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Birlikliler 
Bölge futbol §Bmplyonu 

ldmanblrliğt tarnfından iki 
maç yapmak üzere şehrfn11 ze 
davet edilen Knınmpeşn 

Sporbirliği 18 kit ı l ı k bir 
kafile hRlinde B Ahmet 
Ademin baıkenlığındn Ban. 
dırmadan otobüı1e dün H· 

bahleyin 11 de gelmiılerdlr. 
lımmbullu sporcular Rir 

ilk ·Baıkanı Doktor B. Kit 
mil Seıltoğlu ve 8irllklller 

tarafından karıılnnmı§lar, 

misafir edilm iılerdir . 

lstanbulun H:fncf derece 
de kuvvetli tolmnlarından 
birl olan Kaump,.şe Sporhfr· 
llği ile ldmanbir i ğln ln ya 
pe cağı maçlfl rın çok ala. 
kah ve heyecanlı olacafı 
umulmaktadır. 

ilk maç bugün saat 17 de 
General Alı Hikmet Sta-
dıoda yapılacaktır. 

, belediyeslnirı çallşmasrm 
l kendi kendine mecbur 
r kılar diyoruz. 

11 Hakkımız yok·mu?: 
ıı - -

Köylüler Muayene Ediliyorlar 

Ankara, 6 !A.A) - Mui Köyler için ecza dolap· 
la viliyeU köylerinin kalkın· lan, ıediyeler yaptırılmakta, 

ma iti hararetle devam et· 
mektedlr 

BGtün köylerde eafhk 
kunu tetkllah yapılmıt ve 
190 kiti yetlıtırtlmftlir 

Mısır 

Nahas Paşa 

Hariciye nazın Yarsova~a 
ınüza~ereier~e ~ulunacık 

Parıı, 6 [A A ] - lıveç ha 

(rzurumdı. to~um makine
leri köylünün buğ~aymı be

dava temizliyecekler 
Ankraa, 6 (AA) - Zl· 

raat Vekaletince tohumla· 

ayrıca örnek tarlaları, mey 
va bahçeleri umumi belalar 

köy odaları, çetmeler, mey , 
danlar, pazar yerleri yapıl 

maktadır. 

Valimiz 
Geldi .. 

lktiaa t Vek lllmlzln aey . 

yahatı münaıebetıle Ayva· 
laia ılden Valimiz ve C. H. 
Partiıl Baıkanı B. Ethem 
Aykut, Ayvalıktan Edreml· 

de ve Havrana ıeçmt,ler, 

dün aabahleyln ıehrlmlze 

avdet et mitlerdir. 

- - ... 
Üçancü 
Umumi 
Müfettişlik 

f utnol muhtaliti lnı~olu 
turnuıaıma çıkıyor 

Ankara, 6 [ A.A.] - Üçün· 

cü Umumi Müfettltlik mm 

takaıında yedi vilayet ıpor· 

cularandan müteıekkil bir 

doğu kanıık ıpor takımı 

yurd dahilinde bir turno · 

vaya çıkacaktır 

Hariciye nazın Aıusturyı
ya geliyor 

Parla, 6 (A A.) - Alman 

ledir. 

rao illlhı için Erzurumun 

ilce nahiyeılnde bir tohum• 

temizleme evi kurulmakta

dır. Burada çiftçinin tohum· 

lara paraaız olarak çalka

nacaktır. 



SAYFA: 2 

Günün lçlim11l dtrtlerindtn: 

Jjaşınız n 
GöziiniJziin 
Sadakası 
Olsun! 

Yolda ııderken; üıtQ baıı 
perlıan ak aakalh btr erkek 
6nQ~6ze ıeçtl, avucunu aç · 
ıp bize uzattı: 

- Açım, bir ekmek pa· 
raıı! Dedi. Arkadaıım eli 
nl J•leflnln cebine ıoktu, 
çıkardıfı parayı b.a adama 
verdi. 

* * Oç bet arkadat kahvede 
oturuyorduk, elinde kirli bir 
torba taııyan kır ıakallı bir 
erkek yanımıza ıeldl, avu
cunu acıp kartımızda durdu: 

- G6ol6n6zden ne ko· 
paua! Merhamet ediniz .! 
Dedi Arkadatlardan biri 
pantolonun arka cebinden 
oakardJiı para çantaaını açtı, 
içinden aldıiı parayı bu ada
•• uzattı. 

• * Aktam Gzerl caddede ıe · 
aııorduk, on on iki yatların · 
da 6ıtü batı yırtık ve yüzü 
16zG plı bir erkek çocuiu 
arkamızdan ıellyordu: 

- Batınızın ıözOnOzOn 
1adakaıı olıuo! Diyordu iç· 
lmizden biri çeketlnln dıı 
çebinden çıkardıjı parayı 
d6nGp bu çocuia verdt. 

• • Aktam tlzerl boıtan ıer· 
ıllerladen birine ulrayıp 
evine bır · karpuz alan bir 
bayanın arkaa111dan on llil, 
on Gç yaılarında yahnayak 
plı bir luz çocufu gidiyordu 
Bayana: 

- Gençllilnin batı içini 
Sevılltnln baıı içini 
Dımefe baıladı. Bayan el

indeki çantaaını açtı, çıkar· 
dıiı pHayı bu çocuiu ver
di. 

* * Caddede k6te batında ot 
urup önüne mendil açmıı 

otua otuz beı yatlarında bir 
kadın gelip ıeçenlere: 

- Allah ne muradınız 
varea Yeraln! Diye ıl\ylenl 
yordu. 

* • Btr ıokak araımdan aeç 
erken topladıjı ekmekleri 
omuzundaki kirli torbaya 
doldurmuı çocutunu da ku 
caiına almıı kara yeldirme· 
li kadanın bir evin kap111na 
çalarak: 

Allah rlza11 lcin, bir 
dılım ekmek! Dediiini, pen· 
cereden de bir kadınan: 

- Allah venin! 
Diye cevap verdıftnl lılt 

Um. 

* + lı lt!emek lktldatıoda ol· 
dukları halde avuç açıp dilenen 
dilenciler ile dilenen çocuklar 
her ınn 16r6lmektedlr So~ 
kaklarda dılenctler ıOnden 
ılne artmaktadır Halbuki 
dJlencdlil ve çocukları dl· 
lendtrmeil kanu• yaaak et· 
mittir. 

Cemiyet hayatında dtlen· 
etlik kanvnlar ile yaıak ed· 
ildill halde ıokaldarda avuç 
açıp dtlener.,k inaanları her 
huıuıta rahahız eden dilen 
ellerle evlerin kapılarını vu 
rup yine fnıanları rabataız 

ederek dilenen dilenciler ye 
ttımlyormut ııhı bu dtlencl· 
lerln dtlenctllle alııtırdıkları 
çocuklar ile dllenclllie ahtan 
~ocukları 16rmek ne kadar 
aculır. 

K. N. DortJ 

TORKDILI 

H ılkevl Çalıımııları: ---------
Faydalı Bir 
Kol •• 

8alakeatrde, çalıtmaaı ıade 
Balıkeıtrltlerce dejll , hemen 
bilUln Türkiyede alika ile 
takip ve takdir edilen bir 
tetekkül var. "Halkevi Tem· 
ıtl Kolu .. ,. 

BalıkeıJr Halkevinı diler 
Halkevleri meyanında 6n 
ıafta yürüten bOtOn ıube 
çalıımaları e.raaında , hiç tüp· 
heılz lıt ıaıterlt kolunu en 
baıta dütünmek llzımdır. 
Senelerdenberl halkın git 
tikçe artan sevıt ve alika11 
ıözönünde tutuluraa "Tem 
ıil Kolunun" memleketin 
kültür ve ıoıyal bakımından 
yaptıfı iyi teılr kolayca an· 
laıılabdır . 

Geçen aktam, temıtl ko· 
lunun verdill bir temıllde 

bulundum. Eneln üçlncli 
ıeceal olmaaına rafmen ıa 

A 

•ispanya 
DiJfmanı» 

Adh fil iminin yaptığı heyecan 
Hollywoodda "ispanya 

Topraiı" adıyla çevrilen bir 
f tim , geoit heyecanlara yol 
açmıttır . Film hazırlanıı iti· 
barlle buıüne kadar çevri· 
len harp filmlerJni aalıede 
bırakacak kadar mükemmel 
olmuıtur. ispanyada demok· 
raıi dfiımanlarınm eebep ol· 
dukları f aclalan tam mana · 
ılle ve bltün tümullle can · 
landtran bu filim Amerika
da ilk önce Cumhurrelıl B. 
Rooıevelt tlı reflkaıına ıöı 
terilmit, iklıi de filmi ıey 

rederlerken aözleri yatarmıı 
tır. Bu filmin ıenaryoeu Er
nest Hemioaway ve Joltn 
firno iımlnde iki kiti tara 
fından tertip edtlmtı. veıl

kaları da Joer lvernı ismin· 
de biri tarafından hazırlan · 

lon dolu idi. Oyun baılarlı. mıttır. 
Retat Nurlnio, bundan çok Fakat demokraai dütuııın 
uzun ıeneler evvel yazılmıt ları ve f aıizm taraftarları, 
olmaaına raf men hlll kuv buıüokü lıpanya f aclaıınm 
vet ve hararetini kaybetml içyüzünü canlandıran bu ye· 
yen eıer•, Taı parçaıı tem nl eaer kartmnda derhal 
ıll ediliyordu. Dekor çok harekete 1e9ml1ler ve filmin 
ıOzeldı. Sıvaaı d6kilk, baalt ıöaterilmemesl için çalaıma
btr oda içinde öksüz Vf' ya batlamıılardır. Çünkü ff. 
muıtarlp bir delikanlının im, dtımokraıı dGımanları· 
bOtOn yaıaYtt huıuıiyetlerl nm lıpanyada yaptıkları ha
ni kavramak kabil oluyordu. reketlerl b(lUln çıplakhjıile 
Vantllltörlerln eerlnletmele ıöıtermek le ve bu yüzden 
çahttıiı hava içinde en uf ak fatlıtllk namına ıon derece 
bir ıeı bile lfltilmlyordu. tehlike ıayılmaktadır 
Herkes nefea almaLıtan kor Amerika Cumhurretıl fll 
kar albl eaerln lae,· ecanıoa mi ıördGkten ıonra ıenar· 
kapılmıı, dıkkatle dinliyor · yonun muharrlrlerlne ıu söz· 
du. Birinci ve lktncl perde lerl söylemltUr: 
ler aynı kuvvet ve hararetle .. lıpanyollarm, yalnız hü. 
devam etti . Gençler tama kumetlertnı kurtarmak 1çlo 
men muvaffak oldular. deill, eıkl ıtıtem tarafından 

T emsıl kolunun tarn bir ihmal olunan bu it'Dif top· 
teknikle çalııtıfını ıöyll ye· raldara ekip biçmek için de 
biliriz Dekor, mlzanıen, ton ~alıttıklarını niçin illve et · 
berıey ıüzeldl . medlo!z?,, 

Bır arehk aabneye ıirmek Cumhurreiıjnlo bu müli 
ve rejlıörle ıürOtmek iste bazaaı üzerine eaerde tadi-
dlm, (lzerinde yabancıların llt yapılma11 ve bazı yerle· 
ıırmeıl yasak olduiu yazıla rinde deiiıtlrllmesi karar 
ufak bir kapının önünde bir laıtırılmııtır . 
kaç ıanlye bekledikten ıon· • İspanya toprajı., ltaly" 
ra aahneye ıırdlm. Herkea ile Almanyanan lapanyayı 
vazıfeılle meegıılcll. Bu da· iıtili niyetlerinin laiklyeıtdir. 
racık yerde meit-r ne bGyük iddiaya ıöre , e1er, baıtanba
blr faaliyet varmıt. · Klmlıl ta veıi kal ara müıtenlttır. 
memur, klmlıi talebe olan Film bu ay içinde lnııl. 
büt6n aençler büyük bir fe terede göıtertlecek ve huı 
raiatla çalıtıyorlar .. Dekor lata lıpanyaya verılecekur. 
lar, etyalar omuzlamyor, Bu filmin, İıpanyfl hi.di 

Tenis 
Maçlanmn f mali bu gün 

bışltyor 
Türkıpor Kurumu umumi 

merkezi teaiı federasyonu tara· 
f ından tertip edllen tenlı teı~lk 
müsabakaları finalleri buıün 
ve yarın Balıkeılr · Borasit 
madeni teniıçileri araaaoda 
yapılacaktır . 

Bu ıGnkü müıabakalar 
ıaat J 6 da Halkevi tenlı 

kortunda olacaktır . Müıaba · 
lar tek erkeK, tek kadın, 
çift erkek ve muhtelif ıe 
kilde yapılacaktır. 

Mihabakalara aıaiıda ya· 
zılı tenlıoller lttlrak edeceL..
tir. 
Buıün oynayacaklar: 
Makdonald - Eıat Niza

mettin - Ayeti Bayan Ja· 
le - Bayan Piraye 
Yarın oynıyaoaklar : 

Makdonald - Niz11~ettin
E1at Ayeti 

Saat J 7 de bir galibi lle iki 
galibi, aaat 18,30 da Jale 
Nızamettlo Ptraya Eaat . 
Buıün ve yarm yapılacak 

olan t e n i ı 111 ü ı a b a 
kaları oldukça allkalı ola
caktır . 

Btlhuıa içlerinde, bu aibi 
oyunlarm kurdu aayılan ec 
nebilerin de Lulunmaamdan 
oyunlarm zevkfe takip ve ae· 
yredllecell ıüphealzdır. 

Gazetecilere 

Verilecı~ tınzillth ~ilatler 

oradan oraya t_.ımıyor, hep ıelerlnin iç )'üz nü aöıterdl 
ıl kan ter içinde .. Bütün bu fe ğl için büyilk bir alaka ve 

dakarlıkleran yalnız halkı heyecan uyundıracağa mu t 
:::~u:ıd:~~:= d:;;ne:;:~ hakkak ıayılıyor -=- == 8 A O Y O lw 
bu fedakar çocukları bir kat :=!!!!!-=:a:::::==-:.::===-

1 Hazlrandag itibaren mat· 
buat ve Anadolu ajan11 
menıuplarana verilecek yQz
de altmıı tenztlitlı iki ayhk 
halk ticaret biletleri hak 
kındaki tarife hükOmlerl 
henüz Şark ha Uma ı eımil 

edtlmedlfinden Edirne lı· 
tasyooundan iıtenllen bu 
kabil biletlerin ver ti em edlit 
ve ayni tarife mezkur hat
ta da tatbik edllmeğc baıla · 
dıiı vakit verllebtlecejl ve 
bu ıeklln ilin edtlecefi de · 
vlet demlryolları keyfiyeti 
matbuat umum müdürlüğü· 
ne btldirmiıtır. 

daha takdar etmekten ken· halk da eıuerlyet demektir.. 7 Aa·ustos Cımartesi 
dıml almadım. Ekalllyetle itlmlz yok .. 

Biraz ıonra rejlıörle ko· Ne yazık ki büyük bir de · Öğle 1\'eırlyutı: 
rdimiz var: Bayan11zlak1 ha· 12.30: Pl&kla Danı muıl· nuıuyorum: 

- lıte, diyor, elimizden 
aeldlil kadar çalıııyoruz . 

yanlarımızın temıil koluna kiai, 12.50: Havadiı . 13,00: 
rağbetaiıltf•, daha dojruıu Beyoğlu Halkevi ıöıterlt 
çeklngenlijl.. Ayvalık, Edre· ı kolu tarafmdan bir temsil 
mit gibi kazalarda temıJl 14: OUSon. 
kollarının bir çok kadın Ak~am Ntşrlyulı : 
üyeleri vardır Biz maale11ef 18,30: Plakla danı muıi· 
burada bu raibeli temin kiıl. 19,30 Konferaanı: 20

1
00: 

edemiyoruz Halbuki Balı Müzeyyen ve arkadatlara la· 
keatr cehil ve taa11 · rafından Türk muıikiıi ve 
uptan 11yrılmıt Türki halk ıarkıları 20,30: Ômer 
yenin en uyanık. en önde Rıu tarafından Arapça 
giden ıehirlerlnde-n biridir. alSylev. 20,45: Muzaffer ve 
Mamafl betbln deitliz. · arkadaıları tarafından Türk 
Zaman meıeleıi. Hu da hal· muıiklıi ve halk ıarkıları, 

• lolur. Ve olacaktır. ( Saat ayarı ) . 21 l5: Or· 

Bizim en büyük müklfa
tımız hlllkın takdir ve ıev
ıtılni kazanmıt olmamızdır 
Batka berteY ikinci pli.oda 
kahr Halk bizi benimıemiı
tlr. Temıtl ılln etttilmiz ge· 
celer Halkevlnln ön6 mahıe· 
re d&nQyor. Sizi temin ede· 
rim ki bu izdiham ellenmek 
ve vakit geçirmek için de
ii1dır. Halk, temsillere bir 
vazifeye ıellr gibi geliyor 
ve ay lece dinliyor . Üç. beı 
kiti bu itin ehemmiyetini ı 

kavrıyamamıı olabilırler. Fa· 
kat bize vız ff lir .. Biz Halk 
çucuklarıyı:a ve yalnız halk 
için çah111oruı. . Mallfmya 

Rejlıöre hak vererek ya· 
nındao ayrıldım. 

" Bahkeılr tehiri, böyle 1 

bir teıekkülle öl6nıe yeridir. 1 

C. Oezgin~r · 

keıtra 22, 15: Ajan5 ve bor
H haberleri ve ertesi günün 
programı, 22.30: Plakl" so
lolar, opera ve oper~t par· 
ala.rt . 23.00: Son. 

7 
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Bandırmada Geceleyi~ 
Bir Çobanı Boğdular .. 
Bandırma, 6 (Huıuıt Mu- ve müddelumumilıte btldi' 

hablrimizdeıa) --- Üç gün ev rllmltlir 
1
; 

vel Bandırmanın Kayacık Handırma müddelumulll 
köyünden Huan Kahyanın hükumet doktoru ve J•:. 
çobanı Ahmet her zamanlct darma kumandanı vaka 111 

ıibl aabahleyfn koyunlarını halline gltmlılerdlr . o 
otlatmağa çıkmııtar . Yapılan muayenede ç-' 

Ahmet akıam üzeri dön · ban Ahmedfn, belli oJını1,,.. 
birlıll tarafından ıece y• 

1
, 

kendi belindeki kayıtı 1 

botularak öldürüldüAü '
11 

laıılmııtır. 

medlii için aranmıııa da 
Kayacık köyü ile Erikli 

köyü araıında Kuruçeıme 
mevkiinde ve koyunlarından 

ayrı bir çulrnr"' içinde ölü 
olarak ı&rülmüıtür. 

Keyfiyet hemen jandarma 

ldmanyurdu .. 
lınduma Ooğınıparla ya

nn bir maç yapacak 

fıJI' Ahmedin kimin tar• 
b•' dan ve niçin boAulduju 

1 l . 
kkında tahkikat y•P 
maktadtr. 

Senei devriyelerinin l 8 inci 
yıl dönümü münaaebetiylc 1 

ıehrimlz fdmlinyurdu, Mar 
mara bölgeıtnin en kuvvet · 

Me~teplerina tale~ı ~·~ 
pazartesi günü bashf~ 

Maarif Vekaleu bu ,,,. 
mıntaka ıanat mekteple;"' 
ve ' Ankara uıta mekte .~ 
leylt parasız olarak alına'b"I 
talebenin kayıt ve k• , 
ıeraltlnl teıblt ederek 111;,, 
rlf müdürlüklerine bll 

li takımlarından olen Ban . 
dırma Doğanıpor takımını 

bır maç yapmak üzere ıeh· 

rimize davet etmlıtlr . Ban· 
darma Doğanapor ldmanyur · 
dunun bu davetini kabul et 
li~lnden her iki takım 
yarın ıaat 15 de Gene 
ral Ali Hikmet atadtnda 
kartıleıacaklardır . 

4' 

Yurdun 
Gardenpartisi 

ldmaoyurdunun garden 
partiıi bu gece Atatürk 
parkında verılecektir. 

mfılir "ı 
Bu mektepte lerll ,~ 

meccani olarak girebll~,ıı 
için 4 11nıfh, mekteP 11 

1 mezun olmak ile 13 ıle 17" 
yaı arasında olmak ~e o· 
ıeralll haiz olanlardan 1111'' 
racaat edenlerin tibl 0

111• 
caklart müsabaka hntlb' 

ur· nı kazanmıı olmak ıart ~ ,,,, 
Nehari ve paraıız 0 ftK 

girmek iıUyenler için .,, 
bir ıart yok tur . Kayıt sı>' 
kabul muameleılne 9 " 

Yurdlu gençler ıardenpar · , tolla baılanacaktır. 

tinin eııenceli ve aüzeı aeç- ı Avcılar Bayramı , .. il 
meıl için bütan hazırlıkları .,... 
ikmal etmitlerdlr. ! Pazar ıünü Çengeloi 1ı 
Gardenpaıttye ıelecek aile da yaptlacağmı yazd1i1~ 

lerin tstirahatlarını temin avcılar bayramı, kulüP ı6 
için de tetbtrler alınmıttır . isliğinden öArendtjiıntıe oı' 

Gardenparti için davetiye re, bazı ekıtkltklerln t• to' 
ler Halkevi katibi tarafından mlanmuı için 15 al\J~ıf 
verilmektedir. pazar aününe bırak~ 

Hl ı k ı v i Tem ı i ı Kolunun Ba 1 ya 6 az i 11 

Hulkıvl Temsil !<.olu ~I 
Balya. 6 ( Huıud Muhabirimizden ) - Balyaya ıe;,ı· 

vermek ilzere gelen Bahkeıir Balkevi ternıil l<oh•ı 
yalılar tarafından büyük bir sevgi ile karoılanmııtır · ettir 

Otobüı ıehre gi rerkerı Bal yalı gençlerin teık•l ılıb'I 
lerl bando:takımı ve kesif bir halk miıaf•rlerfnt i•: bff 
etmlılerdir iki aylık k11a bir zaman içinde IY ıJd'' 
ıattdad ve varlık gösteren Balya ıehlr bandoıu G 

muvaffak olmuı aayılabtlir c,e'1 

Belediye bahçeılne güzel bir sahne yapıhruttır· 1tO' 
bahçe büyiik bir halk yığını ile doldu lııtiklil mart• 1,r~ 
metle dinlendikten sonra Balıkesir Halkevl sinerna~lıdi 

d ·· t~rı fmdan Lorel Hardlnin üç l;a11mlık kome isi goı ,~ı•'' 
Bundan sonra temsil kolu R~ııt t Nurinin "Taı~:kl 111~ 

adındaki iki perde lik piyes ile "Bir Azizlik ,, adın d ,.ıf' 
perdelik komediyi oynadı . halk her ıki temailden ; 
desiy le memnun kaldı ve ıençler hararetle alkııla ;~ı,tl 

Temıil ıeces l 111at J ,30 da bltmft ve Halkevl g 
Ualtkeelrc hareket etmltl•rclır. 
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Japon Zihniyeti Nedir, Bir Sov~etle 
• N 1 D •• •• •• ? Birliği müdafaasının takvi-Japon ası uşunur. • yeli istikrazı 

fierkeı Japonları dünya
bın en mllftarflt kavmi sa 
bır ŞGpbe yok ki bu doi
'Udu h d r • em de tasavvur edil· 
iltnden daha fazla. Ztra 

:'rrıdı ıulhcu fıkfrlerin yayı · 
~p •lıtemleıtlrildtil Avtupa
b a, Jaqonlarıoktnden daha 
''Pçı bır haleti ruhiye ta 

"'" b ur edilemn. Burada 
''

111 korumak için harp 
~\nıeıı nıakul buluyorlar, 
''tın h k b rı at yaıama için 
ualin d6iiiıüyorlar. Böyle

ce ç 
t · inliler, harbi, hayratla 
•nı k 1 orumak. için yapıyor-

b~' ~albuki Japonlar, iyi 
tGt 0 lürne kavuımak dü · 
():teılyle harp ediyorlar. 
iıı llıek kı bu bir vaııta de 
il ' bı, gaye oluyor, temen 

0
1 

edilebilecek en iyi gaye 
nı 

~ l\r • manasız bir hayat 
'••ın k f 1 ~I a tansa en ıere li ö ü· 

tdıe ölrne~t elbette tercih 
ır :torlar. Pır darbı meseli 

trı dediği gibi : ' · Bır kire · 
~ıt 'b 
t ıı i rnükemmel olmak · 
e:~~a, kıymetli bir teı gibi 

!bek t· d J ev a ır,,. 

.. 
1 Ponlıtr ıırf ıanıi vuife· ,, b· . 

,, . ılh,,sa ıosyal, milli ve 
tak ırısani vahidi kıyaei ola 
~ttl Verdikleri manr1yı hare 
ı, e ır ade için harp eder· 

ı-:d On tar, en eıki zaman· 1 

ı. ' 11 beri daha çocukluk 
"''nd 
'' 1 an itibaren bu derıi 
it' o 61~ r. emek, ıerefli bir 

a
11 

ıtı onların idtali oluyor. 

içi" bahtiyarlığa kavuımak 
t~tebÇırpıoular. Harpte bir 
ç0k bas, btr if görmekten 

J 'Uıaktarlar. 

ok,:P0 nlar harqçıdırlar ,hem 
~an l\r ki, muharebeye düı· 
let Öldürmek için gitmez-

. Su 
t\~ • onları pek alakadar 
bot~~· mademki manevi 
le,1 ~anlar gtbi ıırf kendi 

1 • 
bı, Çıoı hayatlarını en ıanlı 
'td·'Utette kıtybetmek mak· 
dttı'Yle döğüıüyorlar. Ezel· 
llııı bert Buıido yahut Sa

ıt.,:'Y kanunu öldürücü 
ı Qtle • 'llb tı menetmekte ve ra-
tl e lniiıa baka y ı bıraktıran 
>, ~, lcola vurmaları tavıl· 

ed, 
r. Bu yftzden eıkt 

Japon ıilihları müıtakbel 

düımanlara kartı bir gayiz· 
la deill, sanki mukaddeı 
btr meraafm için hazırlanır 
glbi ince bir ıevgi ile itlen. 
mit ıanat eıerleridtr Onlar 
için kaderlerin en şerefli 

ölme ıaoatlni kutlulamak 
olduktan l!onra. ıilahların1n 

paralama ve taaru:ı kudreti 
ha olmuı ha olmamıı. Aynı 
ı~kılde, ıtlahsız mücadele 
demek olan clyucltau yapı 

larken, rakibin ancak bazı 

zayıf noktalarından yakala. 
nır, o da onun hareket ser
beatliğini gidermek üzere. Şu 
garptan getirilen öldürücü 
silahlar Buıldo kanununa 
ne kadar u ygunıuz düıüyor. 
Japonların gözüne nekadar 
mt'fUm Ve katil iÖzüküyor
lar. me11lriyetlerl de neka 
dar ıayanı tee11üf bunların! 
Halbuki Japon ıllah1an öl 
me bahtiyarlığına ermiye, 
harakiri vuıtasıyla intıhare 

oekadar müsait idiler! Garp 
bu mistik zihniy~tl anlıya· 

maz. 
lıte bu haleti ruhiye aöı· 

terecek, hem de pek umumi 
bir mahtyet almış ıki fıkrft: 

ıöyle böyle üç yüz ıene 

kadar oluyor . Fuji - Yama· 
nın ıımalınde bulunan Kat 
memleketinin derebeyi meı· 
hur "Dalmyö Slnaen., Sina· 
mo memleketinin hakimi 
feylesof Daimyö, Kenslne 

kartı öldüreıiye bir ıavaf 
güdüyordu. Denizden uzak 
olan Kai halkı eünün birin 
de tuzsuz kalmıı fak at düı · 

man Kenıin iıe onlara ali · 
cennaplık ederek tuz gön· 
dermitlir Japon harpleri11de 
iktisadi abluka yoktu. 

Baıka bir hikaya daha: 
methur ıavaıçı Kumgai hat· 
mını yere vurmuıtu, bu iıe 

daha on beı yaıında bir 
gençti. Fakat ıeref duyıusu 
onu öldürmekten kendisini 
menediyordu. Çnnk6 bu he· 
men adeta bir çocuklu, ve 
belinde çok sevilen flütü 
asılıydı. Ona kendisini kur· 
tarace ğını vadeder ve evin · 

l()~~DILiNtN MİLLi ROMANI No: 54 
b 'ic;~b~ ~llb '' aldı, açtı. Hir 
~lt,d1 '1 Ut ve bir de kafa 

~~ ~b 1 Nüfus kiiıdı J 
()Gta~0lrlıtı hılta saklarım . 
~Gtb ilde harcedecektim . 
d~ •ıı rıüfus liiğıdmı oku 
~ . 8 
~it\ abaıı Kazım, anası 

e, a.d d N 1 
• Zehra lmlf .. 

, A e otdun komutan .. 
" "'"la.t 

1 
v~tk Ça vuı .. 

GIQt\ en bu kı:ı artık Lö 
~ltı~ t•ldı1:1 oldu .. Nereye 
G~bl\ •e beraber götürdük . 

;'ll,t tı 0 na latan bul av 
't' bı •

1 
lbt, kua eteklik, yan 

- •le •ırtı tarlalar 11ıbı 

kabarık. kıvrımlı mıvrımh 
rubalar dikti .. Saçlarını keı 
tlrdl .. Tarardı maradı, birfeY· 
ler yaptı . Vay canına yan · 
dıjımın kızı büıbiUün gilzel 
oldu be .. O gün. hatta yüz
baıının yaptıklarını bir def 
tere yazdım.. Sağ kalır da 
köye aldersem avradın af 
:ıana filan bakmadan b'1Uln 
kır.anları öylt- geydtre-cektfm .. 
Aradan bir hafta geçti . Bir 
gün, bir ksra gün .. 

- Çocuk mu öldü çavu9? 
Hayır .. O ölmedi aml\ 

btılqt canımız, babamı• 91tl1 .. 

de ıaklaı. Fakat pek az 
sonra, evinde genç bir düı 
man prenıi sakladığı ıaiyasi 
çıkar , ve ordunun kumanda
nı istemlye iltemiye baııoı 
getfrmeılni emretmek mec · 
burlyetinde kalır. Ne yapsın? 
Kumgai verdiği ıöz ile emir 
araaında kalmııtır. Ama o 
tereddQt etmez. Gider, o 
emrine düımanı gibi onbeı 
yaıında bulunan öz oflunun 
keılk baıını ıettrir ki, adam· 
ca~ız da, bunu gözü yaıa · 

rarak kabul eder. 
Japon ruhunu tebarüz et· 

tiren. tarihi ve ev1anevi. 
bunun gibi bir çok baıka 

vakalar daha vardır. Onlar 
sadece ve yalnız cenkçldir
ler. Basit, son derece basit-
tirler, ve bütün istedikleri, 
ama hayatlarıyla. ama öl 
dürmeleriyle olmbı, ehem 

1 
miyeti yok, kusunuz ada-
lete verdik 1eri manayı ifade 
etmektir. Unlar, bekçi kö 
peklerı gibi, mütecavizler 
için mülhit, fakat körü kö
rüne sadık oldukları sahjp · 
lerine kar~ı pek yumuıak
tırlar Binaenaleyh, Milletler 
Cemiyeti uzlaımaz ve yenil · 
mez bir ordu istediği zaman 
Japon orduıunu almalıdır, 

bu, hepsinden müthif, aynı 
zamanda kullanılması en 
kolay ordudur, ve ölmek 
için bir f ınat bulduğuna 

memnun olacaktır . Bkılma11 

da kolay olacaktlr, para 
vermiye bile hacet yok. ı.ira 
o ha}•atına kazanmak için 
çalıtmııtır . Onu doyurmak 
ve mücerret adalet ülküıü 

oe, doğru 1ıötürmek y~tt'r . 

Böylece o, maddi ve yere 
ait her ıeyi unutacak, yal 
niz ideal zaferi düıünecek 

ve bu uğurda her ıeyini f e · 
da edecektir. Bu garplılar 

için yüzde yüz anlaıılamaz 

bir 'Zihniyettir. Bununla be 
raber blolerce ıenedir sayı 
sız Çto iıtiliları buna bırer 

misildtr. Bu geçmiı zaman · 
larda Japon orduıu dalma 
muzaffer olmuıtur ve her 
ıeferinde yurduna sayıaız 

Y.4.%'.~N: Hulll Hedl /•ırat 

Hiç unutmam o kara günü. 
Yüzbaıı o sabah z~hrayi 

her zamankSnden çok öptü, 
sevdi . Dikkat ettim, g5zle -
rinde bir damla yaf bile 
vıırdı .. 

O gün kızım bir savaı 
baılamıftı.. Az vuruluyor, 
çok vuruyorduk.. Yüzbaıı 

elinde dürbün, sağ gerimde 
bize gayret veriyor, arasıra 
ateı ediyordu . 

Nasıl oldu bilmem.. Bir· 

den bir "Ah" itiltim •. Dön· 
düm baktım. . Yü7bfttı vu 
ru)muıtu. 

Sovyetler Kirliği iıçileri
nln arzularına plftarhk 
eden vebunların yükıelmek· 
te olan tasarruflarından 
Sovyetler Birhğinin müda · 
f aasmın tak vlyesi için istl
f ade eylemek arzuıunda bu
lunan Sovyetler Birliği mer· 
kezi İcra Komfıerleri Mec 
llıi, memleketin müdaf aaııı · 
nıo takviyesi için, yirmi se
nede itfa edılmek üzere, 
yüzde 4 faizli 4 milyar rub· 
lelik bir dahili iıtikraz çı. 

karmağı kararlaıtırmııt11. 

Daha ilk ihraç edildiği 

gün, bu istikra:.~ milyonlar 

ca sovyet vatandaıınm itli
rakiyle kapatılmııtır. 

SoyvetJer BırJiğinde iıtik · 
razlar çok büyük raAabet gör· 
mektedlr. Hamtllerln mikta· 
ra her sene ıutmaktadır 19-

düıman nefer'erinin burun 
ve kulaklarını getirerek ıan 
la ıerefle dönmüıtür. Fakat 
hiç bir zaman hazineler ge · 
tirmemiıtir. Onun, garp gc· 

nerallerinin mailupların sa 
nat eıerlerlne karıı duyduk · 

ları tama hırsından haberi 
yoktu. Hatta bunu en i.di 
ve menfur bir hırsızlık iibi 
aörebi ' ırdi. Hem de pek 

seyrek olarak ııöm6rge ya· 
pıynrdu. Sulhu tesis ettik 
ten sonra çekiliyordu. 

Bu, son zamanlara kadar 
daima böyle oldu . Pora hu 

rnsunda cömert ve ıırf za
fer için ıarlhtir. Her ne pil 
huma olursa olsun zaferi 
kazanmahdır. Ru&yaya kartı 
harp ederken, eıasen pek 
zayıf olan varidatını atıın 

çok büyük bir meblağ kay 

betli: h~men on beı milyar 
kadar, Japonya bunu dııa 

raya ödeyemez, otuz senedir 
bu borcun yükü onu ezip 
duruyor. Şu za va Ilı Doğan 

Güneı memleketinin dertle 
rlnden bıri de iıte bu borç 
tur. Doğan güneş soluk ve 
marazlıdır, fakat Japon or 
dusu onu görmüyor, o ileri 
yürüyor. Japon ordusu her 
ıeyden evvel cengaver ve 
saftır 

Evim barlom, ocağım 

göçtü, yıkıldı.. O gün kur 
ıun karnından glrmif öbür 
yanandan çılrmııtı .. Yattıkça 
nur içinde yatsın . Hey mü· 
barek aralan hey, belli ıtit 

emmiıhı otlu hey . Bir taraf · 
tan yarasını tutuyor, bir ta 
raftan da emir veriyordu . 

· - Haaan, ardına bakma 
oğul . Atef .. Ateı . Mehmet, 
Ali kurıunlar boıuna gidi
yor. Dikkat edin oğullarım 
niıan alın.. Evladım diyor 
du. 

Gel sen ol da buna da
yan. o aün ilk defa ağlar· 

ken ateı ettlm, ıilih kul · 
landım . Gözüm kanlanmıı 

artık dünyayı görmüyordum .. 
Olanca sesimle haykırdım: 

- Ôçüncl bölük süngü 
tak . İleri marı .. Mart· Tan · 
rı bizle .. Tanrı bizle . Tanrı 
bizimle . Sesleri, yeri göiü 
ıarstı . Bu yanlıı bir emirdi. 
Fakat tanrı bizimle bera 
herdi .. Bir çelik yay gibi 
siperden bgıandık . Süngn 
ler iıllyerdu .. 

27 senesinde çıkarılan ilk 

200 mi lyon rublelı k h.t ıkraza 

•• ~!'!!!!!!!!'!!!'!!"!!!!!!"!!'~.~~~~, 

j TÜRKDİLI ' 
6,5 mılyon kioi iıtlrik et Pazarteıfnden bavka her 
mittir. Halbuki bugün, iıti . gün çıkar. Siyaıal gazete .. 

kraz senetleri hamtllerinin Yıllığı: 800 Kurut 

miktarı 50 milyonu geçmek 
Altı Aylığı:400 ,. 
Sayısı: 3 ,. 

tedir. İlk beıyıllık plan dev · Günü geçmlt sayılar 25 

resi ile ikinci beıyıllık pla • kuruıtur. 
nın ilk dört senesi zarfında ADRES: 

halk Devlete 20 milyar ru BAUKESIR TÜRKDILI 

ble ödünç vermiıtfr Bu mü- ,.. ~ ~-------~ 
ddet zarfında, hamiller, De 

vletten faiz, itfa ve ikraml · 

ye olarak ta 5,5 milyar ru · 

ble almıılardır. 

Sovyet istikrazlarına me-

mleket halkının geni§ taba 
kalarının tıttraki, Sovyetler 
Birliği va tandaılarının aittik· 
çe yükıelmektee olan refa
hının en bariz ve en belli 
delildir. 

Manisa Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinde-n: 

Maaş aslisi l 4 lira olan Kırkağaç mahkemeel baıka 
tıpllği açılmııtır Talip olanlar nüfus cüzdanı ve askeri 
veılkası ve hüsnü hal mazbatası ve sıhhat raporu vesair 
evrakı müsbıtelerlle Mnnisa adliye encümenine müracaat 
etmeleri ve 16 8 937 gününde adliye encümeninde hazır 
bulunmaları i lin olunur. 

İmtihan günü 16 s.937 pazartesi günüdür. 

Balıkesir Nafia 
Müdürlüğünden: 

Açık eksiltmeye konan it: Balıkeslrde HükQmet 
Konağı maliye kısmının zemin kat tavanına kadar olan 
kısının İnfaah olup keşif bedeli 9624 lira 96 kuruıtur. 

2 - Bu işe ait dosya muhteviyatı ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnamesl, 
B Mukavele projesi , 

C Bayındırlık itleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve husul!i oartname. 
E - Keıif cetvelleri ve projeler, 
İstiyenler bu ıartname ve keıif dosyasını Balıkeılr Na

fia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Açık eksiltme J J - Ağustoıı - 937 tarihine raat

lıyan çarıamba günü saat 15 te Balıkesir Nafia müdürlü 
ğünde kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Eksiltmeye airebilmek ıçin 721 lira 87 kuruıluk 
teminat ı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz 
veya bu miktarda ıayanı l{abul banka mektubu ve yuka
rıdaki işi yapabileceğine dair Nafia müdüriyetinden ekıiJt
meden en son sekf:ı gün evvel müracantıyle alınacak ve 
sıkanın veya bu ite girmeğe salahiyet veren evrakı müs 
bite ile birlikte Nafia Vekaletinden almmıı müteahhitlik 
vesikaunın ve 937 yılına aft ticaret vesikasının ibrazı 
gereklidir . 

5 - isteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine 
göre bu evrakı hamilen tlan edilen gün ve saatte Balıke· 
sir Nafia müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Hart hart hart . Dtıler 

gıcırdıyor. . Susamıştım , har
ıiak bardak kan içiyordum .. 
Kendimden geçmişim .. • Ayıl. 
dığım zaman yüzbaımın ya . 
nındaydim.. Verdiğim ~mir 

meğer isabetliymiş . Tabur da 
bir dakika ıonra süngü tak
tarmı~ . Yüzbaıım son nefe 
ılne yaklaşmıştı. Aenl ya· 
nına çağırdı: 

Çavuı dedi. Ben ar· 
tık ölüyorum.. Zehra sana 
emanet . Onu, Edirnede bir 
öksüz mektebi var oraya 
yerleştir .. Sıhhlyelerden biri· 
ıine mektup yazdırdım · 
Onu da o mektebin müdü. 

rüne ver . Birde resim çek
tir, anladın mı arslanım de
di Zehrayi tom saçlarmdan 
öperken ıon nef e11ini de 

verdi .. 

Beni ailatlın komutan .. 
Suçum baAııla . Bunları 
andıkça yürekten yanar, at· 
larım evlat . vımarım .. Ney. 

H. ıent d<- üz .niyeyim .. 
Aradan birkaç ıün a•ç· 
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ti . Birıüıı taburdan iziU 

alarak Edirneye gittim .. ilk 
it ı m Zebranın tasvirini 
(resim ) çıkartmak oldu .. 
Gittim, zor bela bir adam 
buldum. Üç tane çektirdim .. 
Sonra dediği mektebe git
tim .. Oranın müdürü tıknaz, 
yiğit bir kazandı .. Bent hoı· 
ça kartıladı .. Yüzbaıının 

mektubunu verdim.. Oku
du, gözleri dolu dolu ol· 
du. 

Peki çavuı dedt. . Yal
nız burası yeni açıldı .. Kız
lar için delil ama ne yapa
lım .. Mutlaka almak lAzım .. 
Zaten benim de kız evll
dım yok, dedi.. Sonra Zeh· 
raye baktı: "Sen benim kı
zım olur musun? .. Dedi .. Ok 
şadı. sevdi . Yaramazı kim 
görae böyle severdi. Sonra 
çekmeceden büyük bir d,f
ter çıkardı.. "Nnfus k&Aıdı, 
fotolraf,, var mı dedi?. Bir· 
den dilimin ucuna na11l ol 
du bilmem .. "Yoktur,, aazü 

SOROYOR.-



T. C. Ziraat ;~~ ~~~~~~ ~~ı i•••••ıtıa•••-• -·· 
ı Veni Otel ı ı 

Bankasından: 1 Dursunbeyde Modern 11 
Memurluk Müsabaka imtihanı 1 YENi OTEL A ld 11 

Bankamızın merkez, ıube ve ajansları için lüzumu ka· 1 (( )) ÇI I I • 
dar memur alınmak üzere müsabaka imtihana açılmııtır. it. BOTON KONFORU HFJ/Z.. ~ • 

Müıabakaya girebilmek için en az orta mektep mezu ~ YENİ BİNFJ ... YENİ MOBİLY/I... "il •• 
nu olmak ve yatı 18 den aıağı JÜ dan yukarı olmamak it. YE/Y.J. y· D T.' DK :ı. 
1arttır . ~ I l 11 • •• 'lj 1 

(Bu yaıtan aıağı olanlar ımuhana gırebilırıene de ıs it. Sayın Müşterilerin Her ihtiyacına .,. 
yaıından evvel memurluk sınıfına geçemezler) ~ Kolayhkla Cevap Veren ıl • 

-,.. 

Ortamektep mezunları için altı ay, ilse ve yükıek mek· « ~ 

1 tep mezunları fçln bir ıene devam edecek olan ıtaj müd· 1 }'; · Ot J A [J 1 
deti zarfında orta mektep mezunlarına 30, Orta ticaret » e nı e .. ç l ı.. 1 Türkiye piyaaaaında y~kıek mevk~ kazanmıı olaO 
mektebi mezunlarına 40, liıe ve ticaret Uıeıl mezunlarına JH ( [Mil MI ROT } 
80 il ı. k k Dursunbey Yeni Otel Sahibi Ahmet 

1 
i,: dünyl\mn en meıhur Kalbur fabrl" , Y "se me tep mezunlarına 100 liraya kadar ve im· ~ ~ 

tihandakl muvaffakıyet dereceıiyle mütanuip surette üc- it, ve Mustafa Slktcıoğlu kuının mamulatı olan kalburlarından 4-5 ve 6 nuın•· 
ret verHfr ~~~~~~~»lit~~~~~ '.J • ralı bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makineler 

Jv ı derecede yabancı dili bllenler!n ücretleri emsalin· wwww.,.,w•wwwwwwwwwwwwwwwwwwl ! ticarethanemlze gelmittir. 
den on l(rad n az olmnmak ü-ıere yuksek tutulur. ...-••••••••••••••••••-••••• m 

S~aj devreılnl takiben yapılacak meıleki imtihanda mu. •• ı • ,. il · 
veffa.ır o1

a nlftr, yfr ml liradan aıa~ı olmamak ka,dtyle yüzde ı1 Bayan Ve Bayi ar çın .ı. lstanbul Piyasasından yüzde yir-
20 nısbethıde zamla tekaüde tabı datm! kadroya alınırlar tt ~ t• • mi Ve Yirmibe Eksik Fiatla Satıl .. 

Müsebl\ka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Af· •• • tt • Ş 
yon, Aydm, Balıkesir, Çanakkale, Dlyarbeklr, Denizli, Ed it u c u z 1 u k v e r 1 ••• maktadır. 
remil, Edime, Erzurum, Erzincan, Eıktıehir, Gaziantep lı •• • • tt • 
tar.bul, İzmir. Kastomonu, Kara, Kayıerf, Konya, Küiah •• •• • Bu Bir rirsattlf. Bu Flfsat Her Za-
ya, Giresun, Maiatys, Maraı, Samıun, Ordu, Uıak, Ôde. •• Bu kerre Sandıreıdaki mağazamızın Balıkeılrde ••• man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
miı, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ıubeJerimfzde or " Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubeefnl açtık . !• m ., Eh . ti T . Ed . 
tamektep Ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağuıtoı · •• • •• CJıere emmiye € I aVSJye erJz. 
da, tııe ve yüksek mektep mezunları ıçın 23 ve 24 ağuı- ıı Bu şubemizde kaz mir, ketenli, selen ı·ı 1 
tosta saat dokuzda baıtanacaktır. ti ve lüks selenle, kıl, tela ve bunlann cin- 1 • AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

(Ankara ve İıtanbuldakl imtihanlara ortamektep me- tf . . . . 9 • 
zunları alınmıyacaktır.) tt slen ve halkımız ıçın keten ve çulhakı il it 

Müıabakaya gireceklerden ne gibi veıikalar arandığı lf hazır elbiseler bulunur ve ehven fiatlrJ N • 
ve nerelerden fmUhan yapılacağı yukarıda fılmleri yazılı H ~ J •• • 

Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, İnşaat 
Malzemesi Rençber Al •. ''''' 
Alım Ve Satım Yeri 

ıubelerlmlzden elde edilebilecek izahnamelerde görebilir- •• satJ/ır ve yapagı a ınır. • •• 
ter. . _ tt Sayın müşterilerimizin şubemize tf o••••• ••••• ••••••t:••-fsteklllerın muaabakaya lttirak edebilecekleri mahaldi!· M . ... f 1 · 'k · it 
ki Banka Şubesi Müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Per tt btr defa ugram al art men aat ert 1 tı- ~· 
sonel lılerl mOdürlüğüne 18-8 937 tarihine kadar müraca· ~ı zasıdır. .~ !!~~~-~; ~~~~~~ 

·•
1 •tmelerı lazımdır. '1 Sındırgılı Mustafa K'Bragür ~· .. • • • 

Orta Mektep ve orta Ticaret Mektsbi Mazunıarıoa ~n:m::c::::::n: .. ::..-::::~ IHer Mahn Yerhsı Var .. 
Mahsus Müsabaka lzahnamesi: j 

• Uzun sentlerde nberl tecrübe neticesi olarak htf 
A- KABUL ŞARTLARI: Pe h 1 iv an GÜ r eş 1 e rı düzeni bir Türk s~nulkanmn elinden çıkan buğıaY 
Bu müıabakaya girebilmek için aıağıdakl evaafı haiz 1 eleme kalbur maluneftırinl piyasaya arzedlyoruz 

oma ve iltenl en veıfkaları vermek lazımdır. D b B / d · 
J ) Türk olmak Ursun ey e e ıye en elveriıll ve en. uygun btr ıekilde tecrübelerle y• 

1 

1 k ) 1 Bu makineler muhitimizde ekilen bugw daylar lçlP 

2) Yaoı on sekizden aıağı ve otuzdan yukarı olmamak Riyasetinden: ~ pılmııtır. Saatte Jmuhakkak dört': yüz kilo buğdaY' 

1 
3 ) Zlraot Bankaıında memurluk iıtlyenlere mahıuı it.. her çeıitte ayırırive temizler. 

matbu beyannameyi doldurmak (Şubemizden tedarik edi · ~ Makineyi Kul/anİnak !1vrupa /Vlakine/e' 
lebllır) Dursunbey p11naylrlnln beıtnci gününe teaadüf eden it. 

4) Bankanın göstereceği hekimden alınmıt aıhhat ra· 14 ~ ağuetoı - 937 cumartesi günü Kızılay ve çocuk ~. rinden Çok Ko/aydJr. j 
poru ibraz etmek Eılrgeme Kurumları menfaatine pehlivan güreıleri yapı il. Çünkü dlğerlert: gibi ağır değildir: ve ayakta çef• ~ 

5) Mektep ıahadetnameıi, askerlik veıikaaı, nüfuı tez · lacaktır . 1 rtlmez . Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir çoculı Si 
keresi, ve hüsnühal varakaaının aıh veya bankaca taetiklf Pehlivanlara: Lira: •• tarafından bile çok hafif btr hareketle tdare edılebıllr 
birer suretlertyle kartonıuz üç adet fotoğraf vermek. Baıa 40 ~ Böyle bir makineye ııahip:olmak lstiyenlere terci 

6 ) Bankaca ayrıca yapılacak tahkıkat ile lıtihdamıoa Bat alta 20 ~ han bir Türk )ıçilinin emeği ile~- olan bu makineler 
mani bir hali görülmemek Orta IS 1/. den almalarını: ehemmiyetle tavılye ederiz. Tecrobe" 

R - MÜSABAKA fMTIHANININ MEVZUU: l lerfnl her arzu edene herzaman oöıteririz. Küçük orta 1 O • 
Yukarıda yazılı .. evaafı haiz olduğu anlaıılıp icabeden Ticareilıantmlz.dc inşaata ait demir, çimen~· 

vesikaları verenler aıağıda yazılı mevzulardan tahriri im· ı çivi vesaire gibi ht r düzen ve köylülerimiz için 1 

Uhana tabi tutulacaklardır: 5 ) Nüfuı tezkereal, mektep ve aıkerltk veılkaaı ve ,-? llernevl rençber düunl ile en iyi boya ve baya yoğ· ~ 
1 ) Türk tarihi hüınühal varakaeının ulı veya bankaca taadikll bfrer ıu ~ ları bulunur. J 
2 ) Coerafya (Türkiye) retlertle kartooauz üç adet >fotoğraf vermek 1 F' ti ç k Eh d" a· 08' ,, 
4 ) Hesap B - Bankaca aranılan_ evıafı haiz Börülenler aıa~ıda ~ fa Deneyiniz .. 
3 > Yurtbilgısı ıa arımız o ven ır, tr 

1 5) Hendeıe yazılı mevzulardan imtihan-; tabi tutulacaklardu: ~ Saraçlar Başında Demir ve HJrdavafÇI 
6 ) Türkçe tahrir 1 ) Türk tarihi !fi: H C J 
c- MÜTEFERRiK HUSUSAT : 2) iktisat ~ asan uma I ' 

1 ) Orta ticaret mektebi mezuolarma ilaveten iki mu 3 ) Heıap l. liselerde okunan mevzulara göre) •• ~ ~ ~~"?..·!"~'llJ:IC~~~,P 
hasebe ve bir hesap ıuali ıorulur. 4 ) Hendeıe 

2 ) imtihanda kazananlardan lııe tahıiline devam için 5 ) Muhasebe ( Ticaret ve banka muhasebe uıullert ) Balıkesir Askeri Salın 
ileride bankadan bir talepte bulunmıyacağma ve bankanın 6 ) Türkiyenin tabil ve iktisadi coğrafyası _J fi' 
tayin edec:eil her hangi bir ıube veya ajansta vazife de- 7 ) Hukuki ma lumat {Ticaret ve borçlar kanunu ı Alnıa Komisyonunaa ' 
ruhte edeceğine ve saireye dair bir teahhütname alınır C- İmtihanlar tahriri yapılır . {Lüzum görüldüğü tak· 

3 ) lmtthanda kazananların adreslerine tebliğat yapılır. dirde Ankarada veya İatanbulda ayrıca ıifahl fmtıhana 
Tebllurıhn yapıldığı tarihten itibaren (15) gün zarfında tabi tutulurlar.) 

müracaat etmiyenlerln hakları iptal olunur. Ç- imtihanda kazanan lise mezunlarından yOksek 

4 ) ,:jtaj devreli müddetinc:e ahlaki vaaıf, kabiliyet ve tahaıltne devam için ileride bankadan bir talepte bulun-
it verimi hakkında edinUecek kanaatlar, mesleki imtihan 
neticelerine ehemmiyetle müe11Bfr olarak nazarı dikkate 
nlınır . 

Lise va yüksek mekfep mezunıarma mahsus 
müsabaka izahnamesı: 

mıyacağına ve keza imtihanda kazanan liıe ve yüksek 
mektep mezunlarından baokanın tayin edecefi her hl'ngi 
bir ıubede vazife deruhte edeceğine vesaireye dair bir te · 
ahhütname alınır 

11•1' 
Kor Birliklerinin ihtiyocma 23 Temmuz 9j7 de 1 ft'' 

edileceği ilan edılen 15 Ton koyun etine teklif edilefl •'' 
kom ıyonca pahalı görüldüğünden bir a \-" müddetle p• 0.,o 
lığa çıkarılmııtır Pazarlığı 9 Ağulloı 937 pazortf'ıi z:O il' 
uat 10,30 dadır Mezkür etin muhammen b~delf 5 ,_e 
ra tik teminatı 393 lira 75 kuruıtur. isteklilerin 1art":1rıı 
s irıi görmek üıere ber gün ve pazarlığa tıtirak ede'5,tıll 
rinde adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarıle ıef 
Alma Komiıyonu Baıkanlı~ına müracaaıları . 4- J -_______ ___...---/ 

A - MÜSABAKA YA KABUL ŞARTLARI : 
1 ) Türk olmak 
2 ) Yaşı on ıekizden aıağı ve otuzdan yukarı olmamak 
3 ) Ziraat bankasından memurluk iıtlyenlere: mshıus 

D - Staj devreıi müddetince ahlaki vasıf, kabiliyet 
ve io verimi hakkında edinilecek kanaatler, mesleki imtihan 
neticelerine ehemmiyetle müe111lr olarak nazarı dikkate 
alınır. İyesi veBaıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KAl<A~ 

beyannameyi doldurmak ( Şubemizden tedarik edilebilir) 
4 ) Bankanın göetereceğt hekimden alınmıı ııhhat ra · 

poroı ibraz etmek 

E- İmtihanda kazananların adreslerine tebliğat yapı 
l ır. Tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren on beı gün için Çıkuım Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 

de müracaat etmf)'enlerfn memurluk iıtemfye hakları 
kalmaz. Ba11myerl : 11 Baaımevl 


