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Trakya Manavıralarına iştirak Eden 
Kuvvetlerimiz Dün Büyük Bir Geçit 

Resmi Yapmışlardır .. 

24 AGUSTOS SALI 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 10264 

Ordumuz Emsalsiz Bir 
G e çitresmi ı a ptı .. 

Bu Muazzam Geçitre mine T ayare 
Filolar1 da 1 ş tir ak E tiler .. 

14; Saatten Fazla Süren Geşitresmini Maraşal 
Fevzi Çakmakla, Diğer Kumandanlar, Ecnebi 

Devlet Mümessilleri, Ateşemiliterler 
Binlerce Halk Seyretti. 

l' Ankara, 23 (A A .) -
d "'le Ya b(iyük manavralarm· 
"' da\r~t!ı olarak bulunmuı 
._:b E:dırneye gltmiı olan ec 
de 1 llılaaflrler dün Edırne 
'-'ll Selirnlye üç ıerifeli ca 
J,ll:rını , Sarayiçi mesiresini, 
ltıı •rtna mektebini gezdık · 
da •onra T ektrdağına 

tltbQtlerdir. 

t,~nkara, 23 (A A.) Trak 
'-'Oı l\lci büyük manavraları 
• , lea&cıp misafir heyetlerle 
~ llellcurrnay ve ordu 
'•ar lhl ltrı R arı, hakem heyet· 

ıı, 'bir çok generaller, ma. 
t,1""•lara ittirak eden kı 
l,t~r~n kumandan ve zabıt
'"' •ı:ır olduju halde Or
t 

1 
ttral Fahreltin Altay kı · 
llt 1 Otd eri o i ynpmıı v e 

lır ~nurı b ılhassa mu h t e 
11:ı11rnı t'd arının son manav-
•nb ~Pıtf eri geçen za me n 

~0,t1da iki üç m sli terakki 
tl!tl\~rdtğinl kaydt der ek bu 
~hııaa kirıtn orduyu yeti,tiren, 
)'rı "e terbiyesini haz1rlı 
~lı lrıuhterem ıef Mara 

" eı · ı -.,
1 

erı o duğunu söyle 
'd,._"'e bu terakkileri elde 
ı,ltlf <>rdunun, ma.navraları 
lQt~ eden Aüyük ~ef Ata · 
1, bG.rı takdirini kazanmak _ 
•ıı._ \1 l&ytk bir evlat oldu-

lı lıb 
"'lttı at ettıAloi ilave et· 

t . 

b """d ""'' an sonra ıöz alan 
' 'hl "it, teknik hususunda 
1tt Yırı f lk I '"'le ir erine tamamen 
~,,, ettiğini ancak mühim 
tı.._ tak bır iki noktayi tenvir 
f e ı 
l~itle,· •tediğlni ıöylemlt ve 
~ •nı fzah etmiıtir 

t '"'• l '}) \t a , illa na vranıo ter-
1~ıı ..... e fcrasında göaterilen 
1 .... ,rtı 
'tı () \re intizamdan do-
t,), 'Reneral Fahreltln Al· 
~~ \te dı~ ~ bat ıser arkadaılarına 
itle, lln kumandan ve za 

~ e te k b~ il\~ fe kür etmif, dost 
ltlık llltefık mi saf iri erden 

~'llet~ katlandıkları zah -
~ rqe d 
t \t il olayl af di ' emiı 

l~ t!:tdıtd 
'- d eri büyük ıeref -

"ııılttdolayı da teıckkür et
b lr 
Q'-tıd . 

~~tı, .. ~n ıonra mbaf ir he
~tttı llraıalın refakatinde 

1 
~ç,~"alın Saray Belediye 

J~lt~d ilde verdiği kır ziya-
Ilı e h 

• az., bulunmuılar 

,, Ôiled~ 
t') n sonra saat 15 de 

~it cı\' 
t~''-'ı arında büyük ge 

'~tı;ıt Yapılmıştır . 
1
' ~ sahasını Trakya 

'rı "rafından, İstanbul-

, 
Yi1jit Askerlerimi: r;, çil re: mlnde 

Dı'ir1kü Geçilresmlne lşllrak Eden Zırlılt Olomobl/lerfmiz 

den gelen Si\ yı l ması gayri ricali, ecnebi heyetler, at eıe 
kabil bir halk kütleıi dol mılit~rler, yerli ve ecnebi 

durmuıtur. gazetecıler hezırlanan tiri 

Maraıal Çakmak, ordu bünde yer almışlardır 

kumandanları, diğer kuman· Geçltresmlne beş pi 
danlar ve generallu, devlet (Souu ik inci sayfada) 

===============================:::;======-===--====== 

Bluher Moğoli t a 
Te ika Yapacak .. 
~ın seferi için ~ang~a da 45 Japon znMıs ı toplanmış
tu. Diğer ~uvvellerin mevcu~u da 15 O bin~en fazladu. 

Londra , 23 ( A A. ) obüs 3 10 den fazla insanın 

Uzak şarktaki hfıd ıse lere ölümüne sebep olmuştur 
dair alınan haber lerde Pe-
kın civarında Liagshıngda 

tam mevcutlu b r Japon 
fırkastle asgari 30 bin kiti 
den mürekkep bir Çin ordu· 
su araıındn tiddetlı bir mu 
harebe cereyan etmektedir. 

Japenlar bu ıabah Şang 
haya elli bin asker çıkar 

mıılardır . 

Çindeki J a pon kıtalerının 

' m e \•cudu 150 b ın kişiden 

fazlA tahmin edil mektedir. 
H er günde takviye kıtaları 
gelmektedir. 

Nankinde lngıltzlere att 
bir binaya isabet eden bir 

Tıençlndeki vaziyetin ger· 
gin\iğlnden bütün Japon ti-

care t maA'azaları kapanmıe 

ve şehirde mevcut bulunan 
20 küsur bınden ibaret 
olan Japonların tahliyesıne 

başlanmııtır. 

Mtsu Krah nişanlandı 
lskenderiye, 23 (Radyo) -

Krnl Fe rukun niianlanmıı 

olduğu haber verilmektedir. 

Bir İtalyan zıMısı 
Londra, 23 (A A .) - hal

yanla r yeni btr zuhlı daha 
denize indirmişlerdir. 

lkti at jBüyükZaferin JSinci Yıldönümü 

VekiU izmirden Manisaya 
geçti 

Ankara, 23 (A .A.) - ik
tisat Vekili Celil Bayar d6n 
lzmlrde Kültür parkda pa 
raıüt kulesini ve sıhhat mü· 
zesinl açmıf. oradan üzüm 
bayramında bulunmak üze · 
re Manlaaya gltmf~tlr . 

Mersinli 
Ahmet 

İsveçli pEhlivam yendi 
lstanbul, 2) (A A) 

Feıdival m ün as ebe tile 
lıtanbulda atletizm, bisiklet, 
güreı ve deniz müsabakala 
rı yapılmııhr. 

Dünkü güreı müsabaka
ldrmda Meralnll Ahmet Ber
lin ollmpyat galibi dünya 
ıampiyonu lsveçll Ke.dyeyl 
yenmlıtir 

ln"iiıiz 
Başvekili Mussolini ile 

görüşecek 
Londra, 23 (AA.) - Sun· 

day Refere gazetesi lngi llz 
baıvekilintn sonbaharda 
Mı..ıssoliniyi ziyaret etmesi
n in muhtemt"l o 'duğunu yaz 

ma kta dır 

Meçhul Asker Abide -
sinde Merasim .. 
30 Ağustos laf erinin Yıldö -

nümü Büyük Tezahcratla 
Kutlanacak .. 

Bu sene, Baıkumandanlık 

Meydan muharebesi zaferi 
rin yıldönümü olan 30 Ağ
ustoı, biltito )Urdda çoıkun 
tezahGratla teslt edilecektir. 
Bu meyanda, Dumlupınarda, 
meçhul asker abidesinde bü · 
yük meraalm yapılacaktır . 

Birinci kolordu kuman· 
danhlı tarafından idare edi 
lecek olan bu merasimde 
kara kuvvetlerine mensup 
bir kıta ile hava filolarımız 
Afyon, Kütahya, Maniıa, 

Balakeslr, vilayetlerinden ge · 
lecek izciler ve halk bulu
nacaktır . 

Abideye vekiletler tara · 
fandan Ankara ve lstanbul 
üotveraitelerfyfe yükıek mek 
tepleri temsil edecek tale
be heyetleri ve Af yon, K.6 
tabya, Manisa, Balıkesir, lz. 
mir, Aydın, Isparta, Burdur, 
Denizli, Konya, Seyhan, 
Eılcişehir, Bilecik, Kocaeli, 
Ankara , f ursa, fetanbuf vi 
!Ayetlerinden biri umumi 
meclisi, biri vılayet merkez ı 

belediyesini, biri de Parti ve 
Halkevlni temıll ~tmek üze 
re seçecekleri ilçer kıılltk 

birer heyet ve birer çenlenk· 
le merasime iıtlrak edecek
lerdir. 

Dumlupınara civar olan 
köy ve kazalardan da Halk 
meraelme iftirak edecek, 
nakil vaaıtaları ve meraalm 
yerindeki hazırlıklar Milll 
Müdafaa Vekaletince temin 
edilecek tir. 

30 Ağuıtoı akıamı Anka
ra ve lıtanbul radyolarında 
konferanı verilecek, 30 ve 
31 Ağusloı günleri bu bü 
yük hidiıe ve yapılan mer
asim hakkmda neırlyat ya. 
pılacaktır . 

O gece Halkevlerinde de 
konferanılar verilecektir. 
Meçhul asker ibtdeıi önün
deki halk ve gençlik namı-

na da birer hıtabe Irat edl· 
lecektır . 

Merasim münasebetiyle 
DumlupınaılA Af )'on ve iz· 
mır Rrasındn gidif ve geliı 

tren 1eri tertip edilmfıtır. • 

Esr rengiz ahtelbahir 
italyaya mı Ait? 

Son Batanlspanyol Vapuru Kaptanı Böyleİddia 
Ediyor. Meçhul Denizaltı Gemisinin Selim iye 

önlerinde Göründüğü Asılaızdır .. 
lıtanbul, 23 (Huıuıi) 

Bozcaada açıklarında meç
hul bir tahtelbahir tara 
fından batırılan Armiro va 
puruoun süvarlıl ile 36 kioi
den ibaret mürettebatı dün 
sabah Kemal vapurile bura 
ya getirildiler 

Ba tan geminin kaptanı 
ta h telbah irln İtalvan tipin 
de bi r ta h telbahir olduğu nu, 
ıçin dckı lcrın de İt11.lyanca 
konuftuklarını söylemittir . 

Akdenizde batmlan gemi· 
ler hakkında İngilizce Niyuz 
Kronik! gazeteıinin Pariı 

muhabiri de oö yle diyor: 
"Fran11z re1:mi mehafı li, 

lspanyol asilerinin ve faıist 
müttefıklerlnin, Akdenizde 
ticart:: t gemilerine kartı a ç · 
tıkları harple kullandıklar1 

tab iyeye kızmaktadır. 

A kdenizde gemileri batı

ran bü tün tahtelbahirlerln 
ve krovazörlerle muhrlpler
deh hiç olmazsa bazı

larının İtalyan olduğuna h iç 

ıüphe edilmemektedir 

ltalyan tahtelbahirle rlnin ve 

krovazörlerlnin f aallyeti, Ge· 

neral Franko heeabına harp l lerinde görülmüı olduiuna 
eden halyan tayyarelerinin · dair çıknn rivayetlerin hiç 
kinden daha ciddi telakki bir ast. esası yoktur . Haciz 
edtlmekted

0

ir Zira bu, doğ altında olan lıpanyol vapuru 
rudan doğruya ve hemen Halice sadece tamir makıa· 
alenen bütün mil ı etlerln ge. dile alınmıotır 
mi sevkiyatına harp açmak 
demektir. ,, 

Diğer tarafta bu meçhul 

denizaltı gemisinin son za -
manlarda bazı memleketlere 
denizaltı gemisi 11marlamıı, 
fakat muahedeler mucibin 
ce denizaltı gemiıl bulundu· 
ramıyacak olan bir devletm 
son yapılan iki tabtelbahi· 
rinden biri olduğu şayta11 da 

dolaımaktadır. 

Çanakkalede hır ltalyan 
vapurunu batırdığı için ha
cız altına alınan ve Haydar 
paıa önünde demirli duran 
İspanyol gemisi tamir mak· 
sadile Halice nlmrnııtır Bu 
vapurun Marma raya aırdiği 
zannedilen meçhul tahtelba 
hlr tarafından torpillenmesi 
ihtimaline karşı Halice alın · 
nnı olduğuna dair çıkan 

fi.\yialar la meçhul bir deniz
altı gemisinin Sellmiye öo· 

Fransa 
liz~on~aki Çek menfaat

lanm ~oru~acak 
Parlı, 2:i ( A.A.} _ Por· 

tekiz hükümetlnio Çekodo 
vakya ile diploması müns 
ıebetinl kesmesi üze r i n e 

Franıa Lizbondakl Çek men
f aatlarını korumağı taah
hüt etmiıtir. ·- -Çek ve Romen 

Başvekilleri arasmda bir 
~onusma 

Belgrad, 23 (A.A .) 
Çekoslovak ve Romen baı · 
vekilleri dün Romen hudu

dunda ıörOımıılerdir. 



SAYFA: Z TUK&DlLI 

t"- -~ ,. . : - .. Japanya, Çi 1de Nasıl ' 
Bir Siyaset T akibediyo 1ııı 

~liMiZDEN HABleRLER ' J 
Btr Japona sorarsanız sıza$öyle söyler: (~Bız 400 milyon çul
suzu idaremiz altma alacık kadar ahmak değilız . Biz Çindeki 
bitmez, tlkınmez senet kıyı ak1~11ndan istifade etmek 

ısu1oruz . )) 
8Jr bakımdan Çim ile J a 

ponya uzun senelerdenberi 

harb h a lindedirler . Fakat , 
daha ziyade diplomıui harb 
olmuıtur . Meıeli 1931 32 
diplomasi harbıoda Çm Man 
çuriyi kaybetmlıtir . 

"Biz Çine hicret edeme· 
yiz. 400 milyon çulsuzu 
lduemiz alıma alacak ka
dar ahmak deilltz. . Bızim 

iıtedljimiz Şimali Ç1ndeki 
bitmez tükenmez ıervet kay· 
naklarından lıtlfade için Çın 
le "itbirliji,. yapmaktır. Çin 
bunu kabul etmeZ1e harbı 

ç,nliler diplomui ıahıum 
da kazanmıflardır . Mesela· 

da ıöze alırız. Çinin tercih Japonların 1915 deki 2 l di 
edeceii iki ıey var: lıblrltii !eğinden hiç birisi yOrüme
veya muvakemet. 

Nevyork Timea gazetesi 
oin Tokyo muhabiri Hugh 
Byaı gazeteılne 16nderdfil 
uzun bir telarafta japon 
paytahtlnda bir Japon me· 

muru He yabtıtı konuımayı 
ıaylece anlatıyor: 

'Bu adam dedi ki: 
- 4000 ıenelı Çin tarihi, 

dııarıdan aelen kuvvetlerin 
Çine girmeleri , çfnlderin ıt · 
male flerleytp orada mon
ıollara karıı Çın ıedlerlnt 
atmaları , monıolların ce
nuba ve ıarbe doiru Herle · 
melerf; mançularm Çın ıed · 
lerlnl aımaları, ruıların ıar· 
ka doiru ilerlemeleri ve Si· 
beryayı zebtetmeleri gibi 
hidiıelerle doludur. Şimdi 

Japonlar ıarbe dofru Her · 
llyorlu. 

Japon ıenltlemeıl, vaktiy
le on üç orijinal ıehlrden 
ibaret olan amerikahlarm 
bQyüh olcyanuı ıahlllerine 
kadar ilerlemeleri nevinden 
mukavemet kabul etmtı bir 

kuvvettir Fa kat Amerikalılar 
anlerlnde yalnız yerlilerle 
Bufaloları bulmuılardı. Ja
ponyanın karımndald Çin 
topraklara iıe Japonya ka
dar keılf bir kalabalıkla do-
ludur. 

BJz Çine hicret edemeyiz. 
ı Ayni z a m a n d a biz, 
400 000 000 çulıuzu idare 
miz altına almafa kalkııa· 
cak kader ahmak da deli. 
ltz . Biz, onlaran topraklarını 
iııtemlyoruz; biz onların ıda·~ 

reılnl de lıtemlyoruz . Biz, 
Çınlilerle ekonomik it blrlf 
il lıttyoruz Bu da ıtma l f 
Çtnde lnkııaf etmdnıit ve 
tılenmemtı ıervet kaynakla· 
rından faydalanmak lıllyo . 
ruz demektir . 

Demir madenlerini açıp 
ııletmek ve pamuk ekimini 
ilmi ve fenni yollarla inkl

faf ettirmek arzuıundRyıı . 
Bu tı için lüzumlu olan ma· 
lclnelerle teknik adamlarını 
bulabiliriz . Sermayemizi 
tehlikeye koymakeızın Çinin 
v~reblleceği ham maddeleri 
orada bulmak istiyoruz. 

Maksadımız ekonomik ol· 
duiuna 16re. tabii. bunlara 
harb etmekılzin ulaımayı 
tercih ederiz. 

Eter Çinliler bu it birli 
iine muhalefet ve mukave
met ıchterlrlerıe bu, açıkca, 
Japonyanıa ekonomik gentı· 
lemeılne ıed ıeçmek mana 
ıana aelir ve o zaman biz. 
harbı da~ ıöıe •lmz. 

Şimdi Çinin tercih edece 
iki ıey vardır: Bunlardan 
birlıl it blrliil etme , öteklıi 
lıe mukavemet ıöıtermek -

tir .• 

nı fştir . Vaşington konferan 
11nda da gene çinli ler dip· 
loması yolu tle Japonların 
alınanlardan aldık l arı Şan 

tungda kendilerine pay a)·ırt 

mıılardır 

Japonların ruılardan al · 
dıkları mançuri meıeleal de 
193 l senesinde müzakere 
halinde bulunurken japon· 
ların ordularlyle an11zın b ir 
emrivaki yapmaları ile hal 
edilmiıtir . 

Çınde bir çok aıkerler ve 
ıeneraller vardır; fakat bu 
generallerin tulturduklara ıı l · 

yaaeti müdafaa edecek kuv 
vet mevcud değildir . Bu 
ıOnkü vaziyet de hundan 
f arkh değildir . 

Japonların teklif ettik le ri 
ekonomik iş birlığinde çirıli 

lerin faydalanacağı bir çok 
noktalar vardır. Me~eli: Ti· 
ensin He Puknovu vaıılede· 

cek ve bunu Peiplng Han 
kov ile birleıttrecek demir
yolu yapılacak olurııa Uca 

ret bakımından bunda n bir 
hayla isti fadel e r elde ed ile · 
cektır. Bu da, eğer bu hat 
üzerinde Japonlar siyasi bir 
kontrol kurmağa k a lkmaz 
lana , çtnlıle r iç ı n e l veriıll 

olacol<tır . 

Bundan baıkrı c:ivardaki 
madenler ve f abrlkalar için 
kudret lsthsal etmek üzerr 
TfenAln yakınındablr e lek 
trik merkezi kurmak tekl ifi 
de fena bir ıey defildir 

Çın ile J ll ponya aruıada 

bir hava hattı tesisi teklifi 
de eğer Japonlar mütekabi 
ltyel eıa11nı kabul edf'cek 
olurlarsa arzuya ıayftn bir 
teklıf uyılabll ir ,. 

Trakya 
Manavraları 
(Baıtarafı birinci sayfadn) 

yede farka 11, fen kıtaları, 

sahra topçu alayları, süvari 
llvaaı motlrize kuvvetler zıh 
lı otomobil ve tank taburları, 
motörlü ağır topçu kuvvet 
lerile tayare filoları tıtirak 

et mittir. 
G e ç f t r t"Sminden sonra 

misafir heyetlerle Gen el 
kurmay Batkanı Maraşal 

Çakmak , Haric iye Siyu i 

Müıteıarı Numan Mene 
merıcioğlu . Amiral Oka n, iz· 
mir vapurile Tekirda~ından 
lıtanbula dönmüılerdir 

Maraıal ve Orgeneral 
İatanbul rıhtımında a\f'şe-ml 
literler heyetine veda et · 
mitlerdir Ofier miıaflrler 

de Perapalua aitmiılerdir 

Baıvekfl İnönü bu gün 
Trabyada Tokatlıyanda mi 
aafirlerle refikaları ıereflne 

bir çay alyafeU vermiıtlr. 

Somalı 
--~-

6enç ~sr için şehrimizde 
bir pansiyon açllaca~ 
Somalı g,.nçlerin l ı ıe tah 

silini tak ip edebilınelerine 

imkan verebilmek için So -
madft b~ maksatla çocuk 
velileri arasmda bir teıel~ 
kül kurulmuıtur . 

Somahlar bu gibi talebe 
leri ıebrimlz lisesinde okut
mağa karar verdiklerinden 
kendileri adına ıehrlm lzde 
bir pansiyon açmak üzere 

harekete geçmtılerdi r 
Dün bu maksatla Soma 

belediye relıi Tahsin Baykal 
ile maarif memuru Bezmt 
tehrimize gelmiıler ve lise 
ye yakın bir bina kfralamıı· 

!ardır. 

Somalı ıençlerln pansiyo 
nu tlmdllik 25 mevcutlu 
olacaktır . 

Yatma ve yimeleri için 
berlOrlü hazırlıklar ders ıe · 

nesi baıına kadar ikmal 
edilece ktir -
Bandırmada ---

Yüzme yanslan yapıldı 
Pazar günü Bandırmada 

Bandırma Erdek ve Ay · 
valık sporcuları arasında 
bölge yüzme birincilik 
müsabakaları yapılmııtır . 

Müsabakalarçla İdmanböl
gesi ve C. H Partisi Baıka 
nı V altm ız Ethem Aykut 
la Bölge ba~kan vek i l ı Fey 

zi Sözene r. Band ırma Ka 
ymftkamı .Ragıp ve daha 
yüzlerce Bandırmalı hulun · 
muılardır 

Saat 14 de haol ıyan ya 
rıılar çok a lakalı olmuftur. 

Valimiz ve Bö lge baıkan 
\'ekti!, Bandırmadan ıehri 

mt'le dönmüılerdir Ayvalık · 
lı gençler de d ün Ayvahfa 
geçmlılerdir ·-Lise ve 
Ortaokullarda 

Bir teşrinievvelde derslere 
başlanacak 

Ortaokullarla liselerde ta 
le be namzedi kaydına baı 
lanmıştır. Bu okullarda teı· 
rinievvelin blnncl cuma aünQ 
de derıılere ba ~lanacaktır . 

Okullarla liselerde ve ilk 
öğretmen okullarında eylöl 
ayı için yapılacak imtihan -
larm hangi günlerde yapıla 
cağı tay in edllmlttir . LiEe 

fen ve edebiyat kollarında 
yapılacak olgunluk imtihan 
ları ıu günlerde yapılacak 
tır : 

9 Eylfıl perfembe Tabii 
ye , Tarih , 

J 1 Eylul cumartesi kom 
pozisyon. 

14 Eylül tıa l ı Riyazi, Fel 
sefe ve lçt ı maiyet, 

17 Eylüt cuma fi zik Ktm
Y• · Edebiya t 

Birinci ve ı k. inci devre son 
ııoaflarının bitirme ve bütün 
lttme imtihanlara eylülün bi 

rfnden sekizine kadar, diğer 
sınıfların ite sek zinden on 
sekizine kadar devam ede 
cektlr. 

Tüyler Ürpertici Cinayet İdmangilcü 

T e y z e s i n i i p 1 e B o- S~nelik umu~ k~n~ı~sini ,, 
.., •• •• •• ıdare heyetı seçımmı yaptı 
g a r a k o 1 d u r m u Ş.. İdmanaücO senelik koD; 

gresi pazar akıamı ıaat 2 - ---- ---
Parasma tamaen ~adım öldürmüş sonra da ayakfarma 

de kulüp kurağında yapıl 
mııtır . 

taş bağhyara~ dereye atmış Kulübün bir ıenelik faali· 
yeti ve heıabı tedkik edil· 
dikten sonra yeni idare hı· 
heyeti ııeçiml yapılmıı •' 
baıkanlığı yine A.vuk•~ 
Eyup Sabrj Koçak, umu"'' 
katipliğe Şu6ri Sümer, '/et.· 

nedarlığa Ömer Lütfi Tok 

Bandırmanm Ergili köyü 
sınıra içindeki göl deresinde 
bır sölüt ağacına day11nmıı, 
boğazı ayakları ve elleri 
ıple sım sıkı &arılmıf, ayak 
larına taı bağh, lacivert en 
t a rlll vücudunda örme blr 
fani la ve bir elinde yüzük 
bu'unan bir kadın ceıedi gö 
rü ldüğünü ve cinayet hak 

kında jandarmanın , Bandır 
ma müddeiumumilığinın tah 
klkata baıladığını yazmıı
tık . 

Bu cinayete kurban giden 
kadının İıtanbul Edirneka 

pı Karagümrük mevkii Acı 

çeıme civarında Sarmaııl< 

ıokağında 35 numaralı evde 
oturan Abdullah kızı 65 yaı 
farında Esma admda zen
gince biri olduğu anlaııl 

mıttır. 

Tahkikat netfceılnde Su 
sığırlıAın Çamlık köyünde 

oturan ve Eımanın kız ka r 

deıinin oğlu olan Abdul. 

ııafur oğl u Ziyanıo, kadını 

parasına tamaen öldürdüğü 

meydana çıkarılmııtır Ziya 
• teyzesi Eımadan vaktile 14001 

lira kadar ödünç para al -

mııtır. Kadının üzerinde da

ha külliyetlı para bulun 
duğunu uman Ztya onu Er · 

gili köyünün Vakıflu altı 

mevkilne kadar getırmlye 

muvaffık olmuıtur. 

Burada Eımayi iple bo 

farak ayaklarına taı bağla 

mıf ve dereye atmıttır. Suç 
lu yaklllanarak Bandırma 

müddeiumumiliğine teıltm 

edilmlıtı r . 

Ş 
,. 

ıöz , umumi kaptanhi• e 
kı lnaç Qyellklere S01eyın•11 

Örmen, Edip Keıkek tntih•P 

edil mlllerd ir. 

Haber aldıiımıza a6'' 
ldmangüçlüler Balıkeslr1" 
kurtuluı künü olan 6 Ef 
lulde İııtanbulun en kU~ 
vetli takımlarından biri ol•" 

Atenünet veya Beıtktaı 
, .. 

kımlarından birini ıehrtrrılı' 
davet edeceklerdir. -
iki kulübün ~Oçükleri ırı-

smda maç 
11 

Kahve İçinde Kanh 
Bir Vak a .. 

Pazar günü General ~' 
Hikmet ıtadında ıaat iri d• 
GOç Yurt küçükleri araııf1 d• 
Birlikten Şerıf ın idare•111 

11 
bir maç yapılmııtır 01°:. 
Yurt küçükleri 1 5 ile k 
zanmııhr 

Masa başında kağıt oymy8i11 5 yaşındaki çocuklar~an 
~iri ağır yaralan~ı 

Emniyet 
MiJdiiriiniJn 
Maa•ı Arttı .. 

0 

Bürhanlyeye bağlı Şar 

köyünde öteygün saat 21 

ıırnlarında köy kahveolnde 
üç genç arasında kavga çı 

mııtır Bu kavgda bunlar

dım bfri ağır ıurette yara· 
lanmıotır . 

Hadile ıöyl c olmuıtur: 
Şar köyünden Alımet Ça-

vuf oğlu 15 yaılarıoda 
Ali . alih oilu 1 i yaıların -

da lıımaıl ve Muetaf a oi 
lu 15 yaılaranda Çelebi kah 

vede bir masaya oturmuı 

lar ve kağıt oynamaira bat · 
lamıılardır . 

Oyun eanaemda bır müd 
det ımnra her nedenRc ara 

-
Gelenler Gidenler: 

farında çıkan anlaıamamll-ı 

lak çok geçmeden bir kavga 
halini elmııtır . Nıhayet Ah · 

met Çavuı oğlu Ali taban 
caıını çekerek Muılafa oğ -
lu Çelbive ateı etmlıtlr 

Çıkan kurıunlar Çelebiyi 

ikı nyağından afır ve leh· 

ltkelt surette yarftlamııtır . 

Suçlu yako.lanmııtır Ya . 
rala da tedavi altına 

A lınmııtar. 

T d6' Şehrimiz Emniyet MO 
1 ,,. 

H. Salt Ôzailrün rrı• ., 
yeni emniyet teıkllitı k•;,., 
nuna göre kırk bet Ur• ~ 

k 
,.,,, 

elli beı lira ya çı arı dt 
·1 k . · feıill ıuretı e yine es ı vazı ~· 

bırakıldığı Dahiliye ve 
letlnden bildirllmfıllr · 1~ 

B. Salt Ôzgürü teb' 

ederiz. --Köy Eğitmenler Kurs" 
1 a r ı F a a 1 i y e t t e. · 

Bakanhk eğttmenler için iki tüılÜ ma~uı 
tipi plim ~aznladı ııM' 

l\.ültür Bakanlıfına gelen yapılmııtır . Eğ1tme11 öl''' 
haberlere göre , eğitmen adı yalnız yazma, okurn• ,~o 
altında köylerlmıze mual m ck için deiil, ziraat dırl•~ 

Esklıehir Liıesl edebiyat 
muallimi Emtnittin Çeliköz 

ıehrimize ge1mtıtir 
lim yetııtırmek için yurdun nomi, Sıhhat, 8aY111 

1o• 
ı muhtelif merkezlerinde açı · sahalarında ve köyOll 11tı 

lan kurelur faaliyetlerine yal hayatında devletlll _,_ - - -

Nisınlanma 
Piyade subaylarından 

teğmen B. Selimi ile 

tıulh ceza ha ki na muavını 
bayan Makbule izmlrde ni 
ın nlar.mıılardır . 

G eçleri tebrik ederiz. 

idmanuyrdu Baş~anlıiından : 
11 -9 937 Cumartesi gü nO 

senelık umumi toplanll ya 

p ılacağmdan bütün Yurtlu 
srk!'ldaoll'rın ogün 11ftat 20,30 
da kulüpte bulunmflları rl -
ca olunur 

rrıll 
devam etmektedır . dlAi topyekün kalk•P ırıd'-

Bakanlık , Ankara merkez müme'i&il i olarak gttt'tıııt11' 
kazasın ın 70 köyü ile Tun kendi11ne bütün bu 

1 
V 

celinin 9 köyü için geçen verilmekte dir Bılb•'' ı.ı• 
o•'" ,, sene yapJlan tecrübenin ver raat Bakan lı ğının 111 ertl' 

mit olduğu nıuıbet netice sıalar• kuularda eilt~f orO~ 
dolayısiyle, mektepsiz olan maklnalı zlra 8 t . çetll k.,ııı11 

köyle rimizi en kıaa zaman· yetiıtirmeyi. pulluk jtlttl~ 
da öğretmene kl\vuoturmrık mayı ve bu Zfraıtl . 61''1 

için bu tedbiri genitletmeyi rinin basil tamlrlerlD' 
kararlaıtırmıt ve etıtmen mektedir . ıııf''"~ 
ler kanununu çıkartmııtı Ha- Kültür 8skanhi• ed'e~''t 
ber ald1iımıu göre, Bakım- ler için Jki tOrlO ııt-"~1 

1 1 d hıı•' i lık • önümüzdeki yı 8 1 O tipi p Anı a 
1
,., f 

1
, 

yerde yeni kuular açacak hr. Bu binalar. 1 

d h•"' Jı" ve bine yakın eğitmen ye aydınlık bir er• O" 4' 
tııtirecekttr. muallimin çahf1119utb'lı~1,, Gene geçen 8eneden rılı yatak oduı , 111 

111 
ılı 

nac tecrübe tle , dere proi· köy kurulu od••• 

ramında bazı defitllcllkler etmektedir. ' 

d 

tı 

t 
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H..~ıralar; 
Karanlık 
Gecenin 
Sesleri .. 
k Gece: her taraf zifiri bir 
llranlıkla CSrtü lQ. . Yal -

llıı "k ao teki yıldızlarla, açık 

Ptnçerelerden ııizen donuk 
ııya\ar var . 

C6zaöıQ görm üyor , ıes 
•lı 1'talz ta ılı ıahılln çıkık . 
ÇÖk(lk ka ldmmlı yolunun ba 

tındakı bana ayırd ıiı yuva 

~" aldiyorunı . Oa lgınım . 
1 
'1rrı öyle bir dalgan ki yan 

ıı 1iın kalbe doldurduju 
'cıl 

G Arın yeialertne kapılmıt 
) 'ÜYorum 

B .. 
d u t.tfirl karanlıkta elim · 
b' ufak bir elektrik feneri 
ile Yok .. 

d (Zaten günde onbeı yirmi 
ta ı '- Dip çıktığım bu yol 

ll('f•rnd ı a yer edinmlt adım· 
llr1QJ 
tlbı 1 muntazam ıündüz 

Atıyorum 

8 .\rkarnda ayak ıeııleri var. 
•n" •t I Yaklaııyor, bu ayak 

ı,' trı yaklaıtakça kulak· 
tırn 

it I 1 gönül okııyan dudak 
'trı d 1 J.i o duruyor . . 

0 
lılerımı bütün kudretiyle 

'eı t b-' ld tre bırakıyorum . Her 
da e gece miaafirllfinden 

~ıt~tn kuabanın 1ıenç kız -
c''1 diyorum 

lbı uyaularım yanlıt değil 
~ hakikatla baıbaıayım .. 

ı,, '"•tndan ıızılıp akıyor
lık' bll(if gülümıe ler karan· 

?.tı,~'Ct!fıin yıld ızlarına bile 
'V•t ' I> "' ıyor . 

'6ı . 
"ıı.ır aar haf jf eıiyor , yağ 

bı.ıı '''Pintıle rı yü7.lerde yer 
tt Uyorlı:en onlar önüme 

Çtıı, 1\ r gidiyorlar . 
d'kt\ıla.lcJarımda içli bir du

to, '" akan seı yer bulu

''•tı 8
1..1. ses öyle bir akıılı 

il kı hala kulaklanmda .. 
1 'illi lıj it rıt Karanlıkların Oğ 

Cnl'ld~Ytnalı . Hi ç durmaz . 
dttdı Uı Rece gezer içli bir 

Q 01•a aerek .. 
u c~ 

tıy, Utnlc karımnda lit -
ll ol 

tt lçl ınuetum .. t.:vet dertli 
lttt(l~Ydlrn . Hayat yo 'unun 

~~llb '••~ e li.. Gurbete gö · 
d.r d Gı Çocuk den ıl~cek ka 

Otıı, ' küçük bir canıydim . . 
dt ~:k Evet onlar demek 
dt haklıyim Karanlık 
~ ''Y 1 '''b 'arını bilemedığim 
~t h ' 111rı bu genç kızlan 
1
tr !1dc fiçten f u la idı 
il \Jno d ~ttdtk · rn en ııyrılap biraz 

ldı.ıı 1 •okağ.t sapıp kay · 
~ llr., 

~ ttt 
)'lı ~lrı onbiri : Sönük 

~,, kQ lndı l denilece k ka 

\,,"- ÇQk limbamın baıın · 
b 

~ \td'"' {}t oyll arını kendi kendi 
i ı.ı \ıYor • "Karanlıkların 
Q ~ · . 

t '1:1, 
' ~t'-'t tıecenin aözgöıü 
ttı ı k 

"I b aranlıiaoda çehre -
la~ ile " d tJı~ Kormedijlm 1 ta ılı 
•
1*1 ,,, aenç kızlarının ver 

ı1~1Qııtt~ · O kadar tatlı 
)otdtt kı rnütemAdi h~ce · 
~ tn .. 

d~ ı.ı iç 1 
tt il Çen coıkun anımda 

'-lından birlııi her 

4 MU 

Seddiçin 
Bugün ~e vazifesini yapıyor 

Franaanıo Alman budu 

dunda ııon ılstem iltıhl-lm· 
ları vardır Bu istihkamlar, 

betondan ve çelikten yapıl · 
mıttır . Toplera ve tayyare 

bombardımalarına hile mu • 
kavemet edecek kuvvettedir 
iiu iltihkamlar, Mftjıno hat 

h namı ile maruftur Fran 
aa bunu herhangi bir ilerle 

yifl önlemek için vücuda 

getlrmlttlr 

Çimde böyle bir tıtihkam 

var dar . O da herhanat bir 

iıtilayı önlemek için kurul 

muıtur Yalnız bunun inta 
tarihi 2500 ııene evveline 

çıkar. Bu istihkamın iırni 

de "SeddlçJn,. dlr. Fakat 

Jıtn garibine bakın ki 2500 

•ene evvel yap1lan bu mu· 

azzam ıed buıün de Ja· 
ponlaran ilerleyiıine karıı 

koymaktadır. Japon ilerle 

yif dalga11, bu ıeddin arka 
ıında yer alao Çfnlilere 
çarpmakta ve geri püıkür

tülmektedfr. 

Bir Fransız muharriri 
bunların mukayeıeıini ya 
parken fU ıözlerl ıöyiüyor: 

- Seddlçln , antikacılar 

için Maj ıno hattı!. . 

Fakat bu antikayı 

ye veya kollekıiyona 
mak için Japonlar 

uğraıauğa benz ı yor. 

müze 

l<0y 
hayli 

nanılsa yarım kalmıt ma 
18m el yazın. la dolmuf iıim 

ılı bir defterimi gösterir gi 

bi oldu .. 
Hemen °oou kaptım .. Üı

ti.i, altı aylık bir toz tabakası· 

yle arkadaı olmuı onları · 
baf if bfr sanmakla birbirin-

den a yırdım . O an kille 
mimi elimde görüyorum . 

" Karanlıkların O~lu ,, lı · 

mini be ni gecelerce coıturan 
dört ay hıçkırıklarımla et 

olup hayat yolunda ki çek 

lifim meıakkatlerimi bajrı 

na gömdülüm defterime 

veriyorum. 

Ne yazık kt aradan üç 

yıl geçliği halde o iımin 

bütün benl1ğlmi sanal! keli

menin kahramanını bileml · 
yorum .. Bılemedıkçe de ver 

diliniz ilimle fıuat bulup 
gözlerde güldükçe kulakla
rmı7. çmlıyor mu. Diyerek 
tatlı uhtlio o karanlık ge
ceıinin coımut dudaklarını 
hatırlıyor, gayri ihtiyari du

daklarıma oynatıyorum .. 

Karanlı kların Oğlu. hala 

· karanlıklarla baıbaıi'l hayat 
cienen k8.f irin izlerinde yol 

alırken: 

Siz gülü1or, coıuyor, 

onu hattrlıyormuıunuz di· 

TOltKDILI - o o as 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

1 - 15 Gün müddetle açık ekıiltmeye konulan 

Je Balıkeıir Bandırma ve Balı l<ea.lr - Biğadıç iltisak ıo· 

sa11 tratuvarları üzertne yapılacak b : tondur . 

2 - Keııf bedeli 4014 lira 40 kuruf , muvakkat temi -
natı 301 lira 8 kuruıtur. 

3 - Bu ite aıt keılfname ve evrak ıunlard1r: 
A - Eluıltme ıartnamest 

8 Fenni ıartnamc 
C Keılf cetveli 
O Mukavele örnefi 
H - Nafıa tıleri ıeraitl umumiyeti 
lıtiyen ler bu ketifname ve evrakı daimi e n <".ümen kale 

minde veya nafia müdürlüfüode görebilirler 
4 - İhale tarihi 2ti • Ajustos 937 tarihine rastlayan 

perıembe günü ıaat 15 de viliyet makamında teıekkül 

edecek encümen tarafmdan yapılacaktır . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için bu itlerle uğraıtığına 

dair nafıa müdOrlüğGnden laakal bir hafta evvel vesika 
alanlar girebilir 

6 - İ&tekliler yukarıda yazılı ıün ve saatte muvakkat 

teminatı malıandıiına yatardıklarına dair makbuz veya 

bcınka mektuplarile encümene müracaatları ilin olunur. 
4 - 1 - 316 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

1 - 1 5 Gün mliddetle açık el<1lltmeve konulan tı 

Balıkeıir - Handırma ve Balıkesir · Sındıraı ilt isak ıoıa 
11nda keıif ve ıartnameııı mucibince yapılacllk asfa ltaj itidir. 

2 Ketif bedeli 3500 lira , muvakkat teminatı 262 

lira 50 kuruıtur. 
3 - Bu iıe alt keıifoame ve evrak ıun !ardır= 

A Ekııltme ıartnameıi 

B Fenni ıartname 
C Keılf cetveli 
U Mukavele örneği 
H Naf la itleri ıeratti umumiyeıi 
lıtiyenler bu keııfname ve evrakı Daimi Encümen ka · 

leminde veya nafıa müdürlüğünde aörebtlirler . 
4 - İhale 26 Ağuıtos 937 tarihine rastlıyan per-

ıembe günü saat 15 de vi layet ma"amında müteıekkil 
encümen tıtrafmdan yapılftcaktır . 

5 -- Ekıiltmeye girebilmek için bu ıtbi itlerle ujraıtığı · 

na dair nafia müdürlüğünden li.akal lf kiz gün evvel ve· 

aika a lanlar girebil ı r . 

6 - lıtekttlP.r yukarıda yazılı gün ve saatte muvak · 

kat teminatları malıandığına yatırdıklarına dair makbuz 

veya banka mektuplarlle encümene müracaal\tları ilan 

olunur. 
4 1 - 315 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinıi Mevkiı Muhammen bedeli 
L. 

Dllkio Tevfikiye me 

ktebt altında 

300 

" " ,. I'!' 

anaıı 

300 
3o 

Muvakkat teminat 
L Kr. 
22 ~ o 

22 
2 

50 
25 

1 - İdarei huıuaıye akaratından yukörıda cı nsı , mevkiı , 
muhammen bedeli yazılı olan iki parça dükkan ile bir par· 
ça dükkan aruaa iki eylöl 937 tarihine raatlayan perıembe 
günü uat 15 de ıhAleıi icra kılınmak üz.ere 12 aiuıtoı 
937 tarihinden itibaren onbf!f gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmııtır. 

2 - - ihale Vilayet makamında müteıekkil Daimi En 

climen tarafından yapılacaktır. 

3 SAYFA: 

~lllflll l !I 1 111111111111 11 11111111111111111~ 

:: PERMUTİT Vff TER SOFTENER :: •• •• 
55 P 3 ıWodeli Su Filtresi ~! 
•• •• :: ., :: 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ... .. 
•• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•• •• 

•• •• •• •• • • •• .. . 
•• •• • • • • • • •• •• •• •• • • •• •• ... 
•• •• •• •• •• • • • • •• •• •• • • •• •• •• 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
.: .. 

:: Size tazyikli ve t azyik s ız musl uğu bulunan, depo 
•• :: çeıme ve tulumbadan içec ek, yıkanacak, yemek, pl· 

:: ıtrecek ve hatta çamaşır vıkıyacak tatlı su temin 

:: eder Her musluğa kabili t a t bikir. 
•• :: Suyunuzun lezzetini boze.calt hi ç bir kimyevi mad· 
:: de bulunm a z Bu c lh a zlfı r vasıtasl y le milyonlarca halk 
•• b •• ekl edi ği fııtrahate kavuşmuştur. Peı mutit laburatu· •• •• varının i htiraı olan hu ufacık cihazları lize lftı-•• 
:: ha rl a teklif ediyoruz E mniyet le alınız ismi size en 
:: büyük teminattır . Bize yazınız size posta tediyelt bir 
•• 
:: adet gönderelim . 
•• •• •• •• •• •• •• 

Muhltlnlzde b uluna n hernevi ııuyun kirecini ala · 

rıık içilir ta llı su haline lcoyar . Soday i evinizden ko· 
var, mide, böbre k , m esane, bağı rsak ve damar has· 

• • •• •• •• •• •• •• •• •• ... 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• • • • • •• •• •• •• 1 •• ta ık !arına karş ı sı hhatınızı koru r. ..,1 

•• •• 
•• Kum sancılarından rahatsız olupda hayah içtn •• •• •• 
:: avuç dolum para sarfıle da ~lardan kireçsiz menba :: 
•• •• •• suyu a ra yan la r a rtı k Amerikanın "Ne ,york ~ cehrinde •• .. ~ .. 
•• son mod el yen i icat edılen ve İslanbul GülhanHlnin •• •D aa 
: : sa yın k ı) met li doktorl arının uzun uzadiye yllptıkları :: 
•• •• •• tetkikat aa yeainde muvafık neticeler elde edild ı xıne •• 
•• IS •• 
:: dair verdikl t> rl rapor üz<>rlne l;iükQmetl Cumhurlyemi· :: 
:: z ln Türklye ye ithaline müsaade ettf~I ( PERMUTIT :: 
•• •• :: VA TER SOFTENER ) markah su flitrcııi ııayesfnde :: 
:: k ireçsiz, temiz ve berrak su fçmeğe ve hu sayede :: 
: : kum hastalıkla rı ıztırabmdan ve lnkıbazınden kur :: •• •• :: tu lmağa mu vaffak olacağın ız gibi vereceAlniz ıu pa. :: 

:: raları da CPblnizde kalmış olacaktır . :: 
:: Bu alet dakika d a b ir litre su tahlil ettiği gibi :: 
•• •• : • kahve değirmen i cesam e tlndedir . Bağ, bahçe ve te :: 
:: nezzühe giderken yanınızda taıınır ve yemek eıınHında :: 
:: tuluınba veyahut kuyular d an çı kardığınız tnze soğuk :: 
•• •• 
:: ıuyu flttreye koya rak yem ek esnaaında buz g ibi kireç - :: 
:: siz, temiz su lçmeğe muva ffak olursunuz. Ht>r keıeye :: 
•• 1 •• 
•• e .verişli fialı ( 15 } lirad ı r . Toptan alanlara lııkonto •• •• •• 

! 
E yapılır . Arzu edenler e re kla mlardan gönderiltr .Yezılan : 

_ mektuplara d erha l ceva p yazılır . : 

: Balıkesir l'llayell Umunı f Acentesi: Havranda = 
Ma ni{ aturarı Hüseyin Kahya Oğlll : 

1111111111111 11111111111111111111n1111111.I 

Balıkesir P. T. TP 
Müdürlüğünden: 

32l2 Sayılı Te lsiz kan unu mucibince Radyosu olanlar 

Merkez P . T T . Şefliğine müracaat la ruhaatneme alacak· 

lardır . A~ustos ııonuna ka dar ruhsa tname almıyanlar alır 
cezala ra çar ptırı l acak ve bu müdde t uzatılmıyacaktır. 

1 Ağustostan evvel almm•ş ruhsatnameler hükümıöz

dür . Yenlai ile değtıtlrılmesl l azımdtr. 

kadar ., 

dn ır Devlet Demiryolları Uç'iJnc{J 
3 - Iıteklller yukarıda yazılı gün ve ıaate 

muvakkat teminatlarını malıand•Aına yatırdıklaıına 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte encümene 

racaatları ilin olunur. 1 - 4 ~~2 ~ İşlet ıe Müdürlüğünden: ------
Vilayet Daimi Encümeninden: 1 

1 - ldarei huııuıJye akaratınm Umurbey mahallesinde j 
Maarif mafazaları denmekle maruf mağer.alerdan 7 1 ·S 
numarala mağaza 26· Aiuıtoı 937 tarihinde lhaleıt icra 

kılınmak üzere 9 · Ağuıtos 937 tarihinden itibaren bir ıene 

ltk icara açık artırmaya konmuıtur 
2 - Bu mağazanın muhammem bedelt icarı 30 lira , 

muvakkat temtnah 225 kuruıtur . İhale Vtliyet makamın · 
da müteıekkil daimi encGmen tarafından yap: lacaktır . 

Muhamm en bedeli ile va11fı R fağı da yazılı Kütahya tı · 
t asyonunda l< ain a rd iye bin aı 26 a ~ustoı 937 perıembe 
günü saat 15 d e bir &ene m üddetle açık arttnma usulile 

Balıkeıirde 3 ü ncü ııletme binasında kiraya verilecektir . 

Bu lfe g irme k iallyenlerin 9 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun t a y in ettiği vesikalarla kanunun 

4 üncü maddesi mu cib ince ite glrmeğe manli kanuni bu
lunmadığına daır beyannnme ile ayni gün ve saate kadar 

komisyon reisliğ ine mftracaatları lazımdır. 

3 - lııteklilerln yukarıda yazılı ınn ve lllatte muYakkat ya 

teminatlarını malıandıjma yatırdıkların& daır makbuz ve 

Bu ite a it ıartname lıletme MOdürlüiünde \'e Kütah

lstasyon Şefliğinde parasız daAıtılır 
Cinai Senelik muha m men bedeli 

ya banka mektuplarlle encOmen~ mOracaatlar1 tlln olunur A rd l e B inası 120 Lıra 

~ - 1 - 319 4 - 1 • 317 



SAFYA 4 TÜRKDILl 

:•~!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~~~~" mum 
TÜRK DİLi mı • 

: Sağlığını Korumak 1 tiye Pazartesinden başka her 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 

Sayın Halkımıza: 
Yılhğı: 800 Kurut 

Altı Ayhiı:400 .. 
Sayısı: 3 

Günü geçmıf sayılar 25 
kuruştur . 

ADRES: 
BALIKESiR rURKDİLİ 

"- --:-~-:;;:;"lN:::;_;;:;;::;.: _____ rl 

Kıralık Ev 

Şıfa haua
ffil ları her taraf· 

la ün ıalmıı 

ffi] olan meşhur 

Balıkesir (DAG 
ffil ILICASI) iıle· ' 

Defterdarlıktan: 
Manyas aölü civarındaki tuzlama binan dahıl olmak , 

üzere Manyas gölünün otuz üç bın lira bedeli rr uharr ne 

neli aaydiye resmi ve avlemak hnlcln haziran 937 tarihin- ~ 

den itibaren 3 sene muddetlf'I açık artırma ıuretile müza· lt.I 
yed eye konulmuıtur. 

3(J 8 937 Paznrteal günü saat J 5 de ihalesi yapılacak-

hr. 11 
Muvakkat teminatı bedeli muhammenin ) üzde 7 bu ~ 

çuktur Ta. ip olanların Bandırma maliyeaınde müteıekkll 11 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur ~ 

3 - 1 343 it. 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demi. ve H1rdavatçı 
Hasan Cuma/J 

--------------------,~~ .. 

Belediye Riyasetinden: 
Ua~çetme ve Sütlücede toplanan gübreler on beş gün 

açık artırma ile satılacaktır Gübrenin tek arabası 5 ve 
çift arabası için 10 kuruı kıymet takdir edılmittir. 

İhalesi 1 O 9 937 cuma günü sarıl 16 da Belediye encü 

meninde yapılacaktır Taltplf rın müracaatlara ilan olunur. 

4 - J 344 

Belediye Riyasetinden: 
Temizlık amelesi için numunesine göre 42 kat elbl e 

yaptırılacaktır İhalt"si 8 9 937 çarısmba günii nat 16 da 

Beıediye encümenine yapılmak üzue llçık eksıltmeye çı· 

karılmııtır lıteklılerın belt:diyeye müracnatları ılan olunur. 

4 - ] 343 

24 ACUSTOS 937 

S A T 1 Ş O E P O S lJ ,uftl 
Memduh Özinan ve flhmet ~uf11 18ıo 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırkefl OD 

Tünel caddesi 83 İstanbul 

lyesı 

UALIKl:.'S/R .4Cl~N1'ESI 
SAB{{I SARF AKLARl. I 

Çıkarım (;Pnel Dırektörü: 

Basımyerl : İl 8aaımevi ---


