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Fransız Gazeteleri ltalyaya Karşı Şiddetli Neşriyata Başladı. 1 ltalya 
"AvrupaMedeniyetı eh·1 

p· d • ··hı· 
1 

Alman Manevra· 
la.rının Hedefi .. jJI a va suvan ı ıya -

likeli Anlar Geçiriyor.,,. lar~nl!~'.a~saı~~~~aöır!.t ~~~~~---~~~~~ 

Alman askeı i ~ızuh~lanmn uyandırdığı sndiıe İngiliz ~~~~~~~~--

ltal yada da Askt•ri Hazırhkların laş 
Gösteı·ıııesi F~ı·aııs<ıyı kıışkulıtııdıı·dı. 

Parlı, 15 (A.A.) Le 
Jur ıazeteılnde Leon Balbı 
dt1or kı: 

«halyanm bJze kartı oy. 
nadıiı ıaıntacı oyunun ma 
nlaanı anlamak kabil detıl 

dır. Franıız efkirı umumt 
Jeıı ,bazı k8tQ mOnazaaların 

•ahte •e mürettep tonundan 
Pek az hotlan1r. 

Paaaport dOello•unun pra 
tik neticeleri bir an ıözönü· 

ne ıeUrllecek oluna bu it ~ 

de en çok halyanan kaybet· 

tlil me1dana çıkar. Ortada 
htç bir •ebep yok iken ltal · 

Janın dalma btze karıı gö• 
terdtil hoınuhuzlujun yeni 

bır lezahbrü kartuındayız . 
Bunun lıe btç bir manA•ı 
Yoktur . Fran•ız milleti bu 
kadar ufak bir ıeyden endi· 
te etmtye miltemayil deill 
dtr.,, 

Popüler gazeteainde Lero· 
UJt töyle yazıyor: 

«franıa bOk\lmati meırCl 
~ 

Hariciye 

müdafaa ~haltndedır. Hüku · 
met kıta• kanununu tatbik 
etmek mecburayetlnde ka I · 
mıthr. Maale11ef bu tarzı 

hareket Romanın huuaıyd 
ıöıterdlil yeıine haktır . » 

Fıaaro gazete•inde Dor 
MeHon töyle yazıyor: 

"İtalyanlar bize kartı ya· 
pılan re•ml propaf aodada 
nelere inanmak ilzam gel 
daflnl pek ili. bilirler. ltal 
yanın bu hareketini daha 
ziyade lf\klp ettiği umumi 
•lyaaetln bir . icabı olarak 
kabul etmek llzımd1r. Bu 
ı iya•et , MuHoltnlnin 14 ma 
y11ta Cenevrede •Öyledlii 
bir nutukla baılamıı ve 

Romanya da 

Yeni idaı I kanun meriyet 
· meıkiina girdi, 

Bükreı, 15 ('I\ A.) - Kra 
lan ve hükümet azaaınıo hu 
zuru ile yeni idari kanunun 
merlyet me•ktlne girdıil ilin 
edtlmlt ve "Tzlnut,, tesmiye 
edilen yeni idari mınhkala 
ra tayin edilen on kral 

Ve~ilim;z va Paris elçimiz ~~~=~:!:~.-D tahlif mer .. ımi 
istanbula geldi. 

1ıtanbul, 1 S (Huıuıi) -
Hariciye Vektllmlz Doktor 

1 e•fık Rlittü Arat, dün aa 
~thkı ekıpresle Ankarad6n 
1•t•nbula ıelmlıttr. Harlctye 
'V ekıllmızle btrltkte mezu · 
ll.ea memleketimizde bulu · 
11

1l1a Parıı Büyük Elçtmtz H. 
Su•t Davaz da Ankaradan 
,!:loıtıur . 

_...,..._ 
Bir ô~üz eti 5 O kişiyi 

za~irledi. 
Roma, IS (A.A) -· Lf" 

ınagoda bir köylQnün tattı. 

fı , baytar1n kontrolünden 
geçmemlt ökQı. elini yiyen · 
lerden 50 kiti zehlrlenmlı 

tır Hunlardan bir kaçınm 

•ıhhi vaziyeti endııe ver 
mektedir . 

ltalyan Hava Ma aş h 
H i t 1 e r 1 e Görüştü .. 
General Balb;; Almanyadaki 
Seyahatından Romaya Döndü. 

uzun zamandınberl halan 
gazetelertnln FranHya ıl•· 

temattk bir ıekllde hücum 
ları, her vakanm kasde 
mü•tenlden ne ı r 1 ıu · 
retlle devam etmııtır ltalya~ 

bizim büt6n bu tılere kızdı 
tımızı zannedlyona aldana 

yor. Bu ıtbl hareketlere blz 
luzmıyoruz. Yalnız miltee•· 
ıir oluyoruz kt, bu ayoı ıey 
dejtldır . A.vrupanın ıeçirdıfl 

tU tehlikeli anlarda Avrupa 
medeniyetinin beııst olan bir 
memleketin zarla veya ateı 
le oynar gıbt bu medeniyet 
le oynamaıı hakikaten bü 
yük teeHürle kartılanacak 
hal deitl midir?,, 

Suriye-Filistin .. 
Arasmdaki telgraf ve tele
fon hallan tahrip edildi. 
KudOı, 15 (A A.)-FHtıttn 

tle Suriye arHındakı telgraf 
'H telefon hatları tahrip 
edilmlt ve tkt memleket 
araıındeki telıraf - telefon 

1 
muhaberatı keıilmlıttr . 

~ 

ı lüçük itilaf görüşmeleri 
Budapeıte, 15 (A.A ) -

Macarl•tanla, Küçük lttllf 
devletlerı olan Yuaoıla v · 

ya ve Romanya ara 
llndakl görüımeler kati .af. 
haya eırmtıttr. 

Macarııtanm ıılahlanma 
hu•u•undakt müracaatın ta-
nmmHı ve Kelloi mlıakı 
zthnlyetı dahilinde ıtrltllmtı 

olan taahhütlerin yeni baı 
lan teabitl ile llina için 
müıterek bır beyanname neı 
redilecekttr. 

« T uhan» vapuru dün deni· 
ze indirildi. 

Rottok, 15 ( A A ) 
HuıOn öf leden •onra 
Nepton tezglhleranda De 
nlzbank he•abına yapılan 

31 00 tonılAtoluk "Tırhan ., 
vaporu törenle 
dlrilmlttlr . 

ci enı 7.~ in · 

Münıh , t5 (A .A ) Ma rek, nazırla birlikte Hltlerln 

:::ı~ı.~ 1~:~.!111;;~ü·~':::· ~:·;;.:~~;;:0d•ki .. ,fı,... Bir heyeti saf eriye kızıl-
:~.~:~~e ltalyaya har ket et · Httler, Maraıal Balboyu l8fl0 (8frUl0ft8 Uğfdl. 

uyfl•lnln kapu•unda kartı 
l\1 Rfo de Janelro, 15 (A.A.) ltrı Ü~lh, 15 (AA: ) - H ı t · lamıı ve hı r müddet konut Kırmızı dertlilerin tuırruzu · 

~ ~ Jarct ettikten ıonra tuktan •onra, ml ıaftrlnl ala 
08 

ujrı yan h,.vetl ,eferlye-
d •taıal 8albo. Temern•ee uk ıayftyenl n ormanında nın azuı, muhuara edıldik 
l&h btr gulnU yapmıt ve bı ıezdlrmlf ve mutatktben de lerl ıauıan ke.ndtlerlne yol 
b ~re otomobtlle halyaya oo bır ı~neralıo ııtarak et· açmak ıçtn h v ya ıflah at-
•rekeı etmııur. tlği bir çay ziyafeti vermlt mak mecburiyetinde kalmıı· 

t ~Obth, 15 (Radyo) - Ma· tir tardır. Entomolojlıt Himmo 
,:••l Balbo tayarc ıla bur8 - Hıtlede Maraıal Balbo fetih ıle kılavuzlardan Şa-
~111 lehnıı ve Almanya da aruındakı konu~malar bir venteı . atılan oklarla yara · 
t'r Ye nazırı Rodolf He81 ta buçuk Hal •ürmüttiir lanmıılardır . 
~dan karııl,.omııtır . Maraıal Bafbo, geç nk ı t Heyeti •eferiye. timdi At 

'' araıal B lbo, ta are it Hıtlerın H)•flyeılnden A) r ı l ltede çadır kurmuıtur V • 

yade ve •Qvart •anıflarına 
nı~n•up bir kıaını ihtiyat 
zabitleri ıtlib altına alın 

ve f ıanstz diplomıtlırını hare~ıte getiıdi. 
mıtlerdır A•keri ıazetede Londra, 15 (A.A.) - Ha -
aıaiıdakt Uln neıredtlmtı · vu muhabtrlnln öirendiilne 
tir: ıöre Almeoyanın askeri ha . 

"Pıyade ve ıüvarl unıf zırh klan hakkındaki haber· 
larına menıup ihtiyat za· ler üzerine İng.Uz ve Fran· 
bitleri, 30 aiu•to•a kadar sız diplomatik mGme11lllerl 
devam edecek olan bır bu hazırlıkların mahiyeti ve 
talim deneıtne çaimlmıı hakiki hedefleri hakkında 
lardar Her zabite tah•i bir bazı tahkikat yapmak mec · 

:,,,,..;;d;:a;:ve~t;;;i y:;e;;:ı:;ö:;n;;;:d:er::l::le~c::;;ek:t;:lr;:.;:" :;;;;;;=ı:.:b,:u;,;rl~y.:,et;;;;l:,nd:;;;e kalmııla rd1r. A 1-

Cumhuriyetin 15 nci Yll
dönümü Hazırhklar1 .. 

~~~~-----~~~~~ 

iç ~akanhk, bayramm ~ayecanh bir ıakilde kutlıı-
ması için her tarafa ıamim yollad1. 

İç Bakanlık Cumhuriyetin ı 1 - Vtllyet komiteleri 
on beııocl yıldönümünün valinin, kaza komiteleri kay 
heyecaoh, manalı ve hare· makamın, nahiye komiteleri 
ketll bir tektide kutlanm111 nahiye m6dürün0n batkan 
için bütün vilayet, kaza ve lıldarı altındadır. 

nahiye merkezlerde köyler· 2 - Azaları , yerin en 
de tlmdlden hazırlıklara baı · büyük aıkeri kumandanı •e· 
lanmatı tıln valiliklere bir ya yerine gönderecell bir 
tamim g6ndermltttr . Hu ta zad - bulunmadıkları yerde 
mimi aynen yazıyoruz: 

"Cumhuriyetin on betlnct 
yıld6nümü bayramının yur. 
da ıettrmtı olduiu •e bu 
rejımın l•ttkbale vadetttjl 
büyük takıtafları yurttaılara 

anlatmak n Cumhuriyetin 
feyzi ıçerl•inde iaey~canladı· 

rarak bailarmı ve ümitleri 

ot kuvvetlendirmek malua 
dtle 15 net yıldönGmü bay· 

ramı bü1ilk ölçüde, hararet · 
lı, •etli, manah, fikirli, ıtık · 
lı ve renkli olarak kutlan 
muı için icap eden tedbirler 
ahnacaktır Bu sebeple bü 

t6n haz1rlıklar eHılı, de-
vamlı ve dikkatli bir çahı 

ma ile bayram aününe ka 
dar baıarılabılır. Çalıımala 

rınıza t-taı olacak tef errüat 
birbiri ardından vaktinde 
btldirllect"ktir ilk it olarak 
•lliyet ve kaz , nahiye ve 
köylerde birer kutlama ko -
mıtelerl kurulma11 llzımd1r. 

askerlik tube•I rel•t - be 
ledlye relıi , kOltür direktörü, 
vilayetlerde parti ilyönkuru 

lundan bir üye, kaza ve na· 
htyelerde halkevl baıkanla · 
rı Halkevt baıkanı , valf 

veya kaymalcam olan yer 
lerde ev yönetim kurulun· 
dan btr aza . -· 

3 - Köy komiteleri ha 
ltn ıcabme ıare vilayet ko
miteleri tarafından teıkıl 
olunur 

4 - Kutlama itlerine att 
yazıfm&lar •etafre parti 
yolıle olacaktır . 

5 - Oe.,Iet teıkilltanın 
milli banka ve kurumların 
çalıımalarınızda elden gelen 
y&rdımı yapmaları için ala 
kalı makamlardan ricada 
bulunulmuıtur . 

V aktın darhiı dolayJılle 
hemen fte baıtamanızı, bll
dfrmenlzt ve •ıkı takibata· 
nızı rica ederim. ,, 

manya tarafından verilen 
cevaplar bu hareketin 111a · 

nevradan ibaret oldulu fa · 
kat manevraların ren•thil· 

nlo inceden inceye tertibat 
alınma11nı ıc"p ettlii ve her 

halde bu hazır lıklarda gayri 
tabii hiçbir teyln mevcud 

buhınmadıiı merkezinde ol· 
muıtur 

Henüz reımen te7ld edtl
mlyen haberlere aöre lorlU:r: 

mümeHlllerl eaternaıyonel 
ıerılnlık dolayltlyle bu ma· 

nevralarıo aerek zaman, ıe· 
rek mekin bakımındao tah · 

dıdt keyf lyetlnto IJI olmaya 
cajını ve Almanyanın kom 

ıulannın hakkında ıGphe 

edilebilecek muazzam bir 

aekerl makanlzmanın hare 
keline ıahtd olmalarının pek 

de muvafık bulunmıracaiı 
f lkrtnl tl~rl •GrmGılerd r 

Maamaf ıh . lnıtltz politik 
mehaf ıllertndekl kanaat bu 

aakeri harelı;etln btr nevi 
tezahür olduğu merkezt•de
dlr 

Londra. 13 (A .A.) - in 
ıilterc harbiye nezareti düo 

akı•m neıretttfl bir tebltf · 
de lıtthklmlar yapılmatı 

•ebebiyle yabancı muvazzaf 
ordular •ubaylara i le ne 11· 

f atla oluna ol•un bu mu . 
vazzaf ordular menıuplarına 

menedıl~n Alman mıntaka · 
lar1nın mufaHal lı•tealnl bil
dirmiıur. 

Harbiye nezareti bu •e 
bepteo dolayı Almanyıya 

gid r cek olan lngtltz alakadar
larının mu•aı.zaf lnrllız or· 

duıuna m'nıup olmadıkları 

na l•ba t eden bir veaıka al 
mala ve bu ve11kayı Lon 
d radakl Alman büyQk elçi 
ltilne ıö•tererek ~~ndllert · 
nln bu mantakalarda otur 
malarıoa müeaade veren bir 
ruhıatname ile deilttlrmei• 
de vet eylemlıttr 

Faşistler, SovyetlereKar· 
şı mı Hazırlanıyorlar? 

Sovyet gazeteleri yaztyoı: <•Düşmanlar Sovyetler Bırliğine taarruz ime~ için çll
gmcısma hazulamyorlar, Cüret e~erlerse öylı bir ~aş~ônourücü dar~e yerler ki, 

~ir daha Sovyıt toprağına ~urunlınm so~amızlar. » 
Pra Yda ve İzn•Ua ıı•ze

telerf nfn 29 temmuz ta · 

rthlı nü•halarının •on ha 
berler sütununda "Ja 

pon - Sovyet münHe 

tanda ıöyle b'r haber inli 
ıar etmlttlr: 

"Uluı,, gazeteılnln Sov 
yet Marçurya hududunda 

ton Japon tahrlkihna l h 
ılı dil n makalutnd ıa le 

.. Sovyetler liırJıffoln fül · 
tülü ·•lyuettekı herkeıçe 

malQm muhıleut göz6nün · 
de tutulunca, Sovyetler 8Jr-

llfl tarafaodan fena mak1at· 
lula palan t, fr hareket 

'J'o11uod n otomobile bine• mıthr. zı1eU lehltluılldlr. 

~~-----~----------------~---~--~ 

batı hakkında Türk ıaz. le · 

lerlnin D.16tal• ••,, b•thfı •I· yasılmaktadar: (Sonu için•• Myf uıla) 



• 
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Oünyanm en ~tsa ~oylu Bir yan~an sergiye, bir yan-
adamı öldü, ~ın da har~e haz ı rlanıyorlar, 

Düoyanan en kua boylu 
adunı olan Aıtn Bünçlo lı 
mindekl S ı rp, 85 yaıında 

olduiu halde ölmüıtür. Bu 
adamın boyu 99 ıantımet · 

reydi . Erkek kardeıt de ken 
dlslnden ancak iki santim 
uzundur ve 60 yaıındadır. 
Kardeılerlnden daha kua 
boylu olan hemıtrelert , bir 
kaç yıl eevel 81 yaıında ola 
rak olmüıtür. 

Bu aile münzevi yaıar, 
kendtlerint halka rıöstermek 
ten kaçormıı . Üç kardeı 
hayatlarında btr defa bile 
fotoiraf aldırmamıılar ve 
kendtlerlnl sirklerde, yahut 
barlarda teıhır ettirmek için 
yapılan bQtOn tekllflerJ red 
etmtılerdir. 

Abep Mısıra neye mal 
oror? 

M111r gazetelerinde akre· 
be dair meraklı lıtatlstıkler 

çıluyor . Yalnıı. Kahirede 
1937 ıeneıl içinde dokuz 
bin inıana akrep ıokmuıtur. 
Bu ıokmalar ekıerlya gece· 
lerl vaki olur ve en ziyade 
akrepler çı plak yürüyen 
Arapların ayaklarını sokar. 

Akrep ıokmaaıoa karıı 
kullamlan seromdan Kahı 
rede to.ooo tüp ve bütün 
M11ırda 30.000 tüp kullanı 
lar. Btr tüp serom 45 fank 
kıymetinde olduğuna rıöre, 
akrepler Mı11r biitceslne se· 
nede iki mil yon franıa mal 
oluyor demektir . • 

Dünyanın en uzun boy
lu adımı 

Almanyada Helıenıkl ıeh· 
rinde dünyanın en uzun 
boylu adamı olduiunu iddia 
eden biri vardır Bu iddia her 
halde pek hoı olmua ıe· 
rektir. Çünkü bu adam 2.51 
metre boyundadır . 62 Nu 
mara ayakkabı giyiyor Bir 
takım elblıe yaptırmak için 
6 5 metre kumaı ııdlyor. 
Otelde iki karyolanın orta· 
11na bir divan konu1arftk bu 
adama bir yatak yapıl . 
mııtır . Kapılardan ıeçoıek 

lçfn iki biUdüm oluyor. 
Bu adam babasının 1 90, 

falıat bilyilk babasını 2 05 
metre uzunlufunda ol -
duğunu ıöylüyor. f ntç -
rede guerken Hallindalı 
bir rakibe ralt geldıilnl, 

fak at bunun ıaçlarının an 
cak burnu hizasına rıeldtğl 

nl iftiharla anlatıyor. Bu 
adam 29 yaıında 76 ktlo 
ağırlığındadır 

Köpek tasması ve kaçakçılar 
Praida Ruzlh hava lltu· 

yonunda elmaı kaçııkçıları · 

nın yeni bir kurnazl ıiı mey · 
dana çıkarılmııtır . 

Çok ktbar 'kıyafetli bir 
adam, yaoaoda köpeiıle, 

ta vareye binmek üzere lıtas · 
yon" ıelmtıtır . Almanyaya 
müteveccihen hareket etmek 
üzere o\an bu tayarede bu 
zatın ve köpeğinin yerleri 
evvelden tutulmu§tur. Bu· 
ıırada köpeiln taamaaıoın 

lüzumundan fazla kalınlığı 

gümrük mamurlarında biri . 
sinin nazarı dikkatini cel. 
betmıı ve tasma muayene 
edilince 5 milyon frank kıy 
metinde mOcevherle tıklım 

· tıklım otduiu anlaıılmııtır. 
Tabii etmular muaadere 
edllmıı, klSpek ve aahıbt te · 
vklf edılmııur. 

Sanfranıiıko ıehrt bir ta· 
raftan beynelmilel 1939 ıer· 
glıtne, diğer taraf ta da müı· 

takbel harplere hazırlanıyor: 
Dünyanın en rıüzel koyların 
dan biri olan Sanf ranılıko 
koyunda Amerikalılar suni 
bir ada yapmıılardar. Bu 
adaya "hazine adası,, lımt 

verJI mtıtir. 
1939 Sergisi lnıaatı için 

50 000 dolar aarfeden Ame 
rlkahlar, yalnız hulne ada 
ıı için 4 milyon dolar har· 
camıılardır. 

Fakat Amerlkahlar ameli 
adamlardır . Sergi için yapı 
lan tılerdeu mühim bir kıımı 
lıUkbaldekl huplerde ~an · 

f ranalıko limanını bir düı
man taarruzuna hartı koru· 
yacak müdafaa vasıtalara 
olarak kullanılacaklar. Me
ıell hazine oda11nda yapı

lan rıenlı yeraltı mahzenle · 
rinde benzlo, mühimmat, 
hatta tayareler muhafaza 
edilecektir. 

Roman ka~rımım gi~i 
Amerlkada muhakemesi 

baılıyan Alman casus ıebe· 
keıl g6n geçtikçe fazla eh
em mlyet alıyor . 

Amar,kan pollıinln birçok 
emek mukabtllnde yakala. 
dıiı l 8 maznun araıında Al· 
men deniz. yahut kara za· 
bitlerini Amerlkaya ıokmak 
ıuçuyla itham edilen btrkaç 
da güzel kadın vardır Bun· 
lardan blr l ıt Amerlkada bü· 
yOk ve muhteıem bir mua· 
yeoehıne açan Kate Buı tı 
mlnde çok güzel bir kadın 

doktordur. Hu ke.dının mu 
ayenehaneıl hakikat halde 
Amerlkada bulunan Alman 
caauılarının top1anm& yerin· 
den baıka bir ıey değılmlı. 

r,ı meydana çıkaran , bir 
casuımuı rıtbl aralarına fıl 

rerek teıktlah hem ıaıırtan, 

hem de birçok vesika · 
lar elde eden bir Amerikalı 
pollıtlr. Türron lımlnde olan 
bu poltı yedi lisan bilir, kı · 
yafet deilıtırmekte üıtaddar . 

Sonra dört ay lçerılnda bir 
Alman muhaciri, bir tücc::er 
kittbl, bir noter muavini 
ve bir ahçı olarak dört 1ah11 
bırden canlandırmııtır. 

Tiirron gunun birinde 
kendlılnl Alman casusu ola· 
rak tevkif ettırmif ve bu 
suretle Alrıaan teıktlitınıo 

' içerisine glrmtıtır. 

~ocu~ üzerine haciz 
Bir memur karı11 olan El 

hı Brüı Şikago hutahane
lerfnln btrlılnde dünyıı.ya 

btr erkek çocuk getlrmlıtır 

Çocuğun babaamm batahanf' 
masrafını ödlyecek parası 

yoktur . Hastahane bu para 
verilmeden çocuğu ebevey
nine teslim etmek iıtememlt 
ve "parayı verdikten ıonra 
çocuğu ahraınız., demlıttr. 

Çocuğun babası, yavruıunun 

iadesi için hastahane aleyhi
ne bir dava açmııtır. Hasta· 
hane idaresi hastahaneye ka· 
dar ıelen poliılere dahi ço · 
cuğu teslim etmemiı ve mu 
kabil bir dava açmııtır. Fıt 

kat mahkeme ikinci bir ka 
rarla çocuk üzerine haciz 
konulmtyacafı noktaıında 

tarar etmlt bu ıuretle yavru 
ebeveynine teıllm oluomuı 
tur, 
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General Kemal 
Dün Geldi. 

General Kemal, dün Ban · 
dırma yolu ile ıehrlmlze rıel · 
mit ve lıtıuyooda vali mu 
avını 8. Ekrem Yalçınkaya 

ile partililer, devalr rüeaaıı. 
subaylar ve bir kıta asker ta · 
rafından karıılanmııhr . Sa 
yıo Generale hoı geldlnl:ı, 

deriz ---"'llw---
M 8 n İ SB Valisi şe~rimiz~en 

.geçti. 
Manisa Valisi B. Lütfi Kır· 

dar dün Bandırma yolu tle 
ıehrlmizden Manisa ya sıeç · 
mittir. 

Daha önce vllayemtz par · 
ti baıkanlıfında bulunan 8 . 
Lütfi Kırdar, trenin tevak· 
kufunda tanıdıkJarile rôrüı · 

müıtür . 

Belediye Reisi Borsadan 
geldi. 

Elektrik tlrketloln 11tın 

alınma tılerl üzerinde görüı 
mek üzere Buuaya giden 
Belediye Relıl B. Naci Koda . 
naz düo avdet etmiıtır. 

Yüzme 
Yarışları. 
Bölıe yüzme müıabakala · 

rı pazar günü Bandırmada 
yapılmııtır. Müsabakalara ıa· 
at 14 de baılanılmııtır: 

Yüzme, dip dalma . kü · 
rek çekme ve diğer muhte · 
hf yarıılara birçok 9porcular 
lttlrak etmtılerdtr . 

Valimiz. ve Hölıe Baıkana 
B. Ethem Aykutla kalaba · 
lak bir halk kütlesi mOaaba · 
kalan takip etmlıtır . 

Müsabakalara i§tfrak et 
mek üzere ıehrlmlzden Ban
dırm•ya giden ıporcularla 

Spor Bölgesi Baıkan vektli 
B. feyzi Sözener dün avdet 
et mittir. Vali Bandırmada 
kalmııtır . 

Müııt.bftkalar tam bir 
intizam içinde ıeçmlt ve 
alaka ıte takfp edtlmııtır. 

Ebe Mektebin
de İmtihanlar 1 

Başladı. 
Bir yıl önce açılan ıehrl 

mtz Köy Ebe Mektebinde 
dersler sona ermlıttr . 

Dünden itibaren Vekalet 
çe ıeçllen doktorlardan mü 
rekkep bir mQmeyylz heyet 
tarafından tal ebenin fm 
Uhanlarına baılanılmııtır. 

imtihanlar eylüle kadar de · 
vam edecektir. 

Yenl talebenin kaydma 
da devam olunmaktadır. 

Gazi Terbiye ~nstitüsü im· 
ti~anlar1. 

Ankara Gazi Terbiye Enı 
tltüıüne kayıd müddeti dün 
ıooa ermJıttr 

Eoıtltünün muhtelıf ıu 
belt:rlne girmek lıtlyenlerlrı 

yazılı tmttbanlarına bu ayın 
l 7 tinde baılanacakttr. 

Yeni Av Mıntakası 
Tesbit Edildi.·. 

Verilen bir karara göre. bazı mıntıkalarda tavşan 
ıe keklik avlanması yasak e~il~i. 

Vtliyet av komlıyonu, 

Vah B Ethem Aykutun rl · 
yaaetlnde toplanarak av 
mevsiminin glrm ıı bulunma· 
sı dolaylılle bazı kararlar 
vermlıllr. 

Bu toplantıda av hayvan 
tarının ilreme ve himayesi 
hakkında ıu tedbirler teshil 
edtlmııttr : 

Nesli azalm ıı olan ve bı. 

zı mahallerde mevcud ka · 

raca avınan 938 senesi 
av mev11mtnde tamamlle 

yaaak edilmeaının Zfraat 
Vekatetlne yazılma111 karar 
laıtırılmıltır 

Yine bir karara rıöre de, 
ıenelerdenberi Balıkesir ci
varında fazla miktarda av
lanması dolaylılle azalmağa 
yüz tutan keklik ile tavıan
ların da ıu mıntıka dahilinde 
avlanması tamamlle mene
dilmlttlr: 

Şehir 
Kulübünün 
Piyangosu. 

Şehir Kulubü zengin ikra · 
mlyell bir piyango tertip et· 
mit ve biletler aatııa çıka · 

rılmııtır. 

Tayare btletl ıatıı yerle · 
rinde de bulunı' bilecek olan 
bu piyango btletlerlnln fi · 
atı elit kuruıtur. İkramiye · 
feri arasanda radyo, halalar, 
elbtıelıkler, dikit ma· 
kin~ıl ile muhtelif kıymetli 

ev eıyaıı mevcuttur . 

D•ier taraftan Kulüp fda 
re heyeti Kulübe ald olan 
"Fillpı,, markalı radyoyu da 
elden satııa çıkarmııtır: 

Almak iıtlyenlere müna 
ılp bir flatla verilecektir. 

Evlenme 
Baaribey zade adile anı · 

lan merhum 8 Celalin kızı 
Züleyha ile Bandırma ilkokul 
öğretmenlerinden 8 . Fadıl 

Serperln evlenmeleri evvelki 
gün yapılmııtır . Tarafeyol 
tebrik eder ve ıaadetler dı. 

lcrız. 

Hişanhsmı kaçuaca~mış. 
Sakarya mnhalleslnden 

Ahmet oğlu Salih adında 
birinin ol ıanlı bulunduiu 
15 yaılarında Ane adında 
bir kızı kaçırmağa teıeb · 

büı ettiği ıtkayet olunduğun 

dan tahkikata baılanmıı 

tar. 

Bir saat ~ulun~u. 
Emniyet Müdü~lüiüoden: 

Hükılme t caddesinde bir 
saat bulunarak dairemize 
teslim edilmtıUr . 

Sahlbloln dalremf:r.e mü 
racaatla eaaU alma11 ilin 
olunur. 

Gar ben Uçpınar mezarlı · 
iıodan itibaren Kilimli ç e ı

meıt ve yolunu taktben Çı· 
narlıkuyu ve Taılık, Şamlı 

yolu ile cenuben Bığadıç 

ıoıaıı, Arapdereal, Fındık 

değirmeni, ıarkan Halalca· 

çaym, Aynakuyuıu Sağüt · 

lerlçt, Gövemll Eieren, Bay· 
ramoflu çiftliği, ıtmalen 

Kır&uötüt, Deblekl çeımesl. . 

Hudut ve noktaları ara 

unda kalan Karatepe, Te
renltk ve Ôreolçl mevkii, 
bu hudutlar ve dahıli keklik 
ve tavıan için üreme mahalı 

olarak kabul edllmtıttr. Bu 
ralarda av yapmak memnu 
dur. 

Orman koruma memurla· 
rı bu mıntıka içinde av ya. 

pacak olanları hükumete 
bıtdtrecek ve böyleleri ceza· 
landmlacaklardır. 

Dursunbey 
Panayırı 
K.adandı. 

l O Ağuatoata açılan ve bet 
aün devam eden Dursunbey 

panayırı pazar akıamı ıona 
ermfıtir. 

Panayırın ıon günü Kızıl· 

ay ve Çocuk Esirgeme Ku 

rumları menfaatine pehlivan 
güreıleri yapılmııt ır. "Su 

çıktı .. ve .. Saz,, adiyle anılan 
yerde kurulan panayıra bir 

çok ahcı ve satıcılar lttlrak 
etmtıttr . 

18 Ağuıtoı perıembe ıü 
nü de Kepsüt panaym açıla · 

cak ve beı gün devam ede 
cektır . 

-
Coğrafya 

Atlasları .. 
Kültür Bakanlığı liselerde 

ve yüksek mekteplerde coğ · 

raf ya tedri ıah için lüzumlu 
olan atlaslar için Avrupaya 

s!parlf vermektedir. Bakan 
lık Almanyada bir firma ta 

rafından yapılan atlasın yur 
dumuzun ihtiyaçlarına uygun 
bir ıekılde ve icap eden tla 
ve ve tadıller yapılmak su· 
retıle Türkçe bir baskısının 

yaptırılmasına karar vermlı · 
tir . lialcanlık, basılacak olan 
atlaalarm aayııını 20.500 
olarak teıblt etmiştir 

Bir çocuğun marif ali. 
Mecidiye mahalleıtnden 

Rtza otlu 14 yeılarında 
Hüıeyin, İnönü mahelleıln 
den Ahmet oğlu Veysell 
çakı ile ayağından yarala 
mııtır . Suçlu çocuk yakalan 
mııtu. 

----- -----· .. --~-- .... _... ........... . 

Köylüye Veri· 
lecek Arazi. 
Köylünün ıalma 

haftfletmek için 
yükünü 

köylerin 
manevi ıahılyetl adına teliı 
ve tapuya bağlanma11nıo 

temini evvrlce iç Bakanlıkça 
b&ldırılen ba bçe ve tarlalar 
için mtllt araztde11 de lıtlfa

de edilmesi valiltklere teb • 
lığ olunmuıtur 

Sınırlara içinde müıatd 

milli arazi bulunan köyler 
mevcut kanunların hüküm· 
!erinden lıtlfade suretiyle 
örnek tarla, haf, bahçe, fi · 
danlık rıibl ihtiyaçlarını bu 
arazilerden temin edecekler· 
dır. Devlete intikal etmlt 
olan veya Türk mübadilleri 
lıtthkakları bakiyelerine kar· 

, ıılık tutulmuı bulunan rum 
lardan metruk arazi ve çlft
ltklerden mera, harman yeri, 
mektep v~ benzerleri gibi 
köyün umumi ihtiyaç ve 
menfaatine tabılıl icap eden 
ler de köy manevi ııhılyeti 
adma ayrılacak ve tapuya 
tescili cihetine gidilecektir. 

Z iraat Bankası 
Buğday A lacak 

Ziraat 8anka11 her yıl 
olduğu gibi, bu yıl da çiftçi· 
den buğday alacaktır. Mu 
hayaya ald emir ıehrlmlz 

ıubeıloe gdmiıtlr. 

Hazırlıkların tkmallni mü· 
teaklp banka buğday alımı· 
na hemen baılıyacakhr. 

Burnundan yaralamışlar. 
Anafartalar mahalleılndeo 

Mehmet oflu Necmi ile Tev· 
fik oilu Reıat, Uıuı otell 
bahçesinde HüıeJın oflu lı· 
maili burnundan yaralamıf 
tardır 

Suçlular yakalanmıılardır· 

ISTAHBUL RADYOSU 1 

16-lğustos-1938 Salı 
Ôğie neırlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl · 

kht . 1250: Havadlı: IJ.o5: 
Plakla Türk muıtklıl, 13 jo: 
Muhtelif plak oeırlyata. 
Akıam neırtyatı: 

18 30: Hafif müzik: Tepe
baıı Belediye bahçeatndtfl 
naklen. 19. 15: Konfera11•: 
Fatih Halkevi n•mına, Hıf 
zı Veldet {TQrk medeni kB· 
nununda boıanma) . 19 55: 
Boru haberleri. 20: Sa•l 
ayarı: Crenviç raaathaoesl11 ' 
den naklen. Vedia Riza "e 
arkadaıları tarafından tarlı 
muılklıi ve halk ıarkılar•· 
20.40: Hava raporu. 20 . .f3 

Ômer Rıza Dofrul taraf 111 

dan Arakça ıöy)ev 21 : Sa•t 
ayarı Orkeatre . 21 .30: Ce 
mal Kamil ve arkadatl•

11 

tarafından Türk muılkltl "e 
halk pkılara 22. 1 O. SeD~~: 
nık musıkı (plak). 22 

1 
Son haberler 9e ert~sf '1' 
nQn proaramı. 23: Saat •Y" 
rı. 
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larından bahsediyor. 
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"Epoque .. Parlı gıızeteıln · 
de Jamea Donnadleu yazlyor: 

1 '~ellnlk itili.fı , her ıeyden 
evvel, harbin ferdasında maj · 
lup bir millet tarafından im· 
za edtlen iki muahedede 
•erbeetçe muvafakat edilen 
hır defltlklık karı111nda bu 
lu~duğumuzdan dolayı mü
himdir. Hu nadir hidlıe göı 
termektedir ki, 1918 de mağ 
lup olan devletler, paalfık 
bır yolla, muahedelerln bazı 
hükümlerinin tekrar g6zden 
reçlrflmeılne muyeffak ola 
hılırler . Almanya kuvvet yo· 
hJna upmayı tercih etti ve 
Lu keyfiyet Avrupayı ciddi 
hllrp tehlikelerine maruz bı · 
raktı . Fakat, Macarlıtan gi-
bı daha zayıf devletler var 
dır kı, bunların Bulgarlıtamn 
lblıalinl takip etmekte büyük 
lbenf aa ti eri vardır 

Sellnlk anlaıma11, Bal
kanlarda btr ıGkiinet lıaretl 

Kuılay hasta bakıci hem-
şireler o~ulu . 

Okula kabul edtlmek için 
talebenin haiz olmasa icap 
eden vaaaflar: 

1 - Türk olmak, 
2 - Sıhhatı yerinde ol 

mak, (hemılrenin çalıımaıına 
mani olacak h tç bir hastalı 
ılı olmamak ) 

3 - Yaıı 18 den •ıağı 
ve 25 den yukarı olmamak, 

4 - iffet ehli ve iyi ah 
lik sahibi olmak, 

5 - En az orta tahıilt 
bltlrml§ olmak veyahut ona 
muadil tahıllı gfüterlr veıl · 
kası bulunmak, 

6 - Evli olmamak. 
7 -· Okulu veya m «: sleil • 

terlet, bet yıllık mecburi biz 
metl ifa etmedJfl ve tecrü 
be devreıtnden ıonra okulu 
terk ettiği takdirde o"ul 
tahıll masraflarını ödiyıce · 
ilne dair noterden muıad· 
dak bir kefaletname vermek. 

Kabul edilen talebeler iç 
in okulun teminat ve tali· 

olnıa11 dolaylılyle de, aynı 
derecede ehemmiyetlidir Bal· 
kan Antantı teıekkül dUğl 
lanıan, Bulgarlllanan bu an

~•nta tltıhakı fatend• . fakat 
ulgarlstan bunu reddetti. mata: 

ÇÜnkQ b&yle bir iltihak ken· l - Talebeler hazırlan · 
dı •razı metallbatının terki dıkları zaman zarf 1°nda mo 
hıı11nı verebilirdi ve dı fer dern blr bına içinde yaıar
tareftan da Bulrarfıtan as· Jar. Daima talimata riayet 
keri bakımdan, hukuk mü · ederler. 

'•"•tından fıtlfade etmt-mek 2 - TaJebelerın tam iate 
te idi Sofya hükumeti mu· ve ibateleri çamaıırlarının 
•bedelerln araziye müteallık yıkanması okul tarafından 
afılcamının yeni bir tedlcıkten temin edilir. 

teçtrllmeal prenııbini henüz 3 - Kendtlerfoe verilecek 
~'rk et mit def ildir. fak at üniformalara her zaman va· 
•ndııl de hl bıllr kt, bun z fe eıoaaında glvilecektır . 

:• biç bir muvaff akiyet ümi 4 - Talebe okula girer -
1 
Y0 ktur. Bulgaristan bükü · ken tabbt muayeneler yapı · 

~eu , gayet akıline olarak, Jır. Girdıkten ıonra da her 
kit rnucl:ıeye intlzareo f ıldııı ıttne umumi bir muayene 

-leye çekllmekteuıe, kom · ıle icap ettığl zamanlarda ııh · 
~~arlyle anlaımanın daha hatlerloe bakılır. Talebeler 
d Ureccah oldujunu mütahe okulda bulundukları vakıt 

1 ' ettt . Sofya, yalmz ıahat hastalıklarından okul mesul 
~tıbalaunı tatminden baıka dur. Dikkat ve ıhttmamla 

1
'tey dütünmlyen korkuoc,:. tedavf edilirler 

)lttıcı kuılar olan revizlyo. 5 Her talebe için ay -
1'fıt büyük devletlere iltlnad rı fııler tutulur. Bu fitler 
~tlbektekı tehlikeyi anladı . servlı hizmetlerini ve müd· 

10
•enaleyb Bulgaristan kom detlerlnl gösterir . Ayrı ayrı 

11 lllarına kartı kuvvet ıatımıı 1 olarak keza, bir ııhhat fiti . 
lt>d f -I en erafat etti ve boy bir nazari dereler, mevzu 1ar 

ttce ukeri hukuk müıava - ve ıaatler ve mülahazalar 
1111

' nail oldu Bu taahhnt fiılerl tutulur Okulda bu
\te b a u tanıma, Bulgartıtaoın luoduğu müddet zarfındaki 
e:lkan Antantına ıltlhak vaziyeti terakki ve kabJllye 

1 'Cefı zamanın artık uzak • ti hakkında keza ayra bir 
~~adağını ümld ettirecek fit tutulur. 

11 1Yettedtr. 6 - Oku 1dan mezun ol 
tıt'•nıa ve İngi ltere bu ıı anlar mezun oldukları gün 

.. 'leden · mütee11lr olmak den tUbaren Kızılay Cemi· 
~~Yle durıun, aayet memnun yeti tarafından tdare edıl~n 
• lbuılardır. Filhakika mu yurda aza olurlar. Bu mü-

-ff " .._ ' ly~te müncer olan bu 1 e11eıede olanların veya tısız 
lg~~akerenin ilk temellerini 

1 
kalan veyahut tekaüt olan 

}._ de Streaada Fransa, j hemşirelerin late ve ıbatele· 
t~ltere ve hal ya atmıılardır 

1 

rlnl trmln eder . 
S> ll kadar zamandır Avru Müracaatlar yazı ile veya 
~ -,, cndıteye düıüren Bal bizzat J5 eylul tarlbıne ka · 
"''blar • ıtaıdt ona bir aeli 1 dar Kızılay Hemtlreler oku· 
l',~ Ollsalt vermektedirler. l ıu Akıaray lıtanbul Direk 
) baılarıoa bırıey yapma- törlüg~üne yapılmalıdır . 
'" ko "k ı lerı11ı çu devletler birbir ----------

)(ilt t: Yaklaımakta ve bü !arktan gelir) 
~ I de•letlerln hesaba kat Hu uçuı esnasında aıağı 

• •rı J • 1 yukar1 20.000 ktlometre ka-"ıtt azım ge tın bır kuv 
.._, teılcll etaıektedır ' er Ta · tedilecekttr. Bu uçuı uoa-
at ""11le ıulhün emrinde ımda taya re 8.000 ııa 1 o.Ooo 
'" b llrıd u kuvvet harp vuku metre yükıekltkte aeyrede· 

Sov yet taya reelleri Gro 
mov, Yumaıev ve Danilloin 
ıimal kutubu yo'u ıle Sov· 
yetler B ırlığlnden Bırleıtk 
Amertlcaya yaphkla rı 10. 
l 48 lcllometrel ı k Moıkova · 
San Jaalnto uçuıuoun yıldö 
nümü münaıebetıyle, Sov· 
yet aazetelerl, bu yüksek 
p ilotlar hakkında uzun ma· 
kaleler n~ıreylemııtır Ga· 
zetelerde a ynı zamanda bu 
k'lhramao tayarecllerln ya 
zıları da çıkmııtır. 

Sovyetler Btrltil kahra · 
manı ünvaoını haiz Gromov 
bir yazııında diyor kf: 

Geçen seneki hatıuı tle 
tkttfa etmlvttceğlmtz mu 
hakkakhr Uzun meaafell 
uçuılar hakkındaki etOdle 
rlmlz, lıt~r kapala b ir daire 
içinde, ister mOıstaklm veya 
kırık hatta, yere inmeden 
veyahut tam benzin alma· 
dan. bütQo uzun mesafe 
rekorlarmı kıracak bir ta 
yare ,YÜcude 1fetlrmek bab 
ı lnde bütün tmklnların 

mevcut oldufu netlceılne 

varmııtar. Bu uçuıun, bizim 
eıkt yolumuzda Moılcova • 
Kutup - Kaltforntya yoluna 
gidip relme olarak htç yere 
inmeden yepılma11 pek 
mümkündür 

Bu uçuf esnasında aıalı 
yukara 20 000 kilometre ka · 
tedilecektir. · Ru uçut eına 
sında taya re 8 000 ili 1 O.· 
000 metre yükıekllkte ıey 

redeceğl tç ın, layarenln ve 
kanatlann bu:ı tutması ihU
mall de olmıyacakhr. 

Ancak lkl kere yere ine 
rek iki kutup yo' u fle dün · 
ya etrafında bir tur yapmak 
ve bu ıuretle 40.000 ki lo 
metre katetmek de eotere 
aaodır . 

Tecrübelerımiz göıterir ki, 

isUkba1de uzun me11fe uçuı 
ları, hemen daıma ıtra 

toıfercie, vanl 9.00U tla ıo .. 
000 metre lrtıf ada icra olu. 

nacaklar . Su suretle plot, 
meteoroloji şeraltlnln tama 
mile eatrt kalmamaktadır. 

zannımıza göre, dünya 
rekoru için yapılacak müca
dele uzun meufe bahıinde 
bu yükıeklakte ve btnnetlce 
büyük bir hız la cereyan 
edecek Ur. 

Sovyeı bisi~leı turu. 
Bütüo ıpor tetekküllerl. 

6 ilA Z9 ağuıtoıta yap ılac!lk 

olan ıktnci Sovytt biıtklet 

turuna haz1rlanmaktadır. 

Yol Moakova Ktev • Mln· 
ık · Pıkov Lenlngrad Ka. 

linin · Mos"ova üzerinde 
o lup, geçeo ıeneki turdan 

700 ki lometre f azlaalle 3200 
kilometre uzunluğundadır. 

ı ura, taommıı bütün Sov 
yet btılk letçtlerl ltUrak ey· 

lıvecektlr . 

,. ...................... .. 
: TÜRKDILI : • • : Pazartesinden baıka her : 
: ıün çıkar. Slyual ıazete •• : • • : Yıllıfı: 800 Kurut : 

bl)ı' Pek ağar bir ııklet ola· r.eğl için. tayarenin ve ka 
ilin'· 8Qyük garp devletleri- nalların buz tutması lhtima 

ıçt buaGnkü rekabetlerini h de olaııvacaktır. 
erınd b A ._ k k 

: Altı Aylıjı:400 • 1 
'"'ha etı azılanoın dClnya ncaK ı 1 ere }'ere ine · 
l•bltknü lllaruz bıraktakları rek iki kutup yolu tle dün 
S~ı~ elerı dGtOndtıkçe lnllln ya etrafında bir tur yapmttk 

•nık k c,lı p, ta kart11ında en· ve bu ıuretle 40 000 ki ~o 

.. ~unu diyebilir: metre katetmek de enlere 
X Orıente lu X,, (Z.J• Nodır . 

S 3 •. • a•uı : 

! Gü:ü aeçmtı ıayıl:r 25 f 
: kuruıtur. • • • : ADRES: . : 
: BALIKESIR TORKDILl I 
........................... 

TCJRKDILI 

Faşistler, Sovyetlere 
Karşı mıHazırlanıy rlar 
[Baı tarafı birinci savfada J 
karıaı ı nda bulunuyoruz gibi 
htr zehaba bir eanlyeclk ol 
ıun ı.. apılmak caiz değildir. 

Japonyaya gelince, onun er· 
geç Sovyetlere kartı bir 
harbe ıtrlımek niyetinde 
bulundutu zaten malümdur 
Ja ponyanın Çınle olan har· 
hi ancak Sovvetler aleyhin · 
de büvük bir harbe hazır

ltk olauk kabul edılebıl tr 

Lakin böyle bir harp için 
henüz vakit gelmemlttir. 
Çünkü Japonya Çıode h iç 
b~klemedtğ ı bir mukavemet 
karıaaında kalmııtar . Gerçi 
o Çin arazisinden bir k11mı · 

nı ltgal etmft bu!unuyoua 
da. lakin Çini kendine mu 
ti bir alete çevirme k gaye 

- "!lıL---

Kütahya Tipi 
Çinilerin Ver

gisi .. 
Kamutayın ıon toplantı 

laraoda kabul ettlil bir kft · 
nunla münhasıran tezyinat 
makamında kuUaoılan , üze 

rl resim ve nakıılarla ıı len 
mit vazo, tabak, aak11 ve · 
emsali Kütahya tipi çini 
imal eden 11oat müt'11eaeler 
bu itlerinden dolayı mua 
mele vergiılnden muaf tu 
tulmuılardı. Fıoans Bakan
hiı bu gibi lf yapan ııuai 

müe11e1elerln muamele ver· 
grıınden muafıyetleri hak 
kında bir lzahoame yapmıı 
tır. Su izahnaaıeye göre, 
Kütahya çlnill namlyle ma · 
ruf olan çlntden üzeri reılm 

ve nakı,larla tşlenmlf vazo, 
tabak, aaksı , ıiğara tabiatı, 

desti . bardak, camllerlo ve 
hamamlaran duvarlarına kap 
lanan \'intdeo Kütahya tipi 
panoları vücude getiren ke 
zalik üzeri realm ve nakıt 
larla ıüılü murabba şekl in · 
de imal edllmlf çini parça 
ları yapan aanai. müeaaeıeler 

yalnız bu ı ılerlnden do layı 

muamele verglılndeo mua f 
tutu le caklardar. 

Emayye, mozaylk ve Ka
roalman namlarfyle yadolu· 
nan ve gerek hamam, ban
yo ve mutbok gtbi yerlerin 
duvarları na, gerek z eminine 
kaplanan beyaz veya dığer 
renklerde yapılmıf murabba 
ıekllnde parça !arla çimento 
ve çakıl karıııırılarak ya 
pılen ayna tekildeki taılar, 
mermer taılar Kütahya tipi 

çini olmadıklara c ı hetle bun 
ları vücude getiren ımai 

müeaaeıeler yukarda yazılı 
muafiyetten lıtlf ade edeml
yeceklerdlr. Bu müesseıeler 
ılmdlye kadar olduAu gibi, 
timdiden ıonra da muame 
le verglılne tabi tutulacak · 
lardu. Kütahya tipi çini 
imal eden ıınai müe111ese 
lerln muaffyt"tl de müohası 

ran mezkur imalat ciolaylıl· 
le veralmıı olduğunda11, bu 
müe11t1eler çiniden ba ka 
mozaylk ve kadroılman da 

imal etlikleri la kdırde, bu 
lmalltlarmdan dolayı mua 

mele vergtılne tabi olacak 

lardır . 
Kütahya tipi çini imal 

eden ıınat müe11uelerden 
bu tılerlnden dolayı 1 6 938 
tarlhtnden itibaren muaaıe 
le •erılıl alınmıyecalctır . 

ıioe erlı mekteu daha çok 
uzaktadır. Japonya Çtode 
atmakta olduğu her b ir adım · 
la a ıtgide ıürüncemelı bir 
harp bataklığına batmakta 
dır . ,. 

Sovyetler Birliğinde 

ağuıtos " beynelmilel harp 
aleyhtarlığı günü,. olarısk 

kabul ed ılmlı olduğundan 

her ıene olduğu gibi, bu ae· 
ne de Pravda ve fzveıtla 
gazetelerinin 1 ve 2 ağustos 
tarihli nüıhıları bllhuıa 

bugüne a lt yazı vt: mater · 
yellere tahsis edllmlttlr. 

" Beynelmı lel harp aleyh 
tarhğı günil~ münaaeb~Uyle 

fabrıka larda, bi lumum mü· 
e11eaelerde, kolhoz ve aav
hoz larda, askeri lcıtıatta ya· 
pılan kalabalık miting ve 
top!antıl arda lrad edi len nu
tuklıuda 1914 1918 c ihan 
harbinin feci sahn·eıer ve 
doiurduğu vahim neticeler 
tebarüz ettlrilmlş , umumen 
mütecaviz lerin ıon ıenelu 

zarfındak i tecavüzkar faalt . 
yet ve hart"ketlf!rl ıre b1l
ha11a J eponyanın Uzak 
Şarkda Sovyrt · Mançurya 
hududunda ıenelerdenberl 

devam rden ve ıoo günler 
de k8 nlı m usademelere ıe· 
bebiyet v~ren tah rik h are· 

lcatı İfaret edtfmfftlr. 
Moıkova kolorduıuna 

mengup N topçu bölüğünde 
yapılan toplanhlarda nutuk 
!Ö}· lıyen Remezentaef de. 
mlıtir k i: 

"Bizim için herhangi bir 
tahrik ve tehdit korkunç 
deği ldir. Biz harp teknl~lnl 
mükemmel ıurette bıonlm
ıemfş bulunmaktayız Silah· 
larAaıaz emre amade bulun· 

makhdır . Sovyet hiiluime· 
linin ilk it" rett üzerine he· 
p imiz y~kvücut olarak me· 
ıut vatanımızı müdafaaya 
atalırız . n 

Bu müouebetle kabul 
edilen kararda lıe ıöyle de · 
ntlmektedlr. 

"Faılıt mütecavizler bü· 
tün dünyada ıulhu tehd it 
etmektedirler Onlar hiç fü 
tür getirmeden ft'hirle ri tah 
rlp etmekte, kadın ve ço 

cukları öldürtmekte, Cumhu
riyetçi lıpanyayı zaptdmlye 

ve serbest Çını parça lamağa 

yeltenmektedirler. Düıman 

lar Sovyetler Bırlığloe ta · 
arruz etmek için çılgıncuı-

na hazarlanmaktadu. lilcin 
buna cüret edecek olurlarsa 

övle .btr baıdöndürücü bir 
darbe yerler ki, bir daha 
Sovyet toprağına burunları 
oı sokmak arzuıunda buluna
mezlftr. ,. 

Leoinarad vilayeti kol 
hozlarından birinde yapılan ' 
mıtlogde söz ıöyliyen hat p 
lıe tövl~ demiıtır: 

"Faılst 1 er yeni bir cihan ' 
barblne ve evvelemtrde bi

ze karıı harbe hazırlanmak 
tadırlar . Li.klo Japon f aılıt 
lerl böyle btr hepte mu 
zaffer olmayı akıllarına ıe 

t ırmeıinler Bizi er, en küçü 
ğQmüzden en ihttyarımıza 

varmcıya kadar, mukaddes 
vatanımızı göğıümüzle mOı

d ıı f &aya çıkuız B ı:ıler Sta · 
lanın ıözlcırini aklımızda tu · 
tarak heruman için eefer 

SA 't'FAı 3 

Ban~ırma icra 
memurruğun~ar.: 

Bandırmanın Edınclk na 
hlyeıinden Mehmet ollu Re· 
cep A vdına l 50 lira ver · 
meğe borçlu ve bu borcu 
tçtn Bezlrcl köyünde bulu. 
nan ve aıafıda evıafı yazılı 
tarla11nı rtthln eden Bezirci· 
den lımall karııı Mükerrem 
ve oflu 1lra11n Kavaklar nam 
de~lr Arpalık mevkllnde ıe 
kız dönüm taıkan Köyde 
reıl ıtmelen Mehmet oflu 
Hasan garbeo müıterek 

Buzağılık cenuben lımell oi· 
lu ftyaı tarlalarlle mahdut 
ve 200 lıra mubammen kıy 
metil tarla aatılıfa arzolun· 
muıtur. Arthrma11 t 2·9 938 
pazartesi gBnü saat onbeı
ten onaltıva kadar icra olu. 
nacaktır. 

Bu günde vertlen kıymet 
rouhommen kıymet in yüzde 
yetmlı beılol bulmadıiı 

takUrde arttırma 27 9-938 
sala gilnüne kalacafl cıhetle 
yin~ aynı ıaatlerde thaleıl 

yapılacaktır. Fakat borç 18· 
6 933 tarıhtnden evvel te· 
dlyeıl meırut oldufundan 
yukarıda yazalı tar ıhıerde 

verilen bedel muhammen 
kıymetin dörtte üçü dere 
ceslnde olmasa da ıarttır. 

Bu tarla hakkında baıka 

bir hak iddluındll bulunan · 
ların bütün veaaiklertle btrllk· 
te ltbu ilandan ıttbren ylrml 
gün zarfında datremtze müra· 
cutları Ye alul halde hak 
larını kaybetm1t nazarlle ba. 
kılacaktır 

Taliplerden muhammen 
kıymet üzerinden y6zde 7 ,5 
depo"t.lto alınacaktır. Fazla 
malumat almak lıtlyenlertn 
937 707 doıyam ıza mOraca. 

atları ilin olunur. 

b~r bir vaziyette bulunmak
tayız .. 

lva11ovo ıchrlntn dokuma 
sanayii ifçl ve müstahdemi · 
nlnlo b ir ağuıtoa .. Beynel
milel harp aleyhtarlıfı gü • 
nü" münasebetiyle yaphk· 
ları mltınidc ıöz alan ienç· 
l ıerdcn biri demtıtlr ki : 

•Japonlar şunu fyl dütün· 
melidir ki , Sovyetler halkı 

onların tehdidinden hlç kork· 
mamakta ve 
memleketimizin 

eğer onlar 
muılıhane 

çalıımaıına tecavüz etmlye 
yeltenlrlerae Stalln gençliği 

partin n ve hGkumetln ilk 
tıaretl üzerine herhangi bir 
düımana laz•m gelen dar
beyi indirmeye müheyya 
bulunmaktadır" . 

f, kutak ıehrlode 80 bin 
kışlnin lttlraktyle yapılan 

mıtlngde ıöy ıöyllyen Sov· 
yetler Birllğ l ve Ruıya Sov· 
yet Soıyallıt Cumhuriyetleri 
f ederesyonu ali lconıeylerl 

azaıından Ftltppof nut"unda 
ezcümle demtıtlr ki: 

" A lmanya, l ıalya ve Ja
ponya faıtatleri ıuou bilme · 
ltdırler ki. blztm harelcitı

mızı durdurabtlccek htçblr 
kuvvet mevcut değıldir. Bı 

zlm Sevyetler halkı kendi· 
ıl ile eilenmiye hiç klmıe. 

ye müıaade edemez. Uzak 
Şark hududunda yaptıkları 

küıtahca hareketlert de ken 
dılerlne çok pahalıya malo · 
lacaktır .• 

Me7.kur gazetelerin bu 
tarihli nüshalarında buolara 
beo&er deha btrçok yazılar 
vardır. 

• 

• 
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=~ ~~ ~ 
=4 K A R 1 u z K u R j,I ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
==~ ._~ = K apita_I: 100/)00,000 Türk Lirası ,. 
~~ ,~ ~ Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans ,. 

.j 1 t a ._. İ Y e j a ğ a Z-a 5 1 ~ :J Dünyanm Her Tarafında Muhabirler = 
.:::::-1 ~!!E!!EI ~ Her türlG zirai tkr&zlar· dıjer bilcümle banlc mu· ,. 

~~ ANAFART LAR CACDES[NCEKİ ,.:§' ,,.;. ame leri buyük ıubelt!r ind t: k ıralı" kasalar. .,.. 

~ A D R u z K u R ~ · : lhbauız taaanut ve kumbar hesaplarında jkra· = 
~ ~ 1IJ. mlyeler. 1* 

§~ J~ ~ ll<ramfyt: Miktar/: · Jkramlynıiıı fuları : ~ 
~~ K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı § :; ADfot LiRA LiRA ; 

12.~ Eski Hükumet caddesinin açJ/mas, üztrir.e tu utla Ptşacemi caddesince Balık· 11J. ı ıuuo ıooo ,. 
- ~ J!f!f§ 1IJ. 1 500 500 ,. 
ı ' hanı altındaki büyük btlon mc.Gtzi!Ja nak . tdilrr.işlir. ii , .,ı. 1 250 250 = 

4 firadığınız her çeşit kJ1 tasiye levazımını en ucuz ve en tyi ştk.lde (Kadri Uz- i- :J ~ 1~~ :~~~ ıfl 
! !. kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabiljrsiniz. DT! :J !~ :g ı~~~ = 
·~~illi!~iiilliiii~~:i~iiiii~ı~mı~~i~ ~filiillJ~iii~~ın1i~iiWiiiiiWijiW!ITT~iiiıiiıiiiWi ffi~ii&iifiliiiiWim~u.ii~~iiiijiiiiıiıiiim; ; 10

B
8 

lk f L ' d b. L 
60~~ - s ., u ram yt: tr ıtr uç ay a ır o nıan uz.trt• se· 1* 

Hl.droelc klrı·k Tesı·s~tı Eks'ıl.tmesı· ·•••••••• ••• 1:1 ••• •• ı •• •• •• ~ nede dört dt'fa _bu mıkı(lr u:zeriııd~n kura ilt aaoııı ,. 
li " " • •• lı ~ lacaktır . ilk keşide 1 EuUil 938 dedir. ~ 

Sus1ğ11lık Belediye 1 "5 M U J D E ! · 1 ~. Ji.Ji. Ji. Ji.Ji.Ji.Ji.ilf Ji.Ji.Ji.ljlf.:Jfif ilfl••ilfiljlf.ilf~ 
Riyasetinden: 1 POS'"f A OTOBÜSLERİ ı• ~~~~~~~~~~ ~ , 

Nafıa Veklletl tarafından muaaddak elektrik projeal ~ , 'JI 
mucibince kaaabamızın hıdroelektrık tealıata 10 779 Ura 60 « ok d G ~ 
kuru, bedeli keı•fll ın,aat ve 1040 ltra bedeli k·ı•fll af&ç •• ULUS OTEL N DEN •ı ~ um an eçme- ı 
direk ylrm ııer eün müddetle ve pazarlıkla 33 401.50 lira « 
bedeli ke,ıfll makine ve elektrik teçbıza ta V• malzemeyi ı ı y 1• n 1• z M u·· h 1• m d 1• r ve bunların montajından ibaret elektrik tulaah luk bet K A L K A R • ~ • °11 
gün mliddetle ve kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur. 1 ~ , 

1 - lnıaat ve afaç direklerin ıhaleıl 24 8 938 çar· 
ı•mba eOoü aaat 15 de ve elektrik teaııatanın lbalut de 

Her ıabah otelJmtzden Buraa, Çanakkale, Bandır· 
1 9 938 p11zarteaı günü ıaat 15 de Suııiuhk beledlyeal :ıı11 

ma •e Edremlde otobüı poıtaları kalkar •e akıam m 
daimi encümenince yapılacaktır . • ları eehr. 1 

2 - Talıpler eluıltme kanununda mevcut vuatkı ve 1 Postalar karıılaklıdır 
yOzde 7.5 011betınde muvakkat teminat akçuı ve bu güne I lzmlr avtzoluı için Balıl&eatre ujrıyıcak ıaJın mi 
kadar bu gıbl •t erl muv.ff .. kıye-tle yaptıklarına daır Nafıa ·= aef rlerlmlze her zeman temiz Jatak bulunduıulur. • 
Vekil etının n.üıeahbıtlık vnıkeaım haoulen ıhale eünü Jfi Eıkı Dıyunuuoıumıye oleh namtle marut oteli bu- ı 
beledıy.., encümenıoe müracaat etmelidirler. • kere 'Uluı Oteh,, 11mıle açtım . Yenı aıdıuıat, muıam 

3 Projeler. ekııltme ıartnameıl ve mukavelename • ba ve mükemmel konforu haiz, temlzlıil taıa••urun 
Suııfırlık beledıyea nd~n ve lıtaobulda Galatada Sellnık it fe•klnde ve fJatları çok ehvendir. lıthahatları temin 1 
Baokaaı hanında dördüncü katta Muheodıı tl. Haaan Halet • edılen m üıterilerım, yol yorıunluaunu otehmızde • lııkpınardan bedel• mukabıltnde ahnabilır 

1 
bıbakkın dinlendirecektir. • 

4 - 1 265 Uluı Oteli M6dür6 

------------------------. Eıkı Telgraf MüdOrü 1 ~~~ 
Ednmiı su.h hukuk ; .............. ~~-~~

0 •= . ~~ -~ ı Baod ı r ma icra 
memurluğundan: hiıimlığinden: Balıkesir Vıldyet Daimi ! (~~llL \ılAROT) J\llar- ~ 

Bandırmanın Park cadde· Edremldin Narh köylinden E Ü • d ft. ~ 
ılndebakkallıkedenCemale Balçıkla Ha1anluzı Hatice ne nıenın en: ~ kc.tlı_ Buii-d<ıyf:alkitları. 
65 lıra ve ayraca masraf ile babaaı Hasan •e anası 1 - Elutltmeye konulan Balıkesir Bandırma yolunun Ş! - ~ - 5 · 

vermeğe borçlu keza Ban· Münire ve otlan kardeıleri 86+s00- 93+6oo ncı lsilometrelerl araıaoda 7900 metre ~ 
dırmanın Dere mah11lleıin Alt •e Şevki aralarında ilk tamiratı eıutyeıt olup 27 ·ağuıtoı 938 tarihine rutla- it. 
den Huri oğlu Muııafanan müıterek bulunan Narla kö · yan cumartesi aüo6 Hat 10 da tbaleıl yapılmak (lzere 15 1 
Büyük lıtaayon üıtüode ve YÜ hududunda Mıhlıpınarelt 1 gOo müddetle •e kapalı zarf uıulale elnltmeye konulmuı· 1 
Kadıboğan mevklınde bulu mevkıınde- ıarlu Mahmut ve· t I ur. 
nan dığer hı11edarlarla m6t 

1 reaeıl, earbı ve ıımalJ mam 2 Bu tamiratan keıif bedela J 3.277 lira 89 kurut ve ı 
t k t f 1 ' o" u Mehmet, cenubu yol ere en aaarru o unan tar· • muvakkat teminatı 996 liradır. 
ladan borçlu Muıtaf amo htı ile mahdud bir kıta zeytin· 3 - Bu tıe ald evrak ıunlardar: ı 
ıeııoe- 11abet eden ıekızde hk He bayır bajlar mevki 

A - Keııf buliaa, flat bodroıu, metraj cetvelleri ve 
bır ıehml haciz ve aatıh"a inde ıarkı ve ıımall Çerkea 1 l 1 • ma zeme ırafik eri 
arz o uomuıtu • Kadir, rarbı Fehmi, cenubu 

Şarkan yol, ıtmalen ıt-

Harman zamanı gelmtı olduğundan hu reoçberl, 
köylOyü, değlrmenclyı ve zahlreclyl dütOndüren ifı 

bir buiday çalka mak,nul almaktır . Feluııt İatanbul· 
dan ambalajlı almak, makinenin ne oldueunu bılme · 

mektlr. • 
Biz, Balıkeıirde ayağınızda maarafaız ve açık ola· 

rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrikaa1nıo 
buğday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul fıatao . 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nok11nıle ve ehven 
fıatla ıatılmaktayız . 

4, 5, 6 Nu naralaları, tek •c iki parça la cinılerl 
Nazmı ile mahdud bir kıta B - Huıuıt ve fenni ııutnamelerle, elniltme ıortna 1 

mcndüfer battı, rarben Pa · zeytınlık ve yine Kuruçay meıl 
mevkııode ıarkı Halal, garbı C - Mukavele örneil de mevcuttur padoplo, Cf'nuben aahıbl ıe· 

net ıle mahdut ve JOO lıra Alı, ı•malı Mercan vert-ıeıl, letıyenler bu evraka hergün Vıllyet Daimi Encümen ~ Mahıulita 9 kıama aymr, kattyen yabancı madde 
muh"mmeo kıvm~tıı tarla cenubu P .. paa ıklı Ali ile kalemınde veya Nafıa Müdürlüğünde görebilarler it. bırakmaz. 
nın yukarıd" V• zı ı o duio m"hdud b ı r kıta zeytınlık 4 - ihale bırlncl maddede yazılı gOo ve ıaatte Hah· ~ Yedek parçalarını derhal tlcarethanemtzden teda· 
üzere sekizde b r ıa vı hııı ve k ô v ıçınde dôr t tarafı keıırde hükumet dalreıınde Vıliyet Oaıml Encümeni tara · N.. rtk edeblhuinız 
ıe11 12 9 938 pazart"ı aü yol ve bır tarı.fı Koca Muı fındao yapııac•ktar. . i Bedeli fçln de ayrıca kolaylık gö terllar. 
nü aaat on betten on a ltıy.ı 

kadar arttırması ıcra kılana na müııem 1 ıit h nedckı fU mıı ve bu •te ıırmek aallh ye-tini veren müleabh ı thk ve 
caktır yuun •h eı ı ıç n ıtÇ•k .. rtar ı kıttı ve IÜ l 00 lıralık it yapııfına dair veıtkanın Nafıa MAKiNELERİN YAPTIGI lŞ MIKTARI : ı 

Hu eünde verılen bedel ma ıu eli ı e utı•ığa çık.uıla Müdürlüğü tarafından taıdıklt ıurett ve mvvalskat temioa· 
muhammen kıymetin yüzde rek bırıncı ıırtumn ıı 12 9 938 N 5 6 tanı malaandığınft yata r dı§ıoa d lr makbuz •eya ıayena l<a ~ o.· 4 
yetmlf betini bulmAdıılı tak pazarteı • ıaat 14 d.- ve •k ro 

bul banka cnektupluanı 2-t90 nun1ara l ı kanunun 3t tn 
dtrde arttırma 27 9 938 sah cı artar naıı 27 9 938 ı1tlı 
guou aynı aantlere tal k uat 14 de icra edalecı-ğ•n cı maddesi ah1' Amına tevfı an zarflanarak ı ha le ea l'l t nden ~ 
edtlmtı olacatı gibi, borç 18 den ltbu dö rt parça emvali bır ıaat evvel Vııiyet Daami Encümen relılığıoe makbuz 1 

6 933 tarlhtndf'n önce ödf'n aayrı menkule Ozertnde bir mukabıltnde vermeai lazımdır . ~ 
meal meput olma11 nıbarıle hak iddiasında bulunanların 6 Postada vaki ıecıkmeler kabul edilmez " 
her iki arthrmada muham evrakı müıbıte lerl ıle btrl k· 4 - 1 - 269 it. 
men kıymetin yüzde 75 nl te Edre ıt ıu b hukuk ha Kepsü t Pıttl<l vırı: ft1: 
bulmazsa aatıf 2280 ıayıh kimlıjine müracaat etmeleri -' it, 
kanun muctbınce beı ıeoe ilan olunur. Kepsu"t Belediye ~ 
tecil olunacaktır. Gay it. 

Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul çalkar. 

flhmet Ve lbrahim Cumalı 

lfoLı ktılr: Çiviciler Çurşısı ı\o: 12 
IJemircller Çarşısı No: 69 

rl menkul üzerinde btr hak buçuk niıbetlode pey akça11 R • f • J ~ 
ıddıaaında bulunanların ev . alınacaktır. Fazla malücnat lyase in en: ~~ .. 

. rakı mnıbltelerile birlikte 20 almak lıllyenlerln 936 370 Her ıene Kepıüt nahiye merkezinde açılmakta olan 
hayvan panayırı bu yıl da ağuıtoıun 18 od perıenıbe
ıüod küıat edılerek beı gün devam edeceji tlln olunur. 
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Sahtbt v e Aaımuharriri : Balıkealr Mebuıu H. KARAN 
ün zarfında icra dalruln 

milracaat etmeleri lazımdır. 

Tahplerden 10ıde yedı 

Doıya numaraatle memuri · 
yetimize müracaatları ilin 
olunur. 

Çıkaranı Genel OarektörO: FU ,t\ T 81... 'AL 

Baıımyerı: Vlllyet Matboe11 - Balaheıfr 


