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Atatürk; Dün Başvekalet Bahkesiri .u İhtiya~ını Önlemek 
Vekilini Kabul Ettiler.. ! 1 ç in Es a ~ 11 C alışma 1 ar·· 

----..=- -:.----=- +:::---:- -~==-~-:--==- ---- ----

Tayyare ile Dün lstanbula Gelen 
Celal Bayar Ankaraya Döndü .. 

8iiyük Önder Brışvekcilet Vekilıni Teşyi Ettiler. 
lnkara, 29 (A.A ) - Baı Bayar saat 15 30 da Anka 

~~llet vekili Celil Bayar reya avdet etmtıtir. 
1.t IGn saat 11 de taya.re ile Atatürk refakatlerinde 
Pı tnbula giderek doğruca 
~ OrJaya gelmiı, Reisicumhur Nafıa Vekili Ali Çetınkaya 

tttGrke mülaki olmuıtur. olduğu halde Celal Bııyan 
~•ekilet vekili Celal t~ıyi buyurmuılardır. 

Yalan, Asılsız Haberler Veren: 

Tan GazetesiniVekiller 
Heyeti Kapattı .. 

Neşriyatı Memleketin Siyaseti
ne Dokunacak Mahiyette 

Görüldü. 
q Ankara, 29 ( A.A ) - mıyen v~ hakıkata uymıyan 

Eyl(ll 937 tarihli Tan neırlyala yer v rmiı olnıuı j 
~eteılnde çıkan, Teıkllitı neırtyatının tatil edılmesine 
I 11Je Kanununun tadil edl. ıebe-p olarak göıteriln t>kte- 1 

araşal 
f evzi ~ckmak Yugoslav

ya~an geliyor. 

~9llne, intihabatın yenilene- dir. 

1 
~•ltne dair haberler ve dev· -----cc:---
tt •esikasını tahrif ederek G MARAŞAL FEVZİ ÇAKM AK 
:•~ı nepiyatı memleketin iresunda 1 Ankara, 29 (AA.) _ Yu 
lbllau11ıı ıiyuetlne dokunacak 
"tbıJette bulundujundan 

•tbuat Kanununun 50 inci 
~'ddeıl mucibince bu aaze· 
'"'n 1 O gün mliddetle ka 

Şi~detli yağmurlar ol~u. 
Ss~ i r su içınde ~al~ı 

goslavya ordusunun manav· 

ralarına lttirak etmlı olan 

Genel K urma.y Baıkanıınız 

Mareııal Fevzi Çakmak dün 
~•tıl tı IDaaıoa Vekiller Heye- Ankara, 29 (A.A) - Diln Belgraddan Dublofke hare 

lac:e karar verllmlıtır. Gireıunda timdiye kadar ket etmlttir. Oradan Adale 

l' lıtanbul, 29 (Huıusı) görülmemlt derecede tiddet peye binecektir. 
b '" ıazeteıl Hük(hnetçe il yaimurlar yağmıı, seller 
lb~ IOnden itibaren kapahl aıelmfı, bir genç kadın kor . --~ 

•ıtır. kudan ölmüıtür. ~ehlr halkı 

... Son ıOnlerde bu gezete aaatlerce korku ve dehıet M ·ı ı ı et 1 er 
~iç btr eıua lstfnad et. içinde ka l mıılardır 

lürkiye-1 gil e e Dos- 1 cemiretiispanvameselesi
tluğunun y · ınhğı.. 1 ni~.~~!~.~er~!i~eA ~a~ladı 

lorr " -,.- 1 b-k J • ·ı - · k 1 Milletler Cemiyeti asnrnble 
IJB, SIYISI YB ma i a tmuan lr g ı ternnm en ya in 1 ı komtte inde ispanya me 

ve en sı~ı dostlarm~an biri~ir. 
)o~0ndrada, Aydın demir 
'- ''• f lrkeU tasnif heyeti 
·-~Utnlyesinde Türkiye lkti 
~le 1 Yatı hakkında Lord Da 
,6 1ıu tayanı dikkat nutku 

1 erraııtır: .. 
~'it - Türklyenln istikbali 
b kında büyük bir emniyet 
eıh 

~Git Joruz. Reiı Atııtürk ve 
~ <iınet erkanı ıağlam ve 
ı-'lcı~i gayretler gösteriyor· 
lbt. Türklyeden alacağı olan 
•ı ''llleketlerle Türkiye ara · 
~~da l'Grklere daha müsait 

t tı 
ı, .caıet nıüvazenesl kuru 
d~" oluraa ecnebi dövizi 
'd " Ziyade bolluk peyda 
lıfcet \'e timdi çekilen dar· 

S ortadan kalkar. 
.....;J•ıl ve mali bakımdan 

tar ıahtbl olaD TGrldye 

lngllterenin en yakın ve 

sıkı dostlarından biri olmuı 
tur Ôyle görünüyor fd bu 
dostluk böylece devam ede 
cekllr. 

Türkler çok genlı bir 
imar ve tnıa plamna glriı 
m'ılerdlr. lnglltere bu pla 
nın tahakkukuna daha faz 
la iştirakini htf'r Demirvo 
in, fabrika, vapur, llrııan, 

iıtıhkam, silah, Ağır sanayi 
elektriklenme ve saire için 
Türkiye muazzam paralar 
ııarfetmektedlr. Fakat İngil 
tere. Türk ihracat mallerm 
dan daha büyük bir mil<· 
tarını satın alma.k lm\tanla· 
rını hazırlemazsıt bü~·ük ıl 
pariılerin hf'pıi lngıltereden 

1 
batka memleketlere gidecek· 
Ur.,, 

selesinın müzakeresine de 

vnm edilmel..tedir. 

lngillz murahhası ademi 

müdahelenin muhafazası ve 

talıviyesl hususunda ısrar 

ve itin akamete uğramall 

te.ktırlnde mesele heyeti 

umumiyesınin yeniden naza· 

rı itibara alınması lazım gel· 

dlğlni beyan etmlıtır 

Fransız hariciye nazırı da 

bu meline müzaheret eyle-

m ittir. 

ispanya murahhaaı ise bu 

•• 1etni müzakere eea11 olmak 

Ltlharlle ret etmlf ve hpan 

yanın müracaahnl\ esas nok· 

taları ileri ıOrmüıtür 

lıpanyanm bir proje ha 

zulamaıı kararlaıtırılmııtır. 

Vilayet ve Beledıye Şehire En iyi ve En Bol Bir 
Suyu Getirmek için Tetkiklere Ba,ladı. 

Şehlrin su ihtiyacının ka · 
ti ve tam olarak glderılme 

si için mühim tetkiklerde 
bulunulmak tadır. 

Şehlre getirilecek sul~rı 
tetkik etmek üzere beledi 
yece bir kaç gün önce getir· 
tılen ıu mühendil'i bu ıtle 

mt>fgul olmaktad1r. 

Mühendıs yaptığı tetkik 
lerin netıcesi hakkında bir 
rapor hazırlamııtır. 

Şehire kafi ve ı yl su ge· 
tırılmesl hususunda Valımiz 

B. Ethem Aykut da .,ok ya
kından alakadar olmakta ve 
bu iti takip etmektedirler. 

Nafıa Vekaleti ile imar 
heyeti Balıkesıre getirile· 
cek ıu itini de proğramlarına 
ldhal etmtıtır. Vekalet ev
velce MüsyQ Kovaç adında 
Qlr su mühendısinln yaptığı 

tetki"atı noksan bulmuıtur. 

G e t 1 r t t l m e s 1 istenen, 
mikyasıma derecHI 26 
ol n v"·iehlre ancak motörlc 
tevzi olunabileceği an 'a ıılan 
Dereçiftlik suyunun daimi 
masrafı icap ettireceği neli· 
cesine varılm ıı ve bu cihet 
Vekaletce de muvafık bu
lunmamııtır. 

Bunun üzerine ıehire 1re· 
tirllebilecek yeni sular araı· 
tmlmıuı lilzumu hasıl ol 
muıtur. 

Gelen ıu mühendiıı ile Be
iedlye Reisi 8 .. Naci Koda naz 
Konakpınar nahiyesi civa · 

rındakl Bereketli ve Tayıp · 

lar köyOnün yanlarındaki 

ııuya gitmlıler ve bu suyun 
getirilmesi ıartlarını araıtır
mıılardır . 

Tetif ik netlceainde bu iki 
suyun da tehire getirilmesi 
mümkün olduiu ve ıehır 

ihtiyacını tatmine ve kift 
hir tazyık vermeğe muktedir 
bulunduğu an•aıılmııtır 

Bu suların ıehire olan me· 
safesi 25 kılometred r . Kim· 

1 

ts EIHEM AYKUT 
yede 30, Bereketlidekl ıu da 
yine ıanlyede 15· 18 litre ıu 
vermektedir. Oereçiftlik ıu· 
yu da aaniyede bu miktar su 
verebilmektedir. 

Yapılan he.aplara göre 
tehirin kullanma ve içme 
su ihtiyacı da 25 litredir. 

Tayıplar ve Bereketli ıu. 
larmın rakımı 280-290 
metredir. Şehtrin deniz sat• 
hından yüksek ifil 130 ile 
200 metre olduğuna göre bu 
iki suyun kendi tazyikleri ile 
ıehlrln en yüksek mevkllne 
çıkarılabtlmeai miimk6ndllr. 

En bol ve en tazyıkli diğer 
~ir su 

Fakat bu iki ıudan baıka 
d ı~er ıular (izertnde de tel · 
kiklere devam edilmtıtlr . 

Bu arada Susıfırlıfa bai· 
ıı Gürece köyünün gün do· 

Plevne 
Harbi şe~itleri için diki

len ibi~e açıldı 
Ankara, 29 (A.A.) - Le

tonyadakt elçimiz, J 877 

Türk - Rus harbinde Plev · 

nede esir dü•erek Lttvan 
yager Abdi Ağabeyoğlu y 

tarafından yapılan tahlil ne · yanın tlmalinde Cesfs kasa· 

tlceslnde 0ereketli suyunun basına getirilmlı ve orada 
mikyasıması 25, Tayıp ölmüı olan 26 Türk aıkerl 

lardakt Bahçetarla suyunun da adana dikilen abideyi bugün 

l ~r Tayıplar &\JYU s ni 
1 

merasimle açmııtır. 

Soma Talebe Yurdu 
Açı I d ı .. 

Valimiz Yur~nn açılması münase~etıle yapılın toplan
tıyı ve ~u t şe~~üsü güzel sözlerile cınlan~1: dl 

Somalılar tarafından ı~b 
rlmlzde kurulan Talebe Yur· 
du dün açılmııtır. 

Somalılar bu milnaıebetle 
dün bir çay ziyafeti vermlf 
lerdir. 

Ziyafette Valimiz ve C 
H. Parttıl Baıkanı B. lthem 

Aykut; bir kaç aündür ıeh
rimizde bulunan General 
Kemal Balıkeıir, Belediye 
Reisi B. Naci Kodanaz. diler 
davetliler hazır bulunmuı 
lardar. 

Soma Maarif Memuru B. 
( Sonu ikinci aa1f ada ) 

iuıunda bulunan Bıçkı

dere ıuyu da ıu milbendlıl 

tarafından görülmOıUir. 
Bu ıu Hnlyede tu en ku· 

rak mevılmde 70 litre ver
mekte ve mikyaııma de
receıl iıe 20 dir. Şeblre olan 
mesafesi 40-45 kilometredir. 

Bıçkı suyu Aziziye k6yü 
ne lodlrilmek ve toıayı ta
kip etmek ıuretıle tehire 
getlrllebilecektlr. 

İrtifaı iıe dlierlerlnden 
iki mislinden fazladır. Yani 
450 metre kadardır. 

Şebtre bu ıu ıetlrtllecek 
oluraa, bu çok kuvvetli tas 
yik yQzünden ma1raf diler. 
lerlne nazaren pek az fark· 
lı olacaktır. 

Yapılan beaaplara göre De· 
reçiftltk ıuyu 125 bin, Ta
yıplar suyu J 50-180 bin, 
Bıçkı suyu ile 220 • •eya 
250 bin liraya ıehlre ıetlrt· 
lebilecektlr. · 

Mesafenin uzak bulun· 
masına ralmen Bıçkı auyunun 
getirme maaraf mın diler ıu· 
lardan az farklı bulunuıunun 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

B. NACI KODANAZ 

Klering 
Hesapları 

Ankara, 29 (A.A.) - At
man klerlng beıabında 31 
mayıı 937 tarllalne kadar 
Türkiye Cumhuriyeti Mer. 

kez Bankasına vurud etmft 
olan havale bedellerinin fi-

nansman ıuretlle 6denme· 
ılne baılanılmıı •e bu ta· 

rlhten sonraki tedtyelerln 
ancak karıılıjı bankada 

me•cut oldukça 11ra ile ya
pılacaiı kararlaıtırılmııtır. 

Japonyanın 
~ 

iki 
Protestosu 

Tokyo, 29 (A.A.) - Ja· 
ponyanın Moıkova elçlıl 

Tumen nehri manıabının 
açıklarında Sovyetler tara· 
f ından muıadere olunan Ja. 
pon balıkçı gemileri bldl· 
ıeslnl proteıto etmlıtır. 

Japon bQyQk elçtıl ayni 
zamanda k6mür ve petrel 

madenlerinde çahıan Japon 
memurlarının tevklıf edilmlt 
olmalarını da proteıto et· ..... ,. 
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.. -----------.. 1 Türkiye Ve 11 
1 Yabancı Gazeteler.j 1 .. ___________ .. 
Türkiyenin 
Hava 
Silahlanması 

Bu sütunda sırası diişlıik 
;e yabancı gazele/erin Tür. 
kiye hakkrnd<ıkl fil<lr ve 
mtitaldalarını vereceğiz. 

Denı (Bulgar) gazeteıi ya· 
zıyr: Büyük bir harbin tehli
ke ve f ela keli kar1111nda 
büyük devletlerfn fevkalade 
bir ıurette ıllö.hlan111a usu 
lünü takip eden komıuları 

mız da bittabi kollarına ka
vuıturup durmamaktadır. 

Bunu, k<'mıularımızın kendi 
•rdularını kuvvetlendirmek 
için heraün ıatın aldıkları 

ve temin etlikleri harp mal
ıemeıfne dair ecnebi baaı

nında gördüğümüz yazılar

dan anlıyoruz. Bu huıuıla

ki en büyük ıayret, hava 
kuvvetlerinin takviye ve 
fnkiıafana sarf edilmekte ve 
bu, adeta bir rekabet hali
ni almıı bulunmaktadır 
Meıela komıumuz 1 ürkl 

ye cumhureyetl tanzim etti 
ii üç yıllık bir planla bava 
kuvvetlerini fevkalade bir 
surette takviye ve hıkitaf 
ettirmek için iddialı bir tar
zda çahımaktadır. Bu plan 
aayealnde Türktye hilkdmeU 
1939 ıeneıl ıonlarmda bi
rinci dereceyi haiz bin harp 
tayyaresine malik buluna 
caktır. 

Bu üç yıllık planın kat 
etmekte bulunduğu merha · 
lelere göre Türkiye cumhu 
rlyetl bu ıene zarfında aıa· 
iıda gösterilen miktarda 
tayyare lemin etmiı ve et 
mekte bulunmuıtur: 

1) Lehiltandan 40 adet 

. tahrip edici P.Z L. P. 24 
harp tayyaresi Gnom - Rom 
K. l 4 motörlü ve bin bey· 
ıır kuvveUnde kt, aaatte 
41 O 420 kiomletre kateder 

ve beı dakikada beı bin 
metre yükselir. Beherinde 
ıo milimetrelik iki adet 
tayyare topu ile iki mitral 
yöz vardır. Bunlar gibi ylr 
mi tayyare ayrıca Türkiye 
de imal edilmektedir. 

2) lnıiltereden 20 adet 
çift mot6rlü "Hristel - Ble· 
naym,, bombardıman tay · 
yareıi 920 beyıir kuvvetinde 
Briıtel - "Pegaaus,, motör 
lü Satte 400 kilometre kat 
eder. 

3) Amerikadan 40 adet 
"Vultee,. ketif tayyareıl. 

Bin beygir kuvvetinde ,, Ba
yt,, motörlü Saatle takrl 
ben 400 kilometre kat eder. 
Herbiri 300 kilogram ağır· 
lığında bomba taıır ve beı 
adet mltralyözii haizdir. 
2500 ktlometrellk bir ıaha
da icrayı faaliyet eder. 

Türkler timdi de 40 adet 
"Serversky,, P. 18 tahrip 
edici tayyare almak arzu
sundadırlar. (Belki de artık 
aımıılardar . ) B~nların mo 
törleri "Rayt - Sıkdan,. dir 
ve bin beygir kuvvetinde 
olup saatte 480 kilometre 
kateylemektedir. 

4) Almanyadan 30 adet 
çift motörlü 111 Haynket 
bombardıman tayyaresi. 
"Brtatol Peıasus,, mot6rlQ 
920 biner kuvvettnde. Saat · 

Unutulmuş 
Adamc. 
Manı denizinde Levan ad· 

acıiında bir deniz feneri 
vardır. Bu fenerin usulen üç 
fenercisl olmak lazımdır. 
Bu üç f enerciye ıeflik ya 
pan adam tam 25 sene hlz 
met etmlt ve usul iktizasile 
tekaüd edilecektir. fakat 
teka

0

üd müddetinden altı ay 
geçtiil halde tekaüd emrini 
alamamııtır Bu hadile fe
nerler idaresinde ilk olaralc 
görülmüıtür. Anlataldığına 
göre idare herif in tekaüdlü
ğünü yapmağı unutmuıtur 

te 420 kilometre kateder. 
Bunların her biri 800 1000 
kilngram ağırlığında bomba 
taıır ve 4 6 mitralyözü ha 
izdir. 1500 Kllomelrelık bir 
sahada icrayi faaliyet eder 

Bunlardan maada Türkler 
"Gota 145,, ve "Argus,, mo
törlü Alman tipindeki tay· 
yareler de tmnl ediyorlar. 
Şimdiye kadar bunlardan 
20 adet yapmıılardır. 

Görülüyor ki silahlarını 

seçme hususunda namahdud 

bir hürriyete malik bulunan 
Türkler, yukanda zikretti 

ğimiz dört devletten en yeni, 
en modern ve bütün dün· 

yaca tanınmıı tip tayyareler 
almakla hava fılolarını tak· 
vlye ediyorlar. Bu bizim 

eibi coğrafi durum bakımın· 
dan nazik bir mevkide bu 
lunan, yeni birçok menafii 
birbirini katettiği Bofazla 
ra hakim olan Türki)•enin, 
hava kuvvetlerine fevkalade 
bir önem verdiğini ve bu 
vesait ten iıtıf ade etmek 
için cok iyi hazırlandığını 

itlkar bir surette anlatmak
tadır. 

Türkler timdiye kadar 
çok az bombardıman tay
yare&ine maliktiler ve tay
yareleri iıtlmnl edılmiyen 

eski tiplerdendi. Şimdi sa 
tın aldıkları tayyareler ise 
ilk 11rada bulunan en yeni 
ve en modt'rn bombardı· 

man tayyareleridir. Bu ha -
kikat bize, yukarıdaki ka. 
naatimizi izhar etmek kuv 
vetlnt vermektedir. 

Türkiyedeki tayyare klüp· 
lerinln hummalı çala~malorı; 
hergün yeni yeni tayyare 
alanlarının maydana getlrll
meıi ve nihayet kadm ve 
erkek pilotlar yetiıtırmek 

hususunda ııarfedilen gay · 
ret ... Bütün bunlar, Türkt· 
yede hava kuvvetlerinin 
çok ıüratlt bir surette inki 
ıafmı hazırlayacak olan 
proğramın ıiıtemli ve ve· 
rlmll faaliyetleridir 

Bunlardan maada Türkl 
ye hükdmetinin hava kuv· 

vetleri için mühim miktar
da bir tohsiaat ayırdığını 

da kaydetmek lazımdır . 

1935 Yılından bugüne 
kadar hava kuvvetleri için 
ortaya konulan tahıisat üç 

milyar beı yüz milyon levar
dır ki bu para. Türkiye hl\. 
va kuvvetinin süratli bir 
tempo ile lnklıafım temin 
etmiye kafidir. 

Keza halkın, hükumet 
tarafından çizilen plana kar
tı çok büyük bir merbuti 
yet ve fedakarlık gösterdik· 
terini zikretmek de fayda
dan hail deflldir. 

G. K. 
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Ya gın n Etrafa Sirayetine 16 Yaşı dahi Bir Genç Babası 
Meydan Veri medenSöndürüldü İle Parkta Kanı B ·r Yakaya 

Dün saat 15,30 sıraların 

da Sahnisar mahallesinde 
lreplerin Mt"hmet adında bi-

rioln yağhanealnde yanaın 

çıkmıı, o civar halkını b ir· 
hayli telAıa düıürmüıtür 

Yangının çıktılı haberi 
ve_rilince itfaiye gelmif ve 

tertibat almııtır. Fakat yağ· 
hane kurtarılamamııtır 

Yangının civcrındaki bi· 

Susığırlık 
Panayırı 

Cumartesi günü açılan 

Suıığırlık panayırı dün ka. 
panmııtır. Panayırda iyi ahı 
verit olmuıtur. Civar kaza, 
nahiye ve köylerden birçok 
alıcı ve satıcılar gelmlıtır 

Panayırda otuz bin liralık 
hayvan sahtı o'muıtur. 

Hayvanlarda 
Şarbon 

1 
1 

1 
i 

as tal ığı 1 
Belediye zabıtasıncn mahal· 

latta bulunan hayvanlarda 
ıarbon araıtırılmaktadır. 

Hasta hayvanlar belediye 
baytarlığınca tedavi altına 

alınmaktadır . 

Bir tayin 
Gönen tahıll memuru Ah

met Coıkun Maliye Veka
letince 25 lira maaıla Zara 
kazası malmüdürlüğüne ter· 
ffan tayin edilmitUr. 

Halkevin~e yeni ~ir piyes 
Halkevt temaıl kolu, cM. 

Gözalan) m (Bir Hayat Ac111) 
adındaki dört perdelik pl
yeıinln hazırlıklarına baıla

mııtır. 

Eser birinciteırin içinde 
temıil edilecektir. 

ihraç 
- ..,. 

Ma~delerinin kontrolü için 
ted~irler 

Bütün ihraç maddelerimiz 

üzerinde tatbik ettlfimiz 
kontrolün iyi neticeler ver
diği gözönünde tutularak 
kontrolör teıkilatınm geniş 

letilmesl kararJaıtmlm ı ıtır 

Bu itibarla l teırinden iti
baren iki ay müddetle- İkti 
sat Vekaleti tarafından tek· 
rar bir kura açılacaktır. 

Bu kursta 25 kontrolörün 
yetfotlrllmeal eıu itibarile 
kabul edilmlıtir ki bu su 
retle Türkiye ihracat kon 
trolörü 64 de iblağ edilmlı 

olacaktır. 

Birinci kanundan itıl:eren 
çalııma~n baılıyacak yeni 
kontrolörler, Menin, İetan· 
bul, İzmir ve Bandırma gl

bl hububat ihracat limanla 
rında vazlf e alacaklardır. 

nalara sirayetine meydan 
verilmeden önü alınmııtır. 

Sebep Oldu .. 
Valimiz ve C H. Partisi 

boıkanı B Eth'!m Aykut, 
Belediye Reisi B Naci Koda 
naz. Emniyet Direktörü B. 
Salt Özgür yangın mahal 
!ine gelerek alınan tertibat · 
la yakından a akedar olmuı 
lardır. 

Yangının sebebi araştırıl· 
mllktadır. 

Balta İle 
Koparılan 
Baş .. 

Bürhanlyenin Mahkeme 
mahallesinden Mehmet 
oğlu Halil, Birhanlyede 
koyun çobanlığı yapan, 
Çorumun Sungurlu ka 
zasmdan Mehmet oğlu 

Abdiyi, aralarında çıkan 

bir im vgada, baıını balt 
!le koparmak suretlle öl
dürm6ıtür. 

Jandarma tarafından 

yakalanan Halll . lf adesln· 
-' 

de, namusuma Ahdinin le 
cavüz etmek istediğinden, 
bunu yaptığını söylemfş 

Ur. 

Suçlu yaknlanmııtır 

Tahkikata devam olun· 
maktadır 

Dün akıam saat 20 sıra
larında Atatürk parkında 

bir vaka olmuştur. 
Sal ıh oğlu J 6 ya§ların~a 

Necat i ile arkadaıları ara 
sında evvela sözle haılıyan 

bir kavga olmuıtur. 
Kavga gıtttkce hararet

lenmtı nihayet bıçağa kadar 
dayanmıştır . 

Açılmıyacak 
Pa11ayirler .• 

Eylul içinde Sındıraı, Gö
nen, Kepsütte açılacak olan 

parıayirlerln, ç ift tırnaklı 

hayvanlarda ıııbon, yanıka · 

ra ve diğer hastalıklar görül 
meli dolayisıle, bu yıl açıl · 

mama11 Zıraat Vekalettnden 
dün vilayete bildlrllmlıttr 

Lise ve öğretmen otuluna 
yani tayinler 

Gazi orta muallim mek 
tehi ve terbiye enstitüsü bu 
sene mezunlarından Kemal 
Demiray lise Türkçe, Meh 
met Ali riyaziye, Mahir oğ· 

retmen okulu resim - İ§ öğ 

retmenliklerine tayin edil 
mitlerdir 

Sorr1a Ta 1 be Vur 
Açı dı .. 

u 

Valimiz yurdun açılması münasebetif e yapılan toplantıyı 
ve ~u leşe~~üsü güzel sözlerile canlandudı. 

1 
Va limiz bundan sonra, 

buraya gönderilen Somalı 
çocuklar aynızarnanda bi
zim çocuklarımızdır. Diyerek 
ıu çok canlı cümlelerle söz 
lerine devam etmiılerdir: 

- Milli Mücadelede 

Güri\ltüye park bekçileri 
yetfşmiıtir Fakat bu caret .. 
kir genç onlara da bıçak 
çekmiş. sonra da kaç111ai• 

başlamıştır . 
l ııı-Bu sırada park ame eı 

den İıınail Necatinin ark•~ 
sandan koıarak yakalaırı• 
istem ittir. 

.ıe· 
Fakat biraz ileride ,.. 

calinin babası Salih. lıı11•· 
ilin önüne çıkarak oğlUP~ 
yakalatma111ak için 111ao 

Etı11· olmak lsteml§tir. 
de bıçakla koşan Necati b• 

1 11111 basının yakaladığı srn• Ilı 
üzerine saldırmış ve za\'a 
ameleyi sol kollujund•" 

bıçalda yaralamııtJr. 
h oe· 

Yaralı derhal hasta • 

ye kaldml mııtır k . 
Necati yaptığı kanlı 9 • el 

rrı ıf · 
dan sonra hemen kaç rti· 
hr Potlsln aldığı te t 
bat sayesinde aeceleyln ,,a 

e k•' 3 sıralarında bir evde ya 

lanmıştır. k ·f 
Babıaı Salih de te\'h~i 

o'unmuıtur. Yar alının 111 1' 
vaziyeti tehlikeli görülme 

tedır . ıs 
Suçlu baba ile ojulun ıorf 1 

hakimliğinde diln tf adeJer 

alınmııtır. -
Müf lülükten: .. ,, . 

Rasathane direktörlüııs z 
ce tesblt edıldlğl üzere , 

BirinclteırJn cumartesi ""'' 
mı Leyli Miracunnebl Ate·;~ 
hi111elatl VeHelam old&J 
aaym halkımıza bildirilir· 

Balıkesiı~in 

Su ihtiyacı 
( Baıt.arafı birinci sa) fad•) lı 

sebebi irtifaınm yilk•' &J 
1 bo' 

bulunması hasebi e dtr 
kuturlarmın küçQlrne•1 

af. 

' Diğer sula rm ir uf aları il" 
olduğundan 25 sant1111etre b&J 

(Baştarafı birinci sa)fnda) 
Ali Bezmi hazır bulunanları 
selamhyarak Balıkcsirde ge 
rek vilayet, gerek belediye 
ve herekse diğer alakadar· 
!ardan gördükleri büyük yar 
dımlardan dolayi teıekkür 

etmif ve bu kültür itinin 
ileride memleket için hayır· 
lı olmasını temenni etmiıtır. 

omuz omuz çıılııan So 1 
borularla gelebilirler•e 

et re 
sonuncu su 18 ıantllll . 

ktır· 
ilk borularla gel~bilece 1 0 

Valimiz B. Eth m Aykut 

samimi bir konuıma ıle So· 
malıların büyük te~ebbüsün
den sllayiıle bahsetmiı, 

komıu vilay~tın, komşu kil· 
zasının tesis ettiği Yurt 
dolayisile Balıkesirlilerin se · 
vincini güzel sözlerlle açığa 
vurmuılardır 

Valimiz ezcümle şöyle de 
miılerdlr: 

.. Bilgisever Somalılnr; 

Kurtuluı Savaşında nasıl bir 
cephe kurdularsa ıtmdl de 
cehle karşı ilim le cephe kur 

muı olduklarını göstermek 
tedirler. Maddi, para feda 
karlığı ile birlikte tahsil 
için bir sene çocuklarını 

aileden ayırmak suretıle 

Balıkealre bir yurt tesis et. 
mek üzere göndermele ri 
Balıkesir için çok sevinçli 
bir ittir.,, 

malılar la Balıkesirlilerin kı · 
sa bir zamanda bir araya 
gelmesine vesile olau bu 
toplantımıza tekrar teıekllür 
ederim.,, 

B. Ethem Aykut sözlerini 
Büyük Atatürkü saygı ile 
anmak suretlle bftirmıı ve 
çok alkıılanmııtır 

Bundan sonra davet lilere 
çay ve pasta ikram cdilmıo. 
samimi haablhaller yapılmıı
tır. Baıta Valimiz olduğu 
halde Yurdun yatal<haneai 
gezilmiı ve beğenilmiotir. Bu 
samimi toplantıya böylece 
ıon verilmittir. 

Yurdun açılmasında Soma 
Kaymakamı B. H. Onat, Be· 
lediye Reisi B Uüıeyln A\•nl 
ve bir çpk Somalılar da hazır 
bulunmu~lardu 

Halkevlmlzfn bandoıu da 
gelerek muhtelif milli mart· 
lar çalarak bu toplantınıo 

zevkini arhrmııtır. 

'2 o, Mıkyasıma derece8 d• 
Bıçkı suyu gerek hallh•11

:,1• 

rhirde içilen ve 6 mikY ,, 
ma derecesinde bulunaı> 

11111 
ni 8Udan, gerekse lstanbt• b• 

d• en makbul sularından de 
iyidir Hem içmek, htlll ya· 
kullanmak için ite yarı 
bilecektir . la 

Velciılete bütün bu •:rl• 
ra ait tetkikler bir raPftıO 
bildlril mittir. Diğer tara k•' 
gerek Belediyenin, gereSı~ 
Vilayetin noktainazarlar~e1' 
kı su yu üzerinde birlet 

tedlr (Je· 
Üç dört sene zarfuıd• .~ 

rıl•' lediye bütçesinden aY a•· 
tah!lfsatla ve halkımızıP ~•" 
tereceğine hiç ıüphe 011111 

1,o 
J •• yakın fedakarlık a, • ,ıar• 

Valimizin ylksek alak bir 
ve yardımları ile bu ,u eti 
sene nihayetinde ıehfre 1 

rilebilecekUr. 



Si.nema Ve Artist: 

Cha-,. es 
Chaplin 

Hususi Hayatı 
}'Ü~lnerna aleminin . en bü
liatl ve en eski komedi ar. 
d erinden olan Şarlo Lon· 
tada do§muıtur. 

b Evvela sahne artlstltğlne 
L aıla tnı§ ve 191 O senesinde 
qen ~ 2 

uz 1 yaıında iken epey
ce bı "F r töhret kazanarak 
rabed Karno,, trupu ile be· 

er Amerikaya gltmlıtır. 
d Orada f iladelfiya ıehrin. 
rrı' ~0rnedya artistliği yap· 
r ' t4 iken (Kcyston) tara· 
i;,~an bir sene için angaje 

1 erek 150 dolar haftalık~ 
t~r fılırn çevirmeğe ba~lamı§: 

k 1918 den itibaren bizzat 
k erıdı hesabına iki k111mlık 
ttı011lllk Eilimler vücude getfr-

ftlr. 

1 Şarlonun çt'!virdlğl fılım
er 

111 1araeında en meıhurları 
il &tdır: 

at Carnıen (Sessiz), Şarlo Sa· 
l&b 4 de Evine Dönüyor, Si· 

Ornuza (Seniz). 
l\ISealı fıhmlerl ıunlardır: 
ş :•rıa Hocum, Şar1o Sirkte, 
Ce ;ır ltıklara 1 Şarlo Asker, 

' il Müsameresi. 
k Şarlo ftlimlerinde katiyen 
L 
011Uftnamayı prens p itti 

ııı.ı~ 
kı etrnfştfr. Bu sebepledfr 
•lk '

1
eell fılimleri yalnız mu 

1 •dir 

l\ Charleı Ch plin Parisll 
adın isminde bir filimin 

t~j· 
~örlüğünü de yapmııtır. 

ısa 0iduğu tnrıh: 16 Nisan 
~ 9 dur 1918 de (Mildred 
~ \trfa) ile; 1924 de ( Jita 
( ~ey ) ile, halihazırda da 
hd arılette Godderd) ile ev 

r. 

K ç doğumlusunuz ? 
li!e ~ayarınızı anlatalım 
k 5 Mayıstan 21 mayısa 
ta:~ar olan doğumlular (ıki 
kı.ıı~ de dahil) istidatlarını 
tı llnarak, ıolerine be~kala 

tıı k 
''ı .. arııtırmıyarak ve Li 
\> tornert davranarak ser-
et h ~ıı •ıı lbi olurlar. Herhalde 

herine büyük miktar para 
-., ç~tek \ e 1938 de mali 
~ ııYetleri çok dü'Zelecektir. 
ıı,1.tınarda muhakkak kaza· 
~ cllldar ve miras veya re· 
'b ~ 1 et gibi şeylerden de 
~irıe para geçecektir. 

d elecek alh ayda gençler 
u~Q f llıla orta yaıhlar mes 
tnk <>lacalclar. mazide güç 
)'ti Çekenlerin gittikçe ha-

81"rı kolaylaıacaktır . 
~,k hhatlerl fevkaladedir. 
~'r> flll etraflarının tesirine 
lıy • ırlar. Ve civar onlara 
~d!Utısuz yaıamıya icbar 

;ae çok müteessir olurlar. 
ı,)' llnlaı itlere sevkedllirlerse 
ve"n etmeğe müsaittirler. 
dot ekıeri böylelikle daha 
cıtu 1

1
u bır hareket yapmış 

t ar a . 
t1 I u ıene cesaretli olmala 
)41~ıırndar. istedikl~ri ıeye 
t11 ırn beklemeksizin doğ c:, 1 
~, e uzatırlarsa arzuları 

\lllaıl olabilirler 

.._,, 8. B. 
' '•• ' ................. .. 
! ~, İÜRKDİLI ! 
' ıllrtcıtnden başka her • ' t<ın • 
: ~ çıkar Siyasal gazete .. : 
' (•il .. • 
: .-\I 1Rı: 800 Kuruı : 
~ S tı Aylığı:400 .. : 
, ~ .. "Y•ıı: 3 : 
' lltı ~ .. • 
: ~ ll geçmi~ sayılar 25 • 
' lttuıtur : 
' A . • 
:Q~ oaEs: : 
r"Llf\.ESiR TÜRKDILt : ""· . ................... ~ 

TORKDILI 
b • &2±&4&S&LJJl&i!ii§21§&E&S ·--

aş 

ŞI d 
1 1 
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Eh Old 
., 
g iyet. . 

Utre ( Bulgar ) gazeteııi 

yazı)'Or: 

A kdenizde seyrüsefer ser 
bestlslni temin makııedlyle 
lngiltere ve Fransa hükum
etlerinin daveti üzerine Ni· 
yondn toplanan konferans 
i§inl bltirmfv bulunu}or. Bu 
konferansın ittihaz eylediği 

mukarreratın neticelerini bi· 
!ahara göreceğiz. 

Filhakilca Fransa ve lngil 
tere hükiimetlerl Akdenizde 
birer polis vazifesi görmek 
ve harbe müteallik hadiseler 
yaratmak lstiyen bütün ge · 
mllerı takip ve imha etmek 
hususlarında toplanan dev 
letlerden salahiyet aldılar. 
Fakat, kendilerine verilen 
bu salahiyet tam de~ıldlr. 

Çünkil; bu konferansta Al· 
manya ve ltalya gibi iki bü
yük devlet bulunmuı ve bu 
hususta rey vermiı değildir. 
Halbuki bu ikt devletten 
herblri; bahusus halya, Ak· 
denize kendi büyiik menafii 
ile pek çok bağlı olduğun

dan bu devletlerin muvafa · 
kati olmakeızın Akdenizde 
işlerin pek de kolay yoluna 
girmelerine imkAn yoktur. 

Almanya ve İtalyanın ko 
nferansa ittlrak etmemeye 
dair verdik' eri le arar büyük 
devletler ar sında mevcut 
fikir ayrılıklarına delalet ed· 
er ki konferann, bunları gl· 
dermek ıöyle dursun, yumu 

~atmış bıle değildir . ı 
Roma ile Moskova uaııında 

t~afti edilen notalar, bu iki 
memleket arasında hiçbir 
konferansın dolduramıyaceğı 

kadar derin uçurumların bu
lunduğu açığa vurmuıtur 

Sovyetlerle lttilyanlar aras· 
ındaki bu uçurum nisbeten 
yenidir ve Mussolinl ile Hit 
lerin el ele vererek f agizmi 
ve Hitlerizmi komünizm al
eyhine h rekete getirdiklnl 
zamandan başlar 

O Zftmana kadar Mosko · 
va ile Romanın arası nisbe· 
ten iyi idi. Hatta bundan 
iki sene evvel ha lya Ha be 
ıistnndıı harbe girdiği z m 

1 an Moskova basını ltalyan 

ordusunun kendi l<uvvetleri 
ni Brejerde zaylflendireceği 
ni teeasüfle yazmıı ve Av· 
usturyayı Hıtlerlzme kartı 

himaye etmesini tavsiye et 
miıtı Halbuki iki aene için· 
de bu münaıebet kökünden 
değiımit bulunuyor. Berlin -
Roma mihveri ile P rfs·Mos
kova mıhverl birbirlerini 
müthit bir ~ekilde katetmiı " 
bulunuyorlar. Bugün Avru 
pa siyuetinde hakim olan 
hakikat bundan ibarettir ve 
Niyon konferansı, bu haki
katı daha bariz: bir guretlc 
açığa koymu§tur. Hıtlerln 
komünizm hakkındaki son 
nutku, Avrupa mesailinin 
yarınki lnklıafmda her tür
lü sürprizlerin beklenmeılrıe 
işaret etmektedir. 

Niyon konferansı aynı za· 
manda ispanya itlerine ade 
mi müdahale siyasetinin mu 
vaffaklyetsizliğlni de ortaya 
kuymuştur. Çünkü; büyük 
devletler bu ademi müdaha 
le siyasetini bentmsemlt ol 
salardı, meçhul lRhtelba hir · 
terin hadise çıkarmaları bir 
zaruret olarak meydana çık· 

mozdı. ispanyaya zahire, 
silah ve cephane gönderil· 
mesine devam olunduğu iç
indir ki meçhul tahtelbahir· 
ler faaliyete geçmfetir. Zira; 
bu, İspanyadaki dahili har. 
bi t~madi etth'mek demek· 
tir. İııpanyaya kimler taraf 
ından ve ne gönderildiği 

ehemmiyeti haiz değildir. 

Hakikatte her iki taı af da 
sevklyat yapmEtktadır. Bu 
kabil itler bir zomanler um · 
umi harp eına&ında da leva· 
zım kaçakçılığı yapan ge 
mlleri açı" denh:.lerde takip 
ve muliadere etmiye hakları. 

\rardı Bugün General Fran 
ko böyle bir hakka malik 
bulunsaydı, bell:i de ticaret 
gemilerine karıı yapılan bu 
tecavüzler alma zdı . Fakat, 
bugünl<ü tahtelbahlrler reji· 
mlnde ve bilba&11a bir hüku 
metin sırf bunlarla harekete 
geç~esi zaruri bulunduğu 
bir zamanda bunları yaka
lamtık hususundaki talimat · 
namelerin tatbiki pek zor
dur 

Rüyük harpte Almanya 
böyle bir durumda bulunu 
yordu Bunun ıçin tahtel 
bahirlerine gayri mahdut 
bir f aal•yet rejimi ilan ede
rek bütün dü§man gemile · 
rini torpllletmeye başladı O 
ıııralnrda bir Alman tahtel 
bahirl tarafından torptlle · 
n~rek batırılan Lu:l.ltanyıı 

vapuru hadlııeıi hatırlarda

dır. Bu hadise, müttehit 
Amerika devletlerinin Al 
manya aleyhine harbe gir
mcletine ıebep olmuıtur 

Bugün Almanya ve hal
yanm Akdeniz hakkındakt 

noktainaz:nrları büsbütün 
başkadır Bu iki devlet, İs· 
panyada çarpııan taraflara 
müsavi müharip haklarınm 

bo.hıolunmaaını ve resmen 
harp ettiklerinin tanınmalı · 

nı istiyor. 
Böyle bir istek, cumhurl· 

yet ispanyasını çok fena 
bir vuiyete dü~ürebillr. 

Çünkü; denizlerde Franko 
kuvvetlerinin daha f alk ol 
dukları anlatılıyor . Binaena 
leyh böyle bir teklif Sovyet 
Rusya, Fransa ve lngiltere· 
ce katiyen tuvlp edilemez. 
Bu ise Avrupadl\ki cephe 
ler arasına yeni ftkir ayrılı · 
ğı sokmuı oluyor 

ispanya hadiseleri İngil · 
tereyi Sovyetlerle Franaaytı 
pek çok yakınlaıtırmıı ol· 
rlu. Hatta bôylelikle eıki 

itilafı müselleıln meydana 
getirildlil iddia edilebilir. 
Fakat, 

0

bu hareket diğer ta· 
raftan Roma · Berlln mlh 
verinin kuvvetlenmeıinl mu· 
cip olmuıtur Bunun sebebi 
yalnız Akdentzdel<i İngiliz -
ltalynn rekabeti olmayıp 
Uzak Şarktaki hadiselerle 
Almanyanın müıtemleke iı· 

temesi huaugunda günden 
güne sesini yükseltmesidir. 
Neteklm Hitler Nürcnbergde 
toplanan nas)onal sosyalist 
konferansında bu hususta 
yeniden beyanatta bulun· 

muıtur. 

Niyon konferanııının neti· 
ceıi. Avrupada mevcut iki 

muhasım cephe arasındaki 

Sovyet 
Atıcıları, dünya reırorunu 

urdufar 
Dinamo Spor Kulübünün 

tertip ettiği son Moıkova 

ahcılık müsabakalarında bir 
çok dünya ve Sovyet rekor· 
ları tesis olunmuotur 

Moskovalı Odnolietkov, 
Nagan sistemi bir tabanca 
Ue 25 metreden yaptığı at· 
ıelarda 300 mümkün puv· 
andan 283 totallze ederek 4 
puvan fark ile Ferıliiodiyalı 
Wartiowarın dünya rekoru · 
nu kırmııtır. Küçük çapta 
silah ile 50 metreden dizüs
tü yapılan atıılarda 5 kioi
lik Sovyet ekipi 2000 müm · 
kün puvandan cemederek 
24 puvan ile dünya rekoru· 
nu kırmıştır. 

Azerbayca da 
Tayya ecil.k 

Bundan daha on sene ev

veline kadar, tayyare Azer
baycanda ender aörülen bir 
ıeydi. Fakat bugün bu cum· 
hurtyetin en uzak yerleri 
hükOmet merkezi olan Ba
küya muotazam hava ıef • 
erleri hatları ile bağlanmıt 
bulunmaktadır 

Azerbaycan cumhuriye 
tindeki hava hatlarının um 
umi uzunluğu, hlllen, 1 500 
kilometreyi geçmektedir. Bu 
senenin yalnız yedi avı zar. 
fında tayyareler, Azerbay. 
can dahilinde, 10.000 den 
fazla yolcu 35.4 ton mek
tup ve poıta paketi ve yü~· 
!erce tonda eıya nakletmff 
tlr. 

Tayyareler, Azerbaycanda 
ziraat aah aında da çok m{i· 
him hizmetler görmektedir. 
Bu sene, tayya reler, 28 000 
hektar pamuk tarlası üzeri 
ne haıarah öldürecek tozlar 
atmııtır. 

Ren nehrini yüz re~ geçmiş 
Alman ordusuna mensup 

bir zabit, bir kabathat hasn 
bile fırara mecbur kalmıı \e 
kendisini clİ:>lıelerile Ren 
nehrine atmıı ve yüzerek 
nehrin beri sahlllne, Fran 
sızların bulunduğu kısma 

geçmiftir. 
Akınh11 oldukça tiddetli 

olan bu nehrin bir sahilin· 
den diğerine geçmek mü 
hım bir rekor demektir. 

antagonizmi kuvvetlendir 
mek olmuıtur. halyanın it
tihaz edilen mukarreratı 

reddetmf!sl de bu husustaki 
düıüncelerimizl takviye edi· 
yor. İttihaz edilen mukarre
ratın tatbiki, bu husumeti 
biraz daha arttıracaktır. 

Akdenizde torpillenecek her 
gemi veya batırılacak her 
tahtelbahir, bu iki cephe 
araaındaki uçurumu biraz 
daha derinleıtirmiı olacak 
ve nihayet günün birinde 
bu iki cepheyi. belki de, 
yeni bir kanlı harbe sürük· 
liyecektir. 

Dikkate ıayandır l<i Av 
rupada bauı, devletler ara 
undaki anlaımalera deill, 
poliıçe tedbirlere dayanmak
tadır. Nıyon konferansının 

dofurduğu bir hakikat, Av· 
rupanıu istikbala için bOyiik 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Kaytanovun 

Yeni paraşüt dünya re~oru 
Yüzbaşı Kaytanov, 24 

aiustosta oksijen maskesly 
le 11 .037 metre yükseklik
ten kendisini paraıütle aıa · 
ğıya atarak paraıütle yük
sekten atlama dünya reko· 
runu kırmııtır. Bundan ev 
vellci rekor da gene kendi -
sine aıt bulunmakta fakat 
9 800 metreden yukarı çık 
mamakta idi. 

Otuz dakika süren son 
atlayıoı hakkında Kaytanov, 
aoağıdaki izahatı vermlttir: 

"'Bu atlayıf, benim 427 
inci atlayıoınıdır. ilk on ila 
on ıki saniye esrıemnda pa 
raıütümü açmayarak 1 000 
metre kadar düıtüm ve 
bundan sonra paraıütümü 
açtım . Açılma çok kolay 
oldu, fakat bu eınada. sol 
elimde, eldiven bulunmadı· 
ğını hayretle gördüm. Pek 
muhtemel olarak tayyare 
kabininin kapısını açarken 
eldivenimi kaybetmiıim. 

Parmaklarım o derece his 
siz bir hale geldi ki elimi 
kapatamıyordum . 4 000 
Metre irtlf ad& oksijen mas· 
kemi çıkl\rdım. lsınmafa 
haılıyan elim bana miithiş 

acı veriyordu. lntı, normal 
bir vaziyette devam ediyor 
ve r6zg8r beni demhyolu 
boyunca götürüyordu 500 
llA 600 metreye inince, ba
taklık bir aahaya konnca 
~ımı anladım. Bu hfçte hoı 
birıey değildi. lnıı süra tfnl 
ftzaltmak fçin ikinci paraıütü 
açtım. Fakat yalnız ıai el 
imle çalııablliyorum iki pa 
raıüt bi rbtrlne karıştı ve 
inlt daha hızlılaıtı. Bunun 

(lzerine bıcakla ikinci paraolitü 
kestim ve attım . Biraz 
hızlıca yere indim. Düıtü 
ğüm yer, fundalıkla dolu çu 
kurumsu bir yerdi. Paraıfit 
derhal üıtümü kapadı ve 
ben de bir dalclka kadar 
harekehfz kaldım Hemen 
derhal yB kınlarda çalıımak 
ta olan kolkhozcular geldi 
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Benzin ~o~usu 
Bfrletlk Amerikanın bir 

ıehrinde, halk bensin koku· 
su yüzünden otobüslere bo
ykot ilan etmlıtir . 

Otobüs aahlplert bu vaı:i. 
zet karıısırıda adeta kork
muılardır. Fakat akıllı bir 
adam benzine biraz esans 
katmayı düıünmüı ve aklı

na geleni hemen yapmıthr. 

Şimdi halk otobfislerde 
benzin kokusu yeri ne ali 
esans kokuııu duymaktadırlar 

--···· ....... -
Dünkü un ve zahire tiatlan 

UNLAR: 

Asaari Azami 

K. K. -
55 Handıman 860 870 
60 .. 840 850 
70 ,. 790 800 

80 
" 

690 700 

BUGDA Y PİYASASI 

Sert buğday 4,75 -: 5 

Yumuıak " 5 5, 125 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Mısır 3,5 3,5 
Bakla 3,5 - 39,25 

fer ve paraıfitümü toplama
A0 yardım ettiler. 

l ı.037 Metrelik bu rekor 
atlayııım, ne benim için, ne 
de diğer Sovyet paraıOtçG

leri için, en yüluek bir hat 
teıktl elmiyecektfr ,, 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyeei Mevkii Cinsi Hududu 
Biğadıç Tabakhane Tarla Gün doğuıu Acem İbrahim oi· 

ayaaı lu Ali poyrazı nlzanlı (hafız] 

Halil gün batıaı Salt zade Ha
lil kıblesi Kuburcu otlu Emin 
tarlası. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Acem of· 
lu Hanndan irsen maliki Hatice olduğundan bahiıle na· 
mına tesçtl ettirmek istediğinden 1O·I0.937 pazar aGnü 
mahalline tahkik ve tetkiki için memur g&nderilecektlr. Bu 
yer hakkında mülkiyet iddiasında bulunanlar varaa on aün 
içinde Tapu Sicil Muhafızlığına veaaik'i müsblte ile ve ke· 
ııf günü olan 1 O 1 O 937 de mahalline ıelecek memura 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafzhğından: 

Köyü 

Biiadıç 

Mahalleıi 

Kuyu 

Cinsi 
Ev 

Hududu 
Sağı çıkmaz sokak ıo
lu Kuru oflu Haaan 
arkaaı Emin oilu Ca • 
fer evleri önü yol 

Evsafı yukarıda yazılı ev ecdadından intikalen' Halilln 
temellükünde iken 320 den evvel ölumile oğlu Şevkıyı ve 
Şevkinin de 331 de öl6mile karm Huriye ve oflu Haltlı 
terk eylediğinden bunlar namlarına tesçtll istenmektedir. 
Baıkaaı tarafından mülkiyet iddiasında bulunanlar varta 
vesaiki müsbttelerlle birlikte 10 ıün içinde Tapu Sicil Mu· 
hafızlığına ve ketlf günü olorak tayin kılınan 1O· 1 O 937 
pazar aünü mahallıne gidecek memura maracaatları 

lüzumu illn olunur. 



SAYFA: 4 

3onbahar At Yarışları 
Yarış ve isi ah Encümeni adına 3 - 10 - 93 7 pazar günü 
B!lıkesir Koşuaıamnda yapılacak sonbahar at yarışları 

PROGRAMI: 
BiRiNCi KOŞU: SAAT J 4,30 DA BAŞtlYACAKTIR. 

Üç yaıındaki yerli yarımken lngiliz erkek ve ditl 1 
taylara mahsuıtur. lkramiyeeı 300 Jiradır. 

Birinciye '.l25 liradan maada bu koouya giren hay. 
vanlar için veri len duhuliyeler mecmuu, ikinciye 55 
lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuliyesi 3 liradır. Sıklet 
54 kilodur. BJr koıu kazanmıı olanlara lkiter kilo, 
iki koıu kazanmıı olanlara dörder kilo, daha fazlaaı 
nı kazanmıı olanlara altııar kilo ili.ve edilir. Meıa
fc 1 1400 metredir. 

i KiNCi KOŞU: SAAT 15 DE BAŞLIY ACAK TIR. 
Dört ve daha yukarı yaıta ve ıeoe zarfında biç 

koıu kazaomamıı yerli yarımkan Arap ve halJskan 
Arap at ve kısraklara mahıuetur. 

İkramiyesi 190 liradır Birinciye J 20 Jtra, ikfnctye 
50 lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuliyesi ) 90 kuruı· 
tur. Sıklet dört yaımdakiler 58 kilo, bet ve daha yu 
karı yaıtakller 60 kilo taııyacaklardır. Mesafesi 2000 
metredir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (HANDİKAP) SAAT 15,30 DA 
BAŞLIY ACAK TIR 

Dört ve daha yukarı yaıtakl yerli, yarım kan 
Arap ve hallı kan Arap at ve k11raklara mahıuetur. 
İkramlyeıl 255 liradır. Birinciye 180 ltra. ikinciye 55 
lira, üçüncüye 20 liradır Ouhulıyesl 255 kuruıtur. 
Meıaf eal 2600 metredir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: SAAT J6 DA BAŞLIYACAKTIR. 

TURKDILI 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

••ra• .............. ~-S . .)... . . 
• ~~- \~ 1 
:. .. •.".:!:' 1 

l - Eksiltmede olup müddeti temdit edilen Bahkeslr-
Bandırma ve Balıkesir - Sandırgı Hti1ak ıoıasında yaptı
rılacak aafaltaj itine istekli çıkmadığmdan 9 - eyliil 
937 tarihinden itibaren 11-teırinevvel 937 tarihine raahyan 
pazarteıl günü ıaat 15 ıe kadar bir ay zarfmda pazarlık 
la verilmesine karar verilmiftlr. 

2 - Keılf bedeli (3500) liradır. 

3 - Bu tıe ait keılfname ve evrak ıunlardır: ı

1 
... ....~,.,_ 1 

A - Eksiltme ıartoameai m . r-

8 - Fenni ıartname 
C Mukavele örneği jl 
D - Keılf cetveli • 
H - Nafia tılerl ıeraitl umumlyesl • Türkiye plyaaaııoda yüluek mevk' kazanmıı ol•ll 

lıteklller bu keılfname ve evrakı Bahkealr Vilayeti •• dünyRoın en meıhur ( EMll MAROJ ) Kalbur fabrf" 
daimi encümen kaleminde veya nafıa müdürlüğünde 
görebilirler. • ka11nın mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 nulD• .. 

4 -· fstekUlerin 11 Teırlnevvel· 937 tarihine kadar • rah bütün ve iki parçalı büyük ha11lath makineler 
her toplantı günü olan pazarteıl - perıembe günleri saat • tlcaretbanemlze gelmi9tir. 

ı:ı de vilayet makamında müteıekkil daJmi encümene 1 istanbul Piyasasından yüzde yir' 
gelmeleri ve Nafia müdürlüğünden evvelce ilin edildiği • mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satıl· 
veçhlle bu gibi tılerle uğraıtığına dair veıllıa alanlar • 
girebilirler. 386- t - 4 • maktadır. ---- ı Bu Bir J-irsattJr. Bu Fırsat Her Za
Devlet Demir Yolları üçüncü • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 

İşletme Müdürlügünden: 1 cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
Muhammen bedellle Ocak mahalleri, teslim yerleri, ! AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

miktar ve vaufJarı aıağıda yazılı balaat ) 2- I0-937 sah ~ 

Çfulcller içinde Hırdavat, Demir, inşaat günü ıaat l 5 de açık eksiltme usultle 8alıkeıirde[3 üncü = 
ltletme binasında satın alınacaktır. • 

Bu ııe girmek iıtiyeolerin 337,50 llrahk muvakkat te· • AlLm Ve Satım Ye.rl 
Malzemesi R~nçber Aıe~1~rı 

Vört ve daha yukarı yaıtaki yerli yarım kan in 
ıi11z at ve kısraklara mahıuıtur. İkramiyesi 400 lira 
dır. Birinciye 300 lira, ikinciye 75 Ura, üçüncüye 25 
liradır. Duhuliyeıi 4 liradır. Sıklet dört yaıındakiler 
56 kilo, beı ve daha yukarı yaıtakiler 58 kilo taıı 
yacaklardır ) 937 Seoeıf zarfında kaznodığı ikrami
yeler yekunu 300 lirayı dolduranlara üçer kilo, 500 
llrayl dolduranlara beıer kilo, daha fazlasını kazan
mıı ,olanlara altııar kilo ilave edıltr. Mesafe 3000 

mloat vermeleri ve 2490 No. lu kanunun tayin elliği ve. • 

' ıikalar ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girme .................. Et•·-~ 
ğe manil kanunu bulunmadığına dair beyanoamelerile ay '#~ı ~~i" .. , ~~~~~~ 

~zı8::ırve saate kadar komiıyon refıliğlne müracaatları 1 K 
1 
s G E L 

1
. y o R 

metredir. 

Bu koıulara fftlrak ettirilecek musabık hayvanla
rın kayıt ve kabulü bugün ıaat 17 de ıona erecektir. 
BÜTÜN KOŞULARDA BAHSi MÜŞTEREK VARDIR 

• • Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii Cinsi 

Btğadıç Kuyu ma· Ev 
hallesl 

Mtktarı 

000 
Hududu 
Sağı dere solu Ab
dullah vereseıl ve Ça · 
kır oflu lımalltn oğ -
lu Alinin ev ve av· 
luıu arka11 Nalçacı 

oilu lbrahlm veresesi 
evi ve Eyup oğ · 

lu Eminin evi önQ 
yol. 

Evsafı yukarıda yazıla ev ecdadından intikalen mali
ki Mehmet oğlu Süleyman senf:l almak üzere idaremize 
müracaatta bulunmuıtur . Bundan baıka mülkiyet iddia · 
11oda bulunanlar vana on gün içinde daireye ve ketif gü
nfl olarak . tayin olunan 10· 1 U.937 pazar günü mahalline 
gidecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Vakrflar Direktörlüğünden: 
Balıke!lrde Hükumet caddesinde vnkf a alt arsa ü1erine 

yeniden inşa edilecek zemin kat dükkanlar birinci kat va 
kıflar müdürlüıJü ikinci kat ikametgah binası olmak üzere 
kapalı zarf uaulile 16 9 .937 tarihinden itibaren l 5 gün 
müddetle ekeiltmeye kooulmuıtur. 

) - İtin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur. 
2 - fsteklHer bu ite alt fenni ıartnameler, proje ve 

saire ve evrakı 250 kuruı bedel mukabilinde Balıkesir va. 
kıflar müdürlüğünden alabilirler . 

3 - Eksiltme 1 13 937 tarihine müıadıf cuma günü 
saat 16 da Balıkesir müdürJüğünde müteıekkH artırma, ek· 
slltme komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda ya 
zıh teminat ve vesaiki ve teklif mektuplarını aynf gün ıaat 
on l>t~§e kadar, komisyon reislığine makbuz mukabilinde 
teslim ... etmit olmaları ve poıta ile gönderilecek teklif mek · 
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu aaate ka· 
dar komlıyon reisliğine gelmi§ bulunma11 lazımdır. Posta 
dakl gecikmeler kabul edilmez. 

A 24HO Sayılı kanunun J 6 ı 7 inci maddelerine 
uyup W02 bin iki liralık muvakkat teminat. 

8 Kanunun tayin ettiği veılkalar 4 üncü maddesi 
mucibince eksi ltmeye girmeye bir mani! bulunmadığına da 
lr istekli tarafından lmzalenmıı bir mektup. 

5 - lıtekliler fn bu it hakkından izaha t Almak ve ev 
rakı görmek uıere Balıkesir vakıflar müdürlOğüne müra . 
caatları. 4 l - 393 

Bu ite ait ıartoameler Balıkesirde 3 üncü İıletme mü- 1 
:.:~:ı:::: .. :• d:;,~1ı::ı.ı?d7,~rköy, Bandırma lotaıyonla 1 
Ocak mahalleri Ctnıl Teslim yerleri Miktarı muhammen ~ Ormanlarımızı korumak 

için odun yalcılmıyacak, 

bunun için ne yapacağız? Yenilcöy ve Ömeılcöy Ocak Yeniköy ve 
lıtaıyonları cıvarı balutı Ômu köy lıtu 

, bedeli € 
m3 Lira it. 

ocaklardan yon makas hat· 
lan sahası dshi
linde figüre ediL 
mfı yerde teslim. 

5,COO 4,500 1 Maden Kömürü 
KullanI!acak D i y e 
Düşünmeyiniz .. ~ 

4- 1-418 1 llcrliirlii könıiir 

Balıkesir Cezaevinde Musi- 1 
kiAlatı Yapılır Ve TamirEdilir , 1 

vakarı kullanısh vt~ • • 
her kese ve Plveı·bl i 

• • 
Zonguldak ve Halk 
tiplerindeki sob<ıları 

ticarethanenıiuJe bu-

Balıkesir cezaevlnde sanatkar Aıık Ahmedln atelye 1 
sinde keman, ut, taobur, mandolin, cflnbüı, saz veıair ~ 
alata muıiki yeniden yapıldağı gibi eıktlerl de tamir olu- it. 
nur. » hı,ca ksımz .. 

Avrupa CIJa· ıarı kadar muntazam cila verilir. Yeni ke- 1) 
man yaylar• ve tüyleri yapılar . Ftatlar ehvendir. " uman ve ıs yap--------;it. 

~ mıyan çok dayanıklı «Tlirk Antrasidi» ude 
Vilayet Daimi it. bulunacaktır. 1 Yapı düunt için lüzumu olan demir, çı111e1110' Encümeninden: 1 :~v~~d:ar~ gibi çeıttler de maf•z•mız d. her ,erd" 

~ En birinci boya yağları, boya malzemeslde ttc:• 
1 - Nafia dairesince ahnması iıteollen alitı turuklye il. rethanemlzde ehven ftatlarla satılır . Hır defa dell• 

oln ıartnamelertnde yazıla evsaf ve ıerait daireıinde alın- 1 ytniz . "1 
mak üzere 16 9 937 tıulhioden itibaren 15 gün müddetle ~ Saraçlar Başında Demi! i 
açık eksiltmeye konulmuıtur. ~ j 

İhale 7· I O 937 tarihinden (7 Teırlnievvel 937 tarihine ~ Ve Hırdavatçı ' 
raelıyan perıembe günü saat 15 de vilayet makamında 1( Hasan Cumali _ rtJ.' 
müteıekkil daimi encümen huzurunda yapılacaktır . ~ ·~~~~~~~~~~~r" 

2 - Alınacak malzeme Muhammen rayiç Yekun 

500 adet 3 kiloluk ve 
tamemen çelik yt"rlt ma 

mu1atı kazma 
500 adet tamamen çelik 
yerli mamulatı üç lcöıe 

Bedeli 

Beheri bir liradır . 500 L 

delikli kürek " 36 kuruıtur. 186 L. 
100 adet demir el arabası " 750 " 750 L. 
Muvakkat teminatı: Kazmanın 37 lira 50 kuruı, Küre. 

ğin ı 3 lira 50 K, El arabaıınan 56 lira 25 kuıuıtur. (~e. 
man 107 lira 25 kuruıtur.) 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıi 
8 - Hususi ıartnameıi 
letiyenler bu evrakı , numunelerini Vilayet Daimi En· 

cümen kaleminde ve Nafıa dairesinde görebilirler. 
4 - Ekıtltmeye girebilmek için halihazırda ' yazılı ve 

rayiç bed el inin °/0 7.5 fu olan muvakkat teminatını mal· 
nndığına yatırmıı olduğuna dair makbuz veya banka 
mektublle encümene müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 400 

Bahkesir Ticaraı va 
sanayi odasından: 

Kayıp mühür 0, 
) 8 9 937 Gününde ıı:;. .... 

reımi mühürünQ kaybe d'' 
Balıkeılr vHıi yetinin Oa Yenfıtnl yaptıracai1T.-•' 

maniye mahalle11t Kırkyalan eıki mühüdin hflkmil 0 

ıokağında (45J numarala ev dıiı ilin olur. 
0 de oturan Türkiye Cumhu Bölceafaf k81~·~ 

rlyetl tabaaemdan olup Ba· muhtarı Halit~· 
lıkeıir fzmtrler mahallesi b ıelıU u ünvanın imza ... ,~ 
Bandırma caddeıinde [ 43 ] [H Er• 
numarnla dükkanı ikametga Türkçe mOhiirlle lı' 
hı ticari ittihaz ederek 929 raman ) olarak Ticaret ''' 

dd'' yılındanberl bakkallıkla itti nununun 42 inci 111• ,,. 
B t ,. ' 

gal ettiğtnl beyan eden Meh- göre alıkeslr ticare 
31 

t• 
oğlu lfa ! ılın ünvanı ti- oayf odasınca zg.9·9 .,,, 
careli bukere [ Mehmet rıhinde 948 sıcil .. 11 1ıı' 
met -oğlu Ha lil Erkahraman J kayıt ve tescil edıldtll 
olarak teıcıl edıldlğl gibi olunur. İlin No: ıv 
ivesi ve Haıy zmanı : Ba lakesfr say lavı H. KAKAN 

Çıkarım Genel Direktörü : FUAT BIL'AL 

Basımyeri : il Baıımevl ---


