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pılacak Olan işlere Yakın Alaka Gösterdiler. mi~:::: ıeneCumhuriyetbay NÜNÜ TAYİN EDECEKLER. 
ram ında olduğu gtbl, 15 ncl 

yıldöoümü münuebeUyle 

Antakya , ~2 ı A A) -
Ha1k Part11inio Türk cema-

İzaıir enternasyonal fuı.rı 
nı açmak üzere lzmlre et 
den Baıvekıllmlz B Ce 
lal Bayar, pazar güoü u 

llt 19,45 de huıuai trenle 
ıehrlmizl ıereflend rmtıler 

yeti dah ıllnde yapılacak ıeker de Partı bayrağının çekil 
1 

! fabrika11na, at yarıılarına, 

ati mebuı namzedlerlnl tea
btt için 1aptıiı bir toplan 
tıda Türkiye fevkalade mu · 
rahha11 8 . Cevad Açıkahn 
da hazır bulunmuıtur. Fev 
kalide murahbuın kıta bir 

fedakar lıklarına Franıa cum
huriyeti dostane bir muka · 
helede bulunuyor. Türkiye 
ve Franıa devletlerinin an
laımaaı bu anlaımayı daha 
ileriye ıötürerek bu meıud 
nettceyl daha ziyade tnkl· 
ıaf ettireceftne ümidimiz 
bCiyüktür . !' lıtaayonda Valimız B. 

.::.them Aykut Gen _ 
'al Kemal, Belediye 
Reııt B. Naci Kodanaz, bir 
kıta ıuker, 1 lalkevı l>an
doıu, devalr rüeıa11 , bütün 
~emurlar ve t;ınlerce halk 
ll\itleaı tarafından yaıa! . 
V •rol! . Sealerl ve ıüreklt 
•lkıılarla karıılanmıılardır. 

Halkın bu cotgun teza · 
hüratı karımnda vağo~dan 
hıeb kıymetlt Haıvekihmlz 
1•taıyondan yürüyerek Şe 
hır k:ulubünf' ıelmtıler ve 
~Ulüp bahçesinde latira 
attan ıonra otomobil. 

1• Mttlt kuvvetler ve 
Anlf arta.lar caddelerini ta· 
kıbeo Atatürk parkına ııt 
tntılerdtr . 

YolCla; ıentıletdmekte olan 
Anafartalar caddul ve bu 
Caddede yapılmakta olan 
Jerıı binalar, henüz inıa 
Edılınekte olan Doğumevl ve 

be Mektebi hakkında Vail 
llılı tarafından kendilerine 
1Zllhat verılmııtır. 

1 ·i tpor ve ıu sporlarına, köy 
I cnuaılıml olacak eğltmt'n teı 
kılatı na, Gönt-n kaplıcalarına 

temas etmı ıle r, wodern bir ha
le getl rtlen Gönen kaplıcaları· 

nın itleme vazlyetlnt, Altıno 

B. Celal Bayar 
bank Umum Müdürü 8. 
Yuıuf Z•ya bulunan Baıve · 

klltmlz: 

- Arkadaılar, parkı ve 
havuzu ben evelce görmüı. 
fakat yeni yapılan gazinoyu 
görmemlıttm. Demi ılerdır. 

Parkta çay lçllmtı ve bu 
esnada Valimiz tarafından 
muhtelıf ııler hakkında ken 
dllerlne izahat vuılmlıtır 

Baıvekillmlz mahıulat hak
kında izahat lltemtıler, Valt 
mlz de kıı ın ve ilkbaharda 
yağan yağmurlar dolayi ıile 

ovanın rutubetıol kaybet· 
medljinl ve mahıulatm fena 
olmadığını ıöylemlılerdtr. 

1 

va köprüsünün yapılıp yapıl-

ı 
madı ğını , ıehlrdekl büyük dere 
k ımalızuyonuoun ve ıehlrln 
muhtel if yerlerindeki tnıaat 
ve lcraatl ıormuı1 ar, Valimiz 
den izahat almıılardır. 

Zeytin mıtakalarının vazt 
yeti ile yedi milyon kılo ıtok 
zeytin bulunduğu, Ayvalıkta 
bu yıl mahaulün iyi olmadıAı 
n•, fakat Bürhaniye, Edremit 
ve bılhuıa Erdekte çok tyl 
olduğu kendılertne btldtrtlmlt· 
tir . 

Baıvekıltmiz, ıeçenlerde 

vapalan Bandırma deniz ya
rıılarına ıelemedıklerlnln lı 
tanbul deniz yuıılarmın da 
o güne raataladığından ileri 
geldiğini btldırmltlerdtr . 

Atatürk parkındaki fıdan · 

lık hakkında da park uzmanı 
B. Ferit tarafından izahat 
verılmlf, parkın kroki ve reı· 

mi Baıvekilımlze bir hatıra 
olarak vertlmıı ve parkın 
bir resmi de Baıvektltmlz 
tarafından imza edılerek va· 

Atatürk parkında refakat 
~erinde 8 .Falih Rıfkı Atay, 
1 Bankuı Umum Müdürü 
B. Muammer Erit Ye Deniz- Baıvektltmlz, Balıkesir vıla_ ( Sonu ikinci ıayfada ) 

Japon TahrikatınınHa-1 Ki1çi1k_ Antant 

r i· ç t e k i A k i s 1 e r i . . Ko!~~!~.~·J~~~A ııopla~!: 
Pravda Gazetesi, Sovyet - J apon Hudud İhti
/fıfJ Etn!Jfında Yazdığı Bir Başmakalede Japon 
flskerlerinin Japonyayı Sovyetlerle Haı be 

Sürüklediğini Yazıyor. 

Pravda gazeteıinlo 8 
•iuıtoı tarthll nü cha sınm 
~6ftnakaleıi "Japon asker 
•rt Japonyayı Sovyetler 
~lrhğtyle harbe ıürüklüyor,. 
•ılıfı altında tnttıar et 

~ittir au makalede ezcüm 
e töyle denilmektedir: 

·Japon askerleri 29 tem
llıuz.dan itibaren Haıangöl 
lllıntakaaında Sovyet arazi · 
•tne tahrtkkar birkaç taar · 
ruzda bu lunmuıtur. Au ta· 
•rruzlara itUrak eden mun· 
tazllnı Japon aakerlerl her 
\'a Pta topları ve bu meyan 
llfır topları da lıtlmal et· 
tntılerdır . Bu taarruzları, 
"•keri mehafılle alakadar 
trıehaf lllertn t aavlr etmeye 
~elteadıklui gtbı. bunları . bir 

Udut hadtıesi olarak tesmiye 
~tnek mümkün değıldtr 
Urıtazam Japon aekerlerl · 

~ln Haıangöl mıntakaıında 
J ovyet topralma duhulü 
•Pon ıukeri mehafıltnln Ja . 

.,onya11 Sov1etler Birliği 

tle harbe ıürüklemek teıeb 
büıündcn baıka bir ıey de 
ğlldlr 

"Japoo askeri mehaftll, 
muntazam askerleri ve top 
çuları ileri ıürmekle bera
ber ı6ya Haaangölil mmta· 
katının Mançurya arazlıfnde 
bulunduğunu teyld ederek, 
Japon ve bütün cihan ef · 
karı umumiyeılnl kaba bir 
ıurette lifale çalıımaktadır 
Harbi körükleylcilerln bu 
gibi teyldlerlnln eausız ol 
duju en ba9langıçtan mey · 
dana kondu Malum olduğu 
üzere Sovyet Ruıya ile 
Mançurya araaındakt hudud 
J 886 yılında Ruıya ile Çin 
arasında akdedilen anla ıma 
ve buna meltuf harita ile 
teıbit ve ta ytn edilmf ıtir. 

"Mançuryanın Japon u 
kerleri tarafından fıtllasın· 

danberl yed ı ıene zarfında 

Japon a skeri ldareai, Sov · 
yet.Japon müna eba ~ıb ı güç 
leıttrmek ve netice ttibarly· 

çük Antant kooıeyt dün ak 
ıam Yuguılavyada Bf!led 
ıehtrJnde t kioct lçtlmaım 

yapmııtır. 

Macarlıtanın Belgrad ıe 

fırı üç hartclye nazırının 

nezdinde uzun müddet kal 
mıı ve İtalyanın Belgrad el· 
çıllil erkanı da Macar el · 
çlılle uzun görüımeler yap 
mııtır. 

Tekirdağda 

Kuşyemi i~racılt ~aslad1. 
Ankara, 22 ( A.A } 

Tektrdaiından ecnebi mem· 
leketlere kutyemi ihracatı 

na baılanmaı ve yeni yıl 
mahsulünden bugQne kadar 
otuz bin çuval ihraç edilmlı . 
tfr . 

l ~ harbe ıebehiyet vermek 
için binblt türlü bozıuncu· 
luk ve tahrik metodlarına 

bat vurmuıtur 31 Temmuz· 
da Sovyet araztılne munta· 
zaman Japon askerlerinin 

girift, Kvantun erkanı har
btyeılnln bu makıadla yap · 
tatlı en .büyük tahriklerden 

(Sonu Qçl\ncO ıayf acla) 

meal huıuıundakl Partı 

te,kl l atına ve Partiye ballı 

kurumlara gönderilen, il 

gılt maltamlara da malümat 

olarak aunulan yazının Uluıda, httabeılol miiteaktp aıaiı

reami davalre de ıumulftae daki beyanname hazırlan 

tıaret eder bir yazı lntiıar 

etmlftir. 

Resmi günlerde resmi de 

valre bayrak çekUmeal kanun 

ve talimatlara tatlnad eder. 

Parti bayrafının nereye 
ve ne zaman çektleceil de 

ötedenberl müttehaz uaul 

Ye talimata tibıdlr . 

Bayrak tahmatnamealnde 

hiç bir deiiıtklık yoktur. 

Ke1flyet tavzih olunur. 

mııtır: 

Hataylılar; 
Hatay çileli günlerini bı 

Urmlf, meıud ve müreffeh 
bir lıtıkbal yoluna alrmtı 

bulunmaktadır Hatay dev 
leli ve Hatay hükumeti ve 
Hataylıların yeaine mümeı 
ılll Hatay mebuıan mecltıl 

yakın ıünler içinde tarihi 
vaztfeatne baılı1acaktar. 

Türkiye hükiimellntn Hata· 
yın latıklilt için yirmi ıene 

deoberl devam eden aıayret ve 

Macar Kral Naibi Dün ı 
Almanyaya V a r d ı .. 

------- ----
Amiral Hortı ile raf ıkatin~e ~ulunan nazırı ar Kiel~a 

Hitler taraf mdan ~arıdan~llır. 
Berltn, 22 (AA.) - Macar 

Kral Naibi Amlra Hortt bu 
ıOn Ktele gelmlı ve iıtaa 

yooda Hltlu tarafından kar
ıılanmııtır . 

Macar zimamdarları aratın. 
da yapılan görüımelerde btl
ha11a iki memleket ara110· 
daki lkttıadi mübadeleler 
mevzuubahı olacaktır. 

Bu veıtle de Franaa cum· 
hurtyeU hükumetine ve onun 
buradaki müme11tllne arzı 
ıükran etmeyi Yaztf e biliriz. 

Hatay ve Hataylılar için 
bu meıud vaalyeU Hatayın tı· 
ttklil va tnkııafının büyük 
hi.mlıl olan Türkl1e cum. 
hurtyetl hükumetine ve onun 
Hüyük DeYlet Reııı Ynce 
Atatürk• ıonıua ıOkranları

mızı her zaman olduiu ıı
bt, bu veılle ile de ıunar ve 
ebedi bajhlkları bir kere 
daha cihana ilin eyleriz. 

Alman 
iktisat nazın eylülde mım

lıkatimiza gelecek. 
Ankara, 22 ( A . .A..) - Bir 

Berltn telırafı Almın lktt· 

ıat nazırının eyl61 içinde 

memleketimizi reamen zl · 

yaret edeceflnl bildirmekte· 

dtr. 

Naip 
man 

ve 
deniz 

Hltler Al-
kuvvetlerini 

teftlt etmııler, müteaklben 
on bin tonluk yeni bir kro 
vezör denize lndlrllmtı ve 
Naibin refikası meraalme ri· 

Avrupa V az i y e t i Ve 
Birleşik Ame ika .. 

yaaet etmlıtlr . 

Budapeıte , 21 (A .A.) -
Macar Kral Nalbl Amiral 
Hortı yanında baıvekll, ha
riciye ve ha· biye nazırları 

olduiu halde dün Alman 
yaya ııumtıttr . 

Berlln, 22 (A . ı\.) - Naip 
Horttnln Almanyayı ziyareti 
Macariıtan ile Almanı·• ara 
ıında yeni itilaflar imza 

edtlmeılnl intaç elmlyecek· 
Ur. Emtn bir menbaelan öğ 
renlldlilne göre Alman ve 

Tuna 

Komisyonu es~i mua~ede
lerin ~ükümlerini lağvetti. 

B ükreı , 22 (A .A.) - lngl 
lız . Franaaz ve Romen dele 
gelerlntn huz.urlle Tuna Avru· 
pa komlıyonuoun salahiyet . 
leri hakkında dün bir anlaı 
ma imza edtlmtıtir . Bu an· 
laıma Romanyamn tam 
hükümranlığı ile artık ka 
bılı tecviz otmıyan eakt 
muahedeler hükümlertnl 
laivetmektedlr. 

<' ••• ff vrupada Birleşik Devletlerin Şahsına 
Ne Kadar Ehemmiyet Verilirse, Yeni Bir 

Felaketi Önlemek İhtimalleri o Kadar 
Kuvvetlenmiş Olur.» 

'· Buıün,llü neslin mukadde
ratı Btrleılk devletler hüku -
met ve milletin omuzlarına 
bütün ağırlığıle çökmekte 

dtr Avrupa ve Aıyanın bir 
çok memleketlerinde ıözler. 

etrafını çevJren iki okyanu· 
ıun hlmayeıf altında bulun 

maaıoa rağmen dünyaya ıı 

kınh veren davaların aktı· 

lerlyle harekete ıelmekten 

rerl durmayan bu büyük ve 
kuvvetli İoııltz topluluğuna 
çevirmtıllr Btrleı ık devlet 
ler heıı üz zamanıyken , ıulh, 
kanun ve hürlyet lebtlde 
bütün tazyıklerlnl yapacak 
mıdırlar, yokıa felaketin vu
kuuna kadar seyirci mi ka· 
lacaktır ? O zaman, muaz
zam ıervetler ve ıonıuz bir 
çalııma pahaaına beyhude 
yere yıkılmıı olanı yeniden 
tnıa etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bu bir mu· 
ammaelır. 

Bu gün 8Jrleılk devletle · 
rlo fizik, manevi veya pıl . 

kolojlk vazt1et1 nedir? Btr 

yandan bu memlekerla an · 
tıkapatallıt kuYvetlerl veya 

zenıln adamlarına kartı bir 
yandan da memleketin pratik 

refahını düıünen ekonomlıt

lerinln endlıelerl ara11nda 

vukua gelen çetin mücadele 
bir nevi muvazeneye var· 

mııtar Milyonerlerle müca
dele etmek, monopolleri 
yıkmak, paraya dayanan lk· 
Udarları diıtplln ve verıl 

altına almak iyi bir slyaıet· 

( Sonu ikinci ıayfada) 

ita/yada 
Irkçılık .. 

Roma , 22 (A.A.) _ ltal· 

yada büt6n Yahudilerin 
ırk prenılbine lıUoaden 

ka1dıoa baıianmııtır. 



SAYFA : 2 

Avrupa Vaziyeti Ve 
Birleşik Amerika. 

(Baı tarafı bfrfncl ıayfada] 
tir . Fakat bunlar muazzam 
bir mukavemet ha11a11na H 

hlptlrler. Mücadele erllyor
lar, mücadele etmekte de 
vam edeceklerdir; bu lhtl· 
lif a bir hal tekli buluouncı· 
ya kadar, refah ayaklar 
ucunda, kapı ardında kala 
cakhr. 

Bununla beraber, Birleıtk 
de•letlerln 81kerl kudretinin 
bütün dünya için bu derece 
ehemmiyet arzettlil hiç bir 
devir görülmemtıttr . Avrupa 
demokra1tlerl, Hrvet kredi 
Ye deniz ticareti busuıuoda . 
diktatörlük devletlerine na · 
aaran hakiki bir üıtünlüie 
aahlpttrler; fakat kuvvetleri 
ve enerjileri, Btrletlk dev · 
letlerln refah veya feliketl · 
ne 1tm ııkı baflıd1r. Amert
kada lıler yolunda gittikçe 
Avrupanın hür mllletlerlnde 
en ıailam •e ııhbatlt ele 
manlar yanı baılarında yeni 
bir kuvvetin vücudunu müd · 
rllıtlr. lıler bozuldu mu ka -
nuna hürmet eden, ıulba ve 
medeniyete bağlı bulunan 
mtlletlerl mOlcUatlandarması 
llzım gelen bu aynı kuvet 
elemanlarının teıktl ettllf 
yGz binlerce kanaldan o 
milletler Zflyıflıyacaktır . Bir 
leılk devletlerde ekonomik 
ve mali kargaıalık bütün 
kardeı milletlerin manevlya · 
tanı kırmakla kalmaz, ya 
ırk klnlerlnl tadll edecek 
vaziyette olan yahut da U
ranlye karıı mukavemet va -
ııtaları arzeden kuvvetleri 
bakımından zaafa ufrar. 

Blrleıtk devletlerin dünya 
devletlerine yapablleceklerf 
ilk hizmeti refah içinde bu
lunmak ve iyi ıtlibh olmak 
hr. Çok genlı ölçüde bir 
ıtllhlanma proiramı buıün 
tahakkuk yolundadır . 

Fakat aynı zihniyeti taı'· 
yan milletlere okyanuılar 

atm sirayet eden mali ve 
lktlıadi kuvveti normal se 
vlyeıloln çok •1•ğ111ndadır. 

BlyGk tetebbüılerle hükd· 
met ara11ndakl mQcadele 
hah müıktl bir safhada bu
lunmaktadır. Bu büyük ku· 
vvetler ne derece blrlblrlerl
ne baflı olduklarını anla
mıyor görünmektedirler. 
Cumhurrelıl, netell bir ta· 
vırla ticaret ve flnanı ale
mini kah kızdırmakta, kih 
teıellı etmekte devam ediyor. 
Sofulu üflüyor, ııcağı üf
lüyor fakatd ltlma tazelen. 
mlyer. Styui partiler eko
nomik hayatın bütün 1afha· 
(arını lstlli etmtıtlr. Nevv 
Deal ıdeolojlİI mucibince 
yardım primler ılıteml ıekll 
altında ıarf edilen muazzam 
mebllilar hesap edilirse lıter 
istemez bu proıe(iıe ıürOkle · 
necek ve bundan böyle bü · 
tün kuvvetleriyle mOktesep 
haklarını mOdafaa edecek 
olan bir çok memur ve ya· 
rı memur kateaıorllerl taıav· 
vur edıleblltr. 

lı bunları eıaalı mekanlz 
maaına ıahlp olmadan milli 
ölçüde bir ltılzltie yardım 
pllnı organize ve idare et· 
mek tetebbQıü aynı ntıbet. 

ler dahilinde ıahtelcirhk, 
lhtlliı ve hilelere meydan 
••rmlt olmalıdır. Cumburre · 

lılnln daha yükıek bir içti · 

mai adalet tekit yaratmak 
için sarfetttil uıl rayretler 
iyi idare edllen, senelerce 
müddet sülciit içinde azimle 
ıılemtı ola n servlıler tarafın 
dan t&1hth edilmek ve uğ
lamlaıtırıl mıya ihtiyaç göı
terlr . Bunun ye rine, milli° 
ıervet zararına yeni bir se -
9lm manevraları da lga11 hü 
küm ıürene Btrletlk devlet· 
lerln bfttün dünyada oynı 

yablleceğl role halel gele· 
cektlr. Hür bir milletin kuv 
vetle ıllihlanm&1ından do 
ian ltıbar mali ve ılyaai 
karıııklıklar tarafından im 
ha edilecektir. Fakat biz bu· 
nun böyle olmıyacaimı ümit 
etmeltylz. 

lngllız - Amerikan ticaret 
anlaımuı ticari röneıansa 

yapacıiı hizmet ve İngiliz 
dllJnl konuıan a lemde bugün 
mevcut olan hiianüniyet ba 
kımıodan hakiki bir kıyme 
U hal~dır . 

Yakın bir istikbalde tat 
mln edici bir hal ıeldlne 
varmak ihtimalleri mevcut
tur Fakat borçlar meıeleıi 

yeni bir aüçl(ik karıı11nda 

kalmııtır. Btrleıik devletler · 
de lnflradçı kuvvetler, taah
hütlerini yerine getlrmemtı 
milletlere yeni krediler açıl· 
maımı meneden Johnıon 

kanunundan İogllterenln lı· 
llına edılmemeılne muhale· 
fet etmektedlrler. Bu unıur 
lar, en ağır ıartların koıul
masını btlyerek bir hal tekit 
bulunma11 itini büsbütün 
aıüçleıtlrmektedtrler. Bugün 
kü ıartlar içinde kongre 
için intihap yapılacağı 11ra
rada bu me.ef enin ortaya 
çıkma11 pek de faydalı o\
mıyacaktar. Bununla beraber 
lngllterede dürüıt ve doıtça 
bir anlaımaya varılmak için 
çok samimi bir arzu var · 
dır 

Amerikan kamoyunun en · 
terouyonal lıler buıuıunda· 
ki lnldtafı çok dikkate de· ı 
jer. •Bır daha ula harbe 
sürüklenmemize müHade et
mlyeceflz., kabilinden ıürül · 

tülü nümaytıler yanında Avru 
pa ve Uzak Şarkta meyda 
l'a çıkan büyük davalara 
kartı gitgide artan bir ali 
ka müıahede edilmektedir. 
Sulh devrinde _Amerikan 
gazetelerinin yabancı haber · 
ler sütununda bu derece cö 
mert davrandıkları ve hal 
kın memleketlerinden bin · 
lerce kilometre mesafede 
vukua gelen meseleler üze · 
rinde malümat almak için 
bu derece tebalQk göller · 
dikleri asla görülmüı değil · 
dır. 

Almanyaya değil, nızl re · 
jımlne karıı bir huıumet 

hl11t, İngtltereden ziyade 
Amertkada barizdir. Bu hlı 

1914 dekinden daha faal ve 
ve daha yaygındır. 

Hükumetin durumu bu 
tamayülün ıevklnl kıracak 

mahiyette dejlldır . Ehem 
mlyetll bakanların nutuklau 
loglltere, Fransa ve lıkan 
dlnavya liberal demokraal 
lerlnln hl11etttklerlnl hararet· 
it ti.birlerle lf ade etmekte -
dır. AmerJkanın eıkl muha
ripleri nazı hareketlal alır 
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SEHİR HABERLERİ -
/ - ··. . I"' : 

Bursa Acar Takımı
ldmanyurdu M açı .. 
İdınanyurd~ Pazar Gü- : 
ııii \raptığ·ı t\la~~l<ı. Bııı·s<t 

T<ıkııııını 2-3 \ 'endi. 
Kuruluıunun yirmlrıcl yı · 

lmıı kutlulıyan ldmanyurdu 
ile davet etti it Buna Acar 
takımı arasındaki maç pazar 
günü yapıldı 

Maçta Spor Rölgesl Baı

kanı Vail B Ethem Aykut 
ıle, General Kemal, fd
manyurdu Baıkanı 8 . Feyzi 
Sözener ve kalabalık halk 
kütleıl bulunuyordu . 

Saat 16 da Acar ve Yurd 
takımları karııık olarak al · 
kıılar arasında atadyuma 
reldtler . Hakem B. Hulkt ıdı. 
Mutad merasimden ıonra 

kaleler seçildi ve Yurdun 
ayaille oyuna baılandı . 

Oyunun daha ikinci dakl 
kasında Muıtafa Yurdun ilk 
aolünü yaptı 

Acar takımının itlek for 
hattının akınları Yurd mO 
daf aasınıo kar1111nda neti
cesiz kalıyordu . 

Yurd takımında iyi bir 
anlaıma ha11l olmuı ve oyun 
Bursa nısıf uhuında cere· 
yan ediyordu. 

20 ncl dakikada Sadinln 
ıo 1dan llerlfyerek verdiği 

Kepsüt 
Panayırı •• 

18 Ağuıtoıta açılan ve 
bet gün devam eden Kep 
ıüt panayırı pazar akıamı 

kapanmııtır. Panayıra bir· 
çok alıcı , ıatıcı gelmlı ve 
lıttf adeli olmuıtur. 

Su11ğırlık panayırı da 25 
ağuıtoıta açalacaktır. 

ve ciddi bir husumetle kar 
ıılamaktadır. 

Amerikan elçilerinin ve 
memurlarının bir çok hükii · 
met merkezlerindeki durum· 
ları, birleşik devlet(erl faal 
bir müdahaleye ıürGklemek 
tehlıkeslni göllermemekle 
beraber, demokrasi idealinin 
ldameslne doğru sarahatle 
tevcih etmektedir. 

Bütün bu vakıalar onlar · 
la alakadar olanlar tarafm· 
dan kaydedilmlye layıktır. 

Avrupa demokraıllerl için, 
&1keri tedbl rlerınl alırken 

blrleılk devletlerin doirudan 
doğruya bir müdahalesini 
hesaba katmak çok manhk· 
sızca bir hareket olur Av· 
rupa diktatörlük hükumetle · 
rllln harpcı kuvvetleri için 
de, Blrleıık devletlerde ka 
moyun hürriyet ve müıama · 
ha ideallerine doiru bu ya
vaı. fakat devamlı temayü 
lünden rafll bulunmak veya 
aldırmamazlıktan gelmek 
daha az manasız olmaz. Av 
rupada bu ıene ve belki bu 
aylar zarfında blrleıtk dev 
letlerln t•hılyetlne ne kadar 
kıymet veriline, yeni bir 
felaketi önlemek lhtlmallerl 
o kadar kuvvetlenmlı olur. 

YAZAN: Vlnılon Çörçll 

1 

pa11 Celal güzel bir baı 
vuruıu He gole tahvil etti . • 

Bu ikinci golden ıonra 
Acar takımı daha ıerl hare · 
ket etmeğe baı1adı: 
Oyuncular didiniyor, gol j 
çıkarmak için uğraııyorlardı, ' 
maçın heycanlı fevkalade 
arttı . 

35 inci dakikada Acar 
sağaçıiı takımıom ilk sayı
ıını yaptı . Az sonra da bt 
rlncl devre Yurd: 2, Acar: 1 
teklinde bitti. · 

ikinci den~de Acar taln 
mıoda baza deiltlklıkler ya· 
pıldı . Oyun daha ziyade 
karıılıklı akın1ar ve mlida
faa ıeklJnde cereyan etti . 

Bu devrede de, Yurdun 
yaptığı bir 1ayıya mukabil 
Acar da haftayımın ıonlarına 
doğru bir gol daha yaparak 
maç 2 3 Yurdun galtblyeU 
ile sona erdt. 

Maç için ıehrlmlze gelen 
Acar takımı Yurd tarafından 
Şehir I< ulübünde verilen ye
mekten sonra dün gece geç 
vakit Buruya hareket et 

• mlılerdJr. 

Sanatlar Oku
lu imtihanı Dün 

· Yapıldı. 
Bölge sanatlar okulu ile 

lnıaat uıta okuluna bu yıl 

vilayetimizden alınacak tlko · 

kul mezunları aruında dün 

Gazi okulunda mü1abaka 
imtihanı yapılmııtır. 

Türkçe, heıap, hendese, 
resim derslerinden yapılan 

imtihana ilkokul mezunları 

ile bu derece ve bundan 

yüksek tahıll görmüıler gir
mittir . 

lmtıhan evraka tedkık 

edıldlkten sonra netice ka · 
zananlara blldlrtlecektir . 

Lisede Talebe 
Kaydına Baş

landı. 
Lı1ede dünden itibaren 

938 · 939 den yılı için ta le· 
be baydına baılanmııtır. 

Kayıd, 20 eylule kadar bir 

ay devam edecektir. 

Bıça~la eıe taarruz eden 
~ir ser~oş. 

Kayabey mahallesinden 

Şükrü oğlu Cevdetın ıerhoı 

olarak Abdullah karısı Şazi 

ye adında bir kadınla. terzi 

lımatlln evlerine bıçakla ta 

arruz ettlil ıtkiıyet olundu 
fundan ıuçlu yakalanmıthr. 

Talebe 
Toplantısı •. 

Haber aldığımıza göre ge· 
çen yıl lıtanbulda teıekkül 
eden Balıkeılr Talebe Kuru
mu Halkevlnde bir toplantı 

tertip etmtıttr. 

Balıkeılrde bulunan Ankara 
ve lıhınbu1 yüluek mekttp· 
üniveulte talebelerlnln ve 
ta lebe velilerinin iıtlrak ede · 
ceğl bu toplantıda Kurumun 
ortaya attığı bazı mühim 
meseleler konuıulacakbr. 

Toplanhya, Kurumun ıler 
de tabii aza11 olacak o1an ltse 
ıon 11nıf talebeleri de davet 
edılmtıllr . 

J. urum baılıranlıiından al 
dığımız bir tezkerede, adreı· 
lerl blllnm~dlğl için ht pıt ne 
ayrı ayrı davetiye gönde · 
rllemfyen talebe velılerlnln de 
25 8-938 perıembe gunu 

. akıamı saat 21 de Halkevln · 
de bulunmaları rica edil· 
mektedlr. 

Başvekilimiz 
Şehrimizi 
Şereflendirdi. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 
lımtze verllmııttr . 

Kıymetlı Baıveklltmlz ıe· 
hrimlzden hareket etmezden 
evvel: 

- Bir arzunu-ı var mı? 
Diye Valimize ıormuılar, va-

limiz tarafından da ıehrimlz 
l iseılntn bu sene fazla talebe· 

ıi olacağı, bu yüzden bir pav
yona thttyaç görüldüfü ve 

70 80 bin liralık bir vardım· 
da bulunulma11 kendilerin· 
den rica edtlmlt ve Bape· 
kiltmlz de gülümıiyerek 

Pekala. gidince bu 
itle meıgul olaca~ım Vadin 
de bulunmutlardır. 

Sayın Baıvektllmiz huıuıi 

trenle 1aat 8,35 de ıehrl · 
mtzden ayrılmıılar ve htu 
yonda büyük tezahürat la 
uğurlanmıılardır. 

Baıvektllmtz Bandırma yo 
lıle l.tanbula gltm • ılerd i r , 
oradan da ıark vllayetlertoe 
hareket edeceklerdir. 

Su11ğırlık, 22 (ltuıuıi) - iz 
mir eeklzlncl entern&1yonal 
Fuarını açmak üzere lzmlre 
giden Baıvekıltm lz 8. Celil 
Bayar.pazar günü akıamı 1aat 
21,45 de buraya muvualat 
buyurmutlar ve daha eün 
düzden lıtasyonda top1anan 
büJük bir halk kütleıl tara 
fıodan ıevlnç ve cotaunluk 
içersin de karıılaomıılardır . 

Baıvekılımlz ıalonlarından 

lnere1' halkm hatırını sor
muılar, mahsul hakkında 
izahat almıtlar ve bir nıüd. 
det sonra Bandırmaya hare 
ket etmlılerdlr. 

Bandırmadan aldığımız 

habere göre, Batveklllmlz 
pazar gGnü aktam Hal 
23,30 da Bırndırmayı ıeref
lendtrmtıler ve karıılanmıı 
lardır . 

Geceyi yatta geçiren Baı 
veklllmlz dün 1abah ıaat 
7 10 da lıtanbula har.eket 
etmfıle;dlr. 

Doktor Kamil 
Haydarpaşaya 

tayin edildi. 
Evvelce ıehrimlz Menr 

le ket Hastahaneılode ku · 
lak, boiaz, bur•n mtlte· 
ha 111lıf ında ve ıehrlmlı 
kurumlarında çalııan Dok-
tor Kamil Seılf oilu bir müd 
det evvel Heybeli ıanator· 

yomuna tayin edtlmlıtı. 
Haber aldığımıza g6re1 

·B. Kamil Seılloğlu Hay· 

darpafa numüne bastah• · 
nesi kulak, boiaz, burun mii 
tehaunlığına tayin edilmlıtfr. 

Doktor 8. ltamll Seılfoflu 
önümüzdeki pazar ıünü ıth 
rlmlze gelecektir. 

Ağır cezı ızahğı 
Haymana hlktmlıtınd~ll 

terfian ıehrlmfz afır Cf'~• 

azalılma tayin edilen B. Veh• 
bl Tetik dün gelmfıtfr. 

Mo~~eiu111uml muavinliği 
Trabzon m\\ddelumu.,,l 

muavlnllflnden naklen ı~h· 
rimlz müddeiumumi mu"· 
vlnltilne te yln edilen B Şa· 
hin Şahtnler gelmlı ve va· 
zlfestoe haılamııhr· 

Atatürk par~mda ~u ı~sım 
yapılacak aösterilır. 
Bu akıam Atatürk par· 

kında Yurdlu gençler tar•· 
fından, Yurdun yirminci yıl· 
dönümü gardenpartlılode ya· 
pılan ıpor gösterileri tekrar 
edilecektir. 

Sporcular için tekrar edl 
len bu göıterlde orta oyuoıı 
ve premlt hareketleri yapı· 
lacaktır. 

Mutlu bir evlenme 
Gazi Terbiye Enıtttüsil Re· 

ılm - İt ıubeıınden meıuo 
öğretmen B Hılml Tutkalll 
ile, Allıuiirl okulu öfretmen· 
!erinden Bayan Naciye Sol· 
mazın evlenme töreni diiD 
akıam Halkevlnde iki tara· 
f ın yakın1arı ar&11nda • kut· 
lanmııtır . 

Gençleri tebrik eder, ı•· 
adetler dıleriz. 
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ÔGLE NEŞRİ YA Ti: 
12. 30: . Plakla Türk oıu 

ıtklı•. 12 50: Havadlı 13.05: 
Plakla Türk muılklıl 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18 30: Hafıf müzik: Te· 

pebaıı Belediye babçeılndeıt 
aaklen 19. 15: Konferanı: 
Fatih Halkevl namına - Na· 
il Moran - ( Muhtelif mll" 
letlerde ıpor ). 19. 55: Bor• 
.sa haberleri. 20: Saat ay•• 
rı Grenvlç r&1athaneılndeD 
naklen Suzan ve arkadaı· 
lan tarafından Türk muıl· 
ktıl ve halk ıarkıları . 20· 
4o: Hava raporu 20. 43: 
Ômer Rıza Doirul tarafıo 
dan Arapça ıöylev. 21: Sa' 
at ayarı . Orkeıtra. 21. 30: 
Settar Körmükcü ve ark•· 
lan tarafından Tark muti' 
klıl ve balk ıarkıları . 22. 
1 O Opera ve operet parça 
ları ( Pllk ) 22 . 50: Soo 
haberler ve erteal ıün\İP 
prolramı 23: Saat a1arı. 
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Japon T ahrik3 tının 
Hariçteki -Akisleri .. 

~·······················~ 

i Bah~esir T aleba Kurumu i 
i Baskanhütndan: i • • • Kuruma ald bl'lzı meae· • • • 
: leleri görüımek üzere An : 
• 1 • • kara - ıtanbul ünlvenl • 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyouundan: 

Kor merkez birlikleri için 12 ton irmik açık eksilt· 
meye, konmuıtur. lhaleal 3 9 938 cumartesi giinü saat 1 030 
da kor 1atın alma komisyonunda yapılacaktır Evaaf ve 
huıuıi ıartlar komisyonda her ıün ıörüleblltr. lık temi na · 
tı Js7 liradır . Taliplerin muayyen ıün ve ıaatte komla· 
yona müracaatları • 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
biridir. Bu tahrik harekitıoı 
tertip edenler, harbe ateı 
•ermek düıüncesiyle, Sovyet 
arazisine toplariyle birlikte 
lllıuntazam orduyu ıürdü · 
ler 

Moskovadald Japon ıeftrl 
B. Sıgemlhu 4 ajuıtoata 
hariciye komiseri 

0

Lltvinof 1a 
Jıptıiı mülakatta Japon 
hükumetinin. bu hidiıeyl 
nıu.tıhane yollarla hallet
lllıek fıkrlnde bulunduğunu 
beyan etmlıU. Halbuki bu 
beyanattan bir ıüo sonra 
lllıuntazam Japon aslcerlerl 
Sovyet arazisine muhtelif 
Çaplarda ağır topların 
hloıayul altında Sovyet as· 
kerlertne kartı hücuma gl· 
rtıtıler. Btttabl Sovyd as 
kerlerf Japon kıta atana il· 
Zıtn relen mukabelede bu . 
lundular •e kendileri de 
hlukabll hücuma glrtıerek 
Sovyet arazlıinl Japon aa· 
kerlerı baklyeılnden temiz 
ledller. 

ı. Japon Hkerlert hudu· 
dun dtier bir mıntakaaın · 
dha da taarruzda bulunuak 

udud mu haf aza bölüğüne 
hücum ettiler ve bu bö1üğe 
Yardıma relen Sovyet tak· 
Yiye kuvvt tini de mitralyöz 
•t~ıine tuttular ve Sovyet 
toprafında bulunan 588,3 
tepeyi lıgal ettıler. Bu ta · 
•rruz da Sovyet askerleri 
tarafından püskürtüldü ve 
lbezkur tepe Japonlardan 
1•ttrdad edildi 

flütün bu yeni tahrikat, 
J•pon dk eri idaresinin 
llıakHdı en kaba veaallle 

:•le olıa Jeponyayı So~yet 
''U•ya lle harbe ıürüklemek 
0 1dufunu reddedilmez bir 
ıekllde teyld etmektedir. 

J.tpon ukerl f derelerinin 
kurdukları bu gibi tahrikat 
karıt11nda Sovyetler Blrltil 
kendt bududlarını müdafaa 
için lazım gelen mukabil 
tedbirleri almak m"ecburlye 
ltnde kaldı . FJlvakt Sovyet 
llrazlıi Japon ukerlerloln 
•on bakiyesinden temizlen 
ıntı bulunmaktadır. Lakin 
Japon Hkerlerlnfn So•yet 
•raziılne taarruzu tekrarla 
ltııyacaklarma teminat ne 
rede? 

"Bunun için, eğer Japon 
hGkumetl hakikaten, Japon 
•ef iri Slgemlllunun 4 ağuı 
toıta beyan ettiği veçhlle , 
w muslihane ftktrler,, beıli 
Yorsa, Sovyet araztıfne ta 
arrun tekerrür etmlyeceğlne 
tam ve ıarlh teminat ver 
meta ve bu gibi tahrıkatla 
lbÜleaddıd kereler Japon· 
Jayı komıularlyle harbe 
•evk eden askeri it adamla 
rını artık ele almalıdır . 

Bıztm topraklaramızda 
So•yet askerlerine kartı Ja· 
Pon ukeri it adamlarınan 
baıladıiı askeri harekat ne· 
tice.inde her iki taraf tan 
aten kurbanlano meıu1 1yetl 
Jıpon h6kümetfne düımek 
tt1dlr . 

wsovyetler Birliği harp et· 
inek lıtemedl ve illemlyor . 
Bllllcfs umumi ıulhün mu 
hafaza ve takvlyeatne çahıtı 
"e çalaımaktadır . Bunun 
böyle olduiu Lttvinofun Ja· 
l>on ıeflrlyle 7 ağuıtoıta vu 
"u bulan müllkatında yap 
tıiı rezümeden ıarlh bir ıu · 
'•tte anlaıılmaktadır. 

"Şüphe yok ki, Japonya 
nm halk kütleılyle idareci 
mebaf ilin memlt'.ketlerlnln 
harici ve dahili vaziyetini 
ayık olarak takdir eden ele
ma:ılan da Sovyetler Bırllği 
ile harbetmekte menfaatdar 
değlldırlcr . Her halde Japon 
askerleri de bunu pek ala 
bilmektedirler. Lakin Japon. 
yayı her ne bahuıoa olur· 
aıı olsun So~ yetler Blrllğı 
ile barbe ıürOklemek için 
a nntürlıtler tahrik hareket· 
lerlnde daha ileri ıttmekte-
dır 

Sovyet hükumetinin tut 
tufu pozlıyon Sovyet Rus 
ya milletlerinin tam bir mü 
zaheretlnl görmektedir. Ja · 
pon tabrlkihnın ecnebi 
matbuattakt aktalerl de 
gösteriyor lcı, Sovyet hüku 
metinin tuttuiu pozlıyon dl 
ğer bfitün memleketlerin 
hem halk lcütleıt, hem de 
sulhsever mehaftlt tarafın· 

dan tanlp edilmektedir. 
Çnnkü Sovyetler Birltğlntn 

harbe ıuaıyan Japon asker · 
lerlne tndtrdlğl kati darbe 
ve b6tün Sovyet hallnnın 
unılmaz inancı umumi ıulh 
menafllne ve itine hizmet 
etmektedir.,, 

Yine aynı nüıhada , Ja· 
pon sefirinin 7 ağuıtoıta 

Sovyet hariciye komfıerl 
Lllvlnofu tekrar ziyaretinde 
aralarında teati olunan ıöz 
ler aynen dercedılmtıtir . 

Pravda ve lzveııtla gaze 
telerlnln yine 8 ağuatos ta· 
rlhh nüıhalarında "J"pon 
tahrllcitanın hariçteki aklı 

lerl" bıı1ığı altında ıOtun· 
laranda ıu haber netredll · 

mittir: 
"Türkiye: Reımi ( Uluı) 

gazetesi Japon tahrikihna 
hanedtlen bir makale neı· 
retmekte ve bu makalede 
Japon pozlıyonunun teca · 
vOzkir karekterl, Sovydler 
Btrllğlnln haklı olduğu bak· 
kında bahsedilmekte ve maka 
le ıu ıuretle hitama ermek· 
tedlr. 

"5ovyetler Birliğinin , top 
raklarana yapılan bu taar 
ruza daha sert cevap verme
mesi ancak Sovyet hükü· 
metinin herkeace malüm 
olan barıı alya1dlnf gütme · 
ıtndendlr. Lakin Japonya ıu · 
nu bilmelidir ki, Sovyetleı 
Bİrllfl barıı için ~alıımakla 
beraber topraklarını her 
hangi bir tecavfize kartı mü 

1 dafaaya da hazardır ,, 
Türkiye matbuatı, Uzak 1 

Şarktaki vaziyeti büyük bir 1 

• • • te ve yQkaek mekteplerin· • • • : de okuyan talebe ile, bu : 
1 ıene ltaeden mezun ve 11 : 4 - ı - 276 

navları geçlrmlıttr . Sovyet 
ler Bırlığt barıı itine aada 
katini f ına t düıtülıçe lıbat 

etmlt ve ıeçlmılz Japon 
komıuıuoun tahrlkitına kar · 

• • • ıe ıoo ıınıfına geçmlt o\an • . . -------------------------------------------------: arkadaıların 25·8 938 per : 
ft bir çok kereler sabır ıöı 
termlrtır. Rıttabt bu sabır 
ıona erebilir ,, 

w Haber" gazetesi de böy 
le yazmaktadar: w Bir ayafl 

: ıembe günü eaat 21 de : • • ı : Halkevlnde yapılacak top· : 
: lanhya gelmeleri rica olu· : 
: nur . : 
• • ~ ...................... -

le Ç•nde batıp kalan Japon r•••••••••••••••••••••• .. 
ya dlfer ayağinı Sovyetler : TÜRKDILI : 

Btrllilntn harp maklneıl teker· : P d b k h : 
• azarteıln en •t a er • 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

2 8 938 Tarihinde kapalı zarfla thaleıl mukarrer olan 
kor merkez blrltklerlnln 20 ton aadeyağına teklıf edilen 
flat paha h aörüldü§ünden lhaleal açık olarak 25 8-938 
pertembe aünü ıaat 10 da yapılacaktır. 

ilk teminata 1500 lıradır. Taltplertn muayyen gün ve 
saatte Balıkeılr kor ıatın alma komisyonuna müracaatla · 

leilne kaphracak oluna ne : ıün çıkar. Styaıal gazete •• : 
ticenin ne olacağını göz ön· • il • rı. ! Yı ığı: 800 Kuruı : 4 - ı - 271 
üne ıetlrmek güç blrıey : Altı Aylıfı:400 : 
değtldtr . Soıyal ve ekono : Sayııı: 3 • :ı-----------·------------------------
mlk buhran aeçlrmekte ol · : Günü ıeçmlı ıayıl:r 25 : Balıkesir Aske Ti Sa tın Alma 
an Japonya, hiç tüpheslz : kuruıtur. : 
harbi kaybeder." ! ADRES: : • 

Pravda gazetesinin yine i BALIKESiR TORKDILl i 
Komisyonundan: 

aynı tarihli nüıbasının "ha· L ~ .......................... 
1 8 938 Tarıhlnde kepah zufla theleal ilin edilen •e 

keıtf bedeli 29. t65 lira 23 kuruıtan ibaret olan Balıkesir 
de Çayırh'ıardakl graj bi nasının tnıaeınm ikmaline talip 
çtkmadığmdan ıhaleal açık olarak 26 · 8 938 cuma günü 
ıaat 10 da yapılacaktır Muvakkat teminatı 2187 lira 40 
kuruıtur . P lan, fenoi ıartname ve birinci keılf llltlktfr. 
Taltplerln muayyen ıün ve uatte Bahkeılr kor 1ahn alma 

rlci küçük haberler" ıütu · toıta lzrntrde açılacak olan 
nunda ıöyle bir haber fntl· beynelmilel 1er2ıdekt Sov
tar etmittlr: yet pavyonu hakkında et· 

"Türk gezetelerf, 20 ağuı· raflı malumat vermtılerdlr.,. 

Biğadıç Belediye 
Riyasetinden: 

Bığadıç nahlyeılnin tahminen 40 hektar meıldın 20, bek 
tar gayri menkul kıamının halihazır harltaaınm almma11 
19 · 8 · 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
ekılltmeye konulmuıtur. Me1kiio kısmın hektarı 25 lira, 
gayri meakiin lcıamın 13 lira olmak üzere muhammen be
deli l 260 liradır. Ekıtltme 9 9 938 tarihine te.adüf eden 
cuma günü 1aat 16 da Blğadıç belediyesinde yapılacaklar . 
lateklılerln 94 lira 50 kurut muvakkat teminat vermeıl ve 
2490 numarah kanunun tayin ettiği veaatkle Nafıa Veki 
letlnden almmıı bu ılbl münakasaya ıtren ve mütaahhı tlik 
v~ııkaaınm ibrazı ıarttır. 
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Balıkesir Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Bandırma Liman dalretl ikmali lnıaata açık ek 

konulmuıtur . ılltmeye 

2 lıın bedeli ketfl 1500 
- Bu ite adt evrak : 3 

A 
B 

•eli, 

Projeler. 
Fıat bodroıu, meıaha 

liradır. 

cetveli, ketlf hvla11 ced 

C Fenni ve huıuıi ıartname, 
D Nafia yapı tılerl fenni ve umumi ıartname . 
E Bayındırl.k itleri eenel tartoameat. 
Olup lstlytnler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Mn 

dürlüğünde görebilirler . 
4 - Eksiltme 8 eylül 938 penembe günü Hat on beı

te Bandırma hükumet konaiında kaymakamlık oda11nda 
kurulu Nafıa komiıyonu huzurunda yapılacaktır. 

5 - fıteklılerln bu tıe ald 112 lira 50 kuruıluk mu 
vakkat teminatı Bandırma mal sandığına yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mek 
tubu ile 1938 yılı tçtn muhteber ve bu ite glrmeğe aali 
hlyet veren Nafıa Vekaletinden alınmıo müteahhitlik veıl
ka11 veya ıhaleden 8 gün evvel Balıkesir Nafıa Müdürlü 

komisyonuna müracaatlan. 
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1 Erdek Eksiltme Ve ihale 
Komisyonundan: 

1 - Erdek büı umet bınaaınıo tamiri 9 · 8 - 938 
tarihinden itibaren oo beı gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Eluiltmenfn ihalesi 24 8 · 938 tarihinde ve 
saat 15 de mal dalreetnde toplu bulunan komisyonca icra 

kılınacaktır. 

3 - Keılf bedeli (750) liradır 
4 - Teminata muvaickate keılf bedeli üzerinden yüz · 

de 7.5 ve kati teminat bedeli de ihale bedelinin )üzde 
15 dtr. 

5 - l.ıekliler kaza mal müdürlüğünde bulunan tart· 
namesini ve ketlf raporunu her zaman görebilirler. 

6 - lsteklılerln ehliyeti fenniye ve teraltl kanunlye
yl ve aranılan evaafı haiz bulunduklarına dair vuikala· 
rlle beraber ihale günü Erdek eksiltme ve ıhale komll· 
yoouna müracaat etmeleri ilin olunur. 
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Balıkesir inhisarlar 
Baş miidürlüğ'iJnden: 

Gönen fnhlaarlarına ald yaprak tütün anbarının mevcut 
proje ve ıartoameat mucibince ve {634) lıra t90) kurut 
muhammen keıtf bedeliyle yaptmlacak tamiri 15 8 938 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ekılltmeye konulmut· 
tur . 

l.teklılerln 29 8 938 tarihine müudıf pazartf'ıl günü 
aaat 15 ıe kadar Balıkeıfr - Handırma Gönen lohlıarlarana 
müracaatları. 4 - 1 - 281 

1 ~ 
Devlet Demiryolları Uçüncü dikkatle takip etmektedir. 

"Tan,. gazetesinin baıQJaka-
leılnde, bu entereain Türkl 
ye halk lcütlesloln barııın 

ğünden bu it için alınmıı müteahhıtlık veılkaaını ve tlca. 
' ret odası vesikalarını hi.mll olarak ekıtltme komlıyonuna 

işletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vaıfı 

aıağıda yazılı balut, talip zuhur etmediğinden dolayı 5 g_ 
938 pazartesi güoü ıaat 15 de yeniden kapalı zarf uıulü 
ile Balıkeılrde 3 ncü tı\etme binasında elulltmeye konmuı 
tur. 

taksim kabul etmezllğl ve 
aarbi Asyada sevkülceyti 
mühim yolları elinde bulun · 
duran Türklyenln ıarki As · 
yadaki hadlıelere bigane 
kalamıyacaiı hakkmdakl de 
rln duygularından tlerl gel · 
dlil izah edılmektedlr . 

Makalenin muharriri . Ja · 
pon istllicılarJDa kartı kah· 
ramanca güreıen Çın mtlJe 
tine derin sempatisini izhar 
etmektedir. Gazete törle 
yazmaktadır: " Ordularanın 
Çinin nlha yelllz fnaan deni 
zlne batmuından hoınut bu 
lunmıyan Japonya, timdi de 
Sovyetler Bırllğlne atılmııtır 
Sulhaever Sovyetler Bırltil 
ılmdlye kadar en tedld 11· 

müracaatlara tlio olunur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

ilk ketfl 48 145 lira 18 kuruıtan ibaret olan Ba1ıkealrfn 
Çayarhlıar mevkllnde yeptmlacak iki adet top hangarı 

ıle bet adet cephanelik kapala zarfla eluıltmeye konmuı 
tur ilk teminatı 4158 liradır. 

lhaleıl 8 9 9J8 perıembe gftnü aaat 16 da Bahkealrde 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Bu ite ald plin 
ıartname ve birinci keıtf tle tediye ıartları Bahkeslr kor 
satın alma komiıyontle Ankara ve lıtanbul levazım imlr· 
lıklertnde görülebilir. Taltplerln muayyen günd_. ihalede• 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını kanunun ikin· 
el ve üçüncü maddelerindeki vesikalarla blrlıkte ve vana 
ehliyet ve iktidar veaikalar1n• da beraber komlayona ver · · 
melerl 4- J -285 

Bu ite girmek lıttyenlerln 930 lira muvakkak teminat 
vermeleri ve 2490 numaralı kanunun tayiD ettiği veılka-
1arı ve resmi gazetenin 1 7 937 gün ve 3645 numarala 
nüıh•aında lntltar etmlt olan talimatname dalreılnde alın · 
mıı vesika ve teklif mektuplarını aynı g6n ıaat J 4 de ka· 
dar komlıyon re is\tğloe vermelt'rl lazımdır. 

Şartnameler Balıkeılrde 3 ncü ltletme müdürlGğünde 

ve Manlea istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balaatın bu· Kılomet · M e t re Muhammen 
lunduğu yer: rest: Ctnıl: mllııibı: bedeli: 

Menemen - Ma 4 J- 50 1 opla- 10000 12.400 lira 
ntıa lıtuyonla · 
rı araaanda 

ma kır· 
ma 

4- J-277 



TORGILI 13 AtUSTOS 1931 

~!!!!!!!~ıı1t!!&!i!mtıımı~ı~t~m!!!!ıı!!!l!!~ı1mıııııııı!1!~~w~ıııooıı@ı~ııı!!ıııı~~J!1!m11Bmı!!!rJ~~~ıı~ıı~ıı@~~~'~ııı!11~ı~ı~ı11~~ııııııı~ı~ırı!~~~~'~''~''~''w!~~~!!~!!!''• -~~t~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
:! KA RI UZKUR !

11 

I~ K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı • 

~ ~ 
~ X apita/: 100,000,000 Türk Lirası ~ 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ,-= Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 

~ ~:==· 
=== ANAFARTALAR CADDESİNDEKİ =~ 

~ Her türlü zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu· .,. 
JIJ amderl büyük ıubeler inde kıralı&& kasalar. 'f1/l 
JIJ. İhbauız ta1arruf ve kumbara hesaplarında ikra· = ~ t-

• KADRi UZKUR ~ = mlyeler. -,. 

~i JJI 
-~ K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ;li = lkramlyt: Mlktarl: ikramiyenin ili/an: = 

C Eski HükıJmet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Balık· i 
4 hanı altmdaki büyük beton mağazaya naklfdilmiştir. . ~i 
~ flradığınız her çeşit 1<1rtaswe levazımını en ucuz ve en ıyi şek ilde (Kadri Uz- ~§ 

Jlil ADEDİ LİRA LİRA .,. 
.. l 1000 1000 .,. 
JIJ. 1 500 500 .,. 
.. 1 250 250 .,. 
~ ıo ıoo ıooo e 
• 25 • 50 1250 (P" 

~ ~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. -= 
11ııiiiıiiiiiiiillmı~ıııı11iıijiiiiiiiiiiimwıii~inıw: iiiir~1rıiııiiiiiiiilmijiiiiiiiiiiii~iiiıijifililliiıiiiiiiiiiiiı~iiı~ii~~ı~ ,iiiiiii~iii8i~ii~~ııııiiiiiıiiiiiij~mfii:wı~~ınıijiiiifüiiiiiiiiiiiijii~~ınııa 

~ .,. 
~ 30 40 1200 ~ 
~ ~ 20 ~o ~ 

IMI!lt•:J ••lf'61!1! •••••••••••••Si! = Memleket Haslallanesl Cildiye, Zülzrevlye ve Beu - 1 
• Seliytrirlye Şef[: ti • • • - DOK.TOR. - lf 1 EKREM NAFİZ BAVSAN 1 
= Seyahattan flvdet Ederek Hükumet Cad- ; 1 desinde (56) /'lumaralı Hanesinde Hasta- 1 
• /arını K abu/ Ve Tedaviye BaşlamışfJr. 1 
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Balıkeair Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
l - Eluıltmeye konan · ıı: Edlnclk - Bt lkiı yolu kena· 

rında mevcut kmlmıı ·tatı ile makadam ıoıa ve ıetırlle 
cek ham tat tle idi kaldırım lnıaatı olup 25 8-938 tarihi· 
ne ra.tlıyan pertembe günü 1aat 10 da lhaletl yapılmak üze· 
re 15 gQn müddetle açık ekıtltmeye konulmuttur. 

2 - İtin ketlf bedeli 1988 lira 28 kurut. muvakkat 
teminata 149 Ura 12 kuruıtur. 

3 - Bu lıe ald evrak tonlardır: 
A - Keıtf huli.1a11, 
8 - Ôlçü çlzelıest 
C - Ekılltme tartnameıl 

D - Mukavelename örneği. 
lıtıyenler bu evrakı her gün için VılAyet Daimi Eocii. 

meninde veya nafta datreainde görebıltrler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı gün ve ıaalte Bala· 
kesir hüldımet dairesinde Vali.yet Daimi Enc6menl tarafın 
dan yap1lacaktır. 

5 - Bu ite girebilmek için ıartoamealnde yazıldıiı veç· 
hile nafıa müdürlüğünden bu it lçlo ihaleden 3 gün evvel 
1938 yılı için alınmıı yol müteahhitlık vealkuını ve mu 
vakkat temlnahoı malaandığana yatardıfına dair makbuz 
veya ıayanı kabul banka mektubunun ibraz edılmeaı 

meıruttur. 

6 - lıtelırlilerln yukarada yazıla ıartlara uyıun evrak 
•e vesalkle birlikte muayytn gün ve saatte Balıkeıir Vtll· 
yeU Daimi Encümenine müraca•tları ilin olunur. 
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------------------------------8 alık esir Vilayet Daimi 
Encünaeninden: 

1 - Elutltmeye konulan Balıkesir Bandırma yolunun 
86+ s00- 93+6oo net ktlorr.etrelerl aramı da 79CO metre 
ilk tamirata eıulyeıl olup 27 ·eğuıtoı 938 tarlhıne ruth
yan cumarte.i ıünü saat 10 da thaleıl yapılmak üzere 15 
gün müddetle ve kapalı zarf uıu !ıle elultmeye konu!muıtur 

2 Bu tamiratın keıif bedeli J 3.277 Ura 89 kurut ve 
muvakkat temin.ah 996 ltradar. 

3 - Bu tıe ald evrak tunlardır: 
A - Keıtf hulha, fiat bodroıu, metraj cetvellHI ve 

malzeme grafikleri 
B - Huıuli ve fenni ıartnamelerle, elulltme tıutna 

meli 
C - Mukavele örnefl 
lıtıyenler bu evrakı bergün Vılayet Dnfmt Encümen 

kaleminde •eya Nafıa Müdürluğünde görebilirler 
4 - ihale birinci maddede yaz1la gün ve saatte 8alı· 

keıirde hükümet dalreılode Vıliyet Daimi Encümeni tara · 
fından yapılacaktır . 

5 ·- İıtelılllerln Nafia VekaleUnden 1938 yılı için alın· 
mıı ve bu tıe ılrmek ıallh l yetlnl veren müteahhıtltk ve 
_11 ı ka11 ve 1 O 000 l i ral ık tı yaptığına dair vulkanın Nafta 
Müdürlüğü tarafından taadıklt ıuretf ve muvakkat temlna · 
tanı malıaodığıoa yatırdığına dair makbuz veya 9ayao1 ka 
bul banka mektuplarını 9240 numara l ı kanunun 3.t in 
el maddesi ahkamına tevfikan zarflanarak ihale aaıtlnden 

Vilayet Makamından: 
1 - Kazalarda ve nahiyelerde açık bulunan ve aali 

maatı on lira olan memuriyetlere müıabaka imtihanı ile 
memur alınacaktır . Aıağıdaki evnfı haiz olanların imtihan 
günü olan 29 8 Y38 pazertut günü ıaat dokuza 
kadar valiyet makamına hır ddekçe He müracaat etmele· 
rl lazımdır . 

2 - Memur olmak için de aıağıdakl eV1afı haiz olmak 
ıarthr : 

A - TQrk tebaaıodan olmak, 
B - Tamü111bba olmak, sari hastalıklarla malul bu 

lunmamak. 
C - Kötü huylu tanınmak, 
D - 18 Yatını ikmal etmlt olmak, 
E - Laakal ortamektep mezunu olmak veya bu de

rece huıuıl tahııl ıördüiünü 1 bir veılkı. ile lıbat etmek 
(Llıe mezunları tercih edilir.) 

F - Aıkerllfiol yapmıt olmak ( Klft gelmedlil tak · 
dlrde askerlik yapmayanlar da lmUhane girebilir.) 

Hıdroelıktnk Tesisatı Eksıltmeıi 
Suaığırlık Belediye 

Riyçısetinden: 
Nafıa Vekaleti tarafından muaaddak elektrik projeal 

muclbloce kasabamızın hidroelektrik te1iıatı 10.779 lira 60 
kurut bedeli ketlflt lntaat ve l 040 lira bedeli kettfll ağaç 
direk ylrmııec ıün müddetle ve pazarhkla 33 401 .50 lira 
bedelt ketlfll makine ve elektrik teçhizata ve malzemeyi 
ve bunlarm montajmdan ibaret elektrik tesisatı kık bet 
gün müddetle ve kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 

1 - lnıaat ve ağaç direkleclo ıhale1ı 24 8 938 çar · 
ıamba ıilnü ıaat 15 de ve elektrık teafaatının ahaleal de 
l 9 g38 pazarte1I ıünü aaat l5 de Su11ğirhk beledtyeıt 
daimi encümenince yapılacaktır. 

2 - Talipler ekııltme kanununda mevcut vesaiki ve 
yii:ade 7.5 nlıbetlnde muvakkat teminat akça11 ve bu ıüne 
kadar bu ııbt ıılerl muvaffaklyetle yaptıklarına dair Nafıa 
Vekiletlnlo müteahhitlik vuıkaaını hamilen ihale 11ünü 
beledly" encümenine müracaat etmelidirler. 

3 - Projeler, ekılltme ıartnameal ve mukavelename 
Su11ğtrlık belediyealnden ve latanbul~a Galatada Selinlk 
Bankaıı hanında dördllncü katta Müheodlı B. llasan Halet 
Iııkpınardan bedeli mukabiltode ahnabılır 
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Balıkesir Belediye 

... , 1U8 6UOO fP" 

1IJ Bu ikramiyeler bcr üç oydu bir olmak üzen se· = 
~ nede dört d<f a bu miktar ıı::erinden kllra ilt dağıfl- .,. 
>' lacakLır . ilk keşide 1 Eyliıl 938 dedir. ~ 

~ < •••••••••••••••••••••••••• 
'#~~~~~~~~~~~~~ 

1 Okumadan Geçme- I 
1 yiniz Mühimdir . 1 

~ 
'-~--~~~--~----~---1 <EMİL l\llAROT) Mar-1 

~ kalı Buğd<ıy t;atkaları. 

1 
1 

ı l 
1 
~ 

Harman zamanı gelmlı olduğundan her rençberl, 
köylüyü, değirmenciyi ve zahlreclyt dütürıdüren tı , 

bir bujday çalka makınuı almaktır. Fakat İstanbul· 
dan ambalajla almak, ·makinenin ne olduğunu btlme· 11 
mektlr. ~ 

Btz, Balıkeılrde ayağanızda murahız ve açık ola· 1 
rak bu meıhur ölen ( EMiL MAROT ) fabrlka11oın '1J 
buğday çalka makinelerini bu ıene de htanbul fıatan . ~ 
dan yuzde ytrmt ve yirmi beı nokunlle ve ehven "1' 
ftatla aatılmaktayız . ~ 

4, 5, 6 Numaralıları , tek •~ iki parçala clnılerl 1 
de mevcuttur ıf 

Mahıulitı 9 kııma ayırır, katiyeo yabancı madde .~ 

Riyasetinden: ~ 
Aıaiıda numaraları ve tahmin bedelleri yazıla zahire it, 

pazarında yeni tnıa edılen belediyeye ald (7) mağaza 1 
icara verllecefioden 20 8 938 tarihinden itibaren ( 15) gün 
müddetle müzayldeye çıkarılmııhr. lhalesl 7 -9 938 çarıam · 

bırakmaz. ~ 

Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda· " 

rlk edeblliulntz. ~ 

ba günü aaat 15 de belediye enc6menlnde yapılacaktır. ·~ 

Taliplerin müzayldeye fttlrak edebilmeleri için kanuni dl 
depoıltolarını belediyeye yatarmalan ve mezkur ıııatte be· I ~-
ledtye encümeninde hazır bulunmalara ilin olunur. ~ 

Tahmini bedeli Jı~ 

Hedell için de ayrıca kolaylık ıö&terillr. ı 

1 
M \KINELERİN Y APTIGI iŞ MlKT ARI: 

No:4 5 6 
Saatle yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

Cinıl 

Mafaza 

Mevkii 
Örücüler 

No 
173 
174 
175 
176 
177 
178 

Lira Kurut • r 
170 00 ~ 1 
17J 00 ~ 1 kilo mahsul culkar. • 

14o oo it !Jhmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeşler .. " .. Turan Cad. 

140 00 ~ 
ı 
40 

00 dl Bcıl ı keılr: Çiviciler Çarşısı ,\o: 12 
t 40 00 ı lJemirciler Çarşısı No: 63 ı 

200 00 ~ ıl 
____________ 4 __ ı_-_2_83_ 1~~~~~~~~ ~~~~~~ 

bir ıaat evvel Vila 0 et Daimi Encüaıeo relılt"lne makbuz j 5 h h B l k ili". b H KARAN I " a lbl ve Baımu arrlrl : a ı ealr ı•l e uıu . 
mukabtlınde vermeıi lazımdır . 

6 - Postada vaki ıeclkmeler kabul edllmeJ! Çıkarım Genel Dırel<törü: FUAT Biı..' AL 
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