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1 lngilterenin Çin Büy~k Elçisi Oto· 

mobille Nan kinden Şanghaya Gider
ken Vuruldu 
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Esrarengiz Ve Mechul Tahtelbahir Hadisesi Uzerine: 

Lı. ' • f. Bir Evladını Kaybeden 

cıükiimetimiz Ankaradakı Se ır· İnör ü Ailesi Taziyet-
1 ere iki Nota Tebliğ Etti .. le i i Sunuyor .. 

Boğazlar Mukavelesinin Ve 
Kaidelerinin ihlaline Meyda 

Hukukudüv 1 
Verilmiyecek .. 

!9rk Makamlannın Derhal Teslim Edilmesi Talebine lttibağ Olunmadığı Takdirde: 

HA EDECEGIZ • • 
Hariciye Vekaletimi:z, Boğazların İçinde Böyle Bir Geminin 
\lacudu Tahakkuk Ettiği Taktirde Lci:zımgelen Tedbirleri 
Oah.a Ş i m d i de n Aldığını Bütün Sefirlere 8 i l d i r d; .. 
b\ ~lılcara, 26 \A .A ) - lı 

"tol · -... Remllerinin torpillen ... , 
'-'I 'e bir denizaltı ge 

•lrıı \I._ il Marmt1raya ghmlt 
Gte '••tadan füphe edilmeıf 
~-~ltıe Hariciye Vekaleti 

-- Japon harbi ile alakadar 
olduğu ıöyJeniyor 

Baıvekll hafta sonunda 
Yal Morala giderek kral 
tarafından kabul edilecek 
ve umumi vazıyet!, bir ra
porla krala bildirecektir 

Vufat eden zavallı uencin cenazesi Heybeliadada göz
yaşlan ırasın~a ~aldınldı 

Ankara, 26 (A.A.) - Bir 
ev1adını kaybeden İnönü 
ailealle valtdeıl ve kardeıle
rt Temelli afleıf, lütüfkir ta-

zlyetleriyle acılarını payla 
ıan dostlarına Anadolu Ajan-

ı 
sile teıekkür ve minnetle
rini ıunarlar . 

** Raıbakanımız ismet İnö· 
nünün küçük kardetl Ha) ri 
Temellinin H ~ybelladada 
yaptığı bir deniz banyoıu 

eınaaında fenalık ıeçirerek 

kalp ıekteıinden vefat etti· 
ğtnl dün tee111ürle yazmııtık. 

Çam lim•naoda orOn de · 
nlze giren zavallı gencin 

banyoyu müteakip geçirdiği 
buhran ft-ıerine derhal ken· 
diıi tedbvi olmak üzere ya-
" .-. ":-',. /: . - ' . 

kın olan ıanatoryoma kaldı · 
rılmııtar Bu sırada müe11ıf 

hadiseyi haber alan Baıba · 

kanımız had heden 
haberdar olmuı ve hemen 
ıenatoryoma ıııtmltlir. Fakat 
hasta bu sırada ölmüı bu
lunu yordu Baıbakanımıza, 

ailesine bu acıklı kayıptan 
dolayı taztyetlerimlzl ıunar, 
tee11ürl~rlnl paylaıırız. 

lat.mbul, 26 (Huıuı1) -
Hayri Temellinin cenazeal 
bugün HeybeUadada kaldı

rıl mııtır. Cıenazede; A tatOr· 
liün batyaverl, Vekiller, Ma
raıal Fevzi Çakmak, latan · 
bulda bulunan ıaylavlar, 
askeri rical hazar bulunm 
uılardır 

Atatürk, Vekiller bir çok 
zevant çelenk göndermlı· 

lerdJr. 
.• : ' .. -~ :...,~ ~- ..... ··.~ '' ''•dairi ecnel: i sefırlere 

~Ole tevdi etU ve liiı.ım· z===============================================-========ıı========-====--

~, 
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ledbırlerın a lındığıtıı 

~- 0hzların içinde bir ya · 
'cı 

~G df'nizaltı gemisinin 
tıad 

~'de ll tahakkuk ettıği tak-
~'-t Cumhuriyet askeri 

'eli ._11 erinin gerek beynel 
•I B 

llt~ Oia:ı.lar mukavele 
.. '•ita• k h ''I ~ ı ve gere ukukudü· 
••11. 'idelerinl ihlal eden bu 

"qlQI 
-.,,, il derba 1 teıllm olun · 
~ Qı lalep etmelerinin da· 

l~:ltrıdıden mukarrer bu 

~"al lunu ve Türk ma 
lttıb,''•nın talebine derhal 
tte"ı 1 edUmedıği tak tirde 

~l 1
"

111 cebren tevkif ve 

'~"''lı lnıba ediJmeai es 
''' 'tıd, tevessül edilmeıi 
1~. ''-''edıldiflnl blldirmlı -
l 
~dta. 26 (A.A.) - in· 

lrakya 
~~ırra~riiida ~ulunan 
ı ~1.!Yeller gidiyor 
t'~~" b.._t, 26 t A A . ) 
~ bl!lllrırnanavralarında ha 
~~eti h an dost ve nıüttef ık 
~ ~e> eYetlerden Yugoslav 
ll~tı:erı heyetleri memle· 

e dönmüılerdir . 
~ ........ 6 ..., __ 

l 0rrıanyada 
•ı~lıclf Ôıanavralara 

~ ~~~11Dnıiyeı veriliyor 
't lova 6 'I ~t~ı · 2 ( A. A. ) 

•·'" b11.er, eylülde Y"Pılacak 
~~ "'Y"'k •-._tlll, ll Homaoya ma· 
"' ''rıd L 't. ı S a ehlstan Ma-

'\\'u lllltgly ile Fran11z 
\'l ~ 8aıkumandanı Ge-

'~ı, "rnelının hazar bulu 
~ tı111 b 1 \~ 'tbu 1 dirmektedir. 

Roğa:lıır .llııkauclı si ılf 11cibi11ce. l lerlıirlıi Mudajcw Hak
kım Kaıawlı!Jlfm: Çanakkale Ho,<ia=ltldan /Jir Görünüş 

gıltere, Akdenizde ticaret ge 1 
milerinin uğramakta olduk 
ları taarruzlsrın artma ı ı 

dolayısile İngiliz 
ticaret m Ü n a k a l a t ı n ı 

himaye maksadıyle garbi 
Akdenlzde en az bir torpito 

muhribi filosile daha a~ır 

iki harp gemisinin bulun 
ma11nı derplf etmiıtir. 

Londra, 26 1 Radyo J -

lngiltere Baıbakanı B Ne 
vil Çemberlayn, bugün öğ 

leden evvel Hariciye Neza 
relin.le Hariciye Nazırı 8 . 
Eden ve muavini Lord Ha 
Jif akı ile uzun bir mülakat 

yapmııtır. Bu mülakat, iki 
buçuk saat devam ettikten 
s~nra öele üzeri üç devlet 

adamı tekrar buluımuı ve 
konuımalarına devam eyle· 
mittir. Bu mülakatın, Ak · 

denizde seyrüsefer eden ln· 
giliz postR gemilnintn rm· 
niyet ve selameti ve Çın 

lngil ere in Çin 
Vurdular 

efirin i 
• • 

-r-- - -

Sefir Otomobille Giderken Ta 
yareden Atılan Bir Kurşunla 

Yaralandı 
Londra, 26 ( A A. ) -

Uzak Şarkta ki hadiselere 
dair alınan haberlere göre 

Japonların otuz harp gemi · 
sinin himayesınde W ozinge 
teıebbüs ettikleri ılırRç ha 

reketı akim kalmıı ve ka 
raya çıkan Japon ukeılerı 

imha edilmlştır 

Japon torpito muhrib ı 

yakılmış bir diğeri d e harp 

edemivect-k bir hale ge 
tlrılmitlir. 

Ş ı ma!i Çfnde Japon kı · 

ler ve Tehahur eyaletine 
varnııt İıudır . 

Şanghay cepheıiode ya 
kında mühim muharebeler 
vukuu beklenmektedir. 

İngllterenın Çın büyük 
elçisı Nnnkindeo Şanghaya 
otornobı.le gelirken bir taya· 

reden atılan kurşunla ya 
ra la nınıştır . Bu hadise ln-
gılterede fevkalade hiddet 

ve as biyel uyandırmışhr 

ttı h~t _ bu iki ziyarete 
'lf Juk bir ehemmi· taatı ileri harel<atına devam 

'di1orlar. ederek Çm Seddinl aeçmtı-

Londra, 26 (A A) ~ ln
gıltere Şanghaydaki lngilız · 
lerin hayatı ve lngilız me 
naflioln bimayeıl için icap 

Filis inde ir Belediye 
R e i i ö 1 d ü r ü 1 d ü .. 

Mussolini 
Hitlerle görüşmek üzere 

Berline mi gidecek 1 Cinayet Muhtelif Anasır Üze
rinde Büyük Heyecan Uyandırdı 

Londra, 26 (A.A.) fi 
Uıtınde yerli A n ı 1 l i k a n 
cemaıı h ve Birljlye beledi 
ye reisi öldürülmOt ve bu 

cinayet muhtelif anaaır 

üzerinde bOyük bir heye · 
can uyandırmııtır. 

Kudü , 26 (A.A I - Ha · 
lihazarda gerek KudOste ve 
gerek C'!oevrede Filistin 

hakkındaki Arap ve Yahu
di tez lerini telif için mesai 

aarfedilmektedir. İbrani Onı 
versitesinden bir grup, Si · 

yoolst olmıyan Yahudiler 
namına bir it ı laf umini ara 

sveç 
Hariciye nazın Varşovaya 

gitti 
Varfova, 26 (A .A) İsveç 

hariciye nazırı B Sandler 
resmi bir ziyarette bulunmak 
üı.ere V arıove ya gelmittir. 

ispanya asilerinin ~ir mu
vaff a~ıyeti 

Paris , 26 (A.A .) - lspan· 
yada aai kuvvetler Sanduı · 
dare girmişlerdir 

eden bütüı\ tedbirlerin alın 
masana karar vermiıtir . 

Şanghay lngil zlerden tah · 
lh e edilmivecektir ŞE"hirln 

mulıasemet mıntakaaı dı

şında bırakılmasına iarar 
edilecektir. 

maktadır. Bu ıttlif, muha
ceretin tahdidi •e çifte mil. 
li bir hflln1met teıktli eıa· 

ıına ir.tinad edecektir. Üni 

venite ıefı profesör Maa· 
netin m\italeası, Fılistlnin 

tak&imi ıeklindeki hal sure

ti yerine Arapların ltlira -
kile bir yuvarlak maaa iti

lafı ikam~ etmektedır. Arap 

la r bu tttlif ın prensiplerini 
reddetmeğe mOtemayildirler 

M. Magnetin Siyonist ekıe 
riyetinin kuvvetli bir mu · 

halefeline maruz kalacağı 
söylenmektedir 

Atatürk ün 

-
8 MUSSOL1Ni 

Londra, 26 (A.A.) - Ber 
linde siyasi mehafılde Mu 
ıollninlo bit leri ziyaret ed
eceği ihtimalinden bahıedil 

mektedir. 

Kimler mutemet ola~ilecek 
Zonguldag..,8 ayal. bastıg"'ı Belediye reisleri, belediye 

1\ • encümen azaları, belediye 

mn yıl dönümü ~utlulan~ı 1 muhaaebecılerl ve heaap İf. 
lerl direktörleri ile vilayet 

Ankara, 26 (A.A.) - Zon husuıi muhasebe direktör 
guldaklılar Atatürkün Zon memurlarının kanunen nak · 
guldağa ayak bastığı günün 

te vazıülyed olmıyacaklar · 
altıncı yıldönümQ olan bu ından mutemet aıfatı ile pa
gün co§kun heyecan tezah 

ra almaları Dahiliye Veki· 
hürler ile =ı~mıılardır leline~ menedihnlttlr. 

Moğolistan1 
Devlet demiıyolları yani 

Hari~iye naz.rt Mos~ova 
yo'unda öldü 

Moskova, 26 (A.A.) 
Moskovaya gıtmekte olan 
Moğoliıtanın har biye na 
zırı trende ani olarak öl 
mütlür. 

vağonlar ahyor 
Devlet Demiryolları yeni

den otuz kömür vağonu; on 
iki rıoğuk hava vafonu; on 
yük furgonu; bet otoray ro 
moıkörü almağa karar ver · 
mittir . Bunlar için ıarfedile· 
ceği tahmin E"dilen para bet 
yüz bin liradır. 
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Memleketimize Gele- ı " 
cekYabancıla d Ne-

• 

1 er Aranacak? .. 
Yıbancllann memleketımize giriş ve çıkışlau, ikamet 

va seyahat!anna dair o1an kanun bir eylülde 
tatbik mevkiine girecektir 

Kamulaym son toplantı 
llnda kabul edilen, uyaban
cılarm TOrktyeye ıirit ve 
çıkıtları, ikamet ve ıeyahat
ları., hakkındaki kanun ön· 
ümüzdekl ay batından itiba 
ren yürQr lüğe girecektir. 

İç bakanlığı çok mühim 
esatlar ihtiva eden bu kanu· 
nun hükümlerini açıkça an· 
latan ve yabancılara yapı 

lacak kanuni muameleler 
hakkında muf a11al bir izah 
name hazırlamııtlr. Vilayet· 
lere teblli olunan bu izah 
nameye ıöre yabancılara 

tatbik olunacak muameleler 
ıunlardan ibarettir: 

TOrklye cumhuriyeti kon . 
ıoloılarına p&1aportunu vize 
ettirerek Türklyeye gelen 
yabancılar ikametleri müd 
deline ı&re 5 veya 2 lira 
vize harcı öderler. ikamet 
lerl ıayrl muayyen Ulccar 
lara kolaylık göıtert l ır. Dıp· 

lomattk puaportlar için lı

tiınal hükümler vardır. 

Poliı kontrolOnil kolaylat· 
tırmak için puaportlara bi
rer fit raptolunmuıtur Ya · 
hancılar bunları fotoiraflı 

olarak doldururlar ve hudu 
da ıtrlnce puaportla birlik· 
te pollıe verirler 

Vizesiz ve kontrol f ltılz 
memlekete ıeleolerden ıiip 

he edtlmedlil takdirde hu
dud poltıleri muvakkat fit· 
lerl tanzim ederler. 

Moıterek p&1aportlarla 
ıelenler de vize yapmak 
mecburiyetindedirler. Bunlar 
her ıabaa ayrı ayrı defıl, 
mOıterek ftılerle itlerini gö· 
rfü ler. 

Kimlt.r 
giremezler : 

memleketi mide 

kederek geçlnmeği meslek 
edinenler, hükumetten mQ 
saade almadan menıei mem· 
leketlerfne b ir daha dönme 
mek fikriyle ve Türkiyeye ' 
göçetmek niyetiyle gelenler 
Türklyeye gıremezl er . Türkl· 
yeye ıırmiı de elaalar tebid 
olunurlar 

Turklyede ikamet: 
Her yabancı ılk geceyi 

ıeçlrdiil yerde 24 saat için· 
de yakın poliı veya jandar· 
ma karakoluo,,a bizzat ve)'a 
kaldıkları müe11eıe vaeıta

ılyle bt-yanname ile müra · 
caat edeceklerdir Bu vazı · 

yet yabancıya 15 aüolük ıe· 
yabat ve ikamet hakkı ver· 
mektedir. Müıterek pua · 
portlulara mahıuı " turiıt 

beyannameleri., pollı kara 
kollarında 15 kuruı muka· 
bıiinde 1atalmaktadı r. 

On bet günden fazla ka 
lacaklar için ikamet tezke 
reıi almak mecburiyeti var· 
dar. Bunlar iki aylık ve bir 
ıeneltktir. 8 ir ı nciıi 3, iktn 
clıi beı lıradır. Bu tezkere 
lere ı,. güç ıahibi olmıyan 
aile efradı da yazılacaktır. 

Vaziyetlerinde delitıkltk ol
an yabancılar 24 ıaat lçlo · 

de keyf ıyeti beyanname ve· 
rdiklerf yere bildireceklerdir. 

Gayri menkul: 
Ecnebiler kanun ve nizam 

dahihnde ve mütekabiliyet 
tartı ile Türklyenın kendile· 
rine memnu olmayan ve be
lediye teıkilatı bulunan her 
yerinde gayri menkul ı bibi 
olabilirler. Belediye teıkllatı 
olmayan köylerde ecnebiler 
mülk ıahıbı olamazlar. Ec
nebiler ikamet tezkeresi al 
dıktan ıonra ilk verdıklerl 

beyannameye göre mOlklyet 
huıuıunda huıule gelecek 
delltikliklert de üç gun zar · 
fanda en yakın poli! ve bu· 
lunmadıtı takdirde jandar
ma karakoluna bi l dtrmeğe 

ve yeni birer beyanname 
doldurarak imza elmeğe 

mecburdurlar . 

Altcı radyo cihaz/an : 
Hükumetçe tayin o lunan 

askeri mıntaka lar haricinde 
ecnebilerin alıcı radyo cih· 
azlaranı kullanmaları vatan· 
daılara tatbik olunandan 
ayrı bir muameleye tlbi 
deflldir Ecnebilerin aıkeri 

m•ntakalarda bu cihazları 

kullanabilmeleri Dahiliye 
Vekaletinden alacaklara mü · 
ıaadeye tabtdır Vilayet em 
niyet makamları vaaıtaelyle 

yapılacak bu müracaatlara 
verilecek mOıaid cevaplar 
ıartına müatenid olur. 

Seyahat: 

Po ise 
Hakaret mad~esinden dün 

mah~ôm oldu 
Kayabey ma.hallesinden 

kahveci Ali ojlu Mebmedln, 
serhoı bir halde Halkevl ile 
Şehir kulübü arasında yap· 
tıiı uygunıur:. harekete ma 
nl otmak tstlyen polis Edi · 
be h akarette ve tecavüzde 
bultınduğuou dünkii sayı 

mızda yazm1otık . 
Meıhut suçlar kanununa 

aöre yapılan muhakemesi 
neticeıtnde Mehmedin haka 
ret· ve tecavQzü aabit görül 
düğiinden iki ay dört gün 
hapıe ve 30 lira para ceza 
ıma, ayrıca da 14 lira m1ııh · 
keme masrafını ödemefe 
mahküm edilmiıttr. 

Suçlu mahkemeyi müte· 
akip tevkif edılmııttr . 

Bir doktorun tayini 
İıtanbul Eminönü beledi· 

ye ıube doktorluğuna tayin 
edilen Dursunbey hOkCimet 
doktoru Memduh Turkay 
yeni vazifes'ne gltmlttlr. 

gidenler hareket ve muva 
salat noktalarında zabıtaya 

maldmet vermek mecburi
yetindedirler . 

Türk/yeden: 
Turlıtler, 15 günden fazla 

kalmayanlar hiçbir muame 
leye tabi olmadan mem1e· 
keti terkedebıltrler. ikamet 

tezkereıi alanla r emniyet 
makamlarına müracaata ve 
tezkerelerini bırakmağa mec 
burdurlu. Kanunda tel<rar 
geri dönecekler lçin de hü 
kümler vardır 

lıtlsnalar: 
Yabancı aıker ve ıivil me 

murlarla, talebe ve yoksul · 
lar, hükumetçe gösterilecek 
lüzum ve alınacak karar üz 
e rine Balkan konferanıma , 

Balkan haftalarına ittlrak 
edecek Balkan devletleri te · 
baa11 ve diğer beynelmilel 
konferanı ve konırelere tı · 
tlrak için Türkiyeye gelecek 
veya 16rkiyeden geçecek 
murahhaslar, lıükdmetçe ah· 
nacak karar üzerine Türkt· 
yede kurulacak ıergi, pana 
yırlarla yapı lacak tenlikler· 
den ve mevcud bımyo, ha · ı 

va . tebdili iıtaıyonlarından 

istifade etmek üz.ere gele 
cekler ve gazete ve aj.anı 
muhabiri mütekabiliyet oar 
tiyle vize harcı ödemezler. 

Konferulara, beynelmilel 
sergilere ve kongrelere, milli 

bayr&m ve spor ıeoliklerlne 
l9tlrak maksadt1le Türldyeye 
gelen yabancılar iki aylık 

ikamet tezkereıi almazlar 
Talebe ıııfatı ile TOrk me 

kteplerlndc okumak veya 
11rf bir makamın tavsiyesi 
üzerine ılmi arattırma ve 
çalıımalarda bulunmak mak· 

Muntazam paaaportlu ol
ıalar da, dilenciler, ıeueri

ler, deltltt< ve bulaıık haı· 
talık ile mal6l olanlar, bir 
c6rüm dolayıılyle •l•r cf"za. 
J& mab~QQl olmuı bulunan· 

lar, yanlarında, Türkiyede 
15 ıün kalıp tekrar gitme 
lerlne yettıecek kadar para 
bulunmıyanlar, Türkiyede 
kendilerini maddeten hıma· 
ye edecek yakın akrabaları 
bulundu~unu veya Türktye
de yabancılara kanunla me· 
oedllmtı olan itlerden biri· 
nl tutmıyacaklarını lsbat 
edemtyenler, tranıit olarak 
Türkiyeden seçmek için ıel 
dikleri halde yanlarında ka· 
fi para veya vaaıtaları olmı · 

yanlar ile gidecekleri mem · 
leketler için vlzeıl bulunmı· 
ya olar, Türldyeden 11nırdıtı 

edllmtı olup da avdetlerlne 
izin verJlmeinit bulunanlar, 
herhanal bir tekilde Türk 
vatandaılaiını kaybetmit ol· 
up da ıeri dönmelerine mü
ıaade edilmlyenler, T6rktye 
cumhuriyetinin menlyetlnt 
veya umumi nlzamanı boz 
mak veya bozmak lıtiyenle 
re yardım etmek makaadly · 
le ıeldıklerl aezllenler, fa . 
htıelerle kadınları fuhuıa &ev· 

Yabancılar memnu mınta 
kalarda ıeyahat edemezler. 
Bununla beraber muayyen 
tranıll yollarından izin al · 
mağa hacet olmakaızın ge 
çebilirler. Buralarda fotoğ 

raf, resim ve kroki alınma· 

ıı mededtlmtıttr. 

sadiyle gelenlerle yabancı 

1 mütehau1&ların ikamet tez · 

Bir vi1ayetten dtier vıla 
yete, bir kazadan dlierıne 

kereıt parasız verilecektır . 

Kanunun merlyet mevkii
ne gireceği 1 eylul tarihin 
den önce ikamet tezkereaı 

almıı olanlar vilayet emnl 
yet makamların/\ müracaat 
edeceklerdir. 

A L 
., .n .- - . l"' • !)t• J 
..... . - .. ~ !- .-.r. ·"'·-..kT ...... 

) 
İki Bayram içi Yapıla Or aokul 

Ha ırlıkla • • O~ ret menliği imtihanmın 
neticesi 3 O Ağustos ve 6 [y,ôl bu yıl her y ılkinden daha 

büyük tezahüratla kutlulanacak 
Kültür Bııkanlıfı tarafın · 

dan ilkokul öğretmenlerJadeJl 
ortaokul oğretmenl olıo•" 
tattyenler e.ruında bir ıoO· 
ıabaka imtihana açılmıttı 

Orduevi aoOne bir tak 30 Aiuılos zaferJnln 16 
net yıl dönümü bu yıl Dum· 
lupın rdakl Meçhul Aıkerin 
abidesi önünde büyQk teza . 
hüratla kutlulanacaktır. 

1 
kurulmai da batlanmııtır. 
Ogün bütün şeh ir bayrak· 
larta donatılacak ve Cumhu· 

Bu merasime bir çok vi . 
layetlerden heyetler ve atlı 
lar ittlrak edecektir. Bu ara· 
da vilayetimizden de Bele 

diye Reisi Naci Kodanaz, 
Halkevi ve Parti adına Sa. 
dık Deniz, Umumi Meclis adı 
na da Ali Reıadıo ve ayrıca 
15 atlının ittirak ettirilme
leri ko.rarlaıtırılmııtır . 

$e~rimizde 30 Ağustos 
hazuhklın 

Büyük zaferin yıl dönü 
münüo ıehr imlT.de de parlak 
tezahürat:a kutlulanmuı 

için hl'lzırlıklar yaplİmakta· 

dır Buna alt proğram ha 
zırlanmak üzeredir. 

Söferler 
fazla yü~ va yo~u ahrlarse 

cezalandınlacaklar 
Bazı otobüı ve kamyon· 

Jarın gerek ehtr içinde ve 

gerelne tehir dıtında töfer 
mahalline ve dijer kmmla 

rma fazla yolcu veya yük 
aldıkları ılSrüldüjünden her 

hanal bir tehlikeye sebebiyet 
vermemek için vilayet ma· 

kamı tarafındın bu huıuıta 
pek yerinde olarak poliıe 

ve jendarmay" bir tamim 
göoderilmiotir . 

Haddinden fazla yük alan 
bu gibi ıöferler cezaya çar· 
ptırılacaklardar . 

Sa at 
Okuluna gireca~lerin imli· 

ham ~ugün yapılacak 
Edirne bölıe ııtnat ve 

Ankara İn§aat Uıta okuluna 

talebe namzedi kaydı d6n 

sona ermlıtlr. 

Bu okullara ıirmek üzere 

vilayet ilk okut mezunların 

dan 66 talebe kaydedllmft 

tir. Bu talebelerin bugün sa· 

at dokuzda Gazi ilkokulun 

da Türkçe, heıap h ndese, 

etye ve resim derslerinden 

imtihanları yapılacaktır. 

~ocu~ Eafruame Kurumu 
Bas~anlığmdan: 1 

30 Ajustoı z~f er Bayra 

mında ıünnetlerl yapılacak 

olan yavruların 28 8 937 ta· 

rıhine raathyan cumarteıi 

günü saat 9 dn. G ztokulun

da bulunm tarı rica olunur. 

riyet alanında büyük me . 
ratim yapılacak, nutuklar 

söylenecek, bunu ukerln ge · 

Tahrir i imtihanda kat 
,. . 

naoların 17 ağuıto&ta }.rı • 
karada Gazi Terbiye Eo•l:
tü ünde- imtihanları y•P' 

mıttı. 1 çltreımi tak ip edec~ktir . Vilayetimiz. öğretau~oıer 
11' 

ara.anda bu imtihana gire 

6 E~fOI hazırh~lan 
Kurtuluıumuzun on betin · 

ci yılma teıadüf eden 6 Ey 
lül için de Parti ve Belediye 
ıenlt hazırlıklar yapmakta· 
dar. 

Bu maksatla Partide Par· 
ti ocak heyetleri, kaza ida
re heyeti ve 6 Eyhll komi· 
teıl sık ıık toplantılar ya · 
parak yapılacak itleri ıö 
rOı mektedlrler . 

Kurtuluı bayramımız bu yıl 
diğer ıenelerden daha canla 
olarak kutlulanacaktır. 

ferden ıunlo.r, Gazi Terblfe 

Enıtıtüı6nde birer ıeoe ok; 
mak suretiyle ortaokul 6 ~ 
retmenl olabılmek bakk1

" 

kazanmıılardır. 
0 

Türkçe: ılk öğretlıtl IJ1 G 
f ettlılerinden Zeki 011' h' 
Konakpınar öiretmenl Ve 
bt Evlnç.. 101 

Tarih çoirafya: 6 EY 
11 

öiretmeni Nezihe, Ha"'ı' 
~iretmenlerinden NQıbe0;. 

Riyaziye: 6 Evlulden 

ban . caıl 
Fenbilglıi: Merkeı. 

öfretmenlerlnden lrf•.!,,/ 

Antrepolojik Tetkikat 
Türk ırkının hususiyatlaITaUında sekiz Uyünı~ı~ı 

bin nüfus üzerinde tetkikler y2pd~ı biti 

Sıhhat Veklletl tarafın · çevreılnde aektz köyde 01ıı 
d l ._ t ' b b"l "f ·· · d T" k ırk• an mem ease ın azı o ge nu uı uzeran e ur .,p 
lerlnde antrepolojlk tetkikat huıuıiyetleri etrafınd• )ıı>lf' 
yapmala memur edilen Dok· tıkları tetkikat ıoo• er 

tor Fikret Hekimoğlunuo tir. r~' 
rlyuetlndeki tabliye ve coğ Heyet diier mıntak•1~e~ 
raf ya öiretmenlerioden mü· da tetkiklerine devaıtl e\,ıır 
teıekkil 11hhat ekibi vilayet üzere Çanakkaleye ııt 111 

Dayak 1 Çirkin 

A tmıs1ar, sonra da koyun
a lan ıhp gitmişler 
Çajıım Gövemçepnl kö 

yünden fıma i l oğlu llyat 
koyunlaranı otlatmak üzere 

Oku( köyü hududuna ıtt 

mıttlr Evvelki gece yan11 
yanına bu kö1den Hayrul 

lah oilu Mehmet Ali ile 
tanımadığı di~er biri ıelmiı 
ve anaızın üzerine h6cum 
etmiılerdlr. llyas ikı kitinin 
tecavüzü karı11ında hfr 
den bire neye uğradığını bile · 
memi~ ve bir ' hayli dayak ye· 
mittir. N1hayet iki eli sopalı 
adam sürüden bir kaç ko· 
yun da alarak oradan kaç
mıtlardır. 

Jandarma a yapılan tika· 
yet üzerine tahkikata bat· 
lanmıtlır 

Ve Uygunsıt1 
Bir Hareket''de 

le' 
Bazl klmıelerlo k61 11, 

dolaıarak Hava Kururıı" tltf1 

mına, hiç bir ıallh1~' ıoP 
olmadıiı halde mah•ıJ 
ladıkları anlaıılmıetır· ıı ı>f 

Bu gibi kimıelerlJ1ı b .,,,~ı 
gunıuz. hareketlerf oe 1,r'' 
olmak için alikad&r 
tedbtrler alınmııt1r . tıf1 

,,,11 1 
Böyle yaptıkları k80ıJl1 

!anlar hakkında ,eı'' 
muamele yapılarak 
landırılacaklardır· .. --
Tifo 
Aşısı .. ilı~ 

k tar• c 
Çıkan tifo va a de ı;0e I· 

rine muhtelif ıeo>tlt'1 fi b' 
1 

buri aııya tabi tutu"' ıtı'"' 
ka dünden ~ttbareJ1 ,,tıt 
aoı tatbikine baılaı>I!' 

=========-========z==========:.:;:=========: 

K ma İle Kavga 
Ayni köyden iki kişi lrisıda çıkan kavoa~ı 

~iri 8ğlr yaralan~ı ıe,,,,e ~: 
8ürhaniyeyc üç aaat ka kararak K&dirin ii rtı•"' ~-

dar meıafede bulunan Aia cum etmlf ve hl'• <J''' 
cık köyünden Hasan oflu teaddıt yerlerındeı> 4, 

Hüseyin ıle ayni köyden mıftlr. ,;ır ,~ 
Mehmr.t o~lu Kadir arasın- Kadirın yaraları (ıl.'ıı' 
da kavga çıkmıotır Hüıeyln tehltkeUdfr Suçl~ııtı' 
yanında taııdığı kamayı çı- ile birlikte yakal f1 

b 

t 
t 
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ÇOCUK 

- Sır. bihrainlz!. .. D iye 
t ı t . 
1( r ı Y erek kekeliyebtldt 

elirneler a ğ z ı n d a o 
d ö k ü l ü r k e n daha he· 
tıQı kar111 olmadığından 
orıa ıual sormağa hakkı ol· 
lrıt.dıtını dfitünüyordu. O 
tlltt ö k . ı te 1 de ~alonun köıe-
•ınd 1 e ya nız kaldı Eline ge 
Çen ilk ıapkayı beıına, llk 
Ptrd Q eı yü sırtına geçlrmtı, 

llıtrdıvenlerdeu dörder, be 

~t atlıyarak lnmı tf So • 
hakta koıarak giderken bir 
&va gazı lamba11 altında 

'1'ıektubu tekrar okudu: 

~Sayın Bay; 

.. Eski metr~ıloia bayan Ra 
"'l 1 ' s ze ait oldujunu ıddia 
•tu1 (( 1 bir çocuk doiurdu . 
•

1 
'dırıcatız ölmek üzeredir, 

"'ll tvlne çağsrmam tçtn ba 

"' l ~ Ya varıyor. Bana, merha· 
ı_ tlc l&yık bu çok betbaht 
"'d l ..... 111 a ıoo bir defa ıörüı ... ,k 
td ıçtn ıtze yazmak miba· 

'•lnı •erdiler. ,. 

* 
timamlara, buzlu tamponlara 
rağmen kan mOtemadly~n 

akıyor, son saati yaklaııyor 
du "Jacques" ı tanıdı , koJ · 
larını ona doğru kaldırmak 

htediyıe de dermanıızhk bu· 
na müsaade etmedi. Fakat 
morarmıt yanaklarından gaz 
yaılaranın akmasına hiç bir 
ıey mani olamadı . Yatatın 

dtblne diz çöken genç, elini 
tutarak müt~madiyen öpü
yor, tema1i le tttrlyen zatf 
çehreye sokuluyordu. 

Hemılrelerden birili eltn 
de bir ıamdan tutuyor, dok· 
tor iıe odanan bfr köıeslne 
çe&ulmit onlara bakıyordu . 
Hasta , acmacak bir seıle, 

sık tık nefea alarak ıunlan 
töyliyeblldı: 

., Artık ölüyorum! .. Son 

nefesime kadar yanımda 

kalacafını bana vadet ıev· 
rılim . Ah!. . Beni yalnız bı 

rakma . Beni ıon dakika · 
la rımda btra kıp aıtme! .. 

Genç, hıçkırarak onun 

Hizmelkdrwı: alnından öptü "Sakin ol, 
Dr. Bonnarel yanından ayrılmıyacaiım . ,. 

O Dıye mırıldandı . ÔlümQnden 
heı,:'Ya girdiği zaman onu birkaç dakika evvel olma 
bı hıezlde buldu. Batında 

t d 11nll raimen son kuvvetini 
htd oktor, iki hemılre vardı, toplıyarak konuımaia çalı . 
~,,/ buz dolu il<i kova ile ııyordu . 
tı ı Ç&tnaı ı rlar gözüne ilit - Çocuk sana aittir, o 
~tl~dada iki mum yanıyor, senin çocuiun olduiuna at-
tır irı içinde de bir çocuk ba lahın önünde bütün ruhum. 

ıyo d ''li t u. Çocuk atladıkça, la son ölüm dakikamda 
'' tapt_, içinde kıvranan vemin ederim Senden baı-

Qeıı t,~ )'&lafından dojrula · ka bir erkek ııevmedim Va· 
~il. orıu g6rmeğe çahııyor · det bana ! .. Küçüiü terket -

mlyecejini ıon dakikamda 

ı ~oa vadet! 
ll'Q ~ Urndan sonra çok 
)otd t.ybetmtıtl , hali da kanı· ( Guy de .tlaupassani) dan 
ı.ı,b~ Bu çocuk onu ölüme Çeviren_.: M. Enver 
~itti Bütün ıh SORUYOR -

Q/ıhesir öğretmen Okulu 

1 
Direktörlüğ~nden: 

"ı1ı,d Ôjretmen okuluna, Ortaokullardan veya Liıe 
~'ç, ~l •1nıfında.n iyi. pekiyi derecede çıkan veya sınıf 
t,r,~lerden ııınavsız ve parasız yatılı tale~e almmal<tadır . 

2 t okullardadır 
'ı>"' - Bütünleme amavı 7 Eyl\,ilde baılar, 17 Eylülde 

3 l!!ttr. 

'-rıh - Derslere 1 Birinci letrinde 
~ldı ten önce 1ıelen talebenin okula 

~ 

baılanacaktır Bu 
kabul edılmı.yeceği 

4 . 1 • 357 

~~ıııa icra Memurluğundan: 
'ıı, "~ırrna hazinei maliye- 1 2 llkarttırma 23 9 937 
~'tt,C\ 05 lira 50 kurut ve perıembe günü saat 15 de 
~lıd1~ tlıt.•raf vermeğe borçlu Bandırma ıcra memurluğu 
•lndt\\atıın Günaydın mahal odasında yapılacak ve ar-

''t,,:tı F'alkin mahçuz Le· t1rma bedeli muhammen 
~~h,ıı' tarkan, garben ce kıymetinin yüzde 75 ini bul · 
d:tııt )~I, tımalen Sakaryan madıiı takdirde en son art· 

bıt t.hdut tçlnde, altın tmınm taahhüdü baki kal· 
~lı ..... Rtıtnu yeri bir ba-
"'t1t "41~tf ._ ' mak ıartlle arttırma 15 gün 
'· ~tld .. '"• bir hela ve ~ a ... bı daha t e m d i t edilerek 
~'l' '-Gtıd r •ofa, btr oda 8-10-937 ~ı "o" 

1 
e bir balkon ve cuma g Ü n ü 

~il b,ı' t~rıda bir kuyuıu 2280 numarah kanun ah· 
~ 'f1 1 koıkü mevcut olup kimı haricinde kati yapı 
d6 'dı d llletre yük•ekllğfn· lacaktar. 
~,116'-ı 3~arla çevrilmit bir 3 - Arttırma ıartnameııi 
tı••ıı hra kıymetinde ilin tarihinden itibaren her · 
~'ttı'&tılrnasına karar ve ı t. ketin görebilmesi için icra 

~~ ' l da açık bulundurulmakta · 
~~ lıı,.,11 Potek ııahibi ala dır . 
~~t\ıf,k ~it~ alakadarın 4 - Arttırmaya ittirak 
1 ~'')ti a 1 sıııhıplerlnln edecek alıcı muhammen 

tıı, '~1•t llıenku l üzerinde kıymetin yüzde yedi buçuk 
'ı '•,f, ~ Ve husu"i faiz ve 
~"'~''lcı t.ir olan iddiaları · nitbetinde pey parasını veya 
l'-ı '~''-d• rtaüıblteleri le 20 mal banka mektubunu ıe· 
\~ ~~ h icraya blldirme tirecektir . 
ll~1t l 'kt.. Daha fa•la l"" t l ~ ~ l°rl&d .. rı tapu ılcillle ... ma l,ma a · 
-.._ ~lyl •~ça taht bede mak iıtiyenl~rln 937 936 

~ıl,ct~tırıasından hulç numara ile icraya mOracaat 
tar. 1 ları llln olunur. 

TORKDILI 
ı zsrıa - Qj 

Vilayet Daimi 
E •• • cum nın e • 

• 
1 · Balıkeıir - Sındırgı yolunun 9 uncu kilometre 

sinde yapılacak Çıtnahur köprüsüniln ahtBP olarak mü 
ceddeden inıa11 için çıkan taliplerin az olmasından açık 

eksiltme müddeti 2-EylOI 937 tarihine kada r on gün tem · 
dit edilmlttir 

2 - Bu itin keı;f bedeli 7 145 lira 3 kuruş, muvak-
kat teminatı 535 lira 90 kuruıtur. 

3 - Bu ite ait ketifname ve evrak ıunludır: 
A - Eksiltme ıartnamest 
B Keııf cetvt.U 
C Mukavele örneği 
O - fenni §artname 
H - Nafıa ftlerJ ıeratti umumlyesi 
İıtiyenler bu ıartname ve evrakı vilayet daimi encü· 

men kaleminde veya nafia müdürlüğünde gör~bl irler. 
4 - lhale 2 Eylul 937 tarihine rastlayan perıembe gü 

nü ıaat onbeıde vilayet makamında top lanacak daimi 
encümende yapılacaktır 

,. 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

1 

:: 
•• •• ...... 
•• •• ..... 
•11 .. 
•• •• 
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•• •• •• IBD 

•• •• 
1 
•• 
•• 

1 

•• 
C• 
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•• •• •• •• •• •• •• 

SAYFA: 3 

iti 1 1 H 1111 1 111 

PERMUTİT Vf'ıTER SOFTENER 

P 3 o el· S F ·ıı esi 

5 - Eksiltmeye bu g ibi itlerle ujraıtığına dair nafie 
d 

•• 
mü ürlüğünden laakal sekiz aün evvel veıika alacaklar ... .. .. 
alrebtlir •• •• 

6 - İıteklilerin yukarıda yazılı gün ve ııaatte mu :: 
vakkat tem inatlarını malaandığına yatırdıklarına dair :: •• Size tazyikli ve tazyiksız muıluğu bulunan, depo 
makbuz veya banlca mektuplarile vilayet encümenine mü· :: 
racaatları tlAn olunur. •'! çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek, pl· 

Doğanı Ve Çocuk Bakımevi 
Baştababetinden: 

Köy ebe mektebi ihtiya~ından olup münaksıaya çıl a 
rslan aıağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem erznk ve 
mahrukatın l 1 Eylii\ 937 tarihine tesBdüf eden cumartesi 
günü saat l O da müna <asa ve ihaleleri icra edileceğin· 

den talip olanların uıulQ dairesinde müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Erzakın nevi 
Ekmek 
Et 
Maden kömürü 
Pamuk 

Kilo 
6000 
2300 

30000 
840 
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•• tlrccek ve hatta çamoıır yıkayacak tatlı su temin 
•• •• eder. Her musluğ kabili tatbikir. 
•• :: Suyunuzun lezz tini bozacak hiç bir kım(e, i mod· 
:. de bulunmaz Bu clhezlar vasıtasi} le mil} onlarca halk 
•• •• beklediği lstrahate kavuomuııtur. Permulit laburalu· .. " 
:: varının ihtiraı olan bu ufacık cıhazları ııfze ifti-
:: harla teklif ediyoruz Emniyetle alınız ismi size en 
•• :• büyük teminattır. Bize yazınız size posta ledıyell bir 

:: adet gönderelim. 
•• •• Muhltinlzde bulunen hernevi suyun kirecini ela-•• :: rıık içilir tnth ııu haline koyar. Sodayi evinizden ko· 
:: var, mide, böbrelr, mesane, b ğırsak ve damar has 
•• 1 •• ta ık 1 arına karoı 111hh tımzı korur. •• :: Kum sancılarındnn rahateız olupda hayatı için 
:: avuç dolusu para arftle dağlardan kireçsiz menba 
•• :: suyu arıyanlar arlık Atnerlk nm "N \york .. şehrinde 

:: son model yeoni icat edılcn ve lstnnbul Gülheneı:ıfrıin 
:: ııaym kı) metli doktorlarının u un uza.diye yepttklars 
•111 

Kentalinin :: tetkikat sayesinde muvnf ıl< neticeler el~e edıld ğine 
Orman Miidürlüğünden: 

Mıktan muhammen vahid fiah :: dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhurl~ emi-
Kental Lira K. :: zfn Türkiyeye ithalloe müsaade ettiğj [ PERMUTIT •• Pırnal çalısı 612 O 8 :: VATER SOFTENER ) markalı su flıtresi s~yesinde 

1 - Bahkeıir Vilayetinin merkez kazaaına bağlı Kavaklı ı :: kireçsiz, ter: iz ve berrak su içmeğc ve bu sayede 
köy hududu dahilinde K.urudere ormanından 612 kental 1 

:. kum ha talıkları ıztıra Lından ve inkıbazındnn kur 

I ·: pırnal çalısı 26 8 937 gününden itibaren 1 S gün müddetle .. lulmağa muvaffak olacağınız gibi vereceğiniz m pa. 
açtk artırmaya konulmuıtur. :: utları da cebinizde kalmış olacalttır 

2 - Artırma 9 9 937 tarıhinde ıaat 14 d~ Orman :: Bu alet dakikada bir litre su tahlH ettiği gibi 

Baı Mühendtsliğ binasında teıekkül eden komisyonda •: kahve değirmeni cesametindedir. Bağ, bahçe ve te 
yapılacaktır . :: nezzühe giderken yanınızda taşınır ve yemek esnasında 

3 Beher kentalin muhammen bedel ı 8 kuruıtur :: tulumba veyahut kuyulardnn çıkardığmız tnze soğuk •• 
4 - Muvakkat teminat 735 kuruıtur. :: suyu filtreye lioyarak vemek esnasmdo buz gibi kireç· 

5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman ISeş :: siz, temiz ııu içmeğe muvaffak olur unuz. HE"r kesey 
Müdüriyetinde görülebilır :: elverişli fiatı ( 15 ) liradır Toptan alanlara i!konto 

•• 6 - Sataı umumidir . : yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderılir.Yezılan __________ ;..... _______________________________ , 
mektuplara derhel cevap vazıhr. 

Cinıi 

•• •• aa 
•• • • a 
• • •• • • • • .. 
• • •• •• •• •• •• •• ... 
•• •• aa . .. 
•• •• •• •• • • ... 
111• •• • •• •11 
• •• • ... 

•• • •• .. . 
•• • • •• '!S• •• .. .. 
• • •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
aıc 

•• ... 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•cı •• •• •• •• •• • •• •• ... ... 
•• •• • •• •• •• ... 
•• •• •• • •• •• •• Dil 
1111 •• •• • •• •• ... 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• .... 
•• • •• •• •• •• •• 
ır• 

•• •• •• •• ... ---Orman Müdiirlüğünden: Balıkesir l'ilayell Umumi Ace11/esi: Havranda : 

Kentalin 
Cin•I Miktarı Muhammen vahid fiah 

Kental Lira Kr. 
Çala 480 U 8 

• 1 - Balıkesir Vilayetinin merke7. kazasına bağlı Sa
vaıtepe nahiyesi hududu dahilinde Mermer mevkii orma· 
nından 480 kental mahlüt çalı 26 8 ·937 ~ününden itiba
ren t 5 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Arttırma 9 9 937 tarihinde saat t 4 de Orman Ba~ 
mühendislili binasanda teıekkül eden komisyonda yapıla
caktır. 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur . 
4 -- Muvakkat teminat (576) kuruıtur . 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Bat 

müdGrlyetinde görülebilir . 
6 - Sataı umumidtr. 

Orman Mü:dü:rlüğünden: 
Kentalinin 

Cinai Miktara Muhammen vahid ffah 
Kental Lira Kr. 

Çalı 480 O 8 
- Balılıeılr VıliYeUnin merkez kazasına bağlı Bey 

köyü hududu dahilinde Koca Çal ormanından (480) ken

tal kara diken çalısı 26 8 937 gününden itibaren onbet 
gün müddetle açık arthrmftya konul muıtur . 

2 - Arttırma 9.9 937 tarihinde sut on dörtte Orman 

Bat mühendlsli~I binasında teıekkül eden komisyonda ya

pılacaktır 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli (8) kuruıtur. 
5 Şartname ve mukavelename projeleri Orman B ş 

müdüriyetinde ıörüleblhr . 
6 Satıı umumidir . 

-Manifaturacı Hıisryln Rôflya Oğlu 
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Ü ürlüğünden: 

Muhammen bed ileri ile hulunduklerı yer, mıktar ve 
vasıflan afağıda yazılı balBstlara talip z.uhur etmediğin

den dolavı 14·9 1937 Salı günQ hfzalarmda yazılı aat
lerde yeniden kapalı zarf u ulıle Balıkesirde 3 üncü it· 

letme binasında atın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerlo yine hizalarında miktarları 
yazılı muve.kkat teminatlarla I< nunun tayın cttiğı vesi
kaları ve resmi gazetenin 1 7_037 gün ve 3645 numaralı 
nüshasınd inli§ar etmiı olan t lımalname dairesinde elın· 
mıt vesık ve tekliflerini ayni gün Muradiye fçln aeat 
14,30 ve Sığırcı clvarındold ba ast ar ıçfn eaal 15,30 za ka 
dar komisyon reislığıne vf'rm leri laıımd r. 

Şartnameier Bnlık &ird 3 üncü işletme müdürlüğün 
de, Muradiye ve Sığıcı btasvontarında parasız dağıtılmak
tadır. 

Balastın bulunduğu yer 
Murad ye 

Kilometresi Cinsi 
41 50 Toplama k1rma 

328 330 Ocak baltası Sığırcı 

Miktarı m 3 Muhammen Muvakat teminat ihale 

6000 
6000 

' 
bedeli lira 

Lira 
8880 
7800 

666 
585 

Saati 

15,30 
16,30 

4 - 1 - 350 
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TURKDILi mi 
Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete . . 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylajı:400 ., 
Sayls ı : 3 .. 

Günü ııeçm ıı .ayılar 25 
kuruştur . 

AOi<ES: 
BALIKES iR 

Kiralık Ev 
fstas)·on civarı nda, Ata 

türk pa r kı luu~ısında dö
rt oda , bi r h ela, b,. nyo 
ile l> lr m utfa k ve ge nlı 
bodrumu h a vi önünde iki 
dönüm yct ı şmtı bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manuraıı güzel olan Otel 
el Hedriye aıt ev kiraya 
verilecektir. 
Tal ı pler fn Yeıilli civa 

rında Terzi Ziyaya mü 
recaatları 'lan olunur. 

UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K . 

55 Randıman 860 870 
60 840 850 
70 .. 790 800 
80 " 690 700 

BUGOA Y PİYASASI 
Sert buğday 4.75 - 5 
Yumuıak ,. 5 5,25 
Arpa 3,25 - 3,50 

[UJ 

mı 

li 
M111r 3,25 - 3,50 r::1 :::1 r::1 mi r.:I r::1 
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Pehlivan Güreşleri 
Kep süt C, H. P dttisi Menf aatma 

5 Eylül 937 Pazar günü Kepıüt Nahiye merkezloda 

alaturka yağlı pehlivan güreılerı yapılacaktır . 
Boıa 50 Ortaya 25 Alta 15 lira mükafat verilt'cektir. 

Bu güreıe lttirak edecek pehlivanların mektup gönder · 
melerl rica ve ilan olunur. 

Numaraıı 

71 - J 

71 -2 
71 3 
71 4 

47 

Cinsi 

Majaza 

.. 

.. 
,, 

Sebze 

bahceıl 

Mevkii 

Umurbey mahalle . 

sinde 

.. .. 
,, 

" 
.. " 

Kaaaplar 

Muhammen 
bedel icarı 

Lira 
30 

30 
30 
30 
20 

1 - ldarei huıuılye akaratandan olup yukarıda cinıi, 
mevkii ve muhammen bedeli icarı yazıla dört parça ma · 

ğaza ile bir ıebze bahçeılntn bir ıenelik lcrarları on bet 
gün müddetle açık artırmaya Lionulmuıtur. 

2 - ihale 13 Eyliil -937 tarihine rutlıyan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet makamında müteıl'kktl da imi 
encümen huzurunda yapılacaktır 

3 - İateklilerln yukarıda yazılı gün ve ıutte • mu ~ 
hammen bedelin yüzde 7,5 nlıteblnde muvakkat temi natlarını it. 
malsandığma yatırdıklarına dair makbuz ve banka mek ~ 
tuplarile btrltkte encümene müracaatları ilin olunur. it.. 

4 - l 351 ~ 
---------------------------------· ~~~~- ~ 

TÜRK.DiLi 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Kor Merkez birliklerinin ihtiyacı için 21 Ton Nohut .,a••••••••• 
açık eksiltme suretlle 8 Ey lül -937 Çarıamba günü ıaat 

15 de İhale edi lecektir. Nohutun muhammen bedeli t 68C.1 

lira, ilk tem ina h 126 Liradır istek liltırin ıartnameıini gör 
mek üzere her gün ve ekıi ltmeye ittırak edeceklerin de 
adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarlle Kor satın 
Alma Komıiyonu Baıkanlıtına müracaatlara 

4 • 1 . 339 

Soma Linyit Kömürü 
DEPOZITER LERJ 

flvni Sağ/Jkçı - flhmet Seymen 

-

.. 
27 ACUSTOS 5137 

Bayan Ve Baylar lçirı 
Ucuzluk Veri .. 

KLERT MARK ALI 
Diinyarım en uw~lıur v'~ ıarıııınıış 11 111

1;-
lf ~Jif <;eşiıli ( Tiryor ) huğday ayırma kH" 

huı· makirıeleı·i gt'lmi ştir. 

S A T ~ Ş O E P O S U ,ufl1 
Memduh Özinan ve flhmet f(uff7 /ı 16 

oğlu Türk Ziraat K Qllektif Şırketi Oa" 
TLinel caddesi 83 lstanbul 

BALTKESIU ACENTl~S( 
SAHHl SARFAKLARll 

1. 
iyesi vc Batyazmanı : Ba l ıl< t-sir saylavı H. KA~ 

' Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

1 8aaımyerl : lı Baaımevl 


