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Büyük Şef Atatürk Bugün 
Istanbulu Şereflendirecekler. 
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Atatürk bugünlstanbulu Türk - lngiliz Dostluğunun Manaaı: 
~~... llLW 

ismet İnönü Eden Mülakatı Türk 
Şereflendirecekler .. lngiliz Dostluğunu Bir Kat Daha 

K uv vetl endi rm iş tir .. 
•• A 

Ulu Ondere lstan6ulda Çok Büyük Ve Candan 
Tezahürat Yapılacak. Yakında Şark Vilayet

lerinde Seyahata Çıkmaları Muhtemeldir. '' Britan}'a imparatorluğunun Ticaret ve emni
yeti ltalyadan Ziyade Türkiyenin Alacağı Va
ziyete Bağlı Bulunmaktadır. Türkiye Kuvetli 
Bir Bitaraf Blokunun Nüveaini Teşkil ediyor.,, 

~nkara, 4 (A A) - Re· 
1•1cunıhur AtatOrk bugün 
13 · 30 da huıud trenle ls 
t•ııbula hareket buyurmuı lar 
~ lıtaıyonda BüyOk Millet 
it eclııt Relıi Abdülhalik 
~ 'llda, Baıvekll İnönü, Ve
~lller, mebuslar , ıivH ve aa. 
l ert erkin tarefuıdan ıe 

1'11alıuunıı •e ufurlanmıı
''dır. 

~ Baıvekil lımet lnönG ve 
~ •fıa Vekili Ali ÇeUakaya 
~ ' 21 lıtaıyonuna kadar, An· 
I ''' vallıl Tandofan da Po
"'tlıya kadar Cumhurreiıl · 
'Defa 'ca t etmlılerdlr. 
~ •htltye Vekili ve Parti 
d,911el Sekreteri Şükrü Kaya 
lb ~elılcumhur Atatürkün 
el ' 1Jetlerlnde bulunmakta-". 

lat b de ) aa ul, 4 { Muhabirimiz 
ht tı - Ata türkün lstanbulu 
'•deflendıreceklerl haberi bu 

~lr memnuniyet 

Hariciye 
h~ilinıiz Pa;teva geldi. 
tite 'icara, 4 (A.A.) - Harı 
~'it V ekUımız Viyana dan 
8Q1t:'e ıelmııttr. Oradan 
b,eıe ıtdecektfr. 
" it'" t''•t u Araı bir A vuıturya 

cı,, '•lıae Avuaturya Hart 

'-'-..1 "'
1•rile yaptığı ıörüı · 

''•ı il l'Oırklye - Avuıturya 
d llld, 
Ottı._1 en mükemmel bir 

'tttdıtı"" mevcudiyetini gö · 
ili ıöylemlttlr . 

ve ıevlnç vyandırmıthr. 

lar da istikbal heyeti arasın · 

da kendilerini karıalıyacak · 

laıdır. 

Atatürkün muvaaalatları 

si!atl olan 18 de Şehir ban 
dosu da bulunacaktır . 

Trenden ındihleri anda 
karadan ve donanmadan 
toplar atılacak, bütün naki t 
vaaıtaları hep birden'. düduk 
Çillacaklardır . latanbuliular 
Pendıkten Haydarpaıaya 
kadar olan yer lerde, Kadı 

köy, Şemılpaıa meydan · 
lannda ve Sarayburnunda 
tezahüratta bul unaca klard ır 

Akay ve Şırketıhayriye

nın vapurlara halkı a larak 
Dolmabahçe ön lf'! rine gelf· 

recekllr Vapurlarda bando
lar da bulunarak milli ha
valar çalacaklardır . 

2), 10 da da Kadıköy 

den hareket ' edecek bir va
pur Üıküdara uğrayarak 
Do' mabahçe~ önündeki diğer 
vapurlara lttlri.k edecektir. 

Sürük Saf Sarklııyahatı
nı çıkıcaklar1 

Ankan, 4 ( Muhabirimiz· 

den) - Büyük Şef Atatürk 
b• gün buradan huıuıi tren· 
le lstanbula hareket etmt.ı 
ler bOyük ve coıkun teza
hüratla uğurlanmaılardır. 

AtatürkGn bir müddet İs· 

Gtneral ismet ln6m1 ' 
Ankara, 4 (A.A .) - Lon 

drada çakan The Truth 
mecmuaaa "İnglliz ·Türk doı 
tlufuoun manası,, baılıklı bir 
yaz111nda '"Beritanya lmpara 
torlufunun ticaret ve emni 
yeti ltalyadan çok daha zi 
yade Türkfyenln alacafı va 
zlyete batlı bulunmaktadır. 

TOrklyeı kuvvetli bir bita -
raf l:ilokunun nüveıfnl teıktl 
ediyor. 

Türk doıtluiu lngllterenfn 
hayati mGnakalit hatlarını 
emniyet altında bulundura-
caiı ıtbt Türklyenln lnıHte· 

R. Hdcn 

ı 
re ile teıil ettiği iyi müna
aebattan zarar deill fayda 
gört!cefl atiklrdır. 

Ankara, 4 (A.A.) - İyi 
malümat alan menbalardan 
büyük bir memnuniyetle öl· 
rendiflmlze göre Eden ile 
lımet lnanü araaında geçen 
görüımeler ıon derece ıa -
mimi bir hava fçfnde cer 
yan etmlı ve TGrklyenln de 
loglltere ile yakın ve daimi 
bir anlaıma leılıi arzusunda 
olduğunu tebarüz ettirmlt· 
Ur. 

Yarın sabahtan tubaren 
reıml, huıuıt bütGn mftesıe -
ıeler, kara ve deniz naktl 
vasıtalara anndüz bayraklar
la, gece de elektrJklerle tez
yin edilecektir. tanbulda kaldıktan ıonra Şark ==================-====== ----===-----

vllayetlerlmlzde blr tetkik se Japonyada Yenı· Kabı·-Büyük Şefe büyük bir 
yahatına çıkma.lan ihtimali lıtikbal "merasimi yapılacak

tır . Haydarpaıada Hataylı-
ku···tl•d•·· ne Teşekkül Etti. 

M. Blomberg Görüşme Yeni kabineyi Prens KonDleskil etmistir. Hazırlar 
lerine Devam Ediyor. arasında da deöisiklikler yapılmısıır. 
Mı 11 Tokyo, 4 <A.A) - Prens 

1 araşa[ Dün ita/ya Kra i e Kono kabineyi kolayca teı 
Birlikte ~ayare •Aanavraları- klle muvaffak olmıtur . Ge· 

IF6ı çen kabinede Harbiye ve 

nda Hazır Bulunmuştur. Bahriye Nazırları olan Gt· 
yama ve Y onat eıuen btla 

Roma, 4 (Radyo) - Al 
manya harbiye nazırı Mara· 
tal Blomberg, bugün halya 
kralı Vıktor Emanueltn re · 
fakatinde Forbera tayyare 
Jata1yonunu gtzmlıttr. Bu 
ietasyonda, büyük tayyare 
manevraları yapılmııtar. Ma· 
nevralara, bütün bombardı· 
man tayyareleri itliral: ey 
lemittlr. 

Manavraların mevzuu de 
nizden gelecek bir taarruzu 
defetmek idi. Tayyareler, 
ağır bombalar atmıılardır. 

Deniz suları ıütun halinde 
yük11elmekte Jdf. 

Manevralarda, Baıbakan 
B. Mu11ollni, Mareıal De 
Bono ve bütün ltalyan as· 
keri ricali hazır bulunmuı-

lardır. 

Manavralardan ıonra kral· 
dan milİaade alan Alman 
Maraıalı; B. Mu11oltni ile 
birlikte bir tayyareye bin 
mit ve Ağroponttyonun Oze· 
rlnden geçerek, yeni lnta 
olunan kasabaların panora 
malarını seyretmek ıuretile 

Kidonya tayyare lcararaahı 
na altmlttlr. 

Von Blomberı ve maiye· 
ti akıam üzeri H. Mu11ollni 
ve Generaller kralla birlik 
te T orume gltmiıler ve as 
kerlerle askeri teıkılatın ya 
ptıklıuı geçld reılmlerinl ıey 
retmtılerdlr. 

Bu akıam Venedik sara. 
yında B. Mu111olini tarafın 

dan bir ziyafet verilmlttlr . 

kaydüıart Baıvekile müza· 
baret vadinde bulunuyorlar
dı. Seiyukai parUıl yeni ka
binede timendif erler nazır
lığına tayin edilen Nakajl
ma tarafından temıU edil 
mektedir. Mlnıeıto partisi 
de kabineye münakalat na
zırı olarak giren partinin re . 
ili Nagal tarafından temıll 
ediliyor. Eıkl kabinede 
adliye nazırı olan Siyo
na bu yeni kabinede de 
mezkur nezareti muhafaza 
etmemektedir. Malıye nazarı 
Yukiye gelince, ekonomik 
mehafil bunun kabinede ka 
imasını lıtemiılerae de aske · 
ri mehafili D muhalefetıle ka · 
rıılaımııtır. Binaenaleyh on
un yerine maliye nazu mu-

- - -- - ---------

avlnl olan Kaya gelmekte
dir. Dahlltye nazareti eıkl 
Hirola kablneainde maliye 
nazırlığana yapan Babaya 

..... 

verilmlıUr Bu zat ayni za-
manda tlmdiki baıvekılın 
de huıuai müıaviridlr. 

Londra, 4 (A.A) - Avam 
kamarasında muhafazakar
lardan Sir Robert Rankln, 
Japonyanın halen de 15 in-

ci kalibroye faik toplarla 
müaellih zırhlıların lntaaı 
niyetinde olup olmadıfını 

ve bu huıuı hakkında Tok· 
yo hükumeti nezdinde te 
ıebbüıler yapılıp yapılnıa 
mı§ olduğunu ıormuıtur. 

8 . Duff Gooper, V asing
ton ve Londra deniz muah
edelerinin artık meriyet 
m . e v k i i n d e olmadığı 

ve Japonyanın l 936 tarihli 
deniz muahedeıinde taraf 
teıktl etmemekte bulunduiu 
cevabını vermlttlr. 

Vekiller 
Heyeti Başvekil ismet inö
nünün riyısatindı toplandı 

Ankara . 4 (A.A ) - icra 
Vekil leri Heyeti dün Bat
vektl fımet in önün On rtyaae · 
tinde toplanmıı ve muhtelif 
tılere ait kararlar vermtıUr. 
-~-ı'ilG..---

B. M. M e c 1 isi 
Bali kanun va kanun liyiha
lanmn müzakeresini yaptı. 

Ankara, 4 (A.A) - Kamu· 
tay buıOn Fikret Sılayın ri-

yaMtlnde toplanarak pollı 

teıkllAt kanununun encü· 

menden ıelen meddeleTI 
taıYlp edllmlt ve kanunun 

heyeti umumlyeılnln mGza
kereıl bltlrllmtıtlr. 

Tilrktye Ziraat bankası 

kanununun da 2 lnct mOzake· · 
reıl yapılarak taıvlp edilml
tUr. 

Ruznamede bulunan mad
delerden ziraat teıkllat ve 

vazifelerine alt kanun laylha
ılle orman umum müdürlü-

iil umumi teıktlitına alt 
llyiha d~ m6ıtaceliyet kara. 

rile mQzakere ve kabul edil· 
mittir. 

Yine buıünkü toplantıda 

hava yolları U. m6dürl016ne 

alt 937 bütçeel de kabul edil. 
mittir . 

Kamutay pazartesi rGnü 
toplanacaktır. 

General 
Mola 

lir tıyyırıdın dlsara~ 
parçıland1. 

Paril, 4 (A.A .) - lapan· 
yada it batında bulunan asi 
kumandanların en mühim
lerinden biri olan General 
Mola ölmüttür. 

Parla, 4 (A.A.) - lapan· 
yada General Mola btndtil bir 
tayyarenin kazaya uframa
ll neUceıl ölmQıtnr. 

Tayarede bulunan Cene · 
ralin muavini ile erklnıha · 
rbiyeılnden dört zabit ve 
ptlot da kazadan ıal kurtu · 
lamamıılardır. 

... . -... ~ -- -·........._ .. ~---" .. -~~-··~--<#• 



SAYFA: 2 

Ölümden Koruyan Yer 
altı Şehirleri.. 
--------------- - -

lu sıhirlerda bir insamn yaşaması için lazım olan 
harsay va bütün ısr1 tesisat mevcuttur. 

Methur lnglllz 
tarihçisi filozof ve roma · 
ncı wels "Dünyalar mu
harebesi .. isimli eserinde harp 
vasıtalarının kiyafetstzliiJ 
dolay11tle dOnya ıaklnlerinln 
bfr gln Merih yıldızı ahali· 
ahıtn akınına ufrayarak Gü. 
netin hayat veren nurundan 
kaçıp yer diplerinde yaıa

maea mecbur kalacaklarını 
tasvir ediyordu. 

Dünyalar muharebesi ese 
ri 1911 de yazılmıth Fakat 
welıin bu kehaneti ancak 
timdi tahakkuk ediyor. 

lnıanlar yer diplerinde ya
ııyorlar. Gerçi gök yüzlerin
den bizleri tehdit eden hl ç 
bir dOtman ortaya çıkma
mıttır. 

Merih veya Z6hre yahut 
dlfer btr dıldızın - Eefer 
var ise fazla gelen ahalisi · 
nin dGnyamızda oturmaları
na kallııtılmıt da değildir. 

B&yle oldufu halde 
Avrupa devletleri hu dutla 
randa 41 Maelnot., hattı ismini 
verdikleri tahkimatı yapma
la baıladıf1ndanberl lnelllz 
filozofunun kehaneti tahakkuk 
etmlt oldu. 

Boyaları her devlet budu. 
du uzunlufunda olan bu hat 
lar birbirlerine bltltlk birer 
yeraltı tehlrlerlnden baıka 
bir tey değillerdir. 

Bunların içinde bOtün bir 
ordu aylarca hatta yıllarca 

yaııyabllmektedlr. Topçu 
kuvvetlerinin hayrete tayan 
derecede artması ve hele 
tayyarenin inkltaf ve teki· 
m6lü 1914 e kadar yapılan 
tahkimat teklinin bu eünkü 
ihtiyaçlara asla tekabül ede 
mlyeceflnl Umumi muhare· 
bede tamamlle me1dana çı 
kardı. 

Zaptı IAJrlkabil sayılan 
Ltyejln methur kaleleri 1914 
afuıtosunda Almanların Bel· 
çlkadan ilerlemelerine mani 
olamamıth· 

Bundan batka bugünkü 
cephelerin çok uzun yGz ve 
daha fazla kilometre uzun· 
luiunda olmuı mümkündür. 

Binaenaleyh milli topra · 
iın himayesi ve aynı zaman 
da d6tmanın lıtlll ve tahrl· 
batından muhafazası için 
bir teyln keıf 1 ve keıf edile 
cek bu teyin hem tahrip 
edllmemeıl, hem beraber 
mGdaftlert için emin bir yer 
olması icap ediyordu. 

Bu müıkülü Franıız harbiye 
nazırı Maglnot halletti. Bu
nun için de bu hatta "Ma
ılnot,. ismi verildi. 

Maıtnot hattı ne demek
tir? 

Her bölümü bir topçu "yu. 
vasından mürekkep, birbirine 
merbut, nihayetsiz uzunluk
ta tesblh elba bir çok bö· 
lümler!. 

Bunlar o suretle yerlettt · 
rllmlttfr kı btr kilometre ar. 
azl bile topların ortalama 
aletinden kurtulamamaktadır. 
Eakat bu ıistem, dayanabil· 
mek için iki tartın vücudu 
elzemdir: 

1 

l - Düıman toplarının 
atımlannclan top ve topçu-

ların mahfuz kalma11. 
2 Topçuların uzun 

müddet mevkilerinden f'mfn 
olllrak rahatça yaııyabılme· 
leri. 

İtte bu zaruret, hudud 
boylarınca sathın elif metre 
derinliğinde hakiki yeraltı 

ıehtrlerlntn lntasını meyda 
na getirmtttlr. Bu ıehirlerde 
bir insanın yatamn11 için la
zım olan herıey, bütün asri 
tesisat mevcuddur İstediği 
kadar, istediği müddetçe 
muhasara edilse bile .. 

Bu uçsuz bucakaız yeraltı 
ıehlrlerlnin muayyen nokta· 
larında aahhtan bir kaç san· 
Um yükselen kuleler vardır . 

Kulelerin üstlerinde bulunan 
mitralyöz, top ve ıeri atetli 
yuvalar ve tarassut mevki· 
feri bakırdan yapılmıı kulü· 
belere gizlenmektedir. 

Maginot sistemi ıabit ve 
mnteharrlk olmak üzere iki 
lirin istlhkimlara ayrılmak 
tadır. Sabit lstihkimlar üç 
hattan mütetekkildir. 

Blrincial; yeraltı ıehrlnden 
m6staktl olarak bir sıra kü · 
çQk küçük beton ve çel'k 
istıhkiml11rdı Aunlar biriblrl 
arkasına üç ııra tel örgüler 
ve bir o kadar da eaki ti· 
mendifer rayları vesaire ile 
takviye edilmektedir. Bunla-
rın hepsi sath·n üstüne birl
rl arkasına öyle bir ıektlde 

saçılmıt ki yollara kapatıp 

tanklerın geçmesini imkan 
haricine çıkarmıı bulunuyor· 
lar . 

Birinci hattan arkasında 

top yuvalarile ikinci hat 
uzamaktadır ve aeıl müda · 
f aa hattı da burasıdır Bu 
korkunç öl8m kutaiının tak· 
vlye ve muhafazası için tat
bik edılmlyen vasıta kal
mamıthr. 

Mermilerin hedeflerini ıa · 

tırtmaıın diye Fransada or 
mantarın baıtan ba11ı ıökül

düiünü. bir çok dağların ve 
tepelerin dümdüz bir hale 
getirildiğini söylemek bu ya· 
pılan hazırlığın derecedni 
ölçmeğe kafidir. 

Nihayet üçüncü madafaa 
hatta ıeltyor kt bu da hepıl 
b i r d e n yeraltı ıehrine 

bailanan ve kuleler iç · 
inde bulunan en büyük çap· 
ta sıra toplarından mürek· 
keptir. 

Sabit iıtihkamlar iıte bun 
lardır. Bunların arkasında 

azıcık uzakta içine- pek ko 
laylıkla tam teıekküllü fır 
kalar 11ğabilecek yeraltı kış· 
laları vardır. Buralarda yer 
lerin dibinde binlerce insan 
yatayıp çahtmaktadır. Htç 
bir ıey, en büyük mermiler, 
en kuvvetli tayyare bomba
ları bunların hayatlarını te 
hdlt edememektedir. Sathın 
üstünde kulaklara saiır eden 
ıtddetll glrült81er buralarda 
gl11edtlmlyecek birer f mltı 
ıibtdır. 

Bir asker yerin 
veyahud altında, 

olursa olıun ayni 

yü:ründe 
nerede 
ıeylere 

muhtaçtır. Maginot ismi ve· 
rllen yeraltı askeri ıehlrlerl 

orduya asri medeniyetin le 
aplarından olan her tirHl 
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iliMiZDEN HABERLER ) 

Valimiz Mali Belediyeler Ve Cezalar -
Yakmda Ankıraya gidecekler. Yıl münasehetile maaşlar. 

Haber aldığımıza göre Va· Yeni mali sene kadrolara 
limiz ve C. H. Partlıi Baı· Vekaletlerden alakadar da 

Belediye Cezalarını Vermeğe 
Salahiyetli Olanlar Kimlerdir? 

kam B. Ethem Aykut ya · 
kında Ankaraya gidecekler· 
dir. 

Valimiz Ankarada Huıu
ıi Muhuebe büdcesi ve dl· 
ğer · vilayet itleri üzerinde 
Ankarada Vekaletlerle te· 
maslarda bulunacaktır . Ken· 
dilerine Husuıi Muhasebe 
Müdürü B. Raılt Sekendl
zin de refakat etmesi muh 
temeldir 

Belediye 
Bütçesi tasdikten geldi. 

Belediyenin 937 yılı büt 
çeıi tasdik edilmek üıere 

Dahiliye Vekaletine eönde· 
rllmiıti. 

140 Bin liralık olan büt. 
ce Vekaletçe onaylanarak 
gönderil mittir. 

Yeni yıl itleri üzerinde 
çalıımalara baılanaca ktır. 

Hususi 
Mu~asebe ta~sil~arlan arı

smdı tayinler. 
Zimmetine para geçirme· 

kten ıuçlu Susığırlık tahsil 

darı Ahmet Karadayının 

yerine 45 lira ücretle Hüse· 

yln Tekin, açık bulunan mer 
kez tahsildarlıklarma Ab· 

dullah Kavun, ismet Yener 
ve Ziya Bek 45 ıer lira üc · 

retle tayin edilmitlerdtr. 

Edremitte de istifa eden 
tebliğ memuru Ali Rızanın 

yerine 1 O lira maaıla namut 
olarak Nafi, eski Bürhaniye 

tahsildarı Hüıamettin Keskin 
ve Mustafa Acar 50 ıer lira 

ücretle bina komisyonu mu 
vakkat katipliklerine onların 

yerlerine de Ali Şendil ve Ha. 
lil Zeybek 45 ter lira ay· 
lak ücretle tayin edilmiıler · 
dir. 

huzur ve tstfrahah temin 
eoer bir tekilde yapılmıttır. 

Burana. binlerce insana Jki 

üç sene kiyafet edecek ıey
ltı!rle dolu nihayetsiz iaıe 

ambarları, öte tarafta içinde 
yüz binlerce ton ıarap bulu
nan havuz, bol ve temiz su 
veren kuyular vardır . 

Ya •tıklar? . Tabii olarak 
elektrikle tenvir edilmekte 
bulunan yeraltı ıehirJerinde· 

ki ıtık hemen de en kuvvet
li güneıfn ııığına tekabül 
edebilec:ek derecede kuvvet 
Ildır . Aıanıörler, hava de 
ğlıtirıne aletleri, sinema , ti· 

yatro ve hatta futbol saha 
farı oile ekıik delildir. Her· 
tey mükemmel. 

Hava değlttirme meselesi 
ne gelince, Lu son derece 
mGtekamlldir Hatta yapılan 
hava tahlillerinde buradaki 
havanın yer yüzündeklnden 
yüzde 30 nisbetinde daha 
ıaf oldufu ıablt olmuıtur. 

lrelere blldirilmiıtlr. 
Umumiyelte dairelerin ka· 

drolaranda esasla bir değltl· 

klik bulunmamaktadır. 
Bu gelen kadrolar üzeri 

nden umumi müvazeneden 
maaı alan memurların hazl . 
ran muaıları verilmltıfr. 

Huıusi muhasebeden ma · 
aı alanların da maatlarının 
verilebilmesi için dün Mali· 
ye Vekaletinden telgrafla 
100,000 liralık kredi tıten 
mittir. 

Vekaletce bu müsaade ve
rilir verilmez Huıusi Muha 
ıebe de Haziran maatlarıoın 
tevzline baılıyacaktır. 

2575 numaralı kanunun 3 
üncü maddesinde vilayetler · 
de belediye reiıleri, bulunan 
yerlerde belediye reisi mu · 
avinlerl ve belediye ıube 

müdürleri, beı liraya kadar 
ve kazalardaki belediye re· 
iıleri de üç liraya kadar 
1608 sayılı kanunun 1 ncl 
maddesinde yazılı cezayı 
müstelzim suçlardan dolayı 
hafif para cezası tayin ede· 
bilirler. 

Dahiliye Vekaletinden 
bir tamimle vilayetlere bil · 
dirildiğine göre cezanın ter· 
tlbioe ıalihiyeti olanlar biz· 
zat gördükleri halde ceza 
verilecek eıhasa hareketle-

------------------.... --Bir Kadına Y a p ı I a n 
Çirkin Tecavüz .. 

Bandırmanın bir köyü ara· 
sandaki yolda bir kadına çir
kin bir tecavüz olmuttur. 

Bandırmanın Y enlce kö · 
yünden Ahmet kızı Ayte 
bir saat mesafedeki köyünün 

yanında Eyup oğlu f>n yaı· 
larındakl Hüseyin ile birlikte 
giderken önüne ayni köyden 
Ali oilu Ahmet çıkmıttır. 

Ahmedin, Ayteyi onune 
geçerek bıçakla tehdit ettiği 

ve ırıma da tecavüzde bulun
duğu ıikiyet olunduğundan 

tahkikata baıl•tnmııtır. -·-19 Mayıs 
Bayramı 
Filmi 

19 Mayıs Gençlik ve 
:por Bayramı Halkevi tara
fından filme almmııta. Akıam 
evin salonunda göstertlen 
bu film kalaba lak halk ta· 
rafından ıeyredilmlttlr. 
~· 

Bir Ormanda 
Çıkan 
Yangın 
Sındırgının Ulus ormanın 

da ansızın yangın çıkmıttır 
Yangın, iki hektarlık bir kmm 
yandıktan sonra Sındırgıdan 
gönderilen muhafaza memu· 
rları ve Hisaralan köylülerinin 
yardımı ile söndürülebtlmi · 
ıtir. 

Küllur dire~törlüğün~ın: 
Lise binasında yapılacak 

olan ortaokul öfretmenliğe 

ama vlarının günleri atağıda 
gösterilmfıtit: 

15 Haziran salı eGnü 
TQrkçe. 

16 Haziran çartamba ta· 
rıh · cofrafya. 

17 Haziran pertembe rl· 
yaziye. 

18 Haziran cuma fenbJI 
elsi 

imtihana gireceklerin en 
az iki gün önce iki fotoi· 
rafla Yönetgemize baı vur. 
maları llzımdır. 

Arazi 
Tahriri ne vakte ~adar 

bitirilecak1 
Arazi tahrir iti önümüz

deki mali yıl sonuna kfldar 
bitirilecektir. 

Bu maksatla yeniden vi
layetçe dokuz komiıyon re· 
fshğl daha teıkil edilmit· 
tır. 

Btr numarah te,hrirl arazi 
komisyonu merkezde faali
yetine .ıevam etmektedir. 

2 Numaralı Şamh komfa
yon reisliğine Asaf Sözert, 
:1 numaralı Savatlepe kom 
lsyon reisliğine Necmettin 
Girgin, 4 numaralı Biğadiç 

komisyon reisliğine Feyzt 
Ô~kan, 5 numarala lvrindl 
komisyon reis lifine Şef ık 
Ural, 6 numarah Yağcılar-Ou 
rak komisyon reisliğine Celal 
Erensoy, 7 nummaralı Ka 
yapa · Korucu komisyon 
rehliğine ihıan Akay, 8 nu 
maralı Konakpmar-Küpeler 
k o m i s y o n reisliğine 

Süleyman oğlu Mustafa Aktl, 
P numaralı Ça§ıt komisyon 
reisliğine A hm et Hamdi 
Aıar tayin edilmlılerdir. 

Hu komisyon reisleri hu 
günden itibaren itlerine baş
lıyacaklardır. 

Yeni Adam 
) 79 uncu sa yıaı çıkh. için· 

de lımail Hakkmın imtihan 
ve anlaıılmıyan hakikat ma
kaleleri, H Avnlnln Demire 
hOcum, Adnan Cemilin Poli 
ttka, H. Bozokun Rokfeller 
yuzılara, Hamit hakkındaki 

eski edtplerln düıünceleri, Es
at Kim il Erturun Hikayesi, 
iç, Dıt soıyete, Kültür tet 
kiki eri. Alekıi T olstoydan 
bir çevirme, Haf tanın düıün 
celeri, Kitap haberleri, K11a 
tetkikler, Karikatürler ve fik 
ret Muallinın resimleri 

rini ihtardan sonra tayin 
tefhim edeceklerdir. Bu au· 
retle verilen zezalar kati 
olup aleyhinde adli ve tdari 
kanun yollarına müracaat 
olunamaz. Bu yerlerde bu· 
lunan hır kısım belediyeler · 
de zabıta memurlarının tut· 
tuğu zabıt varakalarma 
müsteniden bu maddeye ıö· 
re ceza tertip ve infazına 

k11am edildiği yapılan tef · 
titlen aolatılmıthr. Halbuki, 
belediye reisleri ile muavin 
veya tube müdürlerinin biz· 
zat mltahede ettikleri ce· 
zayi müstel2im ahvalden 
dolayı ceza tayinine ıalahl · 
yelleri vardır, görmedikleri 
ıuçlardan ötürü tutulaa za 
bıt varakalarlle ceza tayini· 
ne salahiyetleri yoktur. Vt · 
layetlerde belediye reisleri· 
ne ve bulunan yerlerde mu· 
avin ve tube '"' müdürlerine 
ve kazalarda yalnız beledi· 
ye reislerine verllmit olan 
bu salahiyet nahiye ve köy 
belediye reislerine verilme· 
mtıttr. Bu yerlerdeki bele· 
diye reisleri mütahede ettık · 
lerl hallerden dolayı bizzat 
ceza tayin edemiyeceklerdir. 

Belediyeler ve avlanma 
memurlan ıaraf mdan gön· 

darilecek · ma~luplar 
Bazı belediyelerin ve e"' 

lenme memurlarının evlen· 
me itlerine ald muhabere 
evrak1nı : 2721 numaralı ka· 
nunun ikinci maddesindeP 
istifade ile üçte bir ücretle 
pollaya verdikleri ]figörül · 
müıtür. Bu gibi mektuplarıP 
yalnız belediyelerin keodl 
itlerine ald muamelat oldu 
ğunu ve halkın ücretini ver 
meıl lizımgelen mektupla · 
ran Üzerlerine (ıahsa aiddlr) 
terhinln yazılması Dahlli18 

Vekaletinden vilayetlere btl 
bil diril mittir. 

T ahsildırlıra ıerilen yım 
bedelleri 

1936 senesinde ati ı olar•" . ~ 
lıtihdamları tensip edıJere 

b•· kendilerine hayvan yem 
deli verilen yaya tabatld•' 

ki' ları kadroları Maliye Ve 
leti tarafından atlı tahsıld•' 
lığa tah vll edil mittir. 

Bunların kadrolara ve aY' 
da onar lira besablle tah•" 
kuk edecek bir senelik b• ve· dellerl tahsisat Maliye 

6 
kalettnce defterdarlıklar• 'ı 

bl , 
ndertlmek üzere oldufu 
dtrtlmtıtir. 

Alacık bvaası t:ıı' 
Martlı mahalleıjndeP bt' 

oğlu marangoz Ntya:ıl . 
d Ao• alacak meselesin en 

5
, 

fartalar. mahallesinden alt' 
hm oflu Hamdiyi sand 11 ret ile batından haf ıf ıu ,t 
yaraladığı iddia ve ıtk6~,· 
o lunduiundan ~uçlu ya 

lanmııtır. 
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5 HAZiRAN 937 TORKDILI SAYFA: 3 

Elektrikle 
Uyutma 

Sovyotlerde 
Gazete ve 

Edremit Kaymakamlı- Vilayet Daimi 
Genç Sovyet profesörle Kitap 

rinden G . Kalendarov, ha· ' B 
ğından: Encümeninden: 

Sovyetler Birliğindeki neı· 1 - Eksiltmeye konulan it: Edremit cıvarmdaki oı-
len, elektrikle uyutma h t ı b' "d · rlyet akkındakt ıon iltatiı· ancı ı ıca ınuının yenı en ınıuı. 
"elektronarkoz,. enteresan tiklere göre, bütün memle 2 - Keıif bedeli: Keıif bedeli 9973 lira 50 kuruıtur. 
rneıef eıtnin halli ile meogul kette netredllen gazetelerin 3 - Bu ııe aid ıartnameler ve evrak 
olmakta ve bunu halle ça- mikdarı, inkılaptan beri on A Ekılltme ıartnamesi 

lıımaktadır. miılinden fazlaya çıkmııtır. B Mukavele projeıi 
Profeıör, ilk tecrübelerini Halen, Sovyetler Birliğinde, C Fenni ıartoama 

1934 senesinde yapmıı, ve 69 dilde 9.250 gazete çık- D Huıuıi ıartnama 
maktadır. Bunların tirajı, 38 E Metraj ve hülasai keıif cetveli, projeler tıtiyenler 

kurbağanın kafası ile bel · milyon nüıhadır Bu gaze· bu ıartname ve diğer evrakı Edremit kaymakamlığında 
kemiğinin ucuna elektrodlar lelerden 1.974 ü doğrudan görebllirler 
koymak ve bu suretle bü- doğruya fabrika ve kombi 4 - Eksiltme 28 6 937 pazartesi günü saat 15 de Ed-
tün yücuttan bir elektrik nalarda 2 142 ıt ıovkhozlar · rerr it kaymakamlık dairesinde yapılacaktır. 
cereyanı geçirmek sayesinde da ve tratör istasyonlarmda 5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
hayvanı uyutmuıtur. Elek· ve 239 u da yüksek mektep · 6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7 48 lira 
trlk cereyanınm devamı ler dahilinde neıredilmek muvakkat teminat vermeıl ve bundan baıka aıağıdaki 

müddetince hayvanda her tedtr. vesikaları hamil olup göstermesi lazımdır. 
türlü huıa1lyet tamamen 19 t 3 ıeneıinde intiıar A - Ttcaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
'- b J d k't l mumi tı· ra B - Bu gibi inıaah yapabilecek fenni iktidar bulun· "•Y o muı, ve cereyanın e en ı ap arın u · 
keıllmeıi üzerine kurbağa · ji 87 milyon nüsha idi; ge· duğuna veya bu evsafı haiz göıterecekler inıaat usta ba 

S ti B• liği •ının naf iadan veya uir fen heyetlerinden aldığı eh it yet 
nın ha1181tyeti avdet etmiı· çen sene ovye er ır n· v 

t 1 vesikaları. ir. Bilahara, aynı tecrübe· de iıe bu mikdar 57 mil. 
7 - Teklif mektupları yukarda 3 ncü maddede yazılı 

ler, köpekler ve tavıanlar yon nüıhayi bulmuıtur. 
saatten bir 1aat evveline kad&r Edremit kaymakamlığı 

\iıeriode de yepılmıı. ve Btrlik dahilinde kltab net· ı 
dairesine getirilecek eksiltme komisyonu · refa iğtne mak · 

Muhammen Bedeli Teminatı !No: Cinai 
Lira K 
45 340 71·6 Mafaza 

45 340 71·7 " 
45 340 71-8 .. 

Mevkii 

Umurbey ma
hallesinde 

" .. 
" " 5 25 70 T arlalzmirler ma -

Ana halleıinde gaz-
hane civarında 

1 - İdarei Huıuılye akaratından yukarıda muham· 
men bedeli cins ve mevkii yazılı mağaza ve tarlanın bir 
senelik icarları 21 - 5 - 937 tarihinden itibaren on beı 
gün müddetle açık artltrmaya konulmuıtur. 

2 - ihale J O · Haziran · 937 tarihine rastlıyan per 
ıembe günü saat 15 de Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya iıtirak edebilmek için muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuk ntıbetlnde muvakkat teminatı 
malsandığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek-
tubu ibraz etmek lazımdır. 4 · 1 · 187 

Balıkesir Tapu Sicil 
buoun üzerı·ne Prot"eıo-r, riyalı 89 dil üzerinde ya · b 1 d 1 k uz mukabt in e veri ece tir . 
tecrübelerini hayvanlardan pılmaktadır. Geçen ıene Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ncü mad· Köyü Mevkii Cinai Hududu 
1•aolara intikal ettlrmfıtlr . Uirliiln muhtelif milli dil dede yazılı ıaate kadar aelmıı olma11 ve dıt zarfların 

Muhafızlığından: 
p • Büyük boıtancı Cami ıertftn Ev Sağ tarafı Süley-
rofeıör, tik defa, kendiılnl lerinde · Ruıça hariç,, 133 mühür mumu ile iyice kapahlmıı olmaıı lazımdır Posta· yanı man oğlu Abdül-

"elektronarkoz~ a tabi tut· milyon nüıha kitap çımııtır. da olacak gecikmeler kabul edilmez. 203·1 3 kadir durmazın 
rnuıtur . Bu tecrübenin ne 1936 ıenesinde Sovyetler yağhane havluıu 
tfcelerıne göre, baı'angıçta Birliflnde lntiıar eden tek - SpOT Bölgesi sol tarafı koca 

lnıan, alnında hafif bir ağrı ntk kitaplar, 1913 te çıka· 8 k J ., el İbrahim oğlu Ra · 
hı rılanlardan adet tttbartyle Of an ıgın an: ıit kar111 Gülltzar iletmekte, gözleri bulanık 
Rörrneğe baılamakta ve haasa· on defa tiraj itibariyle de Stadyom içindeki ıpor Bölgeıi blnaıının yıkılmağa me ve evlatları Ali 

33 defa fazladır . Aynı ıu yletmiı bir durumda olduğu belediye fen heyetince teı ve Ramazan ve 
•lyet yavaı yavaı azaltmakta-

d N retle liraı· kilaplar adet iti- bit edllmit oldufundan her türlü ankazı yıkana alt olmak Hasan ve Hanife 
•r. ihayet. gözleri tamamtyle k k l 
k bariyle 4,5 ve tiraj itibarly· üzere açı arttırmeı.ğa onmuıtur . ve deh brahlm 
apanmakta ve itan "elek· 1) - ihale (11 6 . 937) günG ıaat (18) de Halkevln · oğlu Halli aelint 

t lk le 10 defa yüluıektir. Tabii • 
' uykuıu., na baılamak· de Bölge heyetinde yapılacaktır. Havva ve torun· 

ilimler hakkındaki kitaplar 
tadır Elektrik cereyanının 2) - Yıkıpta ankazı alacak olan bedelini peıtnen ve- larından Şerafet-
k ise adet itibariyle 5 ve ti 
eıilnıesi üzerine, insan pek recek ihale tarihinden itibaren on aün içinde binayı yıkıp tin ve Kurbanın 

Çabuk açılmakta ve, en mü · raj itibariyle 60 defa yük ankazı kaldıracak ve toprakları athracaktır. hane ve avluları 
h ıektir. 
hıı cihet de ıura11 ki, ken · 3) - Arttırmağa konan kı11m Bölge btna11nın iki ka- arkası Zeynel 

dı Dünya edebiyatı klasik tlı olan kısmıdır. Saat kulesi bundan hariçtir oğullarından Su"· •lnt gayet iyi hi11etmek· 
t,dlr, kitapları da Sovyetler Bir · 4) - ilin bedeli vesair maaraf mütaehhidc aittir. leyman oflu Ce-

Profesör Kalendarov, elek- liğinde büyük tirajlerla ba- . -B--d---.------------K-----h---- milin hane avlu· 
t 11lmaktadır. Son sene içinde 80 uma 1Cr8 8JIP mü Üf ıu ve ahırı önü 'onarkoz meseleleri üze· 
tlna 28 ilmi tetkik eseri Romain Rolland'ın eserleri Memurlug"'un"an· Fatma adlı tasdikli mühü · yol . 
h:ı:rn,ıtır . l ,S milyon, Darwin'tn eser U ' rümü kaybettim. Yenisini Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin tama· 

''S leri 181 bin, Hegel.in eıer · B d b l dt t 1310 i d Y ı·k- ı·· owl At· k H v ile oyu t kfil t k .k . an arma e e yes ne yaphracag~ımdan eıkiıinin mı ıeneı n e en oy u g u ı ızı av a 
z e m,, e nı ıı · lerı· 140 bı'n nu-ıha olarak S tı borçlu Bandırmanın lh1anl h - k - ı d ~ ıı.c. d mubadeleten Halil oğullarından Oleyman oğlu Abdülka 

1 
trna tröıtl de, son zaman baıılmıı ve •atılmııtır Dı· . u mu o ma ı!Sına an e e· 
'td " ye mahallesinden eski sahil rlm dtr Durmazın temellükünde iken mezkur hanenin sokak 
k 8

' elektrik uykuıu hak ğerleri de böyledir. ·9 kapm hlza1ına fevkani ve tahtanı birer oda ili.ve etmlı 
11'\da timi bir filim çevir sıhhiye memuru H(-seyln na· alıkeılr Hacıishak ma · 

Rus edebiyatı da bütün olduğundan babılle namına teıçil~·~edilmeıfni istediğinden 
llllı v b k b l mana yazılan ödeme emri halleıinden merhum Nail h 11 e u uy unun aı an · halkın malı haline g~lmiıtir . tahkikat yapmak için 13 6 1937 pazar günü ma a 1. 
:•cından nihayetine kadar Yirmi sene içinde Gorki'nin üzerine ikametgahı meçhul karısı Fatma ne memur gönderilecektir. Bu yer hakkmda bundan bat 

t lltün safahatını bu film ile eıerlerl 32 milyon, Puıkl· olduiundan tebltğat yapıla 1 
içinde bir diyeceği varsa ka tasarruf ~eya ıair bir suretle hak tddlatında bulunan 

~•bıt etmittir. ninktler t 9 milyon ve Tols madığı mubaılrin taıdtkln· 'ı icraya btldırmeıl ve aksi lar varsa bu günler içinde yazı ile tapu..,ılcil muhafızlı-
~ Elektronarkoz, pratikte toy'unkiler de l 4 milyon den anlaıılmıı olmakla illn halde tebltğat ~apılmıı ad ima veyahut mahalline gidecek memura müracaatları lü· 
U\tanılmağa baılanmııtır nüsha olarak basılmıtlır tarihinden itibaren on gün 

1 dolunacağı ilan olunur. zumu ilin olunur. 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!'!'!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 

O··l'ORKDILiNIN MiLLI ROMANI No: 2 

lJ~küKısmın hü/iısası: usandım vallahi Güzel ha· 
1t11 Qr~caa/ımet Nokta po- hrın olmasa çoktan istifa 

?.rıl'i~U<ldeiumumilifie me· edeceğim.. -
~etı hta yapıları bir clna- Bu seferki mühim dok 

p abu uaiyor torcuğum . 
QUtıolfs ôldürülen kadının - Hangtıl mühim değil . 
ceııtdan ancak birkaç he dl a ki gözüm . Şurada 
~e/ıırn'f<lde alubillyor. Müd bir misafirJmle ajız tadile 
~et llnıı derlıal işe vazf . kahve içeyim dedim. 
,. eder ı. Ne var Karacaı'lhmette ml?. 
<ı IJ et{ luikdmtt doklo-

Qy l<.adriyt ertyor: Güpegündüz !! . 
- Evet . Evet . 

, ~tthaba yavrum. Katil ya&ralandı ma?. 
L•''haba doktorcuğum. Hayır. Fakat Kadın 

tı... rı," 
.. ,),\ .Tir ola. Yine bir ifadesinde bir Lise Riyazi 

mı? . Hani bıktım ye öiretmenlnden bahıemlt· 

YAZAN : Halil Bedi Flral 
tir. 

Lise Riyaziye öiret· 
meni mi?. Allah .. Allah, bir 
yanlıılık olmaıın?!. 

- Ben de öyle temenni 
ediyorum. Ama kati lf ade 
bu .. 

- Peki. Şimdi geltyo· 
rum. 

Doktor, telefondan ayrıl 
mıf. Yüzüme hayretle bakı · 

yor 
Ne var. Ne olmuı? .? .. 
Hiç. Btr Cinayet .. 
Pek mühim ıaliba? .. 
Hayır. Pek tuhaf .. 

Anlayamadım ama, 
kulaklarıma, Lise. Öğretmen 
iibi kelimeler geldi .. 

- Evet. Cinayetle alaka 
dar , daha doğrusu fall, olan 
bir muallim varmıt . Gali 
ba .. 

Bu söz, dimağımda yıldı -
rımlaıtı . Birden sanılarak 
bütün benliğim yandı ıan· 
dım.. Muallim ve cinayet . 
Dünya kuruluıundan, batı · 
tına kadar yan yana gele
miyecek iki kelime . .. Elim · 
de olmadan, masaya ıtddet 
il bir yumruk vurdum: 

- Yalan.. Bir kahpe if· 
Ura atmııtır. Dedim. 

Her tarafım , titriyordu . 
Doktor. bu meslek hakkın · 

da ne derece titiz olduğu · 
mu bildiği için, o, anda ma· 
aaıını kuarcuına yaptığım 

hareketi, kültüre karıı , ıon 

suz sayııma bajıılıyarak 
omu zuma hafif , dokundu: 

- Sükdt . Çünkl ortada 
kadın mevcut .... Dedi.. Bir
an göz göze, sessiz bakıt 
tık.. Yatlı doktor, manilı 

manalı , batını btr iki defa 
ıalladıktan sonra: 

- Şimdi bana müsaade . 
Müddeiumumiyi de fazla 
bekletmlyeltm dedi. . Ayağa 
kalkmııhm . Fakat, bir arzu, 
o dakika, içimi kemirdi: 

ğim . 

Doktor. 
Ne var? .. 
Ben de seninle ~elece· 

Olmaz. 
Neden?. 
Zaterı sinirliıin. Aıa 

bıo büsbQtün bozulur ... .. 
- Zabıtaca bir mahzur 

yok ya? .. 
- Hayır, ama? .. .. 

Merak etme. Hisleri · 
me hakim olurum Hem ılzi 
uzaktan takip ederim. 

- Karıımam. Biliyorsun 
ya. Bir öl6 yüzünden birkaç 
ıece uykuıuz kalmııtın .. 

- Çok arzu ediyorum. 
Doktorcaium .. 

- Peki ıen bilinin ... Son 
ra ili ve ediyor: 

- TeıadQf bu Belki sa
na yeni bir roman mevzuu 

olur diyor ... . 

Yine müddeiumuminin 
odası. Doktoru bekliyor .. Te · 
lefon, vızır. vızır ııliyor .. 

- Alo. Buruı Üıküdar 
lıkele merkezi. Müddeiumu
mi cevap veriyor: 

- Meseleyi tahkik etti-

niz mt? .. 
- Evet. Bizim tarafta. 

Tarif edilen ı~kllde ve bo 
yada otomobil yoktur. 

Nasıl olur? ! . 
Liıtede böyle bir takıl 

aörünmüyor. Yalnız bir tane 
var.~ O da hususidir . 

- Kimin? 

- Yafcı Şevket Sezerin. 
Fakat o da dan Ankaraya 

gltmlı 

- Peki. Teıekkür ede
rim . 

Saat bir buçuk. Bir le• 
lefon daha . . 

Alo. alo .. 
Buyurun. 
Kadıköy merkezi . 

SÜRÜYOR -



SAYFA 4 

~····································' 
• • • • • • • • cıı • . , 
:ı • • • • • • • • • • o • • • 
• 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bandırma ldarel Huıuıiye akaratmdan büyGk 
otelin Bandırma Muhaaebel Huıuılye dalreal ittihaz edilen 
kısmı müıteına olmak (\zere diğer aksamının 937, 938,939 
aenei mahyelerlne alt ve mayıı 940 tarihine kadar üç ıe· 
neliği icra verilmek üzere: 24 Mayıı · 931 tarihinden 
onbet gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur . 

2 - ithale 14 hazlran.::937 tarihine ~rastlıyan pazarteıi 
günü ıaat on beıd., Balıkeılrde makam Vilayette müteıek· 
kil Vilayet dalmi!encümeninde yapılacaktır . 

3 - İcara verilecek muhammen bedeli ( 4200) dört bin 
iki yüz liradır. Muvakkat teminat bedeli muhammenlnin 
yüzde 7,5 olan...(315) üç yüz on beı:ltradır . 

4 - Artırmaya alt bir ıartname olup bunu aörmek isti · 
yenler ihale gününden ve o saattan evvel enctlmen kale 
mine müracatle görebilirler Art hı maya girmek tstlyenler 
bedeli muhammenln yüzde yedi buçuiu olan Clç yüz on bet 

) 

c;;,~J! €M~Lı HASAN 

1 
f DEMİR. HIRDEVAT 

·- l"!"l~ "• ·B O Y A YAı>t 
~RENıBE~ DÜZENİ 

E~•t ~~IJ 
ıçın Lu3umlu[şyaLarı 

, §[;uradan UcuJ 'vf /,n~ 
___;;;;;_...,;.__ __ 

Bizde en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

Burada bula bilitJoru 

Biı. kOylü/erde 
Pul 1 u R. ve ~ enç b er Dü~eniriı 
HEp Bura.dan Atırı~ 

'1'0.RlWALl 

Kor merke~ birliklerinin ıenelık ihtiyacı olan 80 bin 
kilo 11lar eti kapalı zarf uıulile J O - haziran 937 günü ta• 
at 15 de ekılltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 24 bin 
liradır. Muvakkat teminata 1800 liradır. lıtekltluin ıart 
nameıinl g~rmek üzere her gün ve adı geçen günde de 
ekıtltmeyi açma ıaati olan saat 15 den bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarile Balıkuirde kolordu ıatın alma 
komlıyonu baıkanhğma müracaatları. 

4 l - 182 

llrayl malsandıiına yatırdıiına dair makbuz veyahut ban 
ka mektubile arttırma ıünü muayyen vaktinde makam 
Vlllyette teıekkül edecek VllAyet daimi enc6menlne 
müracaat ederler. 

Encümende para ve tahvlllt alınmaz. 

4 - 1 - 191 
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TÜRKDiLI 

Pazartesinden batka her 
ıün çıkar. Styaıal gazete .. 

5 HAZiRAN WJ7 

~~~~~~~~~~~~~· 1 Her T ecimerin En IUyük Dileği: 1 
1 Satış Sürümünü lrttumıktn. 1 t"AKAT 

Yıllığı; 800 Kurut ''REKLAM DIR Altı Aylığı:400 1 
Sayısı: 3 ",, 1 ,, • 

Günü geçmlı ıayılar 25 ~ j 
kuruıtur. € Satacağınız Malınızı ~ 

ADRES: 11! '9 
"' BALIKEslR rORKotu,, 1 Herhalde Reklam Ediniz.· I 
OünkO unve zahireJiatlırı 1 \' e Bu liekl8.ın ıa rınızı 1 

UNLAR: 1 ~ 

Aıg~i A~mı 1 ( TÜRKDİL/) ne \! eriniı 1 
ir•otm•n fü 1 T O R K O 1 l İ ~ 

BUc'.:DA Y PIY ASASI 1 ~ 
Santim.. ~ ~ 

Yerli Sert 3 75 4 € Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
Yumuıak 4 25 4 5 it, 'J 
Anadolu Sert 6 25 6 5 ~ • Her Yerde Okunur· ! 

,, Yumuıak 6 6 ~ .,,pil 
Mııır 3 125 3 375 ·~~~~~~~~ 
J..ı. rpa 2 2 25 ____,/ 

Çavdar 4 4 iyesi ve Baıyazmant: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 
Sısam 14 15 -
Afyon 1 1 5 12 Çıkarım. Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
Nohut 4 5 5 

Kumdara 2 2 5 Baıım Yeri il Balln evi 


