 
me11aleıl bu çalııkaa hal· 

kın y6zln0 ıülclOrmektea 
ve lbya edılmeJe deler bu 

ıOzel kıyıları ihmale uira 
mıı •aztyelten kurtarmaya 

yetecek mahiyetten çok 
uzaktır. 

Deniz yolunun her za 
man •e her yerde kara yo 

luDa tercih ettiren rı hatlıfı 
ucuzluiu bakkıncla edinilen 
kaaaat burada tlz olarak 
tera tecelli etmektedir. Bu 
me•zuda ortaya, bu \.azlye· 
ti huıule ıetlren ıebeplerl 

koymak için ıe•lt etld ya· 
pılma11n1n kati ve IOzumlu 
bir lbtlyaq •• memleket iti 
olduiuaa ve tik Japılacak 
tılerla, ilk atılacak adımla 

rıa l:taıında muntazam bir 
lılıele ile rolcu aaklJyatına 
elverlılı ılratlı •e temiz 
•apurların ıılettlmeıl ıel.it

llne kanlfz . Btrlıl tıkeleyl 
balrımııslıktan kurtaracak, 
ılselleıtlrecek, brr çok ıh . 
Uyaçları karıılayacalr, .itleri 
k&rfes halkını 130 mllltk 
lıtaalnıl 1eluau ııluatt iti• · 

de ve bir .ıOn bir gece ııbı 
uzun •• yorucu eeyabıtla 
katetmekten kurtaracakhr. 
Her lklıl de Blrhanlyenfo •e 
muhitin buıulGnG ve tabalr
kukuau ösledlll derin arzu· 

larulır . 

lıltkaıir icrı 
ımurlağondın: 

Btr ber~tan dolayı mah • 
eaa va Cavırblear lrlyGnde 
hu1unaa (425) ltra kı,metll 

(2\ erkek, <68) dııt koyun Te 
(25\ lrasunua açılır artırma 
ile ıatılmuına lcarar vertl· 
mfı olup Bahke11r ha Y•aaa -
hada me•cut ıap hutalıfı 
dolavlılle bu h••••nahn bu
raya celhr mtlmktln olmadı
lındau Htıf Çayırhl1ar k& 
yQ ihtiyar heyeti oda11nda 
yapılacakhr Ancak taltp 
bulunmadıfı takdirde ••ht 
ba hutahfın kalk111a11na 
kadar ıerl bıralrılıcaf1ndan 
taltplerln 1aht ıt10Gad~n e•
•el ytzcle 7.5 pey akçaları 
icap dalreılne •ermek ••re
tıle lıtmlerlnl kaydettirme· 
lerl bu muamele yaptırılma · 
mıı oluna talip ltuluamamıı 
addedılarelır ıatıı ıerl hıra 
kılacaktır. Satıı peıln para 
ile •• 27 7 939 perıembe 
ıGa6 eaat (16) da icra kılı · 
nacalındaa talfplerfn o gOn 
1aat (14) de fcra dalrHlne 
ıelmelerl .e aaht eaattnde 
Hht yerinde hasır bulua~a
lara tlln olunur. 

Vilayet Daimi 
Encümen inden: 

ldarel Hu•uılyeye ald çar
ııda Camii Kebir karııeıoda 
Vilayet MatbaHı bina, ma· 
kine, allt ve ede•at •e de
mtrl»aı •tfaıtle birlikte ve 
Oç ıene mOddetle icara ve 
rllmek (izere 15 ılln mOd 
detle açık artırmaya konul· 
muıtur Senelik icar tahmin 
bedelt ( 100 ) liradır . 

letekhler icar ıartnamele 
rint Huıuıl idare ve EocO
menl Daimi kalemlerinde 
h;r ıüo için ıöreblltrler. 
Pey ıtlrmek tıttrenlerlo yüz· 
de 7 .5 buçuk dtpozUo ak · 
9aıı olan 22.S lirayı Huıu.ı 
idare vazoeelne yatırarak 
ihale rlnll olan 24 -7 939 
tarthtnde •e ıaat 15 de En · 
cGmeol Dalmlye ıelmelerl 

ilan otunur . 

Bındırmı ısliya 
hu~uk hakimliüio~ın: 

Mıa1an koza11nın Kızık 

k6yüade Dünbell Yuıuf kı 
zı Zehra Candan tarafından 
kocHı yine Man1a• kazuı· 
nın Diinbe k6y0nde demir · 
el Haıan aleyhine açhlı 

ihtar davuının yapılmakta 
olan mubakemeıl ııruında 

mGddetale1h Ha19nın ika· 
metılbı meçhul kalmuın 

dan tllaeD tebhtıoe mah 
kemece karar verllmiı ve 
mYhakemeıl 6-9 939 9ar1am· 
ba 16ntl ıaat 1 O na bırakıl 

mıı olmakla 1ukarıda adı 
yasılı mlid.iefaleyh Huaaıa 
hlr ay zarfında llanel se•· 
elJ•l• rl•J•l etmek QHre 
l1e1fı1at illa elunur . 

T0RKDILI 

Türk iye-F ra 
sa anlaşması 

(Baıtarafı \lçüncü ıayfada) 
flnl bedava okutuyordu. 

Ticari Hhada, ltalyaaın 
gayretleri pek beyhude ıö
rllamektedlr, çinke mlb•er 
ortafı, Çekoılovakya •e A •uı· 

turranın il bakından bert, 

Bulıar ıhracahaın 10zde 80 
Dinden f azlaıun almaktadır . 

Falcat balya ılyaıt ıahada 
bunua acmnı çıkarmaktadır. 

Bir yandıu, tiri hanedanı bir• 
btrfne baflıvaa 1ıluabalılr 

ra&ıtaların•. dlfer taraft•n 
1936 Bufr.., Yuroı1a• palr · 

hnnı tiri memlelrflltln h"'el 
ılva1etlerlne verm•ı o1dufu 
lıtf lrameU lıtlımar e61eHlr 
lte)ya Sefyada ntlfuzunu ytl
rOtmefe çahtmalrt,.dır. 

8unmıla h•raher da•a 
lr"zentlmıt ohnalıtan uzak· 
tar. Harp h"lınd•. tkt d•flr 
nten tatı arHnula kalmak 
lıtelftlven Bu1Rarfıtuı, ti · 
111aldelrf R,.lhlr d .- • 1 .. t · 
1.rt srthl hltıuafhla d&rt 

etle "'r•lmalrhdtr. 
Yeni locrtltz - Frawttlz -

Türk h•nlcu Ballcao varım 

• d" -.nda 1-•nüz ter,.ddGtldtı 

huhnuan1ar tberlnd,. hBvlk 
htr c"zlh,..t haiz olacalr rt 
bt tr6"G!t111elrt@dtr. Fakat 
mlh•erln Bulgar re•tzyoocu 
lufunu tet•flr f'tmHlnl •e 
YApacalı valtferl de hHaha 
lratmalr llzımdır. Cttc:Pnler· 
de Sofvatıla bulunan Alman 
bıalraaı PHnlr. Bu1ıarlıtanın 
Nô•I Mu•hedeet muctbtnce 
Yuıroıla•yava terk etmlt ol· 
dufu ve 80 000 ftulıarla 

mtıık6n buluaan Çarfpred 
ve l!laztlırad mınhka laranı 

ona vadetmtıttr Bu ıur.-tle 
ebedi 4oıtluk paktına raf 
men Bulgarlarsn Yuıoılavya 
ya llarıı duvdukları intikam 
htılerl ı'ltamtı olacak •e 
Butgarfılanıa ılyHetl ltalyan 

Alman Yuıoıla• 
ıtyaeetlne baflanaeaktır . 

Bunlarla beraber Tra•ı· 
conttnental Pre11•n reımt 

lul,ar mehafllle1'1nden topla · 
dıtı malOmata nazaran, Saf
J• hü1c6matl bu telrltflerl 
b&yG\ı: bir lhtlrazla lrarııla · 
mııtır •• Alman bakanına 

Alman doetlufunu takdir 
etmekle beraber, bir harp 
haltnde tam bttarafhfını mu · 
baf1ıza etmek Diyetinde ol
dufunu •6ylemfıtlr . 

Ttlrktye ile anlaımaya kar · 
ıı mihverin taarruza ıeçm'ı 
oldulu QçOocG bir ıaha ıöz 
de Ttirk · Arap huıumetldlr. 
Knıtahlıiı itl1at hal ine re 
Urmtı olan «Telegrafoı ı• 
zeteat, dün Türktyefl Y akıa 
Şarkı tıaİftln ettiren bir te· 
feıdib yuva11 diye tavelf et
mekle her zamankinden tle · 
rl aıdtyordu Bu bayalıklar 

üzerinde durmak lıtemezdik, 
fak at bunlar mlh urln Şark · 

takı entrikalarını ardınlet· 
maktadır. 

Mth•er de•letlerJ Arap 
memleketlerini TGrklyentn 
onlara el uıatm•Ja hazar 
la•dıiına inandırmak lıtl -
Jorlar. DQn Mareıal Balbo· 
nua «Corrlere Padano» ıa 
zeteıt •Sancılı• terki an · 
cık bir ilk adımdır» diyor• 
du ve Arapları, keadllerlnl 

kuıattalını tddla ettll! TOrk 
M11ır karıılıklı yardım pro 
jeelyle ürkftterek «doet •e 
milılGman clevleth ltalyaaıa 
muhaltbıttul ken4illerlae te · 

lmarikamn bayrığımn yıl
dızları. 

(DGnk6 yazının de•amı) 

U•umıyetle 6annetufl-
mlze 16re AIHka oturul 
mafa elYerltll btr yer det · 
tlclır. Halbulıt bo zanaımıs 
yanlııtır. l'ı l haklka memle
ketlD iç kıımı buz altında 
•• 11fmn altında 40 50 de · 
rece bir ktımı ••na da Al 
uka sahıllerlne oldukça 

mutedil tlıllml ••rdar. 

Kuru- Sl•o cereyanı 
A1aaka Hhlllerlnfn iç 111 · 

.. mlar r•bt ıoıuk •e hazlu 
olmama11, hplrı Avrupa ı• · 
mal nhtllertnln tat.ı oldulı
lera, tabtl dır h&dt1e ıayeıt · 
udedlr. 

Amerıka mıatıkalarındaD 

kallıııp ta lıkendtna•Y• aa • 
laıllerlnd~ blfen ıolf Strlm 
11cak cereyanı, A•rupamn 
~tr çok ıofulr mıutakalarını 

D11ıl. mutedtl btr ıkltme ka· 
vuıturnyona, Japonyıdan 

kalkıp Alaska •ahılJerlne u· 
zanan •e Jıp•o1arın ICuyo· 
Sıvo ( ıtyala cereyan ) dedik
leri 11 calı btr ıu cereyanları 

da AIHlıa tabtllerfnl 111t· 
makta ve buralarda muta· 
dıl bir ılrlım yaratmaktadır. 

Golf Strlm Atlantlk Ok· 
yanuıunda ne lıe, Bth6k 
Okyanuıta da ICuro · Sl•o 
ayol ıeydlr. 

Koridor: 
Amerlkahlar, Alaıkayı 

Blrleıtk devletler ara11na 
kar11m•ı yeni bir federal 
de•let olarak ıörmekten 

çok memnun olacaklardır. 
Ç6nk0 Alaıka yalnız ık 

tl11dl ehemmlyett olan btr 
yer deılldlr . Buranın aıkerl 

bakımından da bftyük bir 
ehemmiyeti •ardır 

Aıkerl mftteha1111lar AlH · 
kanın Amerikanın müdaf • · 
a11 11ra11ada büyük ıtrate · 

jlk mevkii olduiunda mit· 
tefıkttrler. Bfrloılk Amerika 
milli müdafaa aezaretl, uz. 
un zamaadan beri AIHlcada 
bu bakımdan terttbet alan· 
akta dır 

Bırleılk Amerika de•letl · 
oln hazırladıiı pli.•a ıöre 
Kaaada bo1unca muazzem 
bir eto•obll yohı ya1tılaea· 

&ıtır Ve Bırleıık arazl•lle 
Alaakayı btrleıtlrecek olan 
bu yol, atlanttİı yolu ile 
Alaakaya gelealerın artık 

uzun hır vapur ıeyahıUae 
•eyahut çok pahalı ıelen 

bir ha va yolculufuna mec 
bur kalmamalarınıd• önllye
c ktır 

Otomobil yolunun yapıl 
maıı Alaıkanın ıltttkçe ka· 
labalıklaıme11na •eııle ola· 
cak ve yeni kurulacak bn 
de•let, d rıer Amerika mem
leketler g ibi pek kua bir 
zamanda en medemi bir Ta · 
zlyete ıtrect!ktlr . 

Botan bunları• biran ev· 
•el mevkii fille çıkma11 ve 
48 yıldısa yeni lttr yıldız 
daha lli•HI için Bırleıık 
Amerıkado b01Gk bir faali · 
ye göıtertlmektedlr . 

mln edl } orclu. 
Çok ı u lıı ür ki Arap dev· 

letlerl Arna Yutluiun tııalf. 

at uautmuı deitldlrler. Bu 
nuola beralter bu entrikalar· 
la mQcadele etmek itin ıay· 
retlerlmlzl artbrmalıraz. 

Edath Brlaon 
La Rc,ultllque 
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Balıkesir askeri satın 
alma komisyonundan: 
- Balıkeelr blrltklerlnin ihtiyaçları elıa 70 ton pa· 

tateı açık elralltme1• koaulmu1h1r. 
2 Tahmin edilen bedeli 4900 ltratlır. 
3 - Muvakkat teminatı 387 llra 50 kuraıtur 
4 - ihale ~4 7-939 paaartHf ıOal Hat Iİ,lO tla Ba 

hkeefr Kor Satın Alma Komlıyonu blnHında yapılacak 
tir. 

S - Enaf ve tartlar laer ıün kemlı1oa.ia ılrlleltıltr. 
G - Taltplarla belli laelgalerle •e mu•aldıat temlaat· 

larlle blrlUrte ko•lı1ona mClracaatları lOzu•u illa o!u. 
QUf 

4 - 1 - 184 

Balıkesir askeri satın 
alına .komisyonundan: 

1 - Balıkeılr blrlllderlnla ihtiyaçları olan 30009 k&lo 
patlıcan, 8000 kılo bamya, 5000 kılo l»iber, 2000 klle de· 
mıteı açık ekılltmeye koaulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedell 3710 llradar. 
3 - Muvakkat teminata 278 ltra 25 kuruıtur. 
4 - ihale 24 7 ·939 pazarteıl ılnCl 11at 11 de Kor 

Satın Alma Komlıyonu blnuında yapılac.ktır. 
5 - ET1af •• ıartla her ıGn lromlıyenda ılrllebilır. 
6 - Talıp\erln •eUı belıeler •e muvakkat teminatla• 

rlle btrhkte koınl11ona m6racaatlara lftsumu ı•&n olunur. 

4 - 1 - 185 

Kütahya toprak ınahsııl
leri ofisi ajansından: 

Ajaneımı• anbarlarında me•cut bufdarlarıa ... 1r, sa
manlarında tahmtl, tabliye •• •alon aalltl fılerl a~ılı ek· 
ılltmeye konulmuı elduiundaD taliplerin bir ar nrfıa•• 
müracaatları. 3- 1-191 

Balıkesir Belediye 
Reisliğinden: 

Çaydere•fade 1apılacalı kanallzul1onu• 2 •el 400 met· 
relik kıımına talip çıkmadıfıadan 2490 ıa1ılı artırma, ek· 
ıtltme •e lhallt kanununu• 43 acı maddeıl•• teYFlka' 
m6oakHa 10 ıün tem.llt edlldliln.i•n ıhaleıl 21 7-939 t•· 
rtb cuma ıünl\ ıaat 16 ela rapılaeafıadaa talı,lerl• lel•"' 
dı,,,. mlracaatları illa olunur. ___________________________________________ ......,,..,.,._ 

Balıkesir ~elediye 
Reisliğinden: 

Belediye mezbaha •e parlr hay•aaları l~ID Hb• ah••' 
cıak meYaddı taıeye tahp çıkmadıfındaa 2490 ıayıh artır• 
ma, elutltme •• ıhallt kanununu• 43 inci ma.idetl•• tef' 
fJlran mClnakaH on ıftn uzatılmııtır . 21.7.g39 Cwma ı•0' 
1aat 11 da yapılacaktır. Taliplerin Beledı1e1e mlracaatl•'

1 

ilin olwaur. ____________________________________________ _.,, 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Konıisyonundaıı: 
1 - Suıılarhk topçu alayı Jhtlyacı İçfa kapalı ••':~ 

elutltmeye konulan 200 ton kuru olun ••rllmlt ol•• f 
del il yık hadde ılrGlmedfilndan bermuclltt kanuD t.ır '• ... ., 
zarfında pazarlıkla latacıDa •• 13 7 939 ~arıamb• • ,. 
Hat 1 1 de Bahkeılr kor ıatın alma komlıyoauotla ,.,, 
lacıfı l6zumu illa oluaur. _________________________ ______,/ 

Bındumı lsliyı Nutuk Hakimliğin~ın: 
Baadırmanın Çınarlı mahal

leılndea Oıman oflu Muı
taf a Ylreklı tarafından ka
r111 aynı maballedea Oımın 
kısı Zühre ale1hlne açılan 
boıan•a dava11nın J•pılan 

mulaalremHl ııraeında: MGd 
del aleyh Zllhrealn ikamet · 
ılbı meçlaul kalmaıın.ian 
kend•ılae telthiat rapılama· 
makta olmakla lll•en teltlliat 

• b pt' 
1&.,ar verllmlt ve l:tu ; 931 
ki muhakemeıl 1 l ~,,, · 
pızarteel ıaat 1-4 el• _, 
kılmıı oldujuada• 1•;,f' t 
mezk6rda ya btssat ·-" 
lıtır •elıllt llanwnl ııod•'',,ı' 
akıl tak4trde mulaak• .. .,_1ı•' 
huzuruauz olmakı1•119 ,,ıı· dl ~ 
laoafıadan keyfl1•t .ı.-' 
1• tebllilne kallll 
tsere tlln el•11ur · 

-'~•-p_ı_ım __ a_11_•_• ........ ~m....-..a~h-k_e_•_•_c_•~ ........ ----.-.---...~ 
B,11ımt 'M' 9Jl!yet Ma\baatı-Balılı .. ır 


