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Manevralarda Kati Netice Alınmak Uzere 

Kırmızılar V a~iyeti ))ün 
Lehlerine Çevirdiler .. 

Büyük Şef Ve İsmet lnönü Anka
ra ya Hareket Ettiler .. 

Vekiller Heyeti de Dün Ankaraya Gitmek Üze
re Ayrıldılar. Manevralar Yurın Sona Eriyor. 
lzmır, 13 (Hususi ) Ma-

lıevrlllar bugiln ve gece ha· 
"•retli bir ıeki !de devam et 
llllıttr . 

I karmızılıır taze kuvvt>tler
t takviye ed\lmitlt>rdir. 
Aydına dofru sarkan ma 

~ller ıon bir kaç gün içinde 
lıı hlklm noktaları, hu 

''•da Abdurrahmanlar lt'pe 

muharebelerin buaün akta 
ma doğru aldığı vazıyet kıt' 

mızı tarafın f aık bulunduju 

1 
merkezindedir. 

Kati netice tamamile bugün 
anleıılmıt olacak ve mftnev l 
ra cuma günü ıona erecek ı' 
tir. 

ELltl BİR H1\BEll: 
• • 

Mınavra~ı vazif ı alan kıymetli va genç ~ir tay. 
yıraCİRIİZİ kaybattit 

lzmlr, 13 (Husuıl) - Evvelki gece manevralarda 
bir genç tayyarecimlz çok elim akıbete uframııhr. 

Aldığı vuılfeyl baıarmak için geceleyin aöklere yük
ıelen Hayri adındaki ıediklt batçavuıu bindlil avcı 

tayyar«-slne lrız olan bir aakathk netlceıtade af1r su 

rette yaralanmıı ve kaldmldıAı hastahanede 6lmüıtür. 

Dört yıl önce Yeıllköy ıedtkll tayyare mektebini biti· 
ren bu hava kurbam, bu kıymetli ıeoç; Amerikada da 
tayyarecilik tabıtll aörmGfHi. 

Manevrada k1rmızı kuvvetler tarafında çalıııyordu. 
Şehidin cenazesi buraya getirilerek askeri meraıimle 
ıömülmüıtür. Generallerin, a1kerlerln, memurların ve 
çok kalabalık halkın bulunduğu merasim çok acıklı 
olmuıtur. 

Şehit Hayri beklrdır. 8Jr anaaı vardır. 

TÜRKDILI: 
Büyük ve mukaddes vazife batında kıymetli bir 

evlldını kaybeden biitün millete tazlyetlerlnt sunar. 

Ruzvelt 
Ademi müdahale ~omiteıini 
f e•kılide içtimaı daııt ıtti 

Londra, 13 (A.A.)-lspan. 
yadekı a6nüll61erln ıerl 
ahnma11 meaeleaı ademi 
m6da!ıale komlteılnde ko· 
nuıulacaktır. 

Komite meaelenln mO
zakereıine yeni bir ıekll •e
recektir. 

Amerika reiılcumburu ko· 
ngreyi 15 son teırlnde . feT· 
kallde içtlmaa çaiırmııtar. 

Ruzvelt yeni bir nutkunda 
emin bir sulha matuf kol· 
lektlf ıayrete dayanan 
bir •ulh iıtedlflnl ı6ylemtı· 
tir. 

Müıtekabıl ıeylerle dolu 
bir alemde ıulhu temenni 
etmek ve harpten korun
mak için harbi ıayrl meT· 
cut telekkl etmenin klfl ol· 
madıfmı blldlrmlıtır. 

•l1ı1 zaptetmltlerdlr 
ileriye doğru ıarkan ma 

;ı kuvvetlerle, takviye edi
•11 kırmızı kuvvetler ara· 

''11da çok ıtddetli ve çetin 

lzmir, 13 (Huıu5i) - Ma 
nevralan takip etmekte olan 1 

~~~~~ ı,=A~l=m=a=n~y=a~-~lt=a=l=y~a=,=A=v=r=u=p~a~S~u~lh-unu 
Jsmet loönü refakat etmek · 

··~:~ •• u, •••• ~ıı· e c. ı Muhafaza ve Takviye Edecekler •. '-llbarebeler olmuıtur . ı 
~ırmızılar kati neticeyi 

lehlerine çevirmek için ça 
htm&ktadarlar. Bu ııddetli 

~==-co=•========='-'-'==============-==== 

Akdenizde S e y a h at. 
Eden Gemiler .. 

lanııal bıslıd ıktan soni81oğazlaıdan en çot Sovyet, 
İngiliz ve Yunan_ vapudan geçti. 

1 ÇANAKKALE BOGAZI 
~ ltnbu1, 13 ( Huıusi ) - muameleli 108 ve 691 63) 

'ıı ltdenizdekı denizaltı ge· safi tonluk 265 transit ge 
~ •rı lehlike•I dola yısiyle mi geç mittir. t1 u suretle her 
~t~"ıenltğe rağmen ıon ay iki boğa zdan geçen gemile-
-,~' Bofazlardan geçen rin mikta rı 2.002 027 safi 
ıı.1 11

" •dedi elutlmemit, art - tonluk 766 gemidir. 
ttı.. ı -

"'lı · tin gııribı bilhassa Boğazlardan en çok Yu 
'''-' keye maruz bulunan nan gemileri ve bundan 
,,.._11~r, mesela lspanyol sonra lnııillz gemileri geç 
~'tı:lerı adedinin de bir mektedir. Geçen ay ) 73 
~'"ıct Yekuna baliğ olutudur Yunan ve 109 lngilız gemisi 
~dll 1 

Akdenlzde kontrol geçmlttır . Türk gemileri 
~t lu için daha emniyetli bundan sonra gelmektedir. 
~tı hkllde ıeyrüsefer imkan· Geçen ay 99 Türk gemisi 
t~ mevcut bulunduğuna geçmiftir. e 
' Bafazlardan ıe · Geçen ayın en ıayanı 
,,teaıı ıerln ddeden art dikkat faalivet i lıpanyol \'e 
~.Çok muhte meldir So•yet gemilerinde görülü 

''~~ '-•toı ayı zarfında Ça yor. Her türlü tehlikeye 
~.~le boğazından geçen rağmen 19 ispanyol ve 
~t-~'~n adedi muıımelelt transit olarak 60 f ovyet 
~ 330. 126 safi tonda gemııi geçn ittir . 
~(l ~'!! transit olarak 120 Limaumıı za gelen gemi 
'ı '''fi tonda 268 dir. Ay . !erin en azı Panamadır Ge · 

,d, Karadeniz çen ay ancak bir Panama 
259 450 aafl ıemlıl ıelinlttlr. 

Jil Bayar ile diğer vekiller · ! 
de bugün Anka.raya hareket 
etmltlerdir. 

lzmir, 13 (AA}- Mavi 
taraf lurmızılarm ıertden 

kuvvet almasına 

vermeden dün de 
meydan 

tiddetli 
taarruzlarda bulunnıuıtur. 

M:ıvi lerln tanklarile kır 
mızı süvarileri ar1tıında sert 
çarpıtmalar olmuı, kırmızı 

merkezine tevcih edilen ta 
arruz çetin ıeçmtıttr. Kuv 
vetleri artan karmızılar mu· ' 
kabil taarruza hazırlanmak · 

tadır. 

Arazin ı n urp olmasına 

rağmen ıki taraf arasuıdakt 

muharebe canlı ve heyt'canlı 
manzaralar göıtermıttlr . 

Manevra sahasındaki hal 
km gösterdiği alaka her 
türlü sıtayiıe l ayıktır. 

lkt taraf kartı karııya 
cephe alacaiındnn tayyare 
ler ketifler yapmıılar, bom 
balamadan vazif Plerini de 
muvaffakiyetler elde etmlt 
lerd ır. 

Mavi tarafın ket iflerl bll· 
hassa faydalı olmuıtur . 

Bugün manevralar ı n so 
nu olmak dolaylsile daha 
mühim muharebeler olmak · 
tadır . 

Çin 
Topçulan dört Japon gemi

sini ~asara uğrattı 
Şanghay, 12(AA.) - Ja

pon topçu ve hava kuvv,.tlerl 
bu sabah Şanghaydalci Çtn 
mevzi1erint bombardıman et· 
ınlşlerdır . Japonlar. ateıle 

rlnl b ilha11a Chopel üzerin· 
de teksif t' tmitlerdir 

Putungtakl Çın batarya 
lar1 mukabele ederek dört 
Japon nakliye gemlıini ha

ıara ujıatmıılardar. 

Bu i~i davlal ayni zımandı mınfııtlerini hılıldır ıdın mııılılı", bııaiıtırın 
tehhkalıra va ~olıevizmı ~aııı müıterekın hınket ı~ıcıklır 

B. HlTLER 
il Glornale d' ltalıa gaze· 

tesi yazıyor: 

Httler ile Muuolinl ara · 
sında ilk hususi mülakat 

Führerin huıuli evinde ya 
pıldı . Bu ev. kar1mlak gün -

lerde, oasyonal ııosyalizmln 
enditeli ha:ıırlanııına sahne 
olmuı olan evdir. Samimi 
ve uzlaıtmcı muhil iki rel 
ıin hatırlariyle dolu olduiu 
için Mussolıntye gl\yet mu· 
niı ge!mtıttr. 

Burada ilk mevzubahı 
olan mesele harp sonunun 
iki büyük kahramam, ara· 
larındakt tesanüdü takviye 
ve bu Avrupa ıulhünün le· 
ztoi emrine bırakmıı olma 
!arıdır. Ancak böyle bir 
sulhün fikri olmakla bera. 
ber, bariz kabili hallini ve 
müsbet unsurlara istinadı 

ıarttır. Bu unıurlar araaın 
da dört eaas ıayılabtlir: 

1 - Faıizmin ve naayo 
yonal soıyalizmln bir ldeo 

lejik hareket olduiu anla· 

ıılarak~bunun devlet.,.hallne 
getirilmlı rejimler olduiu 
tasdik edilmeli ve hareket
lerinden h içbir suretle tadı. 
lat yapılmıyacafı dlfer mil
letlerle anlatılmalıdır. lkt 
rejim aleyhinde yapılan pro 
framlara ve iftira siyaseti. 
ne nıhayet verı meltdtr iki 
rf'jim kendi kanuni ve meı 
rü olan haklanm takviyeye 
karar vermiılerdlr . 

2 - Avrupada Almftnya 
ve haly&ya en büyük de\' 
letlere muadıl siyasi teknik 
ve meral bir hakkın veril-
mesi ve bunun her veılle 
ve her mesele zuhurunda 

; tebarüz ettirilmeıl lizımd1r. 
3 Bütün milletlerin 

hayat ve terakki hakları en 
genlt manlda ve en barla 
bir ıektlde canlandmlmah · 
d1r. Bunun için beynelmilel 
adalet yalnız ıözle değil, 
ehi ile de faaliyetini göı 

ter melidir. 

4 - Bütün milletler Av
rupanın medeni tesanüdQ 
dahilinde lhtılallere ve müt 
terek tehlikeler,. karıı gel 
mek için lazım olan müda· 
f aayı göze almalıdır 

Bunlar tam ve hakiki bir 
görüı ve A vrupada sulh ün 
isi ikrara için mOsbet bir azim 
ve irade ifade ediyor. 

Roma Berltn mihveri bir 
blok değildir. Yalnız bir te · 
sanüt blrletmeatdlr. Böyle 
bir teıanüt, lnılltere. Fran· 
aa ve Japonyadan batlamak 
üzere hiçbir hüınünlyet sa · 
hibl millet aleyhine deitl · 
dır. Yalnız milletler ıunu 
iyi anlamalıdırlar ki sulhün 
böyle bir tarzı telikklıl, 

yal nız diplomatik cihetten 
defli, aynı zamanda ve her 

ıeı maka 

B. MU.:>SOLlNI 
ıoıyal bakımdan da müte· 
addit problemlerin hal ve 
tesviyesi demektır. Kelime 
nln tam m;rniılyle bundan 
daha yükırk bir beynelmi· 
lel ılyasi fikir ibda edile. 

lmez. 

Avrupa ıulhü namına ya · 
pılacak bu hizmet genaı 

mikyaata bir ittir. Gerek 

teceddüt fikrine ve ıerekae 

fedakarhia lıtlnat eder. Yal· 

nız maddi ve eearetle deill 
aym zamanda manevi ce 

aaretle lktibam edilebilir. 
Ve bu yolun tutulmaaı ll· 

zım geldigl devlet adamla
r1ndan fazla milletlerce he 
veı edilmelidir Herhalde 
realiıt ve haklı ıulh arzuıu· 
nun böyle tayin edilmeıl 
ve Avrupa kadrosuna umu
mi ve zaruri bir ıurette it· 
hal olunmaaı Duçe tle Füh· 
rertn bartci alyaıadakl teıa· 
nütlerlne delilet eder 

Bu veçhe itinde Avrupa
nm ve cihanın muhtelif 
meıelelerl tetkik edilecek, 
gerek ltalya ve ıerek Al. 
111aDJa icap eden kararlara 
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Maliye Vekaletinin Bir Tamimi: 

Ve gi er Na ı T h -m 
kk u Ve Ta h si 1 d i ece k? 

Bu ıerginin tarh ve tahakkuk, ıtiraz ve tem~iz muameleleune layik olduğu 
derecede ehemmiyet atf e~ileceUir. 

Devlet Yaridah arasında 

mühim bir mevki tutan mu
amele verılılnln tarh ve ta· 
hakkuk, itiraz •e temyiz 
muamelelerine liyık olduiu 
derecede ehemmiyet atfedil· 
mlyerek kanunda açıkca ya
zıla hükümler hilafına hare. 
ket olunduA"u ve münhaaıran 
allkadar memur Ye imfrle
rln dlkkataJzllklerl ve ka· 
nun hükümlerini ve umumi 
tebliğatları okunmamaları 
yüzünden Hazinenin ızrar 

edıldtfi cari muhaberelerden 
aolaıılmaktadır Tatbikatta 
ıörülen nokaan ve yanlat 
muameleler aıalıda birer 
birer izah olunmuıtur. 

1 - 2430 Numarala ka 
nunun 7 ve 8 inci madde
leri mucibince banka ve 
bankerlerle ılğorta tlrketlerl 
ve ımal m6e11eıeler taraf m 
dan bir aya ald muamele 
ve 1atııları ıöıtermek 6zere 
erteıl ayın on beılncl ıünü 
akıam1na kadar verilen be· 
yannamel~r (lzerlne derhal 
muktezi tetkikat icra 
olunarak verıılerlo ta 
bıkkuk ettirilmeıl ve 
tahakkukatın tahıllita tevdi 
olunmaaı lazım gelirken ba · 
zı maballerce bu beyanna
melerin bir tarafa atıldığı 
ve aylarca ele alınmadığı, 

tahakkukun tahıtllta tevdl 
olunmadığı ve bazı mahal 
lerce de bu beyannamelerin 
muhasebe kalemleri tarafın 
dan alınıp tahallit müzekke· 
realle muhteviyatının vezne· 
ye ıevkolunduğu ve varidat 
idaresinin bunlarla hiç ala 
kadar olmadığı haber alın· 
maktadır . 

Muamele vergisinin tarh 
ve tahakkuku ve bunlara 
müteallik defterlerin tutul· 
maaı, tab kkuk ettirilen ve· 
rgileria tahsilat ıervıalne ve-
rllınesi vazifeleri ~aridat id 
arelerlne aiddir. Bu verainin 
tahakkuku için tutulacak 
def terler biri sınai müe11eıe· 
lere diğeri banka ve ban
kerlere, üçüncüıü de ıiğorta 
ıtrketlerlne aid olmak üzere 
üç nevi olup ne ıuretle tu 
tulacakları mülga J 860 nu· 
marala kanun izahnameslnin 
65 inci maddesinde tasrih 
olunmuıtur. Binaenaleyh ıt · 
mdlye kadar bu def terler 
teılı edilmemff he hemen 
celp ve teılsl loap eder. 

Varidat memurları, mınta· 
kaları dahilinde bulunan ve 
muamele verılıine tabi olan 
müeaaeıeleri tesbit ederek 
bunların her ay müddetleri 
zarfında beyanname verip 
vermediklerini arııtırmak 
ve beyanname vermtyenler 
hakkında kanunun 21 mad
deıinl tatbik etmekle mükel· 
leftJrler. Bunun için her 
varidat idaresinde tutulacak 
olan tahakkuk defterlerinde 
her aya atd beyannameler 
defterin ıütunu mahıusuna 

muntazaman tılenerek, her 
müe11eaenln zamanında be 
yanname verip vermediil 
takip olunmaıı lizımdır . 

V arldat memurları, mQ 

e11eıelerce verilecek beyan· 
namalerl alır almaz derhal 
lpUdat bir tetktka tabi tu 
tacaklardır. Bu tetkikat: 

Sınat müeueselere ald 
beyannamelerde: 

A) Göıterilen ıatıf kty · 
metlerinin o müe11eıenln 

imal ettiği maddelerin ha
kiki 1atıı kıymetlerine mu 
tabık olup olmadığı ve nok
ıan gösterilip göıterilmediğl, 

8) Beyennamede göıterl

len iptidai madde tenzilata
nm, lcra Vektllr.rl Heyetin 
ce musaddak cetvelde mün · 
deriç nlıbetlere muvafık 

ve hesabı doğru olup olma 
dıfı, 

C) Cetvelde tenzilat niı · 

beti aöıterilmemlt maddeler 
için de tenztlit yapılıp ya· 
pılmadığı, 

D) Gümrüklerle lemaı 

olunarak iptidai maddeıi 

muafed tdhal edılmit sınai 

müe11eıeler vana, bunlar da 
muafen giren iptidai nıad · 

delerden yapılan mamulata 
da tbtidai madde tenzılitı 

tatbik olunup olunmadığı, 

E) Verginın doğru heıap 

edilip ed llmedlğl, 

Ve banka ve bankerlerle 
ıfaorta firketlerine alt be 
yannamelerde de: 

F) Verginin ıuretl hesa 
banda bir yanlaılık bulunup 
bulunmadığı, 

Husualarma tevcih oluna 
cak ve doğruluğu anlatılan 
ların tahakkuku derhal tah · 
11lata veri lecek ve ıayet ıa
tıı kıymetleri noksan eörü 
lürse eıbabı mucibeıile ka · 
nunun 12 net maddesinde 
yazıla mfiddet fçtnde reıen 

takdir heyetice müracaat 
edilecektir. Bu müddetin 
ıeçirılmell kıymet ihti lafları 

dolayııiyle takdir heyetine 

müracaat hakkını ıelbede· 

ceğloden buna son derece 
dıkkat olunması lazımdır. 

Bu iptidai tE-tkikten baı
ka ıeoenln ıayri muayyen 
zamanlarında müe11ueler 
nezdinde musaddak dt:fter 
ve evrakı müıbitelerfn göz 
den geçtrllmeıi ve müe11e. 
ıelerin münaıebette bulundu· 
fu ticarethaneler heHplıuı 
na da b1ra lnlmaaı ıuretıle 

esaslı tetkikat icrası ve mek· 
tum vergi matrahı bulunup 
bulunmadıfınm tahkiki te 
min olunacaktır . 

fetmfyerek tamamen ve dal· 
ma ecnebi memleketlere çı 

kardığı ve bu cihet tahki
katla ıabtt olduğu takdirde 
aacak bu müe11eselerin ma· 
mulitı için vergi tahakkuk 
ettlrılmlyecektlr Bu cihete 
dikkat olunarak yanlıı mua
mele yapılmaıına meydan 
verilmemesi icap eder. 

3 - Bazı mahallerde Teı · 
viki Sanayi Kanunundan lı 
tıfade eden ıınai müe11eıe 

lere muamele vergiıl tahak
kuk ettirilmediği haber alın
maktadır Tetviki Sanayi 
Kanununda lıtifade edenlere 
verilen vergi muafiyetleri 
mezktlr kanunun 7 net mad· 
deılnde açıkca yazılı olduğu 

üzere bina. arazi ve kazanç 
verıilerile bu vergilere ald 
belediye ve idarel huıuıiye 

kfisuratı munzamaaından (ki 
bu küıuratı 1454 numaralı 
kanunla veralnin aslına t!i.. 
ve edılmif ve 2871 numara· 
lı kanunla da ldarel hususi 
yeye atd olanları bina ve 

1 arazi vergilerinin devri mu 
kabilinde Hazineye terk ol 
unmuıtur ) ibaret olup aynı 
kanunun 8 inci maddesi mu
cibince sınai müe11eıe v\ku · 
da getirmek maksadlle mü 
teıekkıl tirketlerln hllBe ıe 

nedt ve tahvtlatma aid dam· 
ı• reımile, muaddel 9 uncu 
maddeılnde yazılı gümrük 
resmi muafiyeti bu vergi 
muaf iyetlerlne inzimam ey· 
lemelıtedir. Teıvtkı Sanayi 
Kanunundan iıtıfad~ eden 
müe11eaelere bunlar haricin 
de vergt muafıyetı tanınmıı 
olmadığmdan, bunlar mua
mele verıtılne tabidirler. 
Bundan baıka Tetviki Sana 
yi Könununun 31 inci mad 
desi mucıbince verıl ve rü· 
ıum muafiyetinden iıUfade 

eden müeueaeler bu verıl 
ve reaımlerln tarzı tahakku· 
kuna alt olmak üzere aıt ol 
dulu kanunlarda yazıla mu· 
amelah ifa ile de mükellef 
tirler. 

Bınaeoaleyh muamele ve 
rgııı mevzuuna girdikleri 
halde teıvikl sanayi muafi 
yet ruhaatnameılnt haiz ol 
dukları cihetle muamele 
vergisi tahakkuk ettirilme· 
mit olan müeaseıeler var 

ise; 

2 - Kanunun 9 uncu 
maddesi mucibince mamuli 
tını kısmen memleket dahi 
!inde ıarfeden k11men de ec 
nebi memleketlere satan ve 
ya aattaran müe11eıelerJn va. 
ridat idareılnden alacakları 

nakliye tezkeresile ihraç güm~ 
rüiüne ıevkettlkleri mamul 
maddeler için bazı mahaller· 
ce vergi tahakkuk ettiril 
mekte olduğu müfettlf rap 
orlarından anlatılmaktadır . 

Kanunun 9 uncu maddeti 
bu nevt maddelere aid ver 
gllerin tahakkuk ettirileceil· 
nl açıkca göıtermektedir. 

Her hangi bir ıınai müe11e 
ıe mamulitını memleket da
hilinde hiç bir ıuretle 1ar 

1) Her ay beyanname ve 

rmit oldukları takdirde der 
hal bu teblıfahn 7 ncl fık· 
rasıodakl eaaslar dairesinde 
vergiİerinin tahakkuk ettlrı · 
lerek tahsilita tevdii, 

2) Şayet beyanname ver 
memiıler lıe haklarında 21 
inci maddenin taallukuna 
göre A veya O fıkraları hük· 
müoün tatbikile vergilerinin 
tahakkuk ettirilmeıi ve tah 
sil ata verilmesi, lazam gelir. 

4) Muamele V ~rgiıi Ka
nununun l 4 üncü maddesi 
mucibince resen yapılan tar. 
hiyata ve tetkik heyetince 
takdir olunan kıymetlere va · 
rldat daireıl namına itiraz 
etmek hakkı vilayetlerde va 
ridat müdürlerine ve kaza-

( Sonu üçünçü ıayf ada ) 

4 
,. 
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Çok Çocuk Ail le ·e 
eriliyor .. • 

amıye i 
Bu Gıbi Ailelere Dünden itiba

ren Mükafatları Verilmeğe 
Başlandı. 

Şehrimiz ve mülhakatında 
bulunan çok çocuklu aileler; 
kendilerine verilmesi lcabe· 
den mükafatı alabilmek için 
hükumete mürac&at etmtı-
lerdi. Sıhhat ve içtimai mu 
avenet vekaleti müracaat 
ımıaını nazarıilfbara alarak 
mükafatları gönderm~fe 

baılamıı ve dün alakadarlara 
mükafatların tevzilne baı 

lanmııtır. 

Bu huıuataki kanunun neı · 
rlnden evvel, çok çocuğu 

bulunan ailelere eHfıer lira 
mükafatla birlikte birer ma 
dalya da verilecektir. 

Kömür 
Şe hrı henüz gelmedi 
Savaıtepe ve dijer muh· 

telif yerlerde jç pazarda sa· 
tılmak (bere kömür ihale · 
leri yapılmııtı 

Fakat bu güne kadar bu 
yerlerden henüz ıehre kô· 
mür ıelmediğlnden fiatlar 
eıki vaziyetini muhafaza et· 
mektedlr. 

lhaleıl yapılan bu kömür· 
ler ıehlr içinde aatııa çık•" 
rılacak oluna devam etıııek· 
le o!an odun kömürü buh
ranının önü oldukça alınP1 1f 
olacaktır. 

1 i Çaba Köylü Siğarası Şehi .. 
4P 

Diğer bir çobam yaraladılar lerde de Satılacak .. 
Çandır köyQnden Mehmet 

oğlu Mehmet ile Alt ojlu 

Seyit adında iki çoban ge 
ceİeyln köy meraımda ko · 

yun otlatan Süleyman 
oğlu A hmede ıaldırarak ta 

banca ve bıçakla alır ıuret· 
le yaralamıılardır 

Mehmet ve Seyit yaka· 
lanmıılardır. 

--------------------------
Şimdiye ka~ar yalmz köylerde satılan köylü siğaralarl 

şehirlerde de satllacak 
1ı ·r 

Şehirlerde 1atılma11 yaıak 

olmaıından ve ıırf köylü 

lere mahsuı ve (köylü) adı -

nı taııye.n siğaralar fimdlye 
kadar tehirlerde k6ylüler 
tarafından gizli gizli satıl 

1 

mak ıuretile bir k111m f • 1 

halkımız ıliaralarm ucuz .,e 
tütünlerinin tatlı ıert ola>•; 
ıından ötürü flatandao yirrıt1 
para fazlaalyle alıp tçtikler 
görülmekte idi. de 

Şehiri Haritası A l ı n
Şimdiye kadar tehiri.er i 

satılmasma müsaade edıltıl 
yen ve bir takım muhtekir 
ler tarafından ıtzll gizli r•· 

" .. l'. yictnden fazla aatılao, ; 01 

mağa Başlandı .. 
lüye mahıuı ve köylü 8 ;,, 

taıamakta olan bu ıtğar•d 11 
15 1 O 937 cuma güoürı e 

ııe· 
itibaren ıehlrlerdekt baYhtr' 

Harita altı ay için~e bitirilece~. Bunu imar plinmm 
yapılması ta~ip e~ecak, 

re de verilip badema I~ hl 
de ıerbeıtce satılması ırı ce 
ıarlar umum müdürlüğilO 
kararlaıtırılmııhr. 

Şehirlmlzln halihazır ha l 
rituı ile imar pllnının bir 
mütenhhide 5973 liraya ihale 
edllmtı olduğunu yazmııtak. 

Müt bit bu ayan bidayetin· 

den itibaren ite baılamıı 
bulunmaktadır . 

Şehir harltaaanın alınma -
ama Kazpınarı tarafından 
baılanmııtır. Bu harita na 
fla vekaletinin teabtt et· 
tiğl ıeraitl fennlyeye tevfi · 

Erdekte 
Bin zeytin ağacı yan~ı 
Erdeğln Dere mevkiinde 

bakımıız bir halde bulunan 

zeytin ağaçlarınıo altında · 

ki kuru otlar tutuımuı ve 

atet ağaçlara aarmııtır. Bu 

yangında bin zeytin alacı 

yan0111tır. 

Yangının ne ıuretle çık 

tıgı tahkik edilmektedir. 

Kumar 
Oynarken 
Yaka landılar. 
Balıkhanı kahvesinde Ha · 

san, Mehmet, Adıl, Kimli 

adında dört kiti lskambıl 

kaiıdı tle kumar oynarken 
yakalanmıılardır. 

Kahveci Rüstem ile orta· 

Aı Kadir ve kumar oyna 

yanlar hakkında takibata 

baılanmııtar . 

kan yollar ve yapı kanunu 
nun ıeraitlne uygun ıektlde 
altı ay zarfında bitirilecek. 
tir. 

Bu harita ba yındırlak ha· 
kanlıjı imar heyeti tarafın 
dan tetkik ve taadık olun 
duktan ıonra buna ıöre 

imar planının yapılması 

baılıyacaktar Plan da altı 

ay içinde ikmal edtlmlf ola 
cakhr. 

Kursa gidecek olan doklo!~! 
A1valık, Bürhaoıye, ıt~· 

remit hükekmet tabl~o 
lerlnde bulunan B fJ . 
zaffer, B. Zıya ~e r• 
Emin 11hhat bakanlıi1 ti\ t~r 
fından Ankarada açıla~rflıf 
kammül kursuna çağır• 
)ardır. bl' 

Doktorlarımız 15 b" 
rlncl teırinde Aokarada 
lunancaklardır. --

1 V umur adan Daha Bil· 
y ü O o 1 u Y.a ğ d ı. · 
iki yolcudan birioiO ~avvaöiYaralandı. Diğer yolcunun 

da başı yanldı. 
01ıtll' 

Pazar günü baıhyan yağ 
mur dün de muhtelif fasıla 
larla devam etmlıtır. 

Yaimur btlha11a akıam 

aaat 19 ıırasında ıtddetll 
olarak yajmııtır. 

iki gün önceki yaimurla 
birlikte düıen dolunun razı 

yerlere hayret edilecek bir 
büyüklükte düttüğü anlatıl· 
maktadır. 

Filhakika lnkayıdan ıehre 
gelmekte olan Muıa adında 
bir köylü ile arkadaıı yolda 
doluya tutulmuılardır. 

Yumurtadan daha büyük, 
koca bir buz yuvarlat• ha 
llnde düıen dolular iki yol 
cuyu periıen bir bale getir
mittir Bu dolulerdan birkaçı 
Muıanın bindiği atın ıartına 

dGıerek hayvanın üzerinde 

büyükce bir yara aÇ b•· 
.. o de 

Diğer bir köylünU lı' 
k• , 

ıı yarılmıı, kanı a 
t iıtlf· 

yoluna devam e lll .. 
1 

bile 
~ rll e 

Bu pek nadir go 1ı•~' 
cek dolu; daha batka 

yapmadan keıılrnlttlt· ı 

Kepsüt ski ziraat ıne~te~ı 
müdürü ,~t 

•. t ıi' 
Daha evvel l(epıu .. ~oııO 

-dürloıı 1 
mektebinin tik o>\I ıı:ı· r•' ı 

diki ..,u .Jj) 
yapmıt olan tlıt> .. 8 P 

b QdurU r 
raat mekte i oı ır 8ıJ 

f lztıı JO' ıeyin Avni ter iaD 0100 
ktebi dil" nova zıraat rne e 
1 lf " it' IG§üne tayio edf ııı 1.,çfl' 

ıehrtmızdeo l:ırnıre 
tir. 
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Maliye . ~ 
Vekaletinin 
Bir Tanıimi 
(Battarafı iktncl ıayfada) 

larda malmldürlerlne ald ol
dufu glbt, itiraz komisyonu 
kararı aleyhine temyizen tet
kikat talebinde hulunmak 
hakkı da yine bu memurla· 
ta aiddtr. 

Kanunun 19 uncu madde· 
•i aarahatına göre itiraz ve 
temyiz tetktkatmda, Kazanç 
Vergiıl Kanununda mevcud 
hükümler cereyan eder Bu 
iUraz ve temyiz talebleri 
için varidat müdürlerile 
ırıalmüdürlerine ayraca ihbar 
llllme tebllfine lüzum olma· 
Yıp komlıyon kararları doğ

rudan dofruya bu memur· 
J•ra teıllm edilmek lazım 
l'!lir. Kararların teıellümO
nQ müteakip ftıraz ve tem
Jlz müddetleri cereyana 
hatlar Binaenaleyh gerek 
resen tetkik heyetlerinden, 
r~rek itiraz komisyonların 

dan gönderilen kararlar vl
l&yetlerde varidat müdürleri 

Ye kazalarda malmüdürleri 
taraf andan teaellüm edılerek 
liazine aleyhine verilmlt 
0 1•n kararların derhal ka 
tıuni müddetlerinde itiraz 
\'e temyiz edilmeıl icap 
eder. 

Haıı mabııllerde bu hü · 
küınler hili.fına itiraz ve 
temyiz taleplerinin varidat 
memurları tarftfından yapıl 
dıtı veya kanunda yazılı 
maddeler geçtikttn çok 
•onra itiraz ve temyize te· 
tebbüs edildiği ve bu yüz 
den komtıyonlarca ltazine
llln haklı talepleri da hl, 
müruru müddet noktasından 
tetkik olunmayarak Hazine 
b,klaramn ziyaa uğratıldığı 
lörülmektedir. Bu cihetlere 
dıkkat edılerek ıtiraz ve 
lelllyiz taleplerinin kanuni 
~Üddetleri geçirılmeden ve 
~lnunen salahiyetli memur· 
'" tarafından yapılması son 
derece mathlb ve mülte· 
leQldir . 

5 - Kanunun 21 inci 
~lddeılnde yazılı resen tak· 
dır heyetlerine vilayetlerde 
~üke llef in mensup olduğu 
~liıeccel meıleki tetckkül 
''den ve bunlar bulunma· 

dat: takdirde ticaret oda la -
'•rıca ve ticaret odası da 

'0kıa belediyelerce ıeçılmit 
•ki \'e kazalarda bir a:ıamn 
lttlrakt kanunen ıart kılan
~•t olduğu halde bazı yer 
erde müseccel melleki te 
~~~kül mevcud iken, heyet
ere ticaret odasından aza 

~Çtlrlldifi anlaıılmaktadır. 
'nunun tayin eltili tekil 

de tetekkül etmlyen komla 
)arı h . 1 Ve eyetlerın, verecek 
erı kararlar hükilm ifade 
ed 
• '-tniyeceğinden komisyon 
t e heyetlerin kanuni tarzda 

1~1''kkülüne de ıon derece 
tıa edilmesi lazım gelir 
6 

"- - Bazı mahallerde, te· 
,
1
Yiz komisyonu kararları 

, e
1
)hlne Devletıuraaında 

~., d 
)lı n l rarl davalarda tem-
a\ komııyonlarının ba11m 
ı, '"ak göıterlldiği ve da va
,,;'" Varidat müdürleri ta· 
ted'hdan açıldığı görulmek 
'-1 ~'· Teınyir komisyonları 
~ lqkeme mahiyetinde ve 
'la "- sallhiyetinl haiz ol-

ı, ~· dolayıtle idari dava· 
~~' ha11m~olamazlar. Bu 

il davalarda temyJz ko-

Tayyare 
Piyan~osunda kazanan 

numaralar 
Dün çekl)en tayare pi 

yangosunda kazanan numa· 
ralar: 

200.000 
LiRA KAZANAllAR 

24411 
Son üç rakamı ( 411 ) le 

biten numaralar biner Ura 

mükafat alarlar. Bundan haı

ka sonları 1, 3, 5, 7, 9 ile 

biten numaralar ikiıer lira 
amorti alırlar. 

3000 
URA KAZANAN 

Balıkesir Tica!et ve 1 Edremit Asliy~ .Hu~u~ , ...... 1111~1_1111111111111111111 111 1111111-., 
Sanayi Odasından: Hakımlığınden: 1 Balıkesırın Sanat ve Yen[(iği Seven lı 

Balıkesir vilay~ti merke- Edremidio Zeytinli köyün- 1 Sfl Y/N Halkına: MUJDE 1 
zinln. Salihattln mahallesin- den Ezineli Muataf a kızı Fat 1 ff A L K S j N E M A S J N DA 1 

~::~~·~;~~,o::~:~.: f~~:ı~ ~~E~=~:;::~~~:~:~;:: 1 . S A N G H A y 1 
up Pıııacaml cıverında (39) kerlya oğlu Kadir aleyhine 1 1 
numarala dükicanı ikametga · açtığı sulh teıebbüsü dava· 1 1 
hı ticari ittihaz ederek 932 11nd!l müddeaaleyh namına 1 flşk. ihtiras, Enterika ve heyecan fili- 1 
yılından beri yai ticaretile çıkaulan davetiyenin ıkamet- 1 mi başta Şarl Boyer gibi bir sanatk ann 1 
fttlgal ettiğini beyan eden gabanın meçhuliyetl hasebi 1 1

1 ı rol fJldıgvı bu filim hakkında her türlü rek-Abdt oğlu Halil brahtmin le bila tebliğ iade edllmıı 1 1 
ünvanı ticareti bu kerre 1 olmakla ilanen tebliğat icra- 1 lamı lüzumsuz görüyoruz. 1 
(Abdi oflu İbrahim lnetat) aına karar verilerek muha 1 ş A N (

11
' ff A V 1 

olarak tesçil edildifi gıbt bu kemeleri 5 11 937 cuma 1 I 1 
ünvanın imza ıekli de Türk günü saat 14 <le bır \nlmıı 1 Son zamanda adı sık sık eeçen Şarkın bu eıraren . il 
çe elyaz11He (H. lbrahlm olduğundan müddeftaleyh 1 giz memleketinde çevrilmif ve ayni zamanda kuvvet· I 
lnetaı) olarak ticaret kanu Kadirin val\{ti me-zkurde ya 1 il bir mevzua dayanan bu filim sizi teshir edecektir 1 
nunun 42 inci maddesine bizzat gelmeıi veya bir vekil 1 Sinema bugün bir medeniyet icabıdır . Ve bir fh- 1 
göre Balakeslr tlca ,.et ve sa iÖndermesl akıi halde mah· 1 Uyaç haline glrmlıtır. Ayni zamanda bir kültür va11- 1 
n11yl odaıanca 934 sicil sa. kemeye gİyabında devam 1 ta11dır. HALKIN iSTiFADESiNi KendJ menfaatinden I 
y11ıoa kaydedtldtğl ilan olu edileceği davetiye makamına 1 çok üstün tutan müe11esemiz1 flatlarım hiç bır aile 1 
nur. kaim olmak üzere ilin olu. I bütçesini sarsmayacak kadar UCUZ tutmuıtur. 1 

tıan numara": 196 nur 1 Duhuliye 10 Birinci 15 Balkon 2 5 ı 

Devlet Demiryol/arı Üçüncü 1 Çarşamba günü gündüz yalnız bayanlara: 1 
1 HALK GÜNÜ HER YER (10) KURUŞ 1 

işletme Müdürlüğünden: ı Gecesi Umuma Her Ver 10 Kuruş ı 
1 TALEBE MATINALARI: Cumarte11 Saat ( l 4,30) da 1 1 PAZAR GÜNÜ ÇİFT MATINA: Birinci Mauna l 2,30da 1 

29570 
1500 

· Talip çıkmadığmdan ihalesi yapdmıyan muhammen 
L/Rfl KflZflNFfl'/lflRı bedeli ile miktar ve vasfı aıaiıda vazıh Bahkeıir deposu-

31637 8464 27993 28896 na bir sene zarfında gelecek lrömürün tahmil ve tahltye 

1000 iti 18 10·937 pazarteıl eünü saat 15 de Balıkuirde pa
zarlık suretlle 3 üncü ltlt'tme blnasır.da ıha le edılecektir. 

LİRFI KflZrfNflNLFfR ı Bu ite rirmek lıtiyenlerin 45 lira muvakkat teminat 
1 6533 35! 73 35SB0 10358 vermeleri ve kanunun tayin eltili ves kalar ve kanunun 

9 
I 4 üncü maddeıi mucibince ite girmeğe manil kanuni bu-

2 95 6521 5752 30299 lunmadığına dair benannamelert!e ayni gün ve saate ka· 

200 lira Kazananlar 1 dar ko~•syon reııliğine mürl\caatlara lazımdır. 
Bu ııe alt ıartnameler komisyon merkezinde parasız 

28118 10902 19509 10481 dağıhlır. 
32283 3 1568 3!;( 1~9 3378 . 
23472 14200 5567 665b 
23531 13923 2J33 7096 

28109 22600 19341 19098 
39665 12926 8388 
12373 283890 24062 380 ı ı 
28374 6321 162~4 38275 
28574 8755 29646 7833 

12255 7219 28763 33480 
38269 969 22381 30181 

19174 33693 
l'••••••••••c•••• ••••••-,. 
: Ronlgeıı Mütehassısı : 1 
1 • 

: Salô.hattin i'
1 • • • • ı ; Bu defa flv~upa- : 

R d • : a muvaffakıyetli : , 
• tetkiklerini ikmal i 

ederek şehrimi- ! 
ze dönmüş ve has- i 

Tahmil ve tahliye Muhammen Beher ton Beh~r ton 
edilecek kömür bedeli llthllye için tahmil için 

munara 
3000 ton 

600 l ı ra 

* * 

muhammen 
bedeli 

8 kurut 

nıuhammf'n 

t 2 kurut 

Muhammen bedell (4500) lira olan ( 5000 ) metre mi· 
kabı ocak bala.tının Yeniköy ve Ômerköy lıtuyonları ci
van ocaklarıoda ihzarı ve Yeni köy, Ômerköy istasyon 
makas hatlara sahası dahilinde figüre edtlmif olarak yerde 
teıliml eksiltmesine talip çrkmadıimdao 1 O gün daha uza· 
tılarak Ba.lıiıeahde :i üncü ltletme binaıanda 22 10 937 
cuma ıünü sa-at 15 de yeniden açık ekıiltme yapılmasına 

karar verllmlttlr. 
Bu tıe girmek lsliyenlerln 337,50 liralık muval<kat te

minat vermeleri ve 2490 numarala kanunun tayin ettiği 
vesikalar ve kanunun 4 ürıcü maddesi mucibince ite gır · 

mefe manıl kanuni bulunmadığına dair beyannamelerilc: 
ayni gün ve saate kadar komisyon relıliğine mürecaatları 
lazımdır . 

Bu ite olt ıartnameler Balıkeıirde 3 üncü tıletme mü
dürlüğünde, Yeniköy, Ômerköy, Bandnma iate.ıyonlarmda 
parasız dağıtılmaktadır. 

talannı kabuletme ·:-8-a-ly-a-Belediye Riyasetinden: 
• ğe başlamışf/r. ; 
• • 1 - Eksiltmeye konulan it: Balya kaıabasınan tahminen 
••••e •••••••••••••••••••• 
miıyonlarmca 

verilmlt olan 

lehine karar 

mükelleflerin 

hasım eösterilmesl icabeder 

Devlet Şurasında Maliye 

Vekaleti namına dava aç · 

mak salahiyeti mahallinin 

en büyük malmemuruna 

aiddlr Binaenaleyh idari 

davaların varidat müdürleri 

tarafmdan değil, vllay~tler 

de defterdar vt: kazalarda 

malmüdürleri taraf mdan 

ikamesi lazımdır. 

Bu cıhete de dikkat edi· 

lerek Hazinenin izrarma 

meydan verllmemeıi icabe 

der . 

30 hektar meıkôn ve tahminen 12 hektar gayri mek\in 
k11mmın hail hazar harita11nm alınması 1 1 • J O 937 tarihın 
den itibaren 21 iÜn müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

M~skun k11mın beher hektarı 28 lira ve gayri meıkun 
kısmının beher hektarı 14 lira olmak üzere muhammen 
ketif bedeli l 008 liradır . 

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesl 
B - Mukavele projeai 
C - Nafia mecllıloin 13 3 937 tarih ve 29 sayıla fe 

her ve kasabaların halihazır haritalarının alınmasına ait 
ıartname 

lsttyenler evrakı ve ıartnameleri Balya belediyesinde 
görebilirler 

3 - Ekıtltmeye airebtlmek için isteklilerin yetmttbeı 
lira altmıı kurut muvakkat teminat vermeıl ve Naf la Ve 
kalelinin tehir ve kaıabaları halihazır harltalarmın alan· 
masına alt müteahhitlik veılkası ibrazı tarthr. 1 

1 İkinci Matına 15,30 da 1 
ı Her Ver ( 7,5 ) Kuruştur. ı 

~11111 11111111111111111111111111111111111111 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Zahire hali içinde mevcut proje ve planlarına gö

re yaptmlacak sundurma inıaah f 5 gün müddetle açık ek · 
siltmeye çıkanlmııtar. 

2 - Keşif bedeli 3393 lira 60 kuruıtur. 
3 - İhalesi 15 10 937 cuma günü uat 16 da beledi

ye encümeninde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7
1
5 dlpozi· 

loıaruu Dt:lt:u., ... , - • - ......... " ları ve fazla malumat almak 
lıtiyenlerin beledıye fen ıubeılne ıu ... ~~ ., .

11 1 ~., 1 n O U-
nur. 

4 - 1 - 432 

Dursı nbey Beledıye 
Riyasetinden: 

Dursunbey kasabasının 20 hektarı meskOn, 60 hektarı 
ıayri meskun olmak üzere 80 hektarlık hali haz1r harita 
ve plft.nı açık eksiltmeye konulmuıtur . 

Mcskün olan k11mın beher hektarı 40 li1a meakdn ol
mayan arazinin hektarı 30 lira olup muhammen bedeli 
ketfi 2600 liradır. lhaleel 4-l 1-Y37 perıembe günü saat 16 
da lıelediye dairesinde yapı lacaktır. Tafıilat almak isti· 
yenler belediyeye müracaat etmelidirler. 

2-1-453 

Balıkesir Ortaokullar Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir ortaokullarının may11 938 sonuna kadar açık 
eksiltmeye konulan ihtiyaçlarından Koyun eti, Sıfır eti, 
Un, Sabun, Odun, Pirinç, (Makarna, Kuskus, ve Şehriye} 
beyaz Peynir kaıeır Peyniri, Yumurt~, Patatn, Toz ıeke 
rin birinci ve ikinci ekıiltmelerinde bir kısmına lıtekll 

çıkmama11ndan, bir kısmına da teklif olunan fıatlar haddi 
layık eörülmedığioden , eksiltme kanununun 43 ncü mad · 
desi mucibince eksiltmelerin pazarlık ıuretile bitirHmtsine 
karar verilmittir. 

Bu ihtiyaçların pazarlıkla ihaleleri 5 11-931 cuma günü 
ıaat J 4 de kültür direktörlüğündeki komisyonda yapıla
caktır. isteklilerin belli gün ve saatte teminat mektup 
vevya makbuzlarile komisyona baıvurmalan ilin olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii Ctnıl Hududu 
Şamh Sarıtat tarla Şarkan evvelce Dede oğlu 

timdi Halkapınarlı Arif tarla11, 
garben tecavüze gayri müıaft 
aablt raıhk, ıtmalen Akpınar 
ve k11men yol, cenuben Çanlı 

oflu Süleymandao geçme Ala· 
ca oğlu lbrablm 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla tarla Hacı 
Ali oilu Hacı Mehmedin ziraat ve tasarrufunda iken alt
mıt ıene evvel ölümile kızı Zühreye kaldıiandan bahiıle 
namına leıçtl edilmesi iıtenıldiğinden tahkUıat yapmak 
lçln 24-1 O 937 pazar günü mahalline memur gönderllecek 
tir. Bir hak tddlaunda bulunanlar varaa bu gQoler içinde 

Yukarıdaki huausların ali 

kadar merkez ve mülhakat 

maliye memurlar1~m nazarı 

dikkatlerine vaııı ve yalnaı 

muamele yapılmaaına mey · 

dan vertlmemeıi temennı 

olunur. 

4 - Eksiltme 1 1 1 937 tarihine tesadüf eden pazarleıi 1 

günü saat 16 da Balya beledıye dairesinde yapılacai'ından 
taliplerin yevmi mezkôrda Balya belediye encümenine 
müıacaatları ve poıta ile g6oderllecek mektupların niha 
yet 4 üncü maddede yazalı aün ve saate kadar gelmlt ol. 
ması ve dat tarafının mühür mumu ile iyice kapalılmıı 

olma11 llzımdır Poıtada vuku bulllcak gecikmeler kabul 
edllmeyeceil ilin olunur. 

1 

yazı ile Tapu Sicil muhafızlığına veyahut mahalline gele
cek memura mnracaatlara l6zumu llln olunur. • · 1-çO 



SAYFA: 4 
TORKDILI t 4 BiRiNCi TEŞRlN IJ'1 

----- -------------------· • .a .............. ~·---···= 
Vilayet Daimi !SükrüKa-ylar-Ahmetl :KokVeSömi KokTürkl 

ı _ N.ııa ,~a~~~ı~=k~~~~~~d: 1! S a r a ç o ğ 1 u ! İ Ant r a s İ t i G e 1 d i. .1 
bulunan alah turukiyeden kazma ve küreğe çıkan iıtekll t,. Çiviciler arutaıındakl 17 numarah dül<kan1mızı ~ •. kik 11 AA ., 

tarafından verilen peyler haddi layık görülmediğinden ve •• l d kk ki k .. Her Cins Soba Ve Oca I ta ve ırı aı -aynt ıırada 14 . 15 numara ı ü ana na etti . • • 
arahalarma tstekt• çıkmadıtından müddetı on aün uzatıl · t ller türlü inşaatın bütüu malztınıeleri bil- t • lizda kul!anJ/lf. Kok Ve Sömi Kok Türk • 

ııuuuı • 

mııtır •. l''tl..:~·c .. kt\,rt·c-. l<', ziı·aat alatları, U<'IHİI', c.·inıcıı- ! • flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-! 
2 - İhale 18 1 O 937 tarihine raalıyan perıembe gü- ı o~• ' :""I • • ~ 

nü aaat 15 de vilayet makamında müteıekkU encümen • lo, hırdavat, her ebatta su horuları, odun ~ • ven Fiatla SatJ/matadJr. • 

~r.;:~:~:~~::i:=~:::~am•n Muhammen bedelı Yek~n ! ;:z:~~~z~~ ;~~~~ı:~. sobalarmm ÇPŞİtleri nıa- ı ı AHÇ7v~:ıı;E v~B~::ı'~ıı~u~~ş~~ı 1 
Çelik yerU mamulatı kazma Beheri btr liradır 500 lira t Gerek topt --n ve gerekse parakente • • Demir - Hırdavat- Yapı Malları il 
500 adet tamamen çelik yerli t suretiıe tatış yapdlf ve bütün inşaat işle- ı • Çiftçi Altlleri Alım Satım Evi 1 
mamulatı üç köıe delik kürek "36 kuruıtur 180 .. t ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir. • •• ~ •• ·::ıa.t·~· •• m•1tt••···~ 
) 00 adet demir el ara bıuı .. 750 .. 750 ,. ~ -. ~ llllt 'nt .. 

muvakl:at teminatı: Kazmanın j7 lira 50 kuruı. küre"in --- - ~~- ~~r::-:. ~~~. ~~~~·ı . " t •.!9_•--~--...... .!9._•~··-·-•'W!.·~- ,.,-
13 lira: 50 kuruıtur. El arabaamın 56 lira 25 kuruıtur. 

( Ceman I07J tra 25 kuruıtur ) - K s G E L 1 y o R lJ 
! = :~.,::::•:.::::':.!:nıardır: 29 Teşrlnlevııl günü ilk iş olarak gazetıclnlzden ! ~ 
B - Huıuei ıartname uı 11. , 
ı.uyenıer bu evrakı ve numuneıerın• vilayet daimi ~n · US Gazetesini isteyiniz 

cümen kaleminde veya nafta müdürlOiünde aörebtlirler. için odun yakı\mıyacak. '1J 
Ormanlarımızı korumak 

4 - Elulltmeye gtrebilmek için hizalarında yazılı ve 1 bunun için ne yapacağız? " ~~ 
rayiç bedeltaın yüzde 115 iu olan muvakkat teminatını Ulus gazetesi 29 Teşrinievvelden itiba· Maden Kömürü 
mahandıi•n•tyatarmıı oldufuna daır makbuz veyahut ren yeni büyük makinesinde büyük bir I 
banka mektuplarıte encümene müracaatları~ ııan olunur. Kula nJ/acak D ı Y e 'il 

Balıkesir Ortaokullar Satın 
hacimde basılacektır · ~ 

Alma Komiayonundan: yakan kullanışlı ve 

Çıkacaktır. ~ her keseye elverişli Miktarı Muhammen Temlnah 
kilo ftatı Lira Kr . 
az çok Kr. 

Sadeyafı 5000 7000 I 10 577 50 
Ekmek 68000 88000 1 O 666 
Yerli kok (ton) 200 250 2800 525 

1 - Yukarıdaki ihtiyaçlardan ekmek ve udeyağına 

verilen ftatlar haddi layık aörülmediftnden, kok kömürü· 
nOn nevi deilttlrtldiğlnden yeniden kapah zaıfla ve J 5 gün 
müddetle ekılltmeye konulmuıtur. lhaleleri 15- 10-937 gü· 
n(\ aaat 15 de yapılacak ve zarflar eksilt ..... -n-.tt - • • • 

de kadar kabul edil•,. ... •-·· 
') 1 ı.~c:a<llterin kanunun tarif atına uyıun olarak ha· 

z1rlıyacakları zarflarlaf bellt gün ve ıaatte kültür dfrektör
lüiünde:toplanan komiıyona baıvurmalart ve ıartnamelerlni 
her ıün Balıkealr Muallim mektebi kaleminde görebile -
cekleri ilan olunur. 

4 - 1 - 431 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü 
Ay kar 

Mevkii 
Kozlar~nam Yılvadıç 

Ctnıt 

Tarla 
Hududu 

Taraflar1, ıu yı 

rımı ve Rama
zan ve Arnavut 

Hudut ve bulunduğu yeri ve köyü yukarıda yazılı 
tarla Teıriotevvel 297 tarih ve 71 numarah tapu:ıenedlle 
Akyar kl>yünden"Hamza oğlu Halllin taurrufunda ıken 
40 ıene evvel ö ldüğü zaman terkettlil evlatları Abdülke · 

Ankara, HOkumet. Kamutay hayatını en yakandan takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev ka-
dını - Çocuk bakımı • Roman
lar - Bahçe lie çiçek geniş .. C:por 

yazıları - ~·ocak - Kadın - Ma-
gazin sahifeleri 

Zengin menıleket sahifeleri; Dünya röportajlaı·ı, 
Balkan Antantı ve Sadıabad Paktı merkezleı·in-
den nıuntazam mektuplar, her ~ün bir hikayt>, 
Kiiltiir, .\skerlik, Tayyarecilik. Havacılık, De
nizcilik, Ekonoıni, SJnat, Edebiyat, Köy sütunu, 
gibi bahisler. -rlm ve lımllll, aralarında rizalarile aynı ıene yaptakları 
takılmde bu: tarla Abdülkertm hi11eıine terk ve tahıis 
olunduiundao bahtıle Abdülkerim vereıesl tarafından 

tescil ve ıenet almak lıtenildiğlnden tasarruf hakkı tah· 
kik edılmek üzere 23 Tepjnlnievvel • 9:17 Pazar günü 
mahalline memur gönderilecektir. hira zı olanların bn 
müddet içinde tapu alcll mubahzlığma veya mahallıne 

gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ilin o1unur . 

it. Zonguldak ve Halk 11 1 tiplerinôeki sobaları ~ 
1 ticcıretlıaıwnıiıch~ lıu· ~ 

l lac.ı ksmız.. . ı 
I , Duman ve .. ıs ~ 

J yapmıyan ç o k dayanıklı sömikok 1 
~ «Türk Antrasidi» de geldi 
« Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 1İ 
~ çivi, cam gtbi çeıttler de mağazamız da her yerden ~ 
it. ucuzdur . if 1 En birinci boya yağları, boya malzemeıide Uca ~ 
C ret~anemlzde ehven ftat larla ıatılır . Bir defa dene iJ 
it ylnız . ~ 1 Saraç/11r Başında Df'mir i 
~ Ve HJrdavatçı ~ 
il. Hasan Cuma/J 1 •~w1-te!~~~~· ~ ~~ ,. ~~~ 
aaaaa•••••• .m.aaaaaaaaaa•~=· 
t:·· •••·••••••··••••··••·•••••••••••••••••••••••• :, 
U E z m e Ve K ı r m a iı •: :• •= M t .. .. =• •= o o r u . . =• 
:~ Palamut, bulgur ve tuz kırması, iJf P8 il 
ıt: ezmesi, mıs1r klfması, öze, fi bakla, bur :p 
~· ' 

Balıkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

ı Dünkü un ve zahire fiatlan 1 •: çak, çavdar k1rmaıannı son sistem oıa-- ~~ _________ ı :: rak meydana getirmiş oldu,ijum afatlar viJ· ;, 
UNLAR: t: sdasile en seri ve en temiz olarak kırmiJ .. :ı 

Aıgari Azamı ı: yi veezmeyi ehven fifıtla taahhüt ey/erirı1· ;, 
K. K. ti AORES: :' 

Ormanın 

laml 

Allöleo deresi 

Su koruıu Düdüklü 

Arttırmaya çıkarılan 

partileri" beherinin 
miktarı 

1000 
239 
1000 
674 

Arttırma &'Ünü 

19 I0 -937 Altölen dereıt 
20 10-937 Su koruıu Düdüklü 

Adet 

7 
1 
5 

Yekun 

7239 ankaz meıe odunu 

5674 
? 

.. " 

Beher partı 
teminatı 

Lira Kr. 

7 44 

ıo 04 

- Balıkesir vilayetinin merkez kan11 Konakpınar nahiyesi dahilindeki Aliölen 
dere11 ormanından (723~) kental kuru meıe odunu 8 partide Su KoruAu Düdüklü or
manında ki [5674] kental kuru ·meıe odunu 6 partide olmak ve ormaP kanununun 18 

inci maddes inde yazılı kanuni evsafı haiz köylülerin birleıuek tefkll ettikleri gurplar 
arasında ve her parti göıterilen günlerde ayn ayn ihale edilmek üzere açık artırmaya 
koou\muıtur. 

2 - Arttınrma her gurubun kendi aralarından orman idareıindeki numunesı daire. 
sinde veke letoame ile ıeçeceklerl vekilleri aratıoda yapılacaktır 

3 - Beher kentalin muhammen flah 8 kuruıtur. 
4 - Her guruba alt teminat miktarları yukarıda yazılan ihale aüoünden evvel te · 

mlnatlar1nm tevdii. lazımdır. 
5 - Vekaletname, ıartname, mukavelename örnekleri orman müdüriyetinde göı üle· 

blltr. 
4 - l - -441 .... 

55 Randıman 850 860 t: Deve Loncası Caddesi ;, 
60 .. 830 840 ı ı; Motörcü İsmail .,.,~ 
70 760 770 ············································!!:.il' ··----------------------~rma. :;~ ~~~ Satıhk Dükkan, F ı r ı r1 

BUGDA Y PIY ASASI 

Sert buğday 4,625 - 4,75 
Yumuıak " 4,75 - 4,875 
Mısır 3, 125 - 3 ,25 
Arpa 3,125 - 3,25 

Bağ ve Ev Veri 
1 Aıağıdakl yerler satılıktJr . TaJiplerin ArabacıoJl" 

Bakla 3, 125 3, 125 
,. ...................... .. 
! TÜRKDİLI ! 
: Pazarleatnden baıka her : 
: aün çıkar . Styaıal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 : 
• s 3 • • ay111: .. • • • : Günü geçmit ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESiR TÜRKDlLl ! 
~ ..•................... ~ 

Bay Alt Sadıka müracaat etmeleri. Jıı 

1 Eıki belediye meydanında uncular sraıtıı••" 
halen terzi lbrahimtn ifgalindeld kargir dül<"an . 

2 - Keresteci lerde köıe batında Saatçi Ethe111 
karımnda fmn . d~ 

3 - lzmirler mahalluinde iplık fabrihuı yarı•" 
Gavurun bağı diye anı1an bağ ve ev yeri. ffıl 

4 Fazlı kuyusunda ıoııa üstünde Ş~remetU 83 ~ 
mmln baiının kar1111nda 4 dönümlük bağ ve ev V 
İyeıl v; Baıyazmanı: Balıkeılr saylava H. KAKA!:, 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Basımyeri : lı Ba11mevt ---

l 
i 
• 1 ; 

1 


