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Ordumuzun Manavraları ! 4 Devlet Nafia Vekilimiz Seyaha 
Yakında Başlıyor · General fra~y; ~uharip tından bugün dönüyor 

• • hak~ı verdı 
.-\ Q D H J G 8 l \.ondra, 9 (A A) - lngl· 
Yın n OT ilncü ünü aş ıyacak Olan Ma- liz mehafıl ine göre Sov}·et 

llavraya 100 den Fazla Tayyare İftirak Edecek Rusya, Fransa ve İngiltere 

B. Ali Çetinkaya Dü.n lstanbu
la Hareket Etti .• 

f 
nio tetebbüısü üzerine ade Berlln, 9 (Radyo) - Tür 

ırtılın ta~viya edecek morörlü tıtalar manavrı sahasma hareket ettiler. Balkan mi müdahale komiteııinin kiye Nafia Vekili B. Ali 

11
1 
S11k müttef ıklıriıııizin kurmay başhnları, su~ayları bu günlerde gelecekler ~::::·.::· G~:.:~ı ü;:::k~:·: ::ı.•;.~::;.:.··.:·;~11~·:~,~: 
•tanbul, 9 (Husuıi) - Bu · kartı muharip hakkım ta· Ankaraya gitmek üzere ha · 

'tı reket etmlttir. . 
C..'lt,'Q 14 ncü günü baıhya \ '7 namalauna muvaf e. kat ey B Ali Çetinkaya istasyon· 
it olan Trakya manavra· len,iıttr. da Türkiye elçisi B. Hamdi, 
.::..... için hazarhklar beıla - ve diğer elçiler tarafından 
~ır. - d .. - teıyl e ilmiıtır 
Ct'lt, •nanaya •ttlrak ede ' Tirkiye Nafia Vekili ziya· 

tGı olan tayyarelerin adedı A m er,· k a reli esnası oda Almanyada 
den fatladar. ıöıterilen doıtane kabulden 

l.ı. it.atalar harekat aahuana 
let "1on, motosiklet, biaık· 
'-l libı en ıeri nakil va11 · 

lrı ile ıeYk edileceklerdir. 

,t•Jın oo dördOncü günü 
tlt lbukabıl ordu kaıılakla 

e..:•lc nıevzi almıı buluna Trakya numauralarrna fşllrak eden ~anlı lnpc11larım1z 
.._!•rdır . Bu tarihten üç gün bu güolerde gelmeleri bek· 
'- ' Yani J 7 ağulloıla ma · leni yor. 
ltt'tta en ıtddet11 devrealne Bu makıatla Çorlu, Tekir- ~ 

'celc\ir. dağ gibi yerlerde oteller, ~~ 
~navra harekahnı takip reımi ve husuııi binalar ld-

Sul~ teşeb~üsüna 37 dev
let cevap verdi 

Londra, 9 (AA.) - Va · 

ıtngtondan bildirlldlğlne ıö· 

re askeri ve iktlaadl tesll· 

hata terketmek suretıle ıul . 

hün muhafaza11 Ye beyne!-

milel vaziyetin illlhı için 

derin minnettarhğını izhar et· 
mittir. 

Ankara, 9 (A.A.) - 1ı 
veç ve Alman hüktlmetle
rlnln da velini kabulle bu iki . 
memlekette bir tetkik ıey · 

ahatine çıkmıı olan Nafia 
Vekili Ali Çetınkaya, bu se· 
yahatleri faydah ıekllde ık 

mal etmlf, bu arada her iki 
devlet reiılerl tarafından 

B. ALİ ÇETINKA YA 
kabul edılmlttir. 

Haber aldıiımıza 16re, 
Nafia Vekilimiz ıalı 1ababı 
bugün ekspreıle Münibten lı· 
tanbu\a ıelmlı bulunacaktır. 

Ankara, 9 (AA.) - NafJa 
vekili Ah Çetlnkaya lıtan· 
bula dönmek Ozere MOnlh-
ten ayrılarken Almanyadakl 
tetkikleri oeticeılnden mem· 
nuniyetle banıetmtı Ye tiri 
memleket ara11ndakl doıtlu 
fuo her gün artmakta ol 
duğunu ıöylemtıttr. 

'1 le Gzere davetli bulunan ralanmııbr. 
...._~•n ve Şark müttefikle fırkalara takviy~ etmek 
~~lln kurmay batkanla Ozere motörlü bazı kıtaat 

Amerika tarafından yapılan 

davete 37 devlet cevap Pazar GiJnkiJ Maclar: , 
·• 11 dün Trakyaya geçmtılerd ır. ~ ili vermtıllr. 
~ llzlde ıubayları için Manavrayl kahraman u· B~rlln. Roma , Tokyo, Nan 

tt ıelen hazırhklar da kerlerlmlzln b6yük bir geçit ' kin ve Valansi va hükumet· B • ı • k K • o 1 
~•ktadır. Bu heyetlerin resmi takıp edecektir. leri cevap vermemiılerdır . ır 1 asımpaşayı - , 
Ç!n Milli Müdafaa Mecli Erzurumdalplik Ve Şek Yurd da Bandırnia Oo-

ı, Japonyaya KarşıMü Fabrikası Kurulacak ğansporu 1 -5 Yendi .. 
dafaayaKararvermştir Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer [rzurumun mo~ern 
..._lob.dra, 9 (A.A ) - Ja ıemtliterlerinin ve birkaç ~ir en~üstri şehri haline getirileceğini söylemişt r f,, •Janıı Çin milli müda gazetecinin kalacağı Tok· Ankara, 9 (A A ) Erzu 

"' lflecllıtntn ikinci defa yodan btldirilmektedır rumda lrnrulmau taıarlanan 
-...''li: Nankinde toplandı Londra, 9 (A A ) - Çin büyük ve modern iplik fab· 
~ 1 

•e tlmall Çlndeki Japon merkez ordulara ılmal isti · 

' ' ~•tlerlne kartı koymaja kametinde ilerlemeğe devam 
't"- lcuvvetlerlo Pekini ve etmektedir. 

~Sin etrafında l11ıal et Japon menbalarmdan ala 

~ bulundukları mevkii nan haberlere göre Nankln 
"'- ta karar vermlı oldu hükümetinin demlryollan ve 

~bildirmektedir. diğer nakil vasıtaları Pekin 
ı._ lcinden verilen bir ha-
._, 1.. istikametinde yeni büyük 
'*''lt.ı vre Japonlar Hankov· 
'alt Japon mahalleılnden kuvvet tahıit eylemektedirler 

~ erlerıoı ve tebuanı geri Nanklndekl Japonlar da 

~,:'le Karar vermittlr. Bu Şanghaya gıttnek üzere bu 

"-tı t Çın mehafiltnde ııQr lunuyorlar. 
4- l •e bir dereceye kadar Loodra, 9 (AA 1 Per· 

t.f1'tlcınhk uyandırmııtır . linden bildmldığine göre Al 

'-~ı'nkındek1 bütün Japon man hükumetı Çmin Berlin 
L lalerı d Ş deki Sefirine komünizme kar· .._,, nin e buaün ang 

-- =-

Negüs 
Hı~es tahtmdan f erağat 
edeceğine dair olan ha

berleri te~zip e~ yor 

~'"'lt. hareket edeceklerı ve fi Almanya ile J ıı ponya ar 
f,, inde yalnız Japon ıe asında münaktt mulıavel eye , 
~ti baa ı. 1 ~onıoloıu ve ate· iltihak etmeğe Çin hü"u· ı 

R 
metfnı davet etrnf"İ< taııa v · u sy a vurunda bu unduğunu bildir · 1 
mittir . 1 

'-er~,,; oC zırhlı yap- 0·~!: :;~:<n:;::;~ ~;:;. 
hareket yapan kuvvetlerin 

ti tınyor zayiat yekuuu 5500 diir 

HAİLE SELASE 

rlkası için tetk ı katta bulun• 
mak Üzere bir heyet En.u· 
ruma gelmiftir. 

Ankara, 9 l A.A. ) 
ÜçGncü Umumi müfettlt 
Tahıio Uzer Erzurum Halk· 

evinde kalabalık bir dınleyl 

el önOnde yaptıiı bir haıbı· 

halde bu ıün Erzurumda 
fazla yıkıcılık yapılmaaanın 

yeni Erzurum için zaruri 
olduğunu, ıehlre mevcud 

medeniyet tarihinin öğünfi· 
lecek amdlarmın konulaca· 

ğını. çifte minarelerin müze 
yapılacağmı ve orada Erzu · 

rumun canlı ve evrnesel 

kahramanlık eserlerinin le· 

thlr edilece§ini, diğer bir çok 

asri ihtlyaç1aran yerine ıe· 

tirileceğini, iki yıl ıonra ıt-

mendüferin Erzuruma gele 

ceğini teker ve iplik f abrı 

kalarının kurulacağmı, yeni 

muallim okulunun doğu 

üniveralteıi olacağmı ıöyle· 

mit. eıki ve harap Er· 
zurum idarelerin ,"tc•~orlı, 9 ( A .A.) Nev Japon makamlarma gö fena 

bir eıerl idi . ,..., ••eı gazeteıi Sovyet re de mevcudu 80 bin kiıt· Londra , 9 ı A . A) Ne canla 
't •b.ın halen Amerika da den ıbaret olan 29 uncu Çin güs gazetelere beyanatta Yent Erzurum Ata· 
~.~••hlı lnıaaı için müza- ordusu mevcudu za viat ve bulunarak Ha bet tahtından :türk yurdunun mOreffeh 
"-lat•rde bulundujunu yaz· firar hadiseleri dolaylslyle ferağat edecegine dair olan Ye varlıklı bir mamureıl ola-

ldır. 30 bine lnmııllr. haberleri tekzip eylernlıtır. cakhr. Demlıtlr. 

• 

IDMANYURTLULAR 

IDMANBIRLIKLILER 

ldmanyurdu l& nci yıl 
dönümü.mOnu~•etile davet 
ettikleri Ban rma Dofan 
ıpor kulüb,e pazar günü 
yıtpmıı ol okları maçı J 5 
gıbi büy~ bir farkla kazan· 

mışlart' Her iki kulüp 

Halkevl bandoıu önde olmalr 
üzere güzel bir re.lmpçt4 

yapmıı ve bandonun iıtllr· 
lll Martını çalmaıı aaygı ile 

dtnlenmittlr. G6çten Niyazı
nın idaresinde, mutad mera-

( Sonu lktncl aayfada ) ~ 



T RKDILI 
__ ,... ______________ ____ 

İLİMİZDEN HAB 
- . . . \ 

- •\. - .- .. "T~ ,,._ 

Pazar Günkü Maçlar: Ortaokul Öğre rr 
Birlik Kasımpaşayi O-1, 1 ç i n i m ti h a n la 

Iİğİ 1 ?kullara Girme Şartları: 

lıs , Ortao 
Yurd da Bandırma Do- Gazi 

r.. . . 
Qğretmen Oku Terbiye Enstitüsüne girmek istiyenler için 

bu yıl da bir imti~an açıl~ı 

rı .. 
ğansporu 1-5 Yendi .. ı 

1 

Parasız yatılı olİrak liSeVe ortao~ullara girme~ i 
IBaıtarafı birinci ıayfada} yorlar . Hu ıki •~kın da dün· ı 
. d b kü kadrolarını muhahza et· 

Ankara Gazi Terbiye Eos· 
titüsüoe girmek istiyea öğ 

retmen okulu ve lııse me-

~ir imti~an açılacak edildikten ıonra kazananlara 
bildirilecektir. 

tım en ıonra oyuna at 
1 MI fi l . k miyorlarda. Değitiklikler ya· 
anmııtır. ıa r erme ço 

pılmııta. zunlarının imtihanlarına dün 
Ayrıca doğrudan doğruya 

veya bir sene Gazi Terbiye 

Ortaokul ve liselere tale 
be kaydına 20 ağustosta 

batlanacak ve 21 eylüle ka
dar devam edecektir İkmal 
imtihanları da bir eylülden 
itibarendir. 

f alk olan idman yurdu he · Mı fi t k 
H r a ım: 

1 

Enstitüsünde okumak suretiyle' batlanmııtır . 
men akına ıeçlyor Daha 
ilk dakikalarda Dofanıpor 
luları 11kııtırıyor. 

Takımlar. 

Bandırma takımı: 

Hamit 
M. Ah Sallhaddin 

Şevket Muıtafa fükrü 
Hamdi Süleyman Reıat Nuri 

Hikmet 

ldmanyurdu: 

Rnıtü 
Kadri Klmll 

lımail Hulki Rafet 

Sadi muzaffer Celil Mustafa 
lama il 

Oyun baılar bailamaz ld-

mınyurdlular akında ve da· 
ima üıtün bu arada Sadi 

bir dönOıle ve güzel bir ıut 

yaratıyor, netice vermiyor, 

mütemadi ıayretler bot çıkıyor 

22 inci dakikada Doianapor
lular bir akında eai açıkları 

Hikmetin ayafile bir ıol ka

zanıyor. 

O 1 Galip vaziyete geçen 

mi1af iri er canla baıla ulra

ııyor1ar. bir netice yok Sol 

haf ve açıkları ıanki 

oyunda yoklarmıt ıibi. İd 

m•nyurdu mütemadi 11kııtırı 
yor Ve oeteklm 21 inci, 

27 inci, 40 inci dakikalarda 
üç ıol çıkarayorlar. Doğan 

ıporlular dütUUrleri bu hal 

de1' kendilerini kurhırmak 
için çırpınıyorlar. Semere 

vermiyor ve 1-3 İdmanyur· 
dunun lehin~ ilk haftayım 
bitiyor. 

ikinci haftayım büıbüUln 
zevlnlzdt Oyun ekseriyetle 

ldmanyurdunun akınları, 
Dotanıporlularm yarım sa 

haıandan çıkmıyorlar. Bu 
haftayım~• iki gol yaparak 
1 5 rtbı farkla idmanyurd · 
lular oyunu kazanmıı ol· 
dular. 

Birli~ Kıı111pışa maçı 
Mutat meranınden ıonra 

yine hakem l', Ahmet 
Ademin idareıtle oyuna 
baılandı. Her iki taraf seri. 
birbirlerine mukabil akt-ılar 

yaratıyor, bilha11a ilk z •. 
mantarda çok tehlikeli akın · 
ları Birlik müdafaası dur 
duruyordu Birlik muhacim 
hattını itlemez gibi ıörüyoruz 
Soltç oynıyan Ala ııeride oy 
namıya alıtmıı olmalı ki kot· 
mak iıtemlyor ve ıüzel oyu
nile halkı coıturan Necatiyi 
tahıl oynamata mecbur etti 
rlyordu Oyunda büyük bir 
heyecan var rniıafirleri çok 
ıeri ıörüyoruz bir ıün ev· 
velkt mallublyetlerindeo 
kendilerini ııyırmak. bu oyu 
au kazanmak •çın vırpını-

Hüseyin 
Rüıtü Cemal 

Sabri Kemal Mümtaz 
Salt Bilal Edip Süat Murtaza 
İdman birliği: 

Rafet 
Münir Şefik 

Hilmi Cihat Hatan 
Emin Ağa Necati Şerif Hü 

EnıUtünQn muhtelif ıu

belerine girmek üzere 31 

1ıenç mürac11at etmiılerdir. 

Tarih · Coğrafyadan ya

pılan dünkü i,'lltihana dört 
kiti gir mittir . 

ortaokul öğretmeni olmak 
istiyen ilkokul öğretmen 

lerinln haziranda yazılı sı 

Davları yapılmıı ve kazanan Orta o~uUara parasu girme 
on üç öğretmenin adları bil - ~artları.· 
dırllmloti. Hu öğretmenler y 
16 ağuıtoı pazarerteıi gü - Ayrıca 915 numarajı ka· 
nü Ankara Gazi Terbi- nuna göre kültür bakanlığı· 

ye Enshlüsfınde tifahi ikin - na bağlı lise ve ortaokullar 
ıeyln da parasız yatılı olarak oku· 

el bir imtihana tabi tutul-

Çarıamba günü nihayet 
bulacak olan imtihanlar 
liıede kültür direktör ve 'it 

Oyurı o kadar ıeri oyna · ilk öğretim ispekterlerinden mak istiyenlerfn seçme ıı 
duktan sonra A derecesinde 

nıyor l:i akınlar mukabtl.. Her B. Sırrı Oymağın başkanlı navları yapılacaktır . 
iki takımı utları 11ra birbir muvaffak olanlardan lstiyen· Bu sınavlara 2 eyliil per-ğında, lise, öğretmen okulu l o 
lerinin kalesi önünde görü er doğrudan doğruya, u ıembe günü başlanacaktır. 

öğretmenlerinden müteıekkll derecesı'nde kazananlar d• 
nüyo "" Bu sınavlara girmek isti -

r bir heyetin önünde yapıl. b k td b k d k 
Milaf iri er düne nazaran u 0 u a ir sene 0 u u · yenlerin 28 ağultosa kadar 

maktadır . t k l daha üıtün bir oyun göste · an sonra ortao u öğret- müracaat etmeleri lazımdır . 
imtihan evrakı kültür ba- ment olmak hakkını kaza- imtihanlara girebilmek riyorlar. fakat çok üıluplu 

1 

kanlığı tarafından tedkik nacaklardar için lise ve ortaokullar tali· 
oynayan Birlik müdafaası -============================== ====== 1

karımnda ıoı çıkaramıyorlardı Sanat Hususi Ten·ıs 
20 dakik·a bu tekilde devam 

eden oyun 22 inci dakikada - Muhasebe ! 
~~~~~i~ir~i:ü;~ü:aüc~! ghö::~ ~ Ve inşaat usta o~ullan Bütcesi Teşvi~ müsabakalan ~evam 
nın sol tarafı duruk olduğu imtihanlın Hui!U:i muhasebe 937 büt· e~İYOJ 
halde iyi hücumlar yapıyor. 8 1 çesl yükıek tasd~ten çıkm·.f ö ge sanatlar okulu ile 
Bu hücumlar ekseriyetle sağ· ve dün vilayete teblig~ edıl 

inıaat usta okuluna vilaye 
dan ve bilha11a orta haf d mittir 

Spor Hölgesinin teritp eltili 

timiz "n bu yıl da ilkokul 
Cihadın her yerde çıkıverme· mezunlarından talebe elma 
ılnden dojuyordu 24 ucu caktır . 
dakikada ortadan topu ka -

Bu okullara fimdiye ka-
pan Necati kuvvetli bir ça · dar on iki talebe kaydolun· 
lımla mieafir kalesine iniyor, 

muttur . Kayıt 26 ağustosa 
muhakkak bir golü avuta kadar devam edecek, 27 
atıyor. 26 ıncı dakikada na· 

ağuıtosda Türkçe, Heıap-
ıtlsa Eminin soldan sürdüğü hendese, etya ve resim ders . 
bir pası ortalama11 Necati- lerinden kaydolan talebe· 
nin yerinde bulunup hafif !erin yazılı imtihanları yapı· 
bir vuruıile oyunun ilk go- lacaktır. 
lünü yapıyor. Bundan sonra 
oyun mütevezin bir ıekil ah· 
yor, nihayet haftayım O- 1 
Birliiin galebesıle bitiyor. 

İkinci haf tayım ba,la r 

Mütlu Bir f vlenme 
Korgeneral Sabit Noyonun 

kızı Bayan Rana Noyon ile Vi 
layet mıntıka zeytin müte
haum B. Nizamettin Turga· 
yın evlenme töreni dtın Or 
duevinde bir çok davetlile · 
rin önünde yapılmııtır. 

Yeni evlileri kutlular ve 
saadetler dileriz. 

ı baılamaz oyunda bir asabi 
yet ıeziliyor. Miıaffr ta 
kım ıert oynıyor . l' u aralar 
da Necati bir iki tekme 
yiyor Sol haf Hilmi kendi
sine vurulan kuvvetli bir 
tekmeden oyundan çıkmak 
mecburiyetinde kalıyor ve 

Hıkmet geçiyor. Bir tayin 
Oyun aaabi hava içinde .. 

Mersin kültür direktörlü 
Birllk müdaf aaaı çok güıel . 

ğü katibi Zeki Erden 1,750 
Muhacim hattı duruk, misa-

k uruı maaıla ıehrimiz kül firler canla akınlar yapıyor. 
tür dırektörlüğü katipliğine 

Rafet halkın gol diye ba -
tayin edilmittir. 

ğırdığı t•atları rüzgar gibi ı=====:ı::======= 
11çrıyarak kurtarıyordu. 

Hikmetin ıoliç mevkline 
gelmesi Ağanın kendi yeri 
olan ıol hafa geçmeıi muha. 
cim hattında düzgünlük his 
tttırlyor ve netekim 26 ind 
d•·ikada Hikmetin güzel 
ve Slo btr ıut la gol yapışa 
bu vuıveti itiraf edıyor. Ne 
yazık ki "Ol .tıayılmıyor of.ait 
deniliyor. 

Mntemadt ıut vağmu. 
ru altında ka'-'n misafir ka 
leıi ıert oyunuıll muhafau· 
da. Birlik iıe aknlarını mü 
daf auından gördü~ü büyük 
yardım karııaanda arl\ırmak 
ta .. DlyeblUrlm ki oyun 

son zamanlarda kamllen 
Birliğin hakimiyeti altında 

geçti. Ve O 1 vaziyette 
oyun Birliğin lehine devam 
ederken hakem oyunun bit· 
tiğini müjdeledi. Oyuncular 
arasında . misafir takımdan 

kalecileri bilhusa Murtaza 
ve Edip çok iyi idiler .. Bir 
lirikten i~e Rafet baıta ol
maküzere Cihat, Şefık, Ne 
catl çok iyi oynadılar. 

Bandırma Ooğanspoı lrn-
lübü pazar günü akıamı, 
Kasımpaıalı sporcular da dün 
yerlerine hareket etmişler 

ve her ıkı takım spor<'ulııır 

taraf andan uğurlanmıılardır. 

tenis teıvlk müsabakaları - devam etmektedir. 

Vilayet daimi encümeninin ı 
toplantısı ! 

Pazar ve cumartesi gün 
lerl Halkevt tenis kortun da 

1 

Vilayet daimi encümeni 
dün vali 8. Ethem Avkutun 
riyuetinde toplanarak vila-

yet itleri üzerinde görütme· 

lerde bulunmuıtur. 
Varidat tahsil fubesl ile 

Ebe mektebınc tahsis edile-
cek olan binanın bazı kı· 

samlarının tamir ve tadilıne 
karar verilmıotir . 

- --o:::r.:::r> c:::ıoc:::=---

Çakı 
ı ile ~ir çocu~ ar~adaşım 
1 

ı yaraladı 
Dün Dumlupınar mahalle

sinden Avni oğlu 11 yaıla
rında Taciddinin bu mahal 
leden 14 yaılarında Hasanı 

elinden çakı ile yaraladığın 
dan suçlu yakalanmı~, ev · 
rakı le birlikte adliyeye ve · 
rilmiıtfr. 

Bağlardan 
Üzüm tophyan bir ~adın 

ya~alandı 
Dün Dinkcller mahalle · 

sinden Emin karısı Mürve 
tin bu mahalleden kalaycı 

Mehmedio memleket haıla 
hanesi civarındaki bağdan 

üzüm toplamakta iken kır 

bekçileri tarafından görü 
lerek yakalanmı, ve evra· 
kile birlikte müddeiumu· 
mtllğe teıltm edilmittir. 

1 
yapılan maçlar ıöyle netice. 
lcnmtıtlr . 

Cumartesi günkü maçlar: . 
Tekler arasında : Eıat · Mak-

1 

donald . Makdonald (Galip) 
Tekler arasında: Ayeti · 

Nizamettin. Ayeti (Galip ) 
Tekler arasında: Praye · 

Jale. Jale (Galip) 
Pazar günkü maçlar: 

Tekler araısmda: Ayeti· 
Makdonald . Makdonald !Ga-

1 llpl 
1 Çıftler arasında: Praye, 
ı Esat - Jale , Nizamdtin. Ja· 

le ile Nizamettin çiftleri [Ga· 

llpJ . 
Çiftler arasında: Ayeti , 

Ali Nizamelliıı, Makdonnld 

berabere kaldıklarından maç 
bugüne bırakılmııtır 

Hal~evi Baş~anhğın~an: 
Halke\li Kurslar ŞuLesi 

tarafından Halkevi salonun· 

da ortamektep proğramına 
r iayet edilmek suretiyle or 
tamektep (Birinci, ikinci ve 
üçüncü) ınnıflarına Fransız 
ca deni verilecektir. 

Üçüncü sınıflara haft!lda 
ikiıer, birinci ve ikinci sı 

nıflara haftada birer saat 
ders verilecektir. 

(Oers zamanları: ) 

Sınıf Saat 
Pazartesi: 3 ( 15 16) 
Salı: (1 5 ·16) 
Çarı~mba: 2 (15 - 16) 
Perıembe: 3 ( 15 •• 16) 

ya kadar devam edecektir 
Arzu eden gençlerin Halkevi 
katipliğine müracaat ederek 
ismini kaydettirmesi lazımdır. 

malının her ımıf 
ettiği yaılarda 

hastalıklı olma mak, fakir 
lunmak, ahlakı ve çalıık 
lığı yerinde olmak, sıo 

kalmamıı olmak 18.zımd 
Sınavlar Jillede (Türk 

Edebiyat}, (Riyaziye),(Ta 
Coğrafya ) derslerinden 
zılı olarak yııpılacaktır. 

Sınavlarda kazanma d 
celeri bir o lanlardan ş 

çocukları tercıh edilece 

Öğretmen o~ullan: 
1 - Geçen yıllarda ol 

ğu gibi bu yıl da 6ğr 
men okullarına kadro 

luğu nisbetinde parasıı 

tılı talebe alınacaktır 
2 - lıteklilerln ıu ş 

ları taşımaları lazımdır: 

A ) Türk olma k. 

B) Ulusal duygusunuP 
lamlığı, karekterinln d 
günlüğü, öğretmenler k 
lundan alacağı tutulga 
saptanmış bulunmak. 

C ) Yaşı öğretmen ° 
ları talımatnamestnin 1 

tadığı çağda olmak. 
D ) Tınel v e bede 

sağlamlığı okullara gönde 
mıı olan rapar örneğine 
re okul doktaru yahut 9 

lık kurulu tarafından • 
tanmak. {Rontgf"n) bulu 

yerlerde talebenin radY 
raflsl de aldırılarak sa11 

olanların radyoğrafisi e 

kınaı bağlanacaktır . Root 
bulunmıyan yerlerde seÇ 
cek talebe verildiği okıl 
rotngen bakıısa yapıldık 
ıonra sağlam olduğu ao1 

lırsa kabul edilecektir.) 
3 - Birinci sınıflara ok 

larını pekiyi ve iyi dere' 
mezun l arı ikinci ve üçil 
sınıflara liıe ikinci ve QÇ 

cü sınıflara pekiyi "e 
derecede gcçmiı olanlar 
nacaktır . Ancak ilse ıl·.i 
ve üçüncü sınıflardan c;ğr 
men okullaramn muadil 
nıflarına geçmek lstiyeP 
meslek de rslerinden s•0

" 

tabi tutulacaklardır. 
4 Sınıfı ortn dere' 

geçmiş ve ikma le k•
1
1c 

talebenin müracaatları 
bul edilmiyccektlr . 

5 - Öğretmen okıılh•'1 

·r parasız yatılı ola rak gı 
1 

istlyenler mezun oldt.J~I 
veya ka yıtlı bulund0 

1 de' oku lara mürRcaal e ,ı~ 
d "''"" !erdir. Ba kanlığa og 1 

doğruya müracaat edell 

cevap verilmiyecektir· 
111 

6 Öğretmen olıll 
bir kabul edılen talebe 1 . ett 

ahhüt senedi tanzırn :; .. t .. 
kabul edildiği okula go a 
cektir (Teahhüt senedi 
neği okullare gönderll(l'lif 
Öğretmen okulu yentdeP 

te• 
bul edilen t a lebeden " 
hüt senedi "lmadaıı 0 

kabul elm~yecektlr. ) 
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~11111 Tesadıifleıt: A 1 
Bu günle;de •• anyanın Yiyecek Maddeleri 
~~kadder iş! Uz i Koyduğu Kontrol Etrafın-
~.: t~,;::::.::::::

1

• .:::::: da 1 giliz Gazetelerinin Yazdıkları 
f\deta birbirimizi gorur 

t
RÖrrnez ıaıırdık. Dillerimiz 
uı -. Bu haftaki İngiliz gazete 

b ulrnuı içli içli birbirimize lerl muhtelif meseleler üze. 

1 ~kııtık. Neden sonra akıl 
tr baounıza geldi, Koouı 
"-ıYa koyulduk . 

~ 0Gnün geçen hatıralarına 
toıı~ı 
~ u kaptırdık mütemadi 

rinde durarak türlü mütale

alar dermeyan ediyorlar. 
Bunlar meyanında Daily He

rald gazetesi lngil iz parla 
mentosunun yaz için tatfl dıoııuıuyoruz . İstasyona gel-

i iırnizln bi le farkında de yapması üzerine hükumetin 
ildik icraatında daha büyük bir 
Sa .. 

1 g tarafımızdan ihtiyar, 

1~ lfÖllüklü bir bayan . Oğ· 
ili diyerek yanımdaki üç 

~•ldır hasretini içtiğim arka· 
11
fll seslendi. Oda. Sesin 

R'ld· ıı:.i d 1 ıs tarafa baıını çevirip 
'kkntıice baktı. 

1.k01duhca temiz ve üstün 
u . 
) gıyfnen bu ihtiyar ba 
i\

6111n elinde mavi bir :ıarf 
... ı~ ~ 

b urıu yazdırmak için tatlı 
ır dille arkadaıa rica. edi· 

Yor E · skloehire kalkacak 
lıre d 
6 

n eki posta kutusuna 
1jca~ını nnlotıyordu . 

) htıyar bayanın uteğini 
1 'l>lıktnn sonra yine anla-
l}'or •• - d k • Yutuyor u .. 

tı A.ksi teaad\if bu sefer "'-
~ - J 

d llç beş senedir birbirimiz· 
bı tı ayrı kıllan, fakat 6 yıl 
d: carnianın tahta sıraların· 
t beraberce dinek çürüt 
il"~ 

serbestiye kavuşmuı olma 
ıından şikayet ediyor. Her 

yanlıı hareketi gören tenkit
çi muhalefettn parlamento 

sıralarında bulunduğu müd
det içinde hükümetin her 

istediğini yapmaktan bittabi 
içtinap edeceğini , halbuki 

bugün hüküruetin daha cür
etkarane harekete geçtiğini 

kaydettikten sonra hükume· 

tin bu kontrolsüzlükten is

tıfade ederek yakanda Fran -

, co hükumetini tanıması teh · 

likeai olduğundan efkarı um· 

umiyeyi ikraz ediyor, esaaen 

ademi müdahale komitesinin 
son içtimaında ispanyadaki 

gönüllülerin esaslı bir suret 

te İspanyol topraklarında çı 
karılması ıartiyle muharip 

bu .. Gözleri dolmuı koca ~lllllü:ı bir arkadaş .. 

11 llnıoda kendı t8§aaama caddenin sağına sapar yo 
~iti 

ıt Uf bir kaç arkftdaıı lunda beni kucaklıyor, ıa· 
'
8 
karıılaşıyoruz. pur ıupur öpüyordu. 

O en yanına sokuluyorum Büsbütün ıatırdım. Bir 
Gt::nınuyor gibi gözlerini kaç dakika evvelki hal ile 
b,k 1

tne dikiyor, acalp acaip bu anı dütündüm. 

' 

1Yor, daha ısonra giyini · 
•ı Derine dalmama yol aç · 

,1;•, ıı, görünüşümün dehıet· ._ l§lne bir donukluk dö madan be kardet dedi. Çeh 
~ttek ren sarı, gözlerin sönük. 
lb ne istiyor sunuz . De· 
tı i d lll .. Bu sefer ilk arka ,,, 

iu tna raslayışımda tutuldu· 
kıı'llun beı milli daha tut· 

rı oldum 
llir 'k· d k 

Hal akla hayret tanıyama 

dım. Seni böyle görecc~imi 
de düıünemezdim bile 

Diyerek yine boynuma 
atıldı. 

t6 h· 1 ı yutgun u tan son 
1:,~ ıç diyebildim. Tanıya . Düne gönül bıraktım Gö· 
~ol •ınız aandımda diyerek müldüğüm bu yolun ne acı 
l~rna devam ederken. sıkıntılarla dolu oluıunu aöz. 

1 11~ k tesadüf ettiğim çocuk· !erimden sinema ıeridi gıbi 
d doatuma kafamı yerin · geçirip durdum . 
trı 

di\ 0 Ynatan bu vak nm 
"tık·· ~~rı u hatıralarını sayar 

Arkamdan bir ses .. 
'7, · . Döndüm baktım 

Le 

Hayatm ne acı rllveleri 
varmıf diyerek yine boyun 
büküp suatum. 

M. Ali KaymCllı 

l(J~KDiLiNIN MiLLi ROMANI No: 57 
Bir 

tı~ı subayın gönül sızıla· 
''tııe dolu o uykusuz gcce-
111 'bir ulusun yeni hayata 
~I ~nı tarihini ve devrimi
'h~) GJdeliyen sabahın ilk 
~trı ~1 damla damla eritir · 
bıt lr sakat çavuş meçhul 
tller~fka do~ru diz çökmüı, 
ı~, ııt göklere kaldırmıt 
1 il " ı~ı e inan dolu bir var · 
.ı " He ·1 "'rı rı iyen erlerin ardın 
t,tıt lf öz Yaıı döküyor.. Ve 
.ı ••ın 
"ıı, a )alvarıp yalvarıp 
· ediyordu . . 

Henüz büyük ve önemli 
bir ameliyattan çıkan hasta 
bakıcı odasına girmitU kl 
masasının üstünde bir mektup 
buldu . Yazıyı tanımııtı .. 
Kimbilir Zehra yine neler 
yazmııtı . Ellerini kolonya 
ile yıkadıktan sonra porta
tif karyolasına uzandı .. Mek· 
tubu okumağa baıladı: 

"Şefikacığım; 

"Bu &kinci mektubum . 
Herhalde cevap vereceksin 
değil ml?. lzmirln alınması · 
Dl\ ve savatın muvaffakıyet 

le ıona ermesine o kadar 

1 

haklarının tanınacağı hak
kında vaadlerin vertlmit ol· 
duğunu hatırlatıyor, maama 
fıh ademi müdahale planı· 

nın ya tamamen suya düıe 
ceğini veyahut sonu ıelmi

yen mÜzakereler ve müna 
kaıalar teklinde uzayıp gi 
deceğini muhtemel gören 
gazete bu vazıyet karıısmda 
pek çok kimselerin Cham
berlaine ve edene muharip 
hukukunun tanınma11nıo çok 
iyi bir hareket olacağı gibi 
lngiliz donanmaaının uhde 
sindeki vaıifeyi bir hayli 
kolathracağını ve hadiselerin 

yarattığı tehlikeleri de azal 
ta cağı ıeklinde tavsiyelerde 
bulunacaklarını ve muharip 

·haklarının tanınmasının iıl 
hükumeti tanımak manasına 
gelmlyeceğini ileri sürecek 
lerioi kaydediyor ve diyor 

1 ki: 
"Halbuki herkeı bilır ki 

muharip hakları bir bosluğa 
verilemez. Eğer bu hakların 
mevcudiyeti tanıyorsa bun· 
lara sahip olanları da tanı 
yoruz demektir. Pek tabii 
olarak bu haklara sahip ol-
mak için ortada birinin me· 
vcut olması lazımdır. Bir 

hükümetin rnevcudiyetini ta· 
nımak iıe onun her türlü 
kanuni hukukunu tarıımak 

demektir Binaenaleyh ııör· 
ülüyor ki lngiliz parlamen
tosunun iıbatında bulunnıa 
dığı sırada yavaı yavaı bazı 

adımlar atılmaktadır. Bunun 
önüne ~eçmek için daimi . 
bir teyakkuz lazımdır; ve 
bu teyakkuz parlamf'ntonun 
içinden olduğu kadar dııın· 
dan da gösterilmelidir Milli 
ifçiler konseyi logiliz mille 
tini bu tayakkuza davet ed· 
iyor,, 

Çtndeki harpten bahseden 
Mancheıter Guudian gaze 
tesi ıimali Çinde harbin ön· 
üne geçilmesi ümitlerin ar 
tık bota gittiğini, bundan 
sonra beslenecek ümıtlerin, 

ba§lamıt olan harbin bir an 
evvel nihayete ermesi şek 

l'AZAN: Halil Bedi !•ırat 

sevlndım ki .. Seninle k&vu · 
şacağımız günler yaklaıtı .. 
Bu mektubu kısa yazıyorum 
Artık en uf ak bir üzüntüye 
bile tahammülüm kalmadı .. 
Kendime malik değilim Şe 
fika .. Geçen mektuplarımda 
yudığım gibi, hiç ümit et· 
mediğim bir felaketle kar
şılaıtım.. Kendi gözlerimden 
bile kıskandığım bir sevgili 
bana en büyük fenalıiı yap 
tı . Bana piç dedi. . Kahpe 
dedi .. En ümitsiz ve en te 
sellisiz bir zamanda beni, 
tıpkı bir paçavra gibi ıoka-

linde olabileceiini , Pekin ci· 
varanda yapılan kanlı çar 
pıımalara, 800 kttllik bir Çin 
kıtaasının Japon bombaları 

altındı:ı toprağa göçmesine 
Japonya ile Çin arasında 

vukua gelen bir harp adın 
dan batka birteY vt"rileme· 
yeceğini kaydettikten sonra 
vaziyetin bu §ekli alıncaya 

kadar baılangıçuın beri ge
çirdiği safhaları izah ediyor 
ve eğer Htrota Japonların 

dostluk arzuları hakkında 

ÇınliJere teminat v~rmek iı· 

tiyoraa yapacağı ilk itin Ja
pon ordularını Çin toprak
larından geri çekmek oldu
ğunu, eğer Prenı Konoe ıark 
kültürünü inklıaf ettirmek 
istiyorsa bunu Çin ıehlrleri · 

nl bombardıman etmekten 
daha münasip yollarla temin 
edebileceğini halbuki Japon· 
yanın hakiki emelinin 80 
milyon nüfuıa mAlik olan 
ıtmali Yinln beı eyaletini 
kendi kontrolu altına almak 
olduğunu ve bu iti Nankin 
hükumeti kuvvetlenmeden 
evvel baıarmak arzusunda 
olduğunu, Eter iki memle 
ket arasında geniı mikyasta 
bir harp baılıyacak oluna 
a11l sebebin bu yüzdt"n doğ 
duğuna katiyetle bakılmaaı 

gerektiğini, çünkü ıimdlye 

kadar htçbir milletin bir dl· 
ğerini dostluk ve teıriki me · 
sal için istilaya kadar hiçbir 
mtlletin bir diğerini dostluk 
ve teıriki mesai için iltllaya 
kalkıtmAdığını, vakıa Çinin 
henüz pek aldığını, fakat 
bundaki kabahatin Çinde 
olmadığını bildiriyor ve di 
yor ki: 

"Japonlar fazla geç kal · 
madan öğrenmelidirler ki Çin 
halkı Pekinde yeni bir müs 
teviyle kolay kolay taham· 
mül edemiyeceklcrdtr. Jap 
onya Uzak Şarktaki hakim 
vaziyetini nazarı itibare al 
malı ve komıusu ile ivi ge 
çinmenin kendisine temin 
edeceği refah,ı eözden ka · 
çırmamalıdır Hiç şüphesiz 

ğa fırlatıp attı. . Sana ye· 
min ederim ki ben masu
mum ~eflka .. Bir iftiraya, 
bir hak11zlığa kurban eitti8i· 
mi anlıyorum . Fakat, hey 
hat.. it lıten çoktan geçti. 
Hatırlıyor musun Şefikacı 
ğım . Hani okulda nöbetçi 

olduğun bir gündü. . Yemek· 
lere büber katarak Bayram 
Ustayı dütürdüğüm gün acı 
acı inlerken: 

"Dilerim Zehra. Sen de 
en çok sevdığlnden bulasın . ,, 
Demiıti. Buldum.. Şefika, 
ben de en çok sevdiğimden 

buldum . Uzun yazamıya· 
cağım.. Artık Fikret de 
timdi bir hayal.. Herıey acı 
bir hatırayla sona erdi .. 

Şimdi bir köıkte bulunu 
yorum.. Birkaç zengin ço 
cuğuna den vererek para ka 
zanmaia çalıııyorum . Mek 
tepten koğuldufumu biliyor
sun . 

Dün köıke bir liıte getir· 
diler .. 

Yaralılar ve ı•hltler ara -

3 SAYl'Aı 

Japanyanın büyük bir pres· :•~'111'!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!.!2~~!!!!!!!!~, 

tiji ve münakaşa götürmez TÜRKDİLJ 
askeri kudreti vardır . Bun
unla beraber en hararetli 
Japon militaristleri dahi Çıni 
iıtUa etmenin Japonya içtn 
doğıu bir hareket olmadığı. 
n,a kanidirler. Yine Japon 
ekonomlatleri harbin Japon
ya için ne kadar aiır bir 
yük olacajını her zaman 
ilan ediyorlar. Eğer bu(ıfün 
Japonya, hiçbir manevi ve 

kanuni sebebe iıtinad etme· 
den, blrıey kazanamıyacağı 
ve pek çok ıey kaybedebl· 
leceği bu harbe devanı ede· 

cek oluua herhalde bütün 
dünyanın nefretini celbetmit 
olacaktır . ., 

Almanyada hasad ve yi
yecek meselelerinden bahae· 
den Daily Te1graph gazete. 

si Almanya hükumetinin 
mt"mleket içinde bu seneki 
buğday mahsulüne henüz 
tarlada iken vaziyet etmek 
kararını vermif olduiunu, 
hükumetin bu suretle ıon 
aylar zartmda tatbik etmek
te olduğu yiyecek maddele· 
ri üzerindeki kontrol siste
mini tamamlamıf olacaiını, 
bu huıusta birgün evvel 
neıredilen kanunnamenin kıs 

1 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıfı:400 .. 
Sayıaı: 3 ,. 

Günü geçmiı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLI 

\. ~ 

Kayıp Şahadetname 
92~ Senesinde Su11iırlık 

ilk mektebinden aldıiım ıa • 
hadetnameyi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadıfı ilin olu-
nur. 

Susığırhk: Han mahal
leıinden Ziya oilu 

1. Hakkı Enııin 
men takip edilmekte olan 
siyaset ve k11men de ahval 
ve ıeraitio zaruretinden doi· 
duğunu Almanyanın bugQn 
ekonomi bakımından kendi-
sini haricin yardımından 

müstafnl kılması beklenen 
dört senelik bır programın 

tatbikine glrlıtliini, bu pla
nın muvaff akiyetl için yerli 
mahsulden azami iıUfade 

(Sonu var) 

Daimi Vilayet 
Encümeninden 

1 - Balıkesir - Sındırgı yolunun 9 uncu kilometresin
de kain Çitnehor köprüsünün ahıap olarak müceddeden 
intaıı 2 · 8 - 937 tarihinden itibaren on beı &ün müddetle 
açık ek11Itmeye konulmuıtur. 

2 - Bu itin keıif bedeli 7145 lira 3 kuruı, muvakkat 
teminatı 53!5 lira 90 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt keıifname ve evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıarlnamesi 
8 Keıif cetveli 
C Mukavele örneği 
D - Fenni ıartname 
H - Nafia itleri ıeraiti umumlyeai 
İstiyenler bu tartname ve evrakı vilayet daimi encü

meni kaleminde veya nafia müdürlüiünde görebilirler. 
4 - İhale 23 Ağustoı 937 tarihine rastlıyan pazar· 

tesi günü saat 15 de vilayet makamında toplanacak daimi 
encümende yapılacaktır. 

5 - Ekıi1meye bu gibi iılerle uğraıtığına dair nafia 
müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel vealka alacaklar 
girebilir 

6 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvak
kat teminatlarını maleandığma yatırdıklarına da1r makbuz 
veya banka mektuplarile vilayet encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

sın da iki Fikret vardı .. Ya· 
zık . 

Köıktektler hakikaten çok 
ıyı inııanlar. Felaketimi 
ııörünce beni öyle himaye 
ettiler ki . Sanki bu köıkün 

öz kızıyım .. Geçen gün Be· 

dia ağzımı aradı . Beni ağa · 

beyıtne istedi . İlkin razı 
olmadım .. Fakat dütündüm .. 

Şefikacığım .. Yapyalnız 

bir kızdım ayni gün Ah
met adında bir erkek de beni 
Bedianın annesinden iste· 
miı. Artık sevmekten o 

kadar yıldım ki. . Bedia ba
na üç gün mühlet vermitti· 
Bediaoın ağabeyıi Hikmetle 
evlenmeğe karar verdim .. 

Ne yapayım Şefika .. Her 
kız mutlaka sevdiğiyle ev· 
lenmez ki. 

Senden ne saklıyayım . 
Bu kadar acıhklara rafmen 
yine onu unutamıyorum .. 
Uzun yazamıyacağım .. Şefi. 

ka.. Airaz ıonra terzi gele
cek .. U .. l i r. l ık elbist"mi pro· 
va edecek .• Siyah, ıim•lyah 
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yaptırıyorum.. Birkaç haf t 
izin al.. Hari ıen düilnOm
de bulun . Biliyorsun ki Şe. 
f ika senden baıka klmıem 

yok .. O gece kimin boynu 
na sarılarak kana kana ai 
lıyacağım .. Gel Şefika, mut
laka ıel . Benim boynumu 
böktürme. Sana, onunla be -

raber yaptığımız son ıandal 

gezintisinde söylediitm bir 

ıarkıyı yazıyorum .. Bu mek
tubu alınca hutahanenin 
1111z bir kötesinde, bir ıece 
o ıüzel sesinle söyle .. Belki 

ha1taların ve yaralıların 
arasında o da vardır . Hiç 
olmazsa bunu dinlerken la· 
tirabı bir parça hafifler .. 
Kapı vuruldu Şefika . Ter· 
zi geldi . Gel eml Şeftkacı · 
iım.. Mutlaka gel . Yazıla· 
rıma son verir tombul 
tombul yanaklarından bir 
çok öper, öperim ,, 

Zehra 
Haatabakıcı ıon kelime· 

Jl bitirmltti ki kapı çalına
- SOROYOR -



10 ACUSTOS il 

Daimi Vilayet ~~~~~~~~~~"it: ••a• .. •••---1•••-• 
ı y . Ot 1 ı ı .. - ~ Encümeninden: 1 enı e ı il ·· ~~ 

1 ~ Dursunbeı.'de Modern ~ . • • ~~~~~-~-2 ~ ~ - 15 Gün müddetle açık eksiltmeye konulan it. J ~ ~.Eli ~_.,.. 
it Ba l ıkesir Band1rma ve Bal.kesir - Bijadıç iltisak ıo· 1 1 • ' • ~ '\~-
sası t ratuvarla rı üzerine yapılacak b ~tondur. ~ ((YEN/ OT EL» Açıldı ~ •• • .~ -~~ ... - \~) 

2 - Kegıf bedeli 4014 lira 40 kuruı, muvakkat temi it. ~ 

nah 301 lira 8 kuruıtur. ı O 11 ~ BÜT'. /Y KONFORU HflİZ.. r 3 Ru lıe a it keıifoame ve evrak ıunlardn: 
A - Eksıltmeıartnamest ı YE/'Iİ Bİ/'lfl ... YE/'Iİ MOBİl Yfl.... ı · 
B - Fenni ıartname ~ YE/'Iİ YfJTf/K... '1f • 
C Keılf cetveli it. ~ 1 
o Mukavele örneii ~ Sayın Müşterilerin Her ihtiyacına 
H Nafıa itleri ıeraitl umumlyeal it. Kolayhkla Cevap Veren « ı ... ~ 

-
lstlyenler bu keıifname ve evrakı daimi encümen kale- ~ 1 

mtode veya nafta müdürlüğünde görebilirler. « Yeni Otel Acıldı. • 
4 - ihale tarihi 2o • Ağuıtos 937 tarihine rastlayan » 

1 

.' • Türkiye piyasasında y~ksek mevk~ kazanmıt ol•~ 
perıembe günü saat 15 de vilayet makamında teıekktU C Dursunbey } em O!el Sa~ibl Ahnut '21 • dünyılDm en meıhur ( (Mil MA ROT ) Kalbur fabrl 
edecek encOmen tarafından yapılacakhr. it,, ue Mustafa Sıkıcıoglu ,, • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için bu itlerle uğraıtığına "1..~~ .. ~.n .. ~~~~~"-A;.a.l~YıY~~.f!1 • kasıam mamulah olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 nu111•· 
~......,~~.-....., ~~.,._...""~.1 • ralı bütün ve iki parçalı büyük ha11latlı maktnelel dair nafıa müdürlüğünden laakal bir hafta evvel vesika • 

alanlar girebilir. · I! Ucarethanemlze gelmiftir. 

1 
. •·--··-··-········--·---.•:z~-·-····· • 6 - steklHer yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat A ••--••• •A - --·~ 

teminata malsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya ·~ 1 it • İ t b 1 p· d .. d "r• 
banka mektuplerıle encümene müracaatları ilin olunur g' Bayan Ve Baylar çı·n :ı 1 . san .u . ıyasas•n an yuz e Y',, 

4 - ı . 316 ••; mı Ve Yırmıbeş Eksik Fiatla Satı 

B 1 d• -R-. --t.-d-- t U 1 k y • •••maktadır. 

:.~ .. !.~l~n mü~r.t~~=t !.~nvlr~~-= & c u z u e r 1 • • ll,I Bu Bir hrsattır. f!u .'.ırsat ~er Za~ 
gllerl, kara vesaiti nakliye reımi birinci taksiti ağuıtoı, " Bu kerre Sındırgıdaki mağazamızın Balıkeıirde •• l ~ man Ele Geçmez. Koylu Ve Deglfmen 
ikinci taksiti ikinci teırin aylara . Tente, siper, levha ile = Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubesinı açhk :ıı ! cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
ilan reıimlerl eylül ve mart ayları. Snı köpekleri resmi ft tt .: 
afu.to11. 1 inci teırln birinci kanun ve ıubat aylar1. Lubiyat ,. Bu şubemizde haz mir, ketenli, selen... AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
resmi her aym ilk on beı günü zarfmda ve delli.ltye res ,. ve lüks selenle, kil, tela ve bunlann cin- •• = 
mide ihale tarihinden itibaren on gün içinde tahsıl edil tMI sleri ve halkımız için keten ve çulhaki M

1 
• Çiviciler İçinde Hırdavat, Demir, İnşaat 

meal meclisin 937 yılı nllan toplenhsında kararJaıtırıldı it • Malzemesi Rençber A.·ı '''rl 
iından mükellefler yukarıda yazılı aylar içinde veraıi ve M hazır elbiseler bulunur ve ehven liat/rı •• ı Alım Ve Satım Yeri 
resimlerini tahıtldarlarma veya belediye tahsil ıubeıl mer· :: sabltr ve yapağı a!tnır. n 
kez tahstldarma yatırmaları aksi takdirde belediyeler ka M S .. t 'I . . . b · at 19 .................. ,. •• 

nununuo 112 inci maddesine tevfikan yüzde 10 ceza ta - " • ayın ':!"uş erı en mızın şu ~n:ıız~ " 
hakkuk ettirilmek suretile tahsil olunaca:• ~'3 olu3~7 = bır defa ugramalan menfaatlerı ıktı- = ı9 J~:~·u~:.~~~?'ü"~~~~~~ 
------------------'tt zasıd1r. •• I 
Vilayet Daimi r. sındırgıtı Mustafa Kpragür ~ı Her Malin Yerlisi Var .. 

••z::zmzzz::::mzz:m::• ! 
Encümeninden: « 

Balıkesir Askeri Satın Alma 1 Cinıl Azami Rayiç 
bedelf 
K S 
3 50 
4 50 

Muvakkat 
miktarı 

Kuru çayır otu 30000 kilo 
Yulaf 27000 ,, 

teminatı 

L. K. 
75 00 
81 00 

1 - Balıkesir Ayıır deposundaki damızhk hayvanların 
bir yıllık ihtiyaçlarından olan yukarıda clnıl, azami mik
tarı, rayiç bedeli ve muvakkat teminatları yazılı iki ka
lem erzak 22 7 • 937 tarihinden itibaren on ıiln mild
detle açık eksiltmeye çıkanlmııtır. 

2 - ihale l 2 Aiustoı 937 tarihine rastl.yan perıembe 
gQnü saat on beıle Vilayet makamında teıekkQl edecek 
Encümen huzurunda eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarda yazılı muayyen vaktinde yüzde 
7 ,5 nlıbettnde muvakkat teminatlarını malsandıiına yatar· 
dık1arına dair makbuzlarlle birlikte encümene ve bu hu· 
ıusta mahimat almak ve ıartnameyl görmek istlyenlerla 
daha evvel Encümen kalemine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 4 · 1 297 

,, 
Devlet Demiryolları Ucllncii , , 

işletme MiidürlDğünden: 
Muhammen bedeli ile vasfı aıağıda yazılı Kütahya is· 

tasyonunda kain ardiye binası 26 ağullos 937 perıembe 
gGnü saat 15 de bir sene müddetle açık arttuma uıulıle 
Balıkeıılrde 3 üncü iıletme binasında kiraya verilecektir. 

Bu tıe girmek lstlyenlerln 9 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
4 üncü maddesi mucibince tıe glrmeğe manil kanuni bu
lunmadığına dair be yanname ile ayni gün ve saate kadar 
komisyon re l ıltj fne müracaatlar1 lazımdır. 

Bu t ıe a it ıartname lıletme Müdürlüğünde ve Kütah
ya lıtasyon Şefl iğinde parasız dağıtıhr 

Cinsi Senelik muhammen -bedeli 
Ardiye Binası 120 Lira 
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DEPOZITERLERJ 

• 
flvni Sağhkçı - flhmet Seymen 

• - ., r \.'• . -:. • ..... . . • 

Komisyonundan: ı 
Kor merkez billrklerlnin lhtiyacıolan 13 ton makarna, ~ 

6 ton tebriye 21 Atuıtos -937 Cumart~sl g6nü ıaat IO da il, 
açık ekılltme ıuretile ihale edilecektir Bunların muham· ~ 
me11 bedeli 4370 lira, muvakkat teminatlar1 325 ltra 75 it. 
kuruıtur. isteklilerin ıartoameafnl görmek Ozere her gOn ı 
ve ekıiltmeye tıtırak edeceklerine de vakti muayyentnde ftr; 
ilk temlnatlarile kolordu ıatıo alma komisyonu baıkanh- it 
tına mnracaatları llln olunur. 1 
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lŞ rE YERLi MAL MAKiNE BUDUR 

Uzun stneltrdtnberi ltcrıibe nttictsi olarak hll 
düzeni bir Türk sanatkdrzmn elinden çzkan buD'"' 
eleme kalbur makinel<'rinl piyasaya arzediyoru: 1 ~ Bu makineler muhitimizde ekilen bufdaylar "*' 

Dal•m"'ı vı·ıaA yet 1,ı. en elverltli ve en uyıun bir tekilde tecr&belerle J~ 
pılmıthr . Saatte muhakkak d&t yGz lrtlo buld9 
her çeıllte aymr ve temizler~ 

Encümeninden: 1 Makineyi Kullanmak 11vrupa Makineıe· 
it. rinden Çok KolaydJr. 

1 - 15 Gün müddetle açık eksiltmeye konulan if ~ Çünkü diferlerl ıtbi alır delildir ve ayakta ~; 
Balıkeılr - BandH"ma ve Bahkeslr . Sındırıı iltisak ıosa ~ rilmez. Oturduiunuz yerden kolayca hattl bir çoC~tf 
smda keılf ve 1artna111esl mucibince yapılacftk asfaltaj itidir . il. tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edıleb,cıl 

~ Böyle bir makineye sahip olmak ısttyeolere t• 
2 - Keılf bedeli 3500 lira, muvakkat teminatı 262 « han bir Türk ııçislnln emeği ile olan bu maklo•~ 

lira 50 kuruıtur. ı T ,..,.. · den almalarını ehemmiyetle tavılye edutz. ec 
3 - Bu. ite ait keıifname ve evrak ıunlardır: terini her arzu edene herzamao ıösterlrlz. 
A Ek 1 1 ~"''" - ıt tme ıartnamesi Ticarellıa11em/ıde inşaata alt dtmir, ç/111" dl 
B Fenni ıartname ~ çiul uesairt gibi /ıcr dıi:en vt köyltilerlnıiz içl~.,,JJ. 
C Keııf cetveli it. hernevl rençbtr dü:.tni fit tn iyi boya ut baya Y"~ 
D Mukavele örneii ı lart bulunur. 
H Nafıa itleri ıeraltt umumlyesi ~ 

lsttyenler bu keııfname ve evrakı Datmi Encümen ka it Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir D' ~ 
leminde veya nafia müdürlüjünde gôrebllirler. ~ fa Deneyiniz.. \ 

4 - ihale 26 Aiustoı 937 tarihine rastlayan per· il. «' ~ 
ıembe aıOnü saat 15 de vilayet makamında müteıekkıl ~ Saraçlar Başında Demir ve HırdaV8 ~ 
encümen tuafından 1apıl"cakt1r . " Hasan C•liu~mı:tla-/J~~~~ı) ~ 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için bu aılbi itlerle uiraıtıjı · it. ' 
na dair nafia müdürliljünden liakal ıektz ailn evvel ve· ~~~~~~~~~~ ~ 
ılka a lanlar girebilir. ~ 

6 - lsteklller yukarıda yazılı ıOn ve saatte muvak iyesi 
0

veBatyazmanı: Bahkeslr saylavı H. KAKA~ ~'t 
kat teminatları malsandığına yatırdıklarma dair makbuz ~ 
veya banka ~ektuplarile encGmene müracau•tları ilin Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL, A~ lı 
olunur . 

4 l • 315 Buımyert : il Buunevl 


