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g 30 sos 1922 
~===================================================-
Bu; Parçalanmak, Uçuruma Sürüklenmek istenen Türkiyenin 
Hür Ve ileri Olmak davasını, Süngü Ve Dipçik Kuvvetile Bütün 

Dünyaya Kabul Ettirdiği Tarihtir .. 
Türkiye, bugün en bıiytik 

bayramım k11tluyor. 
1922 Ytlımn 30 Ağusfo · 

sunda Ulu Şefimiz Ataliir 
ktin bnşkumandanlzğznda 
bulunan Türk Ord11srı; dıiş· 

mana son ve- kati darbeyi 
de vurarak biz! isllkldl ve 
Jıü.rriydlmlze kavuşlıırmuş

tu 
30 Af/t1stos 1922: parça· 

lanmcık. uçuruma stlrüklerı· 
md<, bıitcin varltğı yok 
edilmek islenen Tıirkiyenln 

/ıı1r, ileri olmak davaımı 

sıingü ve dipçik kııvvelile bıi- ı <'Ordutar ilk Hede
/ün dunyaya kabııl clilrdif/i f" . Akd . d. il . 
tarihtir. ınız enız ır er1.» 

O i l dl ki 30 A ~ Hllablle işaretini verdiği 
nıın ç n r , gus· - .,, .. k d - d 

' 
1(}'>') l b - .. k r" . 1 glln ı ur unyastn a ytp. os .... ~ ya ntz mıcı 11rı< · l ti d · · yen l r eıılr. de açılımş 

znferlnln dnf/uşımu fılze bulunuyordu 
mlijdellyuı bir tarih değil, Bugün 18 mllqon Türktin 
onunla birllkfr buglin döri hP!/tcnnln. göz ynş/rırı ara 
yammızı saran sayl.'ilt tser sında kutladığı gtinlin ma-
luile bize en yeniyi ve en nnıı da bııdıır 
iyı11 ı getiren f rık/laplarımı Göz böbeğlmlz Atattirkü; 

onun değerli arkadnşlartnı . zw da başlangıcıdır. 

Millelln inanla, saygile, 
sevyile bağlı bultınd!.!ğu 
Ulu Al<llürk; 16 yıl önce: 

• 

Türk Ordusunu saygı ve 
sevglle selcimltyor ve kah· 
raman şehitlerimizi saygı · 
ile anıyoruz . 

Başvekil Istanbulda •• 
I B. CELAL BAYAR, ANKARADAN GEÇER· 
· KEN VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ. 

lıtanbu\ , 29{A A.) - B•ı· 

vekil a. Celil Bayar, berabe

r inde Milli Müdafaa Vekili 

General Kazım Ôzalp olduiu 

halde Elazlgdan lıtanbula 

döomüttür. 

gelenleri hazır bulunmuılar· 
dar . 

Ankara, 29 (Huıuıi) At t •• kt K h Doğu manevralarmdan av· " a ur en a r aman det eden Baıvektl Celal Ba-
yar beraberiode Milli Mü-

Alkıılar arasında trenden 
inen Baıvekil kendisini kar· 
ııhyanların ellerini sıktıktan 
ıonra vekillerle birlikte lı · 
taayonun merastm salonuna 
glrmlt ve 50 dakika vekil· 
lerle rör16mu1tOr. 
· Muhterem Celil Bayar, 

tam eaat 19.50 trenine bal· 
lanan buıuıi vafonla lstan· 
bula hareket etmiı ve lstas · 
yon da toplaaan bii y6k bir orduya Sevgi. Ve SelaA m.. dafaa Vekili General Kazım 

Özalp ve diğer zevat oldu§u 

halde dün saat 19 da An· 

l>oğu Marlevralarl Münasebetile Ata tük Or
lluya Takdir Ve Şükran Hislerini Bildirdi. 

.. 

r 

t Şrınlt Askerlerimi: 
•t b ''ltu 'n ul, 29 ( A ..\ ] - Re· 

~tı, lbhur Atatürk ıle Genel 
~~., lb'y Bııkanı Maraıal 
~d,~ Çakmak arasında aıa 
"ıı:ıtl 1 telgraflar teatt olun 
~tı lıt: 

~blltre'sl Kamil At"türk 
Dolma bahçe 

<• lstanbul 

"·~ 8 938 ıle 
k,n u1m 

karaya ıelmtı, tezahürat ve 

alkıılarla karıılanmııtar . 

tstaa1onda Kamutay Baı· 

kanı Abdülhalik Renda, ıeh · 

. ı ························"' l • T k' ,. • rtmtzde bulunan vekiller, 
ı • Manewralann an tdl. 5 mebuslar, Ankara vali ve 
1 • 

Elazıg, 29 - 27 Aiuı · : belediye rehl, mevki ve me · 
toıta kıtalar istirahat et- : kez kumanda11 larlle emniyet 

ıntıler ve manevra kuman i direktörü, vr.klletler ileri 
danhğında teokid hazırlıiı : =-============ 
ile metgul olunmuıtur : 

• Düo, 28 ağuatolta ıaat : 
: 15 de Halkevl salonunda : 
: bütün generaller, kurmay : 
• : ıubaylar ve üll subaylar : 
: toplanmıılardır. Saat tam : 
:ıs de Maraıal FevziÇakmak• 

~ : Halke vlne gelmff, ordu 
__ __.... ___ ~-·--- : kumandanları, Fahrettln 

Atatürk 

Hariciye Vekilimizi ve İlıl
yan büyük elçisini kabul 

buyurdular. 
Bir Geçilresmirıde 
ordu manevrası çok istifade· 
lı ve değerli safhalarla üç 
gün devam etttrilmlf ve 
26 8 938 günl'i on elli yıl ev
vel )afattığınız 26 8 922 
biıyü nff'r arlfoılnl emirle· 

: Altay. Kazım Özalp, Asam lıtanbul , 29 (A.A.) 
Gündüz, izzettin Çalıılar Atatürk, dün Ankaradan 
ve kolordu kumandanları ı aelen Harıcaye Vekıl t Dok-
tarafından karıılftnmııtır ' 

• tor l'evfık Rüıtü Araıı ka· 
Manevraların tenkidi • 

orada on daklkalak bfr : bul buyurmuılar ve uzun 
• faaıla lle beraber tam 4 : mGddet yanlaranda alıkoy· 

rl altında lrlrak edenlerle 
birlikte ve yüksek ihtlı~ılar C • 

saAl bir çeyrek devam et : muılardır . 
• mittir. 

29 Ağustos lıtlrahat ve 
: lstanbul, 29 (A A. ) 
• • • • • • • • 

ltal· 

la halıı lıyerak saat 18 de : 
bltirildı Bu m~ıut aıüoun • • • 1 • 

mernıim gecesi hazırlığa 

ola cali t1r. Ordu geçldrea 
mi 31 •iuıtoıtadar. 

yanın yent Ankara biıy6k 

elçisi bugün Reisicumhur 
AtatQrke ltimatnameılnl tak 

halk kütlesi tarafından te· 
zabOrat ve alkıılar arasında 
ufurlanmııhr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9\ 

~ 30 AGUSTOS 5 
• • •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-k gri nleri, bıiyıik 

kahrarµ ıılar yaratır Flu 
Jwhra maı n ise . büyük 
milletler d ırur . 

Ytice Tlirk ileti. ftırilıln 
görmediği z:am l>lr 

millttf n. 
olan bir 

30 Ağıı!loı 
güneşi doğdu 

kahraman çıka 

eşsiz kalıramaıı 

kudretin biiliin e§S 
ortaya çıktı . 

Bıilıln diinya bu yu 
varlzğw büyüklüğüne, eş 
llğlne, yüceliğine lnanıyo 
Kdfoat bugiin bu koca Tür 
mfllelinl takdir ediyor. 

bu gr1ne~le. 
~'"fTflmn ·~_..iti- yaıı ve. el· 

Hu sonsuz işlerin, ilerle. 

ustoJ za
tden in· 

Türk 

yişlrı, temeli 30 Ağustos ... ,.L . ..,, .. 

zaferile kazıldı. 
30 Ağustos 1922 ıaf er 

Türk mllletlnin drınyay 
kendi büyüklüğünü, tanı"-.. ""'• 
varlık/an y11ratmas1na 
mel oldu . 

Büyük günler lar/Jıt 
derdir. Fakat .~01-A.martol (Sonu üçüocli s 
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Sınai Müesseselerin Tabi. 
Olacakları Mecburiyetler .. 

İkf saı Milat1, birincıSiRıf Siai müemseluın tibı 
olacakiau mecburiyetler hakkm~a ~ır izahname ntşretti. 

1. -
-
L 

' -- ' r. ~ ~ 

SEHiR HABERLERİ i ; Jl!Y': -::- • .e . _... ~~ .• ~ '~-· . (. . ', '', .. ~ . 

lktlaat Vekaleti, 3537 ı u mek ve bu teılutı miiuade Büyük günde yapllacak 1 

Merasimin Proğ amı .. 
rh i e İd anyurdu 

Müsamere V•· rdi. 
marah k"nuola, sanayii tef· 
vık muafiyet ruhaatnamefılnl 
haiz olan ve olmayan bütOn 
blrtnci 11n1f 11nai m6e11eae 
evaaf 101 haiz veya bu ev!!a 
fı lktıup edecek derecede 
teval edılecck, yeniden ku 
rulacak 11nai müeueıelerin 

tlbi o•acaklara mecburiyet 
lert göıter~n bir izahname 
neırederek alakadarlara eön 

dermtıltr. 
Bu izahnamentn hüküm · 

leri ıunlardır: 
l - Birinci aımf 11nai 

mile11eae evaaf ını haiz mii -
e11eıelerl yeniden kurmak 
llllyenler ( birinci ıanıf ımai 
m(ie11eıe enafı ıudur; ha · 
mal, bekçi, kltlp, muh11lp 
ve m0d6r ıtbı mOatahde · 
mlnlnden maada bılf ul lıtıh
salitta çalııtıralan ve çaht 
tırılacak tıçtlerln gündchk 
adedi ıenede 1500 ve daha 
fazla olmak ve aynı zaman· 
da mecmuu en az 10 bey· 
glri bulan kuvvei muharrıke 

ile ıılemek ) 
2 - Mevcut mOe11eıelerl 

birinci 11nıf aınai müuıeae 

evıafıoı ikUHp edecek ıu 

retle teval etmek lıttyen\er, 

3 - Btr•ncl 11nıf ıma i 
müe11eaelerl 1 her ne o .abette 
oluna olıun, nakletmek lı 

ti yenler, 
4 - Btrloci 11nıf ıınai 

müe11eıelerl bir ıehlrden 

dtjer bir ıehlre nakletmek 
lıtlyen!er, • 

5 - Birinci ıınıf 11net 
müe11eaelcrio imalitanm ne· 
vloi deil1tırn1ek lıtlyeoler. 

Teıll, nakıl, tadil veya 
tenle baılaıınadan evvel İk · 
tlsat Vekiletiodeo müHade 
lıtıhsallne mecbur tutulmuı 

tardır . 

Velev yukardakl madde · 
lerde yazılı teaıı veya tevtt 
ler için dahi olaa makine il· 

hah için müsaade fıt ıhaalJne 

lilzum yoktur. Makine ltha 
li (lthallt hakkındaki umu 
mi hükOmler dahllıcdf') ıer · 

beattlr. Ancak ıerbestçe il · 

hal edilecek makinelerin, 
yukardakl maddelerde yazılı 
teılı veya tevıtler için m6 
e11e1elere celbinde önce lk 
Uaat Vekaletinden tealı ve· 
ya tevıi için müıaade alan· 
ma11 mecburidir Yukarıda 

ki mecburlyetlerl ifa etmi 
yenlerin gümrüklerden ge 
çlrdıklert makine, ilat ve 
hunların yedek ve tecdit par 
çalarının g6mrlik ve buna 
munzam reılmlerl 25 misli 

olarak tahıll edilir. 

Taşvıkl sanayiden istıfada eden 
müesseselsr. 

Bunlardan baıka yukarıda 
( 1 ,2,3 4,5,) de göıterlleo mü 
e11eıelere teıvlkl unıyi ka 
nunundan lıtıf ede eden d !~ 
ğer mOeueıelerln aıağıdakt 

müketlefiyetlerl de tahmil 
edllmlıtlr . 

tarihinden itibaren 3 ıene 
içinde ikmal ederek imali 
ta baılamak (bu mecburlyet
ier ifa edllmezıe verilmlt 
olan müsaade iptal edilir) 

Müessesenin başkasına deni 
II -- Müe11e1ento ahara 

devir veya icarı veya aynı 
ıehır dahilinde de olıa mü 
e11eaenlo bir yerden baıka 
bir yere nakli takdtrlnde 
keyfiyeti alta ay zarfında 
lktııal Vekaletine ihbar ve 
mü11tadenln teptlllnln iıtenll · 
mcıi) müıaadeyl almıt olan 
bir veya birkaç klıiolo yan· 
!arana alıcakları ortaklar 
veya müsaadede lıml yuah 
ıerlklerdeo bazılarının ayrıl
masa halinde thbara l6zum 
yoktur ) Aoootm ıtrket tetkl-
11 halinde ıhbar mecburtdır,) 
(bu mecburiyetler ıfa edd -
mezıe müıaade iptal edtlır.) 

Müauısaıer har taktim seRB· 
slıdı iş cıtult Japacakıar : 

-------- --
Oumlupmarda yapılacak merasime iştirak edece~ heye. 

timiz Mshmstçik. ibi~esine bir çelenk ~oyacak. 
30 Aiuıtoı zaferinin yıl

dönümü ıehrlm izde tezahü
ratla kutlulınacakhr. 

Bugün, aynı zamanda 
Dumlupınarda Mehmetcık 
abldeal ön6nde de bilyilk 

arif Müdürlüjünün tertibine 
göre), ıporcular, difer tc
ıekküller .. 

3 - Meraıdm ıeçlfinl mü 
teaktp General; Oıduevlnde, 

evveli. vilayet erklnı, bele. 
diye ve resmi teıekküller 

meraalm yapılacıktar. mensupları ve müteakiben 
Pazar gOnO, B. Feyzi Sö kararıih ıubeleri, topçu 

zener, B. Ha.an Kaptanoğlu ve nakliye taburları, müeı 
ve 8 Va11f hpartahdan mü ıeaeler, jandarma menıup · 
teıekktl üç kltlhk heyet larınıo sara fle tebriklerini 
Dumlupınara ıltmtılerdlr. kabul edecektir. 

Heyet bu meraalme itli · 4 - Ayna gün aaat 12 de 
rak edecekler ve vilayeti· topçu taburu tarafından trıh · 

mlz adına abideye bir çe ılı edtl~n toplarla Atatürk 
lenk koyacak lardır. parkında 21 atım meraalm 

Şehrimizde yapılacak olan atııı yapalacakhr. 
mer11lmln proğramı ıöyle 5 - Orduevi önünde dai 

te müdür6 tarafından zafer 
dır: 

ı _ PJyade alayı ve ban takı teılı edılecektır Mera 
111 - Her takvım tenetl ıim geçifl için Orduevi önün· 

do, motörlü topçu taburu, 
zarfındaki çalııma vaziyetle· de milnaaip bir tirlbün lle 

nakltye taburunun motörltl 1 rtne dair numüne11oe tevft nutuk ıöylıyecek er fçln ma -
bölüjtı mer11im için yerle - k h dl kan dört oüıha tı celvehot hallinde bir ünü iı ar e i 
rlnl saat 8 45 de almıt ola- b l d b h tanzim ederek ıene olhaye· meal ıe e iye ve ir opıır 
caklardar. Merulm kuman ı.ıı. k d H lk tlnden itibaren ikt ay zar· ur onma11 a a evi 

fanda lktiaat Vekaletine ıöo danı alay kumandanıdır. tarafından temin edilecektir . 
Garnizondaki b6Uin ıu- 6 Z f r ba m n n dermek (Bu mecburiyet ifa - · a e yra 1 1 

ba7lar ve a1keri memurlar ba lan cından ttlbarcn (29 edllmedlil takdlrde mile11e- 1 1 1 

bü1ük ünaforma ile, vi · Ağuıtoı saat J 2) bilumum 
ıeye tebhia t1yapalır. T ebltjat 

liyet erkin ve memurları aakeri binalar gündüz bay 
tartblnden ıttbaren lkl ay 

keodılerıne ayrılan mahalde raklarla, geceleyıo ıtıklarla 
sarfında gene cetveller ve· d ıu-ılenece .. tlr . bulunacaklar ır. a 
rllmezıe mOıaade üç ıene A) Merutme tıtırak ede- 7 - Geceleyin fener ala. 
oe kadar iptal edilir.) 1 k B 
~ cek mektepler, ıpor teıek - yı yapı aca tar. unun için 
Vıkaletten müsaade olmıyı mec· külteri ve halk kcDdılcrı . piyade alayından bir btnba-

bur oımıyan müesseseler. lı ne göıtertlen yerlerde bulu · fi kumando11oda piyade ala-
ya ve nakliye taburundan 

A) Bartncl 1101f ıınal mi· 1 nacaklardar. 
lüzumu kadar müfrezeler 

e11ese evsafında• daba duo 8) Saat 9 da meraılm birleıerek fener alayına it 
evtaftakt sanai müesteaeleıi maballıoe ıehodtkten ıonra tırak eltlrılccek ve toplan. 
yeniden kurmak itttyenler. kıtaat muayene ve tebrak dıktan ıonra aaat 20 30 da 

8) Mevcut müe11eıelerl edilecek, müteakiben genç bar hareketle (P4ıacamti . Mıllı-
blrlncl ıınıf 11nai müe11eıe 1 ıubay larafmdan Uaıkuman· kuvvetler caddeıl lıtaayon . 
evuhnı tkti1ap etmayecek 1 danhk Meydan Muharebeıl Vala konağı . kasaplar ma · 
derecede teni etmek lıtlyen- hakkında bır nutu~ ıöy!e halini - hükumet caddesi 
ler makinelerin müe11eıeye 1 oecekUr. Oıün &)Dl zaman Paıacamlll istikametinde bir 
celbinden 6nce, iktııat Ve · 1 da Tayare bayramı olm11ı tur yapılarak tener alil· 
kalettnden mil11aade tıtıhıa· ,. m~oaıebetlle birinci nutku yına o ıha yet vertlecektlr. 
llne mecbur deiıllerdlr. mu.teakip Bava Kurumun- Bando fener alayının baım · 

Ancak teıvakı ıanayl ka· 1 dan bir zat Tayare bayra · da bulunacaktır . 
nununa ıöre ıkıncı, üçüncü maoın makıat ve ıayeai bak 8 - 30 Ağuatoı geceıi 
ve dö<düncü 11oıf muafıyet kında ve eo nıhayet Ge · ıaat 21 de Orduvinde bir 
ruhıatnameıl aimıt olen 11 - oeral tarafından münaalp balo verilecehttr. 

nutuklar ıöylenecekUr. g G1troizonlarda aüodüz nai mlie11eıelerın yaptıklara • 
2 - Müteakiben meraalm ve gece .ukerlertu eğlenceıl tevalatan muafıyet ruhaatoa 

ıeçıfl aıağıdakl ıara ı!e ya · trın P• oiramlar tertip edile melerl hGkaıilnden btıfade ... 
pılacaktır: cek ve Zafer bayramının 

edebılmeıt ıçln bu teulalln 
ellerıodekl muaf lyet rubaat 

Bando ve alay, motörlü manlsı erlere öğrctılecek 

topçu taburu, nakliye mo· tir 
törlü bölük, m:?ktepler (M.l · - -.... ~ •••-.. 

de lkuaat Vekiıetınde~- Sındırgı Gene· . , 
aaade alınmadıkça beledi · l b • l •., • ı· _J 
yelerce lnıaat ve kuvvei ' er ır ıgı um-
muharrike ruhaatiye•' veri - 1 anyurdu Maçı. 

Bi 
---- -

Bürhaniye Sporcuları Yakında 
Bir Spor Sahasına Kavuşacak· 

Bürhanlye, tHuıusi) - Kı 

aa bir zııµıan evvel ltçebay 
vekili 8. Said KökHlın te
ıebbüıü ile baılanan ıpor 

aaha11 tamamlanmak üzeredir. 
Kendilerine ve ıpora ve· 

rilen ehemmiyeti gözönün · 
de bulunduran Bürhanlye 
ldmanyurdo; Ayvalık, Gö
meç, Karaağaç, Balıkealr ve 
Edremld lakımlerile maç · 
lar yapmıı ve ıpor ku 
löplerloden beklenen faali· 
yeti göıtermlılerdlr. 

idmanyurdu geçen akıam 
Devrim Yolcuları adlı p lyeai 
temsil ederek Bürhanlyelile· 
re güzel btr gece geçirtme 
ğe muvaffe.k olmuıtur. 

Bu temı ı lde bılhaıu Ka· 
ııım, Halide, Cahlt, Necati, 

Albay Doktor 
B. Zahit 

lstanbul Gülhanc hashıha · 

neıt dahiliye direktörü 
Doktor A\bay B Za 
hlt Tolun, BElndırma ekıpre · 

ı\le dün ıehrlm lze ge\mfştır. 

Terfi Eden 
öğretmenler. 

Sevil, Ferlho muvaffak ol· 

muılardar. 
Ôlrctmenllkte talebeye 

birçok ıeylerln aalanı aöıter 
mek, talebeyi yetlıtlrmekte 
pratik ve reel hareket et· 
mek ıa1eılnl ıOden, talebesi· 
nı ıöz ıöylemele, konuım•I•• 
bir topluluta bitap etmefe 
alııtırma71 lıtlyen kazanın 

değerli kOltür i11ara B. ROılO 
Sararın rejiıörlGAO ve ııbtr· 
llille verilen mOaamere cid
den bir muvaffakıyet safi" 

lır. 

Temıılde tabbl1ell bir 

gencin zehirleyici ve uyut· 
turucu maddeler meyaulo 
konuımall ile Nurettin G6 
venin AtatOrk adla ıllrl de 
beienllmtı ve alkıı\anmıı~ 

~ 

Doktor Kamil 
~ -

Pızıt günü ııldi. 
Daha evvel ıehrlmlz ha•· 

tahanulnde bulunmuı olaD 
ve halen de Haydarp•,. 
NumOne haatahaneal ve Hey· 
beli aanatoryomu kulak, bo· 
ğaz, burun mütaha11111 Dolr 
tor Kamil Seehoilu p• · 
zar günü lıtanbuldan ıehrl 
mlze gelmtıtır . 

Şehrimiz öğretmen okulu B Kimli Seıl•oilu per· 
öğretmenlerinden Emirhan ve ıembe günü Ayvalık yoltl• 
Reıat ile Edremit ortaokul İzmlre gidecek ve orada bir 
öğrelmen:erJnden Şazlmentin iki gün kaldıktan ıonra ••-
nıaa~ları 40 liradan 45 lira ztfesl- beıına dönecekt~ 
ya yükıeltilmfıtir 1 ~ 

Tarım-Kredi l ISTAHIUL RlOYOSUl 
Kooperatilleri.1

1 
ao - aıustos - 1938 sıı 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

281~ Sayılı tarım kredi 12_ JO: Plakla TGrk 1110 
kooperatifleri kanununun 2 50 H dl 13 05' 

ıtklıt. 1 : ava ı · 
damga resmi muafiyetlerine Plakla Tlirk muılklıl 13.30: 
müteallik bulunan 'll ncl mad Muhtelif pllk neırlyah. t• 
deal hükmünüa batka baıka ı S on. 
auretlerde tatbik edilmekte ol AKŞAM NEŞRlYATI: 

duğu yapılan muhnbcreden 18.30: Dantmuılklal (Pil~ 
aotaııtwaktndır. Tarım kre- 18.55: Hikmet ve arkad•f 

dt l'ooperatiflerl birlıkleriuln iara tarafıodan Türk muıl! 
ödünç alma ve verme itle · ıl ve halk ıarkıları. 19 . .1""' 

rıle para yatırma ve diğer Konferanı: Havacılık haf~· 
bütün ıı erinde yepılacak 11 , Hava Kurumu nadll_.: 
ıened , rnpor, mu avclena Melıha Avni 19.55: Bort' 

,: 
me ve kiğıtlnrlıı reımi dat haberleri. 20: Saat af•~ 
relere verecekleri dılekçele · Grenvlç ra11tthen11nden o•,. 
rln damga resminden muaf len: Suzan ve arkadaıl• 
bulunduğu 2814 numarala tarafından TOrk muııkt•l ff . ,,. 

namelerlne, ıtmdıye kadar 
olduğu g ı bt, kaydettirilmesi 
lazımdır. Ger~k yeniden ku 
ruluıta ve gerek te\•11iat için 
lktlut Vekaletinden mOu 
ade ahomaıı mecburi olan 
ahvalde numünelerl İkttıat 
Vekaletinden, vilayetten, be · 
ledlyeden veya tıcarıet oda · 
tarından alınacak taahhüt 

lemiyeceaını amirdir. Buna .. 
Smd rgı Gençlerbırlfği epor 

cuları pıszn r günü ıehrimize 
gelmıı ve ldmenyurdu ile 
bir maç )''apmıılardır 

oazar .. o btrlr.cl ımıf ev&&fou 
haiz olarak kurulacak vey:ıı. 

bu evıdı lktiaap edecek su 

rette teval edilecek müeue 
selere belediyelerce loıaat 

ve kuvvel muha.rrlke ruhsa· 
tlyeıl verilmeden önce lkti· 
sat Vekaletinden müaaade 
istihaal edilip edılm~dlğln

kanunun 21 nci maddesin· halk ıarkılara. 20.30: Ko0 ıl 
de tasrih edilml§ hu\undu ranı: 30 Aiuıtoı Mıllt Z•~ 
ğuödan bu birliklerin lcen<lı Bayramı hakkında . 20;_,, 
teŞekkü\lerıofn mahiyeti fca Hava rapDru LÜ 53 Ô 
bı ol rak vaptıklara blicüm Rıza Doğrul tarafından,.,,,. 

Yenı tefekkül ed n Sındırgı 1 l d ı i 1 - 1 21 O.. O ke•t'' le muame <'er o av si e ca ıoy ev. . ~= r r 
tanzim• lazım gelen evrakın 2 1 .30: Cemal Kamil "' ',-
21 nci madde hükmüne kadulını tarafından fO ... - .... 
tevfikan d mga resmınden mu11klıl ve haık ıarkı tJf 

1 - lktl1at Veklletl::.e 

name ve beyanname ile teı· 

vlkl ıanavi kanunundaki 
mOıaade ve muafl)'etlerden 
htlf ade etmek üzere muafi
yet ruhıatnamesı talep edil 
dtil takdirde 15 liralık ve 
müsaade ve muafiyetlerden 
lıtıfade etmektlzln yalnız te · 
ııs için münade talep edtl · 
dlğl takdirde .,O lirahk 
v~ tf':vtl mihaadeıi fçln de 
30 kuruıluk pul . 

den tehklkt litımdır. 

Birinci ıınıf 11nai miieı · 

ıeıe evıaf ıodan daha dun 
evaBft" kurulacftk veya tev 

ıl edilecek müeueaelere in 
ıaat ve kuvvet muharrike 
ruhsatlyelerl verilmek için 
iktisat Vekaleti müaaadeılul 
aramı1• lOzum yoklar. 

Gençlerblrl ıği eporcuları ya 
bancı bir takım ile ilk defa 
ıehrlmlzde yaptakl ıı rn 

maçta fyi bir varlık göstcr

mi§ler ve ku.vvetli ümitler 
vermiılerd r . 

muaf olduğu alakalı da 22 1 O: Ajanı hab~rlerl. 2Z fi' 
!relere tamhnt>n tel lfğ edil- Dens musıkl11i (Plak) 22 .... 

verecekleri taahhütnamede 
teıblt edılen tarihe kadar 
teılı •eya teni müııaad~sine 
aıd tnlıata baılarnak ve 
hunlara atd makin~ ve sat 
reyi ılparlt ettiklerini lkti· 
ut Vekaletince lüzum 161· 

terllecek pkllde tenik et. 

3537 nyıh kanunun üçün. 
en maddeıı yukarıda [ l, 2, 

1 3, 4, 5) ile ıchterllen ab•al· 

Maç, tam bir samlmtyet . 
ve intizam içinde cereyan et · 
mit ve ldmanyurdunun ga 
ltbiyetl ile net celenmitlh 

Sındırgı ~porc:ulara dün 
ıece ıehrlmlzden ayrılmıt 

tardır. 

mekted ır. Son haberler ve ertesi , 

• nün proğramı 23: aaat '' 

· Müf tülüUen: rı. •on: 
93
d 

R uthuıe dırcktörlüğünün 
teıbltl V<'çhtlc Hecebi Şeri ( 

fın birinci günü 27 aiju81o& 
938 cumarteıl ıleü oldu 
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Avukat Kasım Sami Paylt 

- 108 -

Y A Z A N : Lüsyen Roney 
"lnıa edılmlt ve edllfcek 

olan Almnn tnhkfmatının 

umumi plfln1 gizlı değildir . 
Bu plin ~iman makamluı 

Koca, birlt§in refsl olmak 
-ünıuebettyle evin intihabı, 
karı ve çocukların münasip 
Yeçhlle laıesi ve birliği tem · 

•il etmesi, kadının dAhl evin 
de.flbi thUynçle.rı lçiu lıoca 
atbı birliği temsil salahiyeti 
ili haiz ve kocaya müıavlr 
•e nıuavln bulunması vazı 
fei aıl tyeslndcn olması ve .. , 1 e refahü ıııadetlnln ancak 
bu ıuretle temin edilebt1mesl 
laturi ve tabii bulunmıuma 
b1ebnı (karı ve kocadan bi· 

' 1 aile vazifelerini thma ~ 
eder, yahud diğerini tehlıke· 
Ye, hacalete veya zarara 
tnaruz bırakırsa müteessir 
olan taraf h!klmin müda 
haleılnl talep edebilir. Ha 
kırn lcabahatll olan tarefa 
"•ılfelerlni ihtar eder . Bu 
ihtar ıemereılz kahna birli 
aın ınenaflioi &ıyaneten ka 
llUnda muayyen tedbirleri 
İttihaz eyler) ibaresini taıı 
hn 161 net madde karı 
Ve kocayı vazı felerlnl ifaya 

d"•et ediyor . Şöyle ki, koca 
Vazıfei aaltyeslne ald bulu 
nan birlik riyasetıyle evin 

~0tıhap, karı ve çoculı lerın 
Udreu maliyesiyle mütt'na· 

•ip bir surette yıyecek, 
içecek ve glyeceklerlol te · 

illin ve tedarlkde c iddi b ir 
•urette teseyyüp ve ihmal 
de bulunarak karı ve ço 
tukları zaruret ve ıefalete 
düıGrür veya karmın maddi 

\le manevi sıhhatına ihlal ede· 
~ek f cna bır meskende lı · 
in aıbı tehlikeye tlka ve 

hhud karının ar ve hicabı 
Ilı h nıuclp o\ocnk etvar \i e 

arelcatta bulunur veyn ka· 
tının eınvallnt telef ve Is 
tafla za rara maruz bırnlur· 
ta karı hakimin müdahale 

~ nı talep edebileceil gibi, 

1 
'rı dahi kendisine ald et 

' \'azıfelerinde meaela ( o 
~\akları yfdirlp ~lydirmek, 

at Ve baılarını yıkayıp te· 
~lılernek ve çocuklara hal 
,erı ile münasip terbiye. 
\lln idare ve intizamını te 

~hı etmek gibi vazifelerin 
~ t lhınal ve le!eyyüp eder 
tı ~ocıu ım maddi ve mn· 
'"i tehlikeve düıürür ve· 

~"'hud kocaaın ı utand ı rıcı 
tl Ye harekelte bulunur 

vc}'a k ., ocaııının tldemf mu 

b~~eı ku ve rızuına rağmen 
" 111 temsil saliıhlyetlol te· 

c'"<i \ k ı e 7. rara ıokar veya 

11 
Oc sıoın ııt~rinde lüzumsuz 

\t' 21lrarı mucib milde hale 

b~ t:c•vüz cdarse koca da· 
1 ha.kımtn müdahalesinJ ta

d~b edehıiır. c-laklmln mü · 

1 ille tnı talep edebilmek 
~I 

L tı lhrnal ve tesevyübüo 
q'I -
h ıı ehemmiyet olmaıı 

"ltır k - b -IGk • YO sa uç, eı gun· 
,,

1 
Reç el IJır tt>t1eyyüp VP.· 

tı: le 
'lfı ' anumın tarlf ve tav. 
~~e dahil değildir. 

"'k akırnıo müdahtde 1 fse 
t(l 1 tale~i muvafık gördü 
d, takdtrde evvelemlrde 

"•c: t ~d 1 1 ~ roüddelalevhi celp 
~tek 

~~b ist1cvaptan sonra 
"'ıı'hatıı ole.n tar&fın ah
~"d tuhıyeılyle mütenaılp . ~ 
,,, Lrllne bir vazlyetlP. ne 

lqı lhimede 

b 

nan memnu mrntaka haline 
gelen mmtakalorı tahdit 
ve tayin için almıı olduğu 

tedbtrlerden aııkar b ir ıuret· 
te anI111ılmaktadır Bu pla · 
nın taalak halinde harltn11 
yabancı memleketler de tim · 
diden neıredtlmit bulunuyor. 
Herkes t imdi bunun m ana · 

kanuniye icra olunaccı k gl· 
bı biraz dn t ehditkar blr lı · 

sanla i5llhı halıne çalııır. 
Hakimin fU va7.iyetlert aile 
btrlfğlııfn lda me ve hüsnü ı 

muhefezuını temine matuf · 
tur. Binsenaleyh hakim hal 
ve maslahatın icabı veçhile 
hareket eder. Hakimin her 
ık l surette vaki neae yıhı te 
slr etmediği veya tıtn dere 
ceslne nazaran bu ncaayı 
hm gayri müııntr kalacaAı 

kanantl deha evvelden ha 
ktmde haaıl olmuı bulunur· 
ea hakim tedabfri lazimeyJ 
ittlhnz eder. 

' ıını tahmtne teıebbüs ede 
biltr 

AlmanyAnın eubında müı l hhkem mıntakala r tehalüf 
eden bir gentıltld e, Ren 

f nehriyle Hollanda, Be'çıka, 
1 Franıız hududları ara11ndakl 

araziyi, iiateltk, Renin ıar· 

kanda, Mayn nehrinden Kons· 
tanı gölün~ k adar genft bir 1 

toprak ıeridtnt ihtiva eder. 
Şimali garbide, ıtmal deni· 
zi cepheıi ve Ktyel kanalı 

methali, ıoura Danimarka 
kıyılarına kadar Hollanda 
hududu, Helgoland üuQ, 

Vılhelmıhe fen ve Ktyel lt
mrı.nlarının müdafaaat kuv 
vetlf bir ıurette teı~ilatlan 

dırılmııtır. Şarkta, üç tahkl· 
mat mmtaketı vardır: Bııı 

Bavyera Ç"k hududunu 
örter; öteki bütün Polonya 
hududfyle Baltık kenarında 

k11a bir müdafaa havzumı 

ihtiva eder; nihayet bJr 
üçüncü mıntaka ıtmale ve 
ıarko karşı ıarki Puruıyayı 

G erek kabahatli 0111.n ta 
rafa nesthat ve ihtar ve ge· 
rek tedabirl lizlme c ihetleri 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 500 ncü mad 
desi mucibince ıulh hukuk 
hakimlerinin cümlct vezat· 
ftndendır. 

Bu bapdakl tedablr iıe 

gelt>celf. 162, 163 ve 164 ncü 
maddelerde tarif edtleceğfn· 
den yakında bu cihet de na· 
zuınıza arz: edt lecektlr . 

Boıanma ıebeplerlnden 

olan 132 ncl maddede kara 
ve kocadan biri evlenmenin 
kendisine tahmil ettığl va

zlff!lerl tf a etmemek mak· 
aadıle dığerinl terk etliği 

takdirde met ı uk taraf bo 
ıanma clavasmdan evvel ha· 
kimin m6dahaleılni talep 
eder. Hal<lm de kabahatli 
tarllfa bi r ay zarfında evi 

ne avd~t etmesini ihta r eder 
ve bu ıhtar lcabmda tlan 
tarikile de yapılır. 

Mevzuubahılmiz o1ao 161 
inci maddedel<i müdobale 
ve Uıtcuda ııe böyle bir 
müddetle mukayyet olma 
yıp hakim bıriığio menafitnl 
slyaneten kanunda yazıla 

tedbirleri ittihaz e der Ma· 
ahaza ııbu 161 net madde 
deki müdahale ve ihtar key-

fiyetleri de boıanm ' talebin · 
de bu!unulabllecek ahvalden
dir. Binaenaleyh m üddei ta 
raf igterae lıakimln müda 

korur 

En kuvvetli 

boı'uk1arm tevzi 

kate l ayıktır. 

kısımlarla 

ıeklt dik· 

HollımdP.nm çenubundan 

Konstans gölüne kadar garp 

ten gelecek ~er türlü hı re
ketlere kartı bir sed teskll 
eden ga rp tahkimat manta · 
ka11 fatlınai bır genlthkte
dır . Bu tahkimat, Mayansm 
cenubunda Fran11z hududu · 
nun Ç~k hududuna en 'llJ& 

de yaklaıtığı ool~ tada Aza · 
mi inkiıafı bulur Esasen, 
Çek hududunda bir Alman 
tahkimat mıntaka11, Ren böl· 
geıl tahkimatının miUemml· 

hal sini tolep ve hakim ta 
rafından vaki ihtar ve itti· 

hu edeceği tcdobirle lktıfa 
eder teteue bo~anma tale 
binde bulunabilir Bu tal~p· 
te bulunmakla boıanmak , 

ayrılık, tehcir gibi dtıva 

' mini teıktl eder. 

haklMmı ihlal etmeyip bu 
haklan baki ve mahfuzdur. 

Şu cihetin de zikir ve beya 
nanı. faidell 11d etmekle ıuz 
edeyim. Karı ve kocadtto hirİ 

aile vazifelerini ihmalden 
kanunun kasd ettiği gaye 

l.ar ı ve koca ve çocuklr.ann 
menafllne maheus o lup kara 
ve lı ocanıo ıahıana ktırşı 

mesela münıuebatı clnıiy~ · 

deki ihmal hakimin müda· 
halesini talep ettiremez. 

Şunu da unutmıyalım kr, 
hakim ihtnr ve kanunda 
mu yyen tedbirleri ittlhazda 
takdıri delıııl vesairede ol 
duğu gllıi serbeıt , değıldtr. 

Çünkü, ibarenin son fık· 

rası ihtar ııemerc&iz kalırsa 

btrlfiln menafflnt aıyeneten 

kanunda muayyen tedbirlerı 
ittihaz eder, ıbtarPslle kanun 
hakimleri takytd edıyor. 

Şımal denlziode Hollanda 

dan D"nlmarli&Yll kadar 
kuvvetlt bir müdafon teıki 

latı kurulmasında hayret 
edilecek bir ıey yoktur . Bu
rada Almaoynnın büyük li 
mani rı vardn k ,, müdaf a-
011z harakıldıaı takdirde in, 
g iliz donan rnasının tecavüz 
terine maruz bulunur. 

Şarki Puruıyadaki tahki 
ml'tın lıtll<ameli . Polonya

d e.n z lyad" b!r Ru~ tehlike 
ıindf'n mülhem olduğunu 

gösterir. A11l Polonya hu · 
dudu boyunca, Sıluyadan 

8altıka kadar ola n tahkimat 

ve bllba, vazifelerini ıf a et
mcdiklerJ takdirde hak im 
çocuğun htmayefil tçin muk
terl tedbirleri ittihaz ile mü· 
kel!eftır, ibare ıi ile 273 ncü 
maddenin 1 ocl f ıkr&
ımda hikinı çoculu, ana ve 
babadan alarak bir aile 
nezdlne veya bir müessese. 
ve yerletUreblllr, i bareıllc 

de kanun hakime hakin tak· 
dır ve aerberıUyet veri) or. 

içinde vaziyet nynıdır 

Renin ıimallnde Alman 
yanın Hollanda ile btrleıUil 
noktn.tarın tahkim edildlit 
ıanılmamaktadır. Her halde 
bu . Züfderze ıle polderlerlnl 
teıkıl ettiği tabii tahkimat 
yüzündedir . 

Baltık denizinde Alman 
aahillerfne 1relince Alman 
donanması burayı müdafaa · 
ya kafidir. 

Fakat Çekoslovakya tara · 
fmda, yalnız Bavyera hu 
dudlannın tahkim edtlmtı 
olduju fark ediliyor; ne Sak· 
ıonya, ne de Sllezya hudut 
!arı tahklın edtlmtı d~illdır 
Hakikatte Saktpoya tfe Çe 
koılovakya araaındakt hudut 

çok dağlık ve krııo aıılmaaı 
güçtür. Buraaı aynı zamanda 
hakiki Südetler mıntakaaı 
dır . 

Cfnup ve cunubl ıarktde 
Alpler ve Tuna mıntaka11n· 
da , hiç bir ciddi tahkimata 
girlıllmndi. Yalnız Avuıtur 

ya için ileride tatbik edile
cek bir p landan müphem 
ıekılde bahıedUmektedlr . 

Hullaaıı, Almanya yalnız 
Balkanlar ve Tunaya kartı 
kııımlarmda eçık olan mu 
azzam bir kal~ gibi teık• 
fatlanmaktadar. 

C•nup ıtu ki k11m1 müı · 
tuna, Alman topraklarını 
korumak için bu derece bü 
yük bir gayret Hrfedllmeal 
bir miktar endııeye delllet 
eder Tahktrnatm Ren mın · 
takaaında bılhaua tekılf 

edilmeal Franıız orduıuna 
kartı fili bir ıaygıya ali· 
mettir. 

Bununla beraber tahkima
tın kıymeti J•alnız tedaf6i 

aaha.da değildir. Nlıbeten 
mft hdud lota larla muhafıı za 

edı l mesi mümkün müıtah

kem mıntnkalar, uıl büyQlc. 
kuvvetlerin taarruz uha11n 
da harekete getlrllmeıtne 

imkan verir. DJfer taraftan 
Alman tahkimatının . ne de· 
rece ye kadar müdafaa gibi 
taarruz maksadı lçtode kul· 

lanılmak üzere organize 
edilmlt olduğunu bılmlyo · 
ruz . Almanlar bu bakımdan 
Majino hathndan dağa az 
kalıplaımıt Lir tahkimat si~ 
temi düıünmüı olma ~ la 
öfün~ekt~dlrler. 

ller halde ıöı:e çarpan· 
üç vakıa vardır. 

Blrinclııl garpta, bir yan· 
duı franuya kuıı Ren 
cepheılode, dlier taraftan 

logıltereye karıı flmal deni 

zl cephesinde yapılan tahkl 
matın azamett. 

ikinci vakıa ıudur: Top
raklarının dörtle üçü tah · 
kim edtlmlt veya müeulr 
ıurelte müdafaa altına alın 

mıı olduiu için Almanya 
iç yollarında aaker ve mü 

hfmmatını büyük bir em· 
niyetle naklr.deblltr. 

Üçüncüsü d.a. umumi he 
;-etin Tuna Avrupaama aza · 
mi tuvlkl temin edı!c f'k ıe· 

k!lde lnt• edılmlı olması
dır . 

Almanya, A merlkada ba 
:r:ı Berlin muhabirleri va11 . 
tHlyle bu muazıam eser 

tamamlanınca Almanyanın 

yeniden ıılahlanmuı itinin 
sona e rmit olacağını söylet· 

m ftlf r : 
Fakat ıaıki Avrupa mem· 

Ma lıye Vekaleti, 3535 aa· 
yılı kanunun ikinci madde· 
si mucibince maktu mua · 
mele •erglılne ballanacak 
ola n "ıınai müe11eıeler hak 
kında mühim bir tamim 
neırederek hangi müessese· 
lerln bu ıekilde vergiye ti 
bl tutulacaklarını bUdirmiı 

tir 
Tamimi ve maktu ver 

giye ballanan müeueaelerln 
nevilerini dercedtyoruz: 

Muamele verglıl kanunu · 

nun bazı hiikllmlerlnl deilı 
tiren ve bu kanuna bazı 

hük6mler ekliyen 3535 111. 

yılı ve 29·6 1938 tarthlt ka 
nunun ikinci ma ddeıl ile mu

harrik kuvveti beı beygire 
ve çalııtırdıjı lfçl uy111 ıün· 

de en çok ona kadar olan 

ıınai müe11eaelerden ikinci 

maddenin "S,, fıkraıı hart· 
cinde kalanları bir yılda yap 

taklarına toptan yıllık YU

ıtye baflamak huıuıunda 

Mallye Vekllettne 1&llhlyet 
verilmtı olduju bıldirllmııtı 

1) Yapılan tedkikat nett · 
ceıtnde toptan yıllık vergi 

ye bağlanmaları muvafık gö 
rülen 11nai müe11eıeler, Jp 
tldai maddeler tenzilat cet· 

velindeki tuntf dalreıfnde 

aıağıda göıterllmtıtlr: 

Toprak sanayii: 
Blok veye tomruk halin

deki mermf rden levha ve 

aalre vOcude ıettren mer· 

mer levha •esalr mamull· 

h tekrar ltlemek ıurettyle 
mamQllt v6cude ıettred, 

mozaylk yapan, (Kütahya 

tipl çiniler muaftır. ) Ba:r.ı 

cins toprakları toz haline 
koyan, alçı yapan, k6nk 

yapan, kiremit yapan mü 
eneaeler. 

Madeni ışya sanayii: 
Musluk dökmecllerl (muı· 

luk, kilo akıamı, kapı tok 

mağı, hurufe t Ye benzerleri· 

nl dökenler ) 

Muılukçular (dökGlmüı 

muıluk, kilo akıamı, kapı 

tokmağı, hurufat ve benzer

lerinin müteakip imi) Hf · 

hala rını. ıkmal edenler.) 
- SONU VAR -

8ahkes ı r Talebe Ku. umu 
Baı~ınhğrndan: 

25 · 8 ~ 938 Tarihinde 
toplanan heyeti umumi · 
:v~oln verdiği karar mucl· 
blnce nizamnamede yapı· 
lan tadilatı tedklk etmek 
üzere birinci lçUmaa da 
vet edıienlerln 2 eylul 
cuma günü uat 21 de 
Halkevinde bulunmaları 
rica olunur. 

-------------------~----
dutların1 tahkim etmeje gl. 
riıml yecekler midir? Asıl 

sllôhlanma yarıttndan ıon 

ra , "ğH zaman müsaade 
ederse, bu sefer de bir be 

ton yarııı mı göreccfi:ı? 

Hem ioora, berlcH etrafı · 
nı aıılmaz duvarlar çe•trln

ce. Avrupll, dlfer kıtıılar 

araaında sıkıntı ve tereddi· 
ıinl vücude getiren problem
lerden htç bı,ınt halletm'ı 

30 Ağustos 
(Battarafı birinci aayfada) 

lJlrblrlnl arka arkaya takip 
eden inkılaplara yol açıldı 

30 Ağustos :af erile. açı 
/arı yolda Türk inklidbı, 

f urk medenlyeli, dünua 
medeniyetine a~ak uydur· 
muı, lıer sahada /lulemı 
hızım almış/lr. 

Milletler. uarlıklarmı la
rihlerl nln seyrlle, tarihteki 
kazançlarile, ıaf erltrlle du
yar, hfsedu ve onunla lf· 
Lilıar tder. 

Tarihinde 30 Ağustos yl
bl tek ve t·şslz bir gün ya· 
şıyan Tıirk milletine ne 
mutlu! ... 

Zira 30 Ağustoı znf erini 
mutlu günler takip etil Türk 
milleti; o zaferi ve bu gıin . 

ltri yaralan Ulu Ôndtrlnt 
ebedi bağlilığını, onun çiı· 
dlğl her yoldan durmadan, 
bıkmadan ilerlemekle fıbal 
ediyor. 

Her Tıirk.· bu bıigük gü· 
mi, bu eşsiz :af erin yıldö
nümümı Jıuduhu: ııe sonsuz 
heyecanla kutluluvor. 

Hasan Ali Türker _ . ...._. ....... _ 
Atatürkten Or
duya Sevgi Ve 

Selam .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

nevra münasebetiyle Cum

huriyet orduıu menıuplara, 

haıta ben olmak üzere yGk· 
ıek baıbuilarıoa kalblerln • 

den coıao ıonıuz heyecan •e 
sayıılarla meıbu ıanılmaz 

baflılıklaranı arzetmekle nt · 
heyetsiz ıeref duyar. 

Genci Kurmay Başkam Ma · 
raşal Fevzt Çakmak 

Maraıal Fevzi Çakmak, 

Genel Kurmay Baıkanı 
Ordumuzun yüluek ve 

her vakit olduju ıtbı mil· 
letıo emniyetine cidden il 

yik · kıymet ve kudretle do · 

lu manenaaının çok lıtlfadelt 

ufhalar göıtererek blt · 
tlitnt bildiren telgrafa-

nızı aldım Ttirk orduıunun 
yarattığı zaferin bu yıldönü 

mO günlerlnd~ kalbtm ordu 

ya kartı takdir ve ıükran 

h iıler ı yle do'udur S!stn ve 

tercemanı oldujunuz 

silah arkadaılarımın 

aziz 

hak· 

lumdıt ıösterdıklert samimi 

ve a s i l d u y g u l ft r ~ 

o ıüıılerdekl hatıraları -

mı canlandırdı, heyecanla· 
rımt arttırdı. Baıta ılz ol 

duğunu:r: halde cümlenize 
candan ıevıi ve savrılarımı 

sıınar, tlmdtJe kadar oldu· 
ğu gibi, bundan ıonra da 

dalma artan kutlu baıaralar 

dilerim. 
Kamdl Alaltirk 

,. ••••••• ! .............. .. 
i TURKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her i 
i 16n çıkar. sa, ... ı ,asete .. : 
1 Yıllılı: 800 Kun11 : 
: Altı Ayhfı:400 • 1 
1 Sayııı: 3 • 1 
1 Giin6 ıeçmtı ıayılar 2sl : : 
: kuruıtur. 1 
: ADRES: 1 
• BALIKESiR TORKDILI 
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A VE'& • 

SAYFA: 4 

Uncukırı Osmaniye ve Mahmu
diye Köyleri ihtiyar heyetinden: 

Uncukıra Oımanlye ve Mahmudiye köyleri ara11nda 
lnıa edilecek ilkokul bina sınan ultalıfı J 5 gün mOddetle 
ekııltme1e konmuıtur. 

Talip olan u.taların ıartnameyl anlamak üzere her tkl 
köy he1etlertne müracaatları ilin olunur ihale tarihi 
8 - 9 - 938 perıembe günüdDr. 

4 - 1 - 290 

• 
Balıkesir Inhisıırlıır 

Başnıüdiirliiğüııdeıı: 

Gönenden Bandırma lnhi1arlar anbarlarana kamyon· 
larla nakledilecek kabili tezyit ve tenkı. (90.oOo) kilo 
idare mali yıprak lütiinlerln nakit iti 19 - 8 · 938 tart 
binden itibaren 15 ıün müddetle eluıltm eye konulmuı 

tur. 
lıtekltlerln 2 • 9 · 938 tarihine m01ad.f Cuma ıüoii 

ıaat 15 ıe kadar Bahkeılr - Gönen ve Bandırma lnhiHr· 
)arına mOracaatları 

4 - 1 - 293 

Balıkesir Askeı•'i Satın 
Alın•ı Koınisyonıından: 

1 - Kolordu süvari bölüiü Jçtn binek beygir ve Ça 
nakkale milltabkem mevki için nakliye koıum beyıtr ve· 
ya katırı alınacaktır . 

2 - Satın almacak hayvanların evaaf ve tartları ve 
beden ölç6lerl kor ıatın alma komlıyonuoda her ıiln ıö 
rülebtltr. 

3 - Alanacak hayvanlar 4 yaııodan ııağı ve 7 ya· 
tından yukarı olmıyacaktır. 

• - Binek ve nakliye koıumuna elverııh ıatal·k hay
vanı olanların eylül 938 nihayetine kadar her ıOn 1abah
.aat dokuzdan itibaren Balıkeılr kok . .atın alma komiıyo 
Duna müracaatları llln olunur 

s - 1 - 29i 

BaJıkesir Villl)ret l)aiıni 
Enciiınenindeıı: 

J - ldaret huıuslye akar atandan olup temltken· Hlı · 
lıia çıkarılan Atatürk parkı cıvarındakt ıebze bahçe.ine 
lıteklt çıkmadıiından t 9 - 9 - 938 tarihine raethyan pa. 
zarte1l 10nü Hat ona kadar bir ay zarfında verilmek üzere 
pazarlıia bırakılmııtır . 

2 - ltteklller vilayet encümeninin her toplantı günle 
rl olan pazart~ıl, perıembe ve cumartesi günleri temıoat 

makbuzlarlle birlikte hük1lmet bına1mda müteıekkll Daımi 
Endlmeoe mGracaatları ilin olunur. 

4 - 1-298 

Sonıa Kömür M<ıdeni 
• • 
Işletıne idaresinden: 

Soma Kömür Madeninde çalıımak üzere demirci, teı
vlyect, tornacı , borucu ve marangoz uıtalarana ihtiyaç 
vardır. Ta lıplerln fotoğraf ve ve1a tklerıle birll1' te 15 ey · 
lfı l tarihine kadar mezkur Maden f dareılne müracantları, 

4 - 1 - 299 

Bitlıkesir T<ıptı Sicil 

Nabtyeıi: 

Çajıı 

M ııhafızlığıııdıııı: 
Clnıl: Hududu: 

Bir odalı hane Sağı Tahir oflu Rıza 

haneıi, ıolu Recep ye· 
timleri evi, arka11 
Uaaan samanlığı, önü 
yol. 

Hudut •e bulunduiu yer yukarıda yazılı evi kırk bet 
ıene e••el Kuru oflu Ahmetten haricen 1atın almak ıua 

• retlle ıenehlz mali oldufundan bahtıle namına leıçll edtl 
mesJ lıtenıldıtınden tahkikat yapmak için 8 9 938 aön6 
mahalline memur 16nderılecekt1r . Tanrruf ıddluında bulu
nanların bu 1Qoler içinde yazı ile vll&yet Tnpu Sicil Mu. 
hafızhjına ve1ahut mahalline relecek roemurA mGra 
caatları IGaumu illa olunur. 

TO 

TOllDlLI 

~ 

Devlet Demiryolları Uçüncü 
İşletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve valfı 
aıaiada yaıı:ıh balut, talip zuhur etmed iğinden do1ayı 5 9. 
938 pazartesi güoü ıaat 15 de yeniden kapah zarf usulü 
ile Balıkeılrde 3 ncü lıletme blnuında ekıthmeye konmuı 
tur. 

Bu it~ girmek lıtlyenlertn 930 ltra muvakkak teminat 
vermeleri ve 2490 numaralı kanunun tayin ettiği veılka· 

ları "Ve resmi eezetenln 1- 7 937 gün ve 3645 numaralı 
nüshasında fntlıar etm lı olan talımatname dairesinde alın 
mıı veaika ve teld lf mektuplarını aynı güo nat l 4 de ka· 
dar kom lıyon re!ıltilrıe vermelc rl lazımdır. 

Şartnanıeler Bahkeatrde 3 ncü ııletme müdürlüğünde 
ve Manl1a iıtaayonunda · paraıız dağıblmıktad1r. 

Bala.tın bu· Kılomet - Met re Muhammen 
luoduju yer: reıl: Cinıt: mlklbı: bedeli: 

Menemen - Ma - 41 - 50 1 opla- 10000 12.400 lira 
nlıs lıta1yonla· 

rı arumda 
ma kır

ma 
4 - 1 - 277 

Biğadıç Belediye 
Riyasetinden: 

· Bığadıç nahlyeı ' nin tahminen 40 hektar meılt(in 20, hek· 
tar gayri meokül k11mınıo halihazır harlta11nın alınması 

19 • 8 · 938 tarih inden itibaren 20 gün müddetle açık 
ekıtltmeye konulmuıtur. Me1kun k11mın hektarı 25 lira, 
gayri meıkün kıamıo 13 lira olmak üzere muhnmmen be
deli 1260 liradır . Ekılltme 9 9 938 tarihine te1adüf eden 
cuma günü Hat 16 da Btğadıç belediyesinde yapılacaktır 
isteklilerin 94 ltra 50 kuruı muvakkat teminat vermesi ve 
2490 numaıah kanunun tayin ettiği veıalkle Nafıa Veka 
letinden alınmıı bu gibi mQnaka1aya giren ve müteahhitlik 
veılkaaının ibrazı ıarthr. 4 - 1 - 278 

Balık(~siı· Nafıa 
l\liifliirliiğünden: 

1 - Bandırma liman datreıi ikmali loıaatı açık ek -
ılltmey~ konulmuıtur. 

2 - l11n bede it keıf 1 ı 500 lirad ı r 
3 - Bu tıe ald evrak: 
A - Projeler. 
B - Fıat bordroıu, meıaha cetveli, hulaıa cetveli. 
C Fenni ve huıuıi ııırtname. 
D - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartnameıi. 
E Bayındırlık itleri genel f&rtnameıl . 
Olup lıUyenler hu enakı her gün Balakeılr Nafıa Mü 

lüğünde görebilirler. 
4 - Ekııltme IS - eylül - 938 perıembe gunu ıaat 

15 de Bandarma bükü met konağında kayme kamlık oda 
sında kurulu nafıa komlıyonu huıurunda yepılacakhr. 

5 - istek itlerin bu 1 §e ald 112 lira 50 lı uruıluk mu · 
vakkat teminatı Bandırma mal sandığına yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda ıayftm kabul banka mek 
tubu ıle asgari beı bin liralık İfl bir defada yaptığına dair 
ve1&ıkı n Bahkeılr Nafıa Müdürlüğünden taııtlkh ıuretlnl 
ve tlcard oduı veıl ka11nı hamil olarak eksiltme komlı -

yonuna müracaatları ilan olur . 4 - 1 - 284 

Bıılıkesiı11 Orıııan 
B<tşıniihendisliğ·iııdeıı: 

M. o 
5 ıou 

8 1 (J() 

Bır metre mlkibının 
ve bir kentalinin 

Kental L K. 
1 80 
7 00 

Ctnılerl 

Kavak 
Keatanc 

712 O 44 Köfelık ke ı.ta ne 

3597 O 1 1 Ko rııık odun 
555 O 50 Meıe kömürü 

1 - Balıkealr vllayetlnln Erdek kaza11 Kapudai or
manının Airldere mevkiinden bir numarala maktadao yu 
karıda clnı ve miktarları yazılı orman mahrukat ve ma · 
mülah açık artırana tle utııa çıkarılmııtır . 

2 - Satıı 9 9 938 cuma günü ıaat 14 de Bandırma 
orman idaresinde toplanacak ıalıt komılyonu huzurunda 
yapılacaktır . 

3 - Satııa çıkarı l an emvalın beher metre mikabı tle 
beher kentalin kıymeti yukarıda hizalarında göstertlmtıtlr. 

4 - Şartname ile mukavelename projeleri Balıkeıir 
Orman Mühendtıltğıle Bandırma Orman adareı indeo ehnar 

5 - Muvakkat teminat bedeli 78 yetmlı nklz lira 92 
dokun iki kuruıtur. 

6 Satıı umumidir 

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

30 ACUSTOS 1931 

~~~·~~~~·~~~~~~~~·~~~~~~~= 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ = K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
*- Yurd içinde 261 Şube Ve /ljans "t* = Düny8nın Her Tara/Jnda Muhabirler = 
.,ı. Her türlCl zirai ikrazlar- diğer bilcümle banka mu· -,. 
fd amelerl büyük ıubelerinde kiralık ka1alar. .,. 
JIİ. lhbar11:ır; ta.anuf ve kumbara h~1aplarında tkra- .,. = ml1eler. = = f l<ramiye.: Miktar/: lkromlyutirı tutarı: = 
ı/J. ADEDİ LİRA LiRA .,. 
.. 1000 1000 .,. 

~ 500 500 ~ 
~ l 250 250 ,.,,. = ıo ıoo ıooo = 
= ~~ ~~ :~~g = 
Jli. ~ ~ ~o ~ 

""' 108 6000 .,. 
~ Bu lkramiyeltr ller uç ayda bir olmak ü:tre se· = 
>' nede dört defa bu miktar uzerindtn kura ile dağıtı - ~ 
,_ lacaktır. ilk keşide 1 Eyliıl 9.18 dedir. ~ 
~ ~ 

······~--~-~··········~~~· 
~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Okumadan Geçme- I 
i yiniz Mühimdir. 1 

Harman zamanı gelmiı olduğundan h~r reoçberl, 
köylüyü, d~ğlrmenclyl ve zahireclyl düıOndüren it· 

bir buiday ÇAlka makinesi almaktır . Fakat lstanbul
dan ambalajh a lmak. makinenin ne olduğunu bılme · ı 
mektlr. 

Biz, Balıkeıhde ayağını zda ma1raf11z ve açık ola 

rak bu nu• ıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlka1rnıP 1 
buğday çalka mak i nelerln ı Lu '"ne de lstttnhu1 fiatın 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokunı le ve ehven 
fjatla .atılmaktay ız. 11 

4, 5 , 6 Nu'?l3ralıları. tek Vt! llti parçalı clnıleri ~ 
de mevcuttur ~ 

Mllhıul atı 9 k ıını a avmr, katıy en yabancı madde ıf 
bu akmaz. ~ 

Yedek parçalarını derhal tlcarelhanenı l zden teda 11 
rlk edebtlıutnl z ~ 

lledelı için de aynca kol• yl ık aöıteıılır. 1 
MAKtNELERtN Y APTIGI iŞ MlKl ARI: 

No: 4 5 6 
Saalle yaptığı iş nıiktarı: 250. 500, 6UO 

kilo mah!'ul c~ı lkar. 
• 

flhmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeş/er 

R l 12 u ı keıir: Çiviciler Çarşısı f\o: 
IJemlrcller Çarşısı No: 63 


