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Şeke Gizlice Sulh Teklif Etti. 
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Sovyet ·Japon Harbi Başlıyor .. Japonya,. Çin~ Su~h 
Sovyet Kıtaları Dün Gece Saat 22.30 da Tenvir Fi- m U ~ek l ı..!_E d 1 Y O r · ·· 
şenklerinin Işığı Altında iki koldan Aynı Zauıaıı- Çin tayııelerı Jı~o~l~rın ı ki har~ gemısi ilı bir kll· 
da Hücunıa Geçtiler. Muharebe Neticesi Belli Değil moıuıu hasarı ug~atıılu. 

Honı-Koog, 4 (A .A.)-Reı· belen hafif olduiu bıldlrtl· 
men btldırildlflae ıöre, Jkl mektedtr. 

L ___ .-. - · 

Japon harp ıemlıile b~ı Parlı, 4 [Radyo]-18 Ja. 
kiiçük Japon kroveıör6 car. pon tayareıl, buıün Hanko• 
ıamba sabahı Çıo bombar ıehrl üzerine uçmuı •e yQz. 
dtman tayarelerl tarafın - lerce bomba atmııtır. 

dan ciddi ıurette haaara Japon tayarelerlnln attık· 
uirahlmıılardır. ları bombalardan birçok de. 

Londra, 4 ( Rad10 ) - polar yanmıthr. 
Haokovdao haber vertltyor: Stvll halktan ölenlerin 
Japonyanıo , ıulh için Çın. miktarı henüz tHblt edlle-

Je ıtzhce mGzakerelere ıt - memlttir. 
rltllil ve hattl Çın b6k6 - , Şanıbay, 4 (Rad10)- Ja . 

JAPON KUVVETLEtd 

metine ıulh ıartlarını bile pon donanma11, Y ançe ıeb · 
btldtrdti• ıö1leniyor . rinde birçok Çın ıemllertnt 

Bu haber, burada mühim bombardıman etmlıtir. Bu 

RUS KUV V ETLERi 

yere mıhlayacak diplomatik 
bir ıurette teaviyentn mu· 

Tokyo, 4 (A.A .) - Kore· 1 Berllo, 4 (Radyo) - Al· Caokufeoıln cebren lıttr. 
dekt Japon orduıu ıenelkur- man ajanıı, Tokyodan ha - dadı Japooyaya Çıo harbi 

· kaddemeıl addedilebilir. 

-•Jının bir tebltilnde Çan- ber alıyor: nln orduıunu itıl bırakma· 
~Ufenıdekl Sovyet kuvvet· Dört tabur Sovyet aıkerl, dığını , Sovyetler Btrlliloe 
•rtnın 6ç piyade alayı ve otuz tank ve 25 topla bu- ve dünya)'• aöıtermek fı r· 
20o tanin muhtevi motörlü gün Çınkufene taarruı et· ıatını vermııttr 

len teabtu lmkioı olmayan 
1 Japon tayareleri bu ıabah 1 

Mançukonun ıark hududun· ' 
da czcQnıle Cankufenı mın· 1 

takaıında bir uçuı yapmıı - 1 
lar ve Sovyet arazlıi budu- 1 
udunu takip eylemtılerdlr. ' 

aktıler J•pmııhr. ıemtler me1anında, ıiimr6k 
Parlı, 4 lRad10) - Ja · muhafaza motirlerl de bat· 

ponların Çtn hük6metlne mııtır. 

uzlaıma teklif ettikleri ta Son ı•len haberler, laıl· 
hakkuk etmtıttr . Çın makam· llz ıGmrikler~mlfetUtl for · 
larında Japon teklifinin pek laynın bombardıman em&· 
alır olduiu kabul edilmekle 11nda öld6rüldüiin6 bıltllr-

Japon harbiye nezareti 
bunun bir ihtar olduiunu 
bildirmektedir. 

ı beraber eıklılne naıaran nlı mlıUr: 

bıt farkadao mürekkep bu - mtıterd i r. Sovyetler Bırllitne gelin 
hınaıal&tadar. 1 okyo, 4 (A .A.) _ Havu ce: Japonya bu devletin Sovyetler mukabil hare-

LI mahdud bir arazide modern kette buluomamıılardar . Bu l 21 Mayıstan Sonra En 
Mühim Siyasi Hadise .. 

narblye nazaretlne ıelen •J' anııoın muhabiri bildiri-
... l harbin bütün vaaıtalarına ıabah Caokufenaf bombar• 
..... , 6aıata ıöre Sov - yor: • 

m6racaat ederek aakeri kuv dtmana baılayan Sovyet ta· 
ht kıtaları dQn ıe - Ştmdl artık mevzuubahlı vetlnl tabat etmeğe kalktı yarelerl aaat 9 da her türlü 1 
ce 22,30 da tenvir ftıenkle - olan Sovyet - Maoçuko hu muından korkmakta dır . faaliyetlerine oıha1et ver -----------------~------------------------
rt11ın •t•lı altında Sateunbu- dudunun tepeleri detıl, lkt Tokyo 4 <A A) - Ha- mJıterdlr 1 
1Un tlmah ıublılnde ve ordunun hayılyetldlr Bunun l=======--====-===== .. ....::====-==ı:==-==-=== 1 

iogiltırenin, ~ir ıızınnı Prajı 1in~1111ık kırınıı 
vırmısi çok ~üyü~ ıli~a uyındumıı bıluıurır. c ı b b ı t T k d r·· •· •·•• •· •••• •••· •• •• , "' A •nıkufenıın cenubi ,.,". a er• er V• Z ye o yo an Bn .. Af et vru-

•lnde a,nı zamanda bGcuma bakılınca hat . hazırda bü ! Dost Yunanistan i 
ltçcraı, olduklara bt ld trılmek- kumetlcrln hidtıelerl kont •• • Hükumet Reisı· .: padan Döndü. 
tedır . rol edebilecek vaziyete gel • • 

.. Lö Tan ,. ıazetealnln baı 

makalesinden: 

bir ıafhaya ıokabllecek ma

hiyettedir. fran11a - lnııltz 

doıtlujunun bl16k teaabQr 

ıüalerlndeabert mevcud olan 

ıerıınlljln haf lflemeıl ht11l 

bu ıuretle tee11iid edt1or 

ıöriinmektetllr. Fazla nikbin· 

ille kapılmadan, ıu dakika· 

da daha m6aald bir vazl1et 

haııl olduiu ve bu İaatlla 
teıebbüıünün Almanlara, 8. 
Httlerln Londrada temta et

mit oldutu Sücletler meM· 

leılnl tloıtane bir ıarette 

halletmek arzuıunu fille kal · 

d 
Muharebe netlceıt belli dikleri ve tatedıklerl neticeyi .: G. Metaksasın·.: 

eflldır elde ettikten ıoura thtılifın • • Parıı , 4 (Radyo) - Ala ~ıhayet bulaca~ını Omtt et - : baJ:OTI ile do- : 
t•dır mehaftlden alınan ha Uklerl kanaat• haaıl olmak • 1"' • 
etler ; Ruıların Mançurl hu tad11. : l Ü l : 

d dl •• u ç yı ı. •• ta arıada bir milyon aıker Bazt nıkbln klmıelerln 
toplamıı ol duklarını ve Ja ooktainazarma göre ıtmdıkt 
Ponların lıe , ancak beı yüz rnuhaaamat uzakıark ılyaae 
bı, kltllık bir ordu hazırla tinin metodlarına 1röre karıı 
'blf bulunduklarını bildir - karııya duran kuvvetleri 
~tedlr. bir müddet için oldukları 

Cumhuriyet Bayramı 
için Pul Bastı~ılacak .. 
Posta idaresi 15 ncı yıfiÖünase~etil e muhtelı 1 ~ıy-

matlerde pul ~ Zlrhyor .. 
Poıta - telgıaf ve te lefon laomıı ola n iO kıymdten 

tenel dırektörlOiü Cumhurl mürekkept.r 10 ve 3o pa 
~•Un on beılncl yıldönümü ra ile 2.5, 3, 5, 6, 7.5, 
~ •rf lnlnllbının onuncu yıl · 8, 12 ve 12.& kuruıluktur. 
6Qünıü, lzmlr eoteroaayo Bu üç nevi pullardan ] 00, 
:'1 fuarı için hitara pullara 000 ıeri baatmlmaktadar. 
•betUrmeie karar vermlt Harf lnkala banın onuncu yı · 

llt. 
lana atd pullarda Hüyük Ôo 

idare bundan baıka uzun derıo mühtel ıf dövizleri , iz 
ı'"-•odanberl normal poıta 
lbQr le •ıalitaoda kullanılan ve 
L •laptarı bir hayli eıklmlt 
Qulu I ilan pulları deilttlrme· 
Le •e yenılerlnl baımaia 
~-r•r c tı •ermtıllr. umhuriye 
.. Q 

0
" beııocı, harf lnkılibı 

... Q 

01 °nuncu yılları hatara11 
lr ''•le baıılacak pullar 6 
,, ... tl 8 e e ve 2.5, 3, 6, 7 5, 

~il l2.s, lnaruıluk o la 
lar. lzmu enternu1onal 

mir eoternaayonal fuarı pul. 
larınıo 12,5 kuruıluklarında 

Atatürkün bir fotofrafı , 10 
kuruıluklaranda lzmtrdekt 
Atatürk heykeli , 8 kuruıluk

laranda Kadıfekaleoln man · 
zaraaı , 7 ve 6 kuruılukla · 
rmda batka baıka ıeklller 
de birer üzüm ıalkımı 5 ku 
ruıluldarında zeytin, 3 ku 
ruıluklarında lzmlr ıaat ku 
leıl, 2.5 kuruılukları:1da 

• ada 

8. Mtfak ... as 

Ankara, 4 ( A A ) - Bu. 
günkü Ul uı ve bütün lıtan - . 
bul gu etelerl General Meta· 
kıuın ikti dar me' kllne 
gel tılnin üçüncü y ı l dönümü 

münatebctile dost memleket 
hükumet relılnln baıardığa 

büyük i ılere genıı ı6tuniar 
ayırmıı bulunmakta v e 

bu veıı l e ile Türkiye Yu· 
nantıtan aruıada çok 11kı 

j bağlıhkların ehemmiyetini 
.

1 

tebarüz ettir mektedırler . 

Taymis Gaze
ı 

lesinin F evka-
lade Nii.shası. 
İıtanbul 4 (Huıuıl) - lnıl 

ltz Taymlı gazeteıt, bu ayın 
g zuada Atatürk Türklyeıl 

için f evkalide bir nü ıha 
baıacaktar . Bu nüıha, dün 
yanan her tarafından ıabır

uzhkla belde .. ek•edar . 

BN. AFET 
lıtanbul, 4 (Huıuıl) - Ba · 

yan Afet, Avrupadan buaün 
avdet etmlf ve kar11lanmı1hr. 

.. Muhtelif lnılltıı kabtnele· 

rinde ticaret ve iç Bakanlık· 

larını deruhte etmlt o lan 8 . 
Runılmanın, Çekoılovakya · 

dakl milliyetler problemlnln 

halllnİ kolaylaıtırmak mak

ıadıyle Praia gönderlleceil 

haber, haklı olarak çok bü· 

yiik bir allka uyandırmııhr. 

Bu, 21 may11 tebllkeıtnden· 

beri vukua gelen en mQbtm 

hi.dlıedır •e bu hadı.e bü 

tün zibtnlerl me11ul eden 

Orta Avrupa buhranını yeni (Sonu l ıdnct aayfada) 

Hatay Seçiminin Açıkla
i dığı Güzel Bi~ Netice .. 
Seçiııı, ,.fürk-Fr<tnsız işbirliğinin Bıın-
1 dan Böyle Her Sahada Aynı Güzel Ne. 

ticeyi Vereceğine Delildir. 
Antakya, 4 (A .A .) - Fev rek her aahada aynı ıüzel ı 

kalide murabbaı 8 . Cevat neticeyi verecejlni ıöyle 

Açıkalınla deleıe ve kuman- m itlerdir . 
dan Albay Kolenel · Kole, Dünden itibaren Hatayda 
Anadolu aja n11 huıuıl mu · ikinci müotehıpllk namzet 

babirlne kayıd netice llilnln kabulüne baılanmııtır. 
1 ılnden mütevellld memnu- Antakya, 3 (A.A .)- Ana · 

1 
niyetlerini ifade ede~ek bu dolu ajanıınıa buıuıl muha· 
neticenin iki bükiimet biri bildiriyor: 

ı araaındakl ıamlml teırlkl Teıcıl netlceıl hakkındaki 

1 
meaatntn neticeli olduiunu tlk rakamlara ıöre kayda 

1 ve bu hallıane ltblrlliloln lttlrak etmlt olan mlntehlp 
buadaa b61le ele deYam ede· leıla 1ek6an 57.000 _titr. 

35. 700 Türk ltıtealae kayde· 
dtlm ııttr . Bu neticeye ıöre 
Türk llıteıl re1lertn ylzde 
altmıı üçünü kaaaamıı de
mektir. Bu ıuretle 40 me -

buatan teıekk61 edecek olan 
HataJ mecltılne Türklerin 
25 mebuıla lttlrak etmeleri 
icap edecektir. 

Seçim komtı1oou bu ra · 
kamlar üzerinde ıon kararı 
nı buılnkD toplanh11nda 
YerecekUr. 



SAYFA : 2 

21 Mayısa 
M".hi Siyasi • 

1 e: 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

betmek fıraatım verdiği ta· 
u vvur edtlebtltr. Bu ıektlde 
faaliyetler, birçok defalar 
lngllterenin Orta Avrupada· 
ki vaziyete kartı kayıtsız ol· 
madığıoı tekrarlamıı olan 
8. Nevll Çemberliynın poll · 
tlkaaına ve Londra ile Parla 
hükumetlerinin üzerinde ta
mamen mutabık kalmıı ol. 
dukları teskin aksiyonuna 
uygun düımektedtr. Bunca 
zıt tahmloler, İoeilız ve Al· 
man kablnelerlnln makıat · 

ları hakkındaki bunca tefslr· 
lere meydan vermlt olan ıon 
haftaların diplomatik fa alt · 
yetinin tik neticesi bugün 
malum bulunmaktadır. Bat 
vekil Hıtlerln mutemedi olan 
Yüzbaıı Vıdmanın Lord Ha 
lıfakıla ingillz hükümdarla · 
ranm Parfıe hareketleri arl· 
fesinde yapmıı olduğu hu 
ıuıi mülakat, fngillz D.ıı Ba. 
kanının B. Daladlye ve Bon 
ne Ue mühim görüımelerl, 

B. Nevll Çemberlaynın Al
manyanın Londra elçlsf Von 
Oirkıenle konuıması, ıu son 
gBnlerde B. Bonnenln Çekos· 
lovakyanın Parlı elçlıl B. 
Oıuıki ile yaptığı müteaddit 
temaslar, n ihayet üç gün 

evvel İngllterenln Prai elçisi 
B. Nyuton tarafından 8. 
Hodıa nezdinde yapılmıı 
olan teıebbüı, itte bu son 
kararı intaç etmtı olan muh 
telif merhaleler bunlardır. 

Londra ve Parlaln önceden 
üzerinde mutabık kalmıı ol· 
dukları bu karar, umumi 
bakımdan, ancak memnunl~ 

yetle karıılanabtlır Bu te 
ıebbüıü yalnız loglltere ya

pabilirdi, çünkü lnglltere, 
Franıa için vaki olduğu gibi 
Çekoılovakyaya kartı ıarlh 

taahhütlerle bağlı değtldır, 

bu itibarla da mQcadele eden 
tkt taraf ara11nda uzlaıtırıcı 
bir nüf uıu müeHlr surette 
fcra etmek için lüzumlu bü. 
tün hareket serbeıtıslne sa · 
hlptlr. Son lngtlız teıebbü 
ıünfin karakteri hakkında 

yanılmak dofru olmaz . Şu 
dakikada elimizde olan ma 
lumattan çıkardığımız hük 
me göre, lngıliz hükumeti, 
Çekoslovak hükümetl tle Sü 
det Alman p rttsl arasında 

aracılık ederek, reımen me 
ıuliyetlnl ortaya koyuyor de · 
ğtldfr. Böyle bir aracılık, en 
dostane bir şekilde olıe. bile, 
muıtakll ve hükümran bir 
devletin iç lılerine kabul 
edilemflz bir müdahale t~f 
kıl ed rd • Fa at Çember 
layn kabtneıl büyük bir İn· 
gıliz siyasi ıııhşlyetine, Lord 
Runılmana llıttlifta hakem 
ilk etmek, bir h 1 ıeklı hu -
suıunda karar vermek değil, 

fllkat iki tarafın vazlyetlf'ri· 
nl yerinde tedkik etmek, o • 
farla birlikte dürüıt bir hal 

ıeldlnlo formüllerini araıtır· 
mak, Çek hükumetine karar 
hüılyetlnl bırakarak, bir mü· 
ıavlr rolQ oynamak için çok 
nazik bir misyon tevdi et 
mek niyetindedir Bu uıül 

mükemmeldir. İoglltereyle 
Franıanın, bfrhkte ve lerer · 

· la B. Hodza kabine.ine bu· 
nu kabul etmesini tavsiye 
etrnıı olmaları ancak tasvip 
olunabilir, bahuıuı kt bu ıe· 

kil, Çekoslovakya cumhuri
yetinin hükümranlıl esas 

prenaıbtne itina ile hürmet 
etmektedir lnglltere, bu te 

ıebbfüe glrlımekle, Orta Av· 
rupa meselelerinin sulh yo
llyle halline verdiği ehemmi 
yeti tebarüz ettirmektedir. 
Şimdiye kadar üzerinde çok 
lhtfyatla tlerleml§ olduğu bir 
sahada yeni bir adım at· 
mııtır ve haklkftten de, t im· 
diye kadnr pttrlamentoda 
bnıvekll tarafından yapılmıı 
olan muhtelif beyanatta çl 

zllmtı olan akılyonun dııına 
çıkmaktadır. Bundan ıu ma 
na çıkarılabilir ki, lngllte· 
re herhangi bir A v r u p a 
problemi karomnda laka yd 
kalmıyacaktır Bu, Fransız· 

İngiliz ani tmasmm eaaaını 
t~tkll eden teılcln ve vzlaı
tırma politikasının ilerideki 
fnkltafları fçin büyük ehem· 
mlyctl olan bir vakıadır . Prağ 

müzal<erelerl haftalardanbe 
rl ıürüncemededlr ve Südet 
Almanlarının oımdiye kadar 
röstermtı oldukları inatçı. 

lık yüzünden bir çıkmaza 
g rmek tehlikealnl göster· 
mektedir . Bugünku ıartlar 

içinde, ancak ihtilafa ya· 
bancı ve bu buhranın do· 
ğurmuı olduğu türlü ıhtl · 
raslara uzak bir nüfuzdur 

ki müzakerenin bir çıkar 

yo1a girmesi ve karıılanan 
tezleri yaklaıtırmak ltfni 
kolaylaıt1rarak herkesin ka· 
bul edebtlecefl bir hal ıek 
llne varabilirdi. Hodza ka· 
binf'llnln parlamentoya nr

zedeceAI milli yeller stn lüsü 
yalnız ekseriyet partileri ta· 

r.afından kabul edildiği tak· 
dırde, Südet Almanları s s 

tematık bir muhalefete çe. 
keceklerl ve ademi merke• 
zlyet reformalarının tatb ik 
mevktıne konuluıundan gon· 
ra da aksiyonlarına devam 
edecekleri cihetle dava haj· 
ledılmlı olmayacak ve buh
ran her deklka yeniden baı 
göıterecektlr . Lort Runsl· 
manm ta vauut ve ta valye 
lerile elde etmiye çelııacağı, 
Südet Almanlarının kati btr 
statü formülüne kayıtsız ve 
ıartsız ıltıhaklarıdır. Samimi 
bir lltıhe.k ki, onları htik· 
bal için taahhüt altına so 
kacak ve uzun bir devre 
için karıııltlıia nihayet ve· 
recektlr Lort Ruoslmanın 

mlsyoou, bu kad r ıcı bir 
ıektlde m6nakaıa edilen ve 
Çehoslovakyanın dış pollti· 
kasına, milli müdafaasına, 
IEtlklallne, hükümranislne 
temas eden bütün meselele 
rl müzakere harici bırak· 

mak netle ılnl doğuracaktır. 
Bu meıeleler üzerinde, neka· 
dar doılanede olsa, bir ecnebi 
müdahalesi kabul edilemez. 
Sayın İngiliz devlet adamının 
tav uutu münakeıayı pratik 
meselelere lnhlear ettirmek 
ve orta Avrupa sulhu için 
tehlikeli olen her türlü tnh 
rlkluln önünü almaktır. 

lnglliz lcşebbüıü, bu ıekll 
dalreılnde bugünkü ıartlar 

içinde büyük h izmetler ya · 
pabıltr ve adtlime bir hal 
ıekll ve zihinlerin sükunet 
bulmuını samimi surette 
lstlycn herkes tarafından 

teıvlk adilmefe değer . 

TORKDILI 
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v p u ilk 

Va ptı 
efe- K ö y S a ğ l ı k K or u -

• • 
1 • • 

Vap 
ır 

ugün 12.30 da Ban
ren de Şeh ·imize 

15.41 de Gelecek. 
Bandıtma hattına tahsis 

edilen "Sus" vapuru bugün 
lstanbuldan Bandırmaya ilk 
seferini yapJJllf olacaktır. 

Relet B. Feyzi ~öze· 

ner, Devlet Oemlryolları 

Üçüncü lıletme Müdürü il. 
Tahsin ve Ticaret Odası Ret 
ıl B. fımall Hakkı Varnah 
dün tren\e Bandırmaya git · 

' mlşlerdlr. 

yucu Kursu Açılacak .. 
Üc-Kursu Bitirenler 30 Lira 

retle Köylere Sağlık Koruyu
cusu Olarak Verilecek. 

1 l Ağuıtoı perıem be gü 
nü, köy kalkınma proğra · 
mıoda yer alan köy eaflık 
koruyucuları yetııttrme kursu 
açılacaktır 

Sıhhiye Müdürü Doktor 
B. Muhlis Sunerfn ldareıln· 

de Hükümet Konaiında açı· 
lacak olan kurs altı hafta 

devam edecek lir . 
Sıhhat ve İçti mal Mua · 

venet Vekaleti kurea gir · 

me ıartlarmı ıu ıekllde tea· 
bit etmlıtır: 

Bu suretle ıürat. postasını 
vapacalc olan "Sus~ bugün
d~n itibaren haftada üç de 
fa paz rtesi çarıamba, cu 
ma günleri fataobuld rm, Ban · 
dırmnva ve Bandırmadan 
lstanbula l§llyecektlr 

8, 15 de lstanbuldan· hare· 

ket edecek olan bu vapur 
12 30 da Bandırmaya \'ara · 

Cumhu iyet Bayramı 
İçi P 1 Bastınlacak .. 

A ~ lık tahıllı bltlrmlt 

olmak, 
B - 25 Y aıındao aıağı, 

40 yaııodan yukarı olmamak, 
C - Askerlik vazlfeılnl 

ifa etmtı olanlar tercih olu. 

nur . 
cak ve 13.30 da kalkan tren 
yolcularını alarak ı c-hrlmlze 
15.41 de vaeıl olacaktır . 

Keza lzmlrden aynı gÜD· 

ferde sabah saat 7 30 da 
k alkacak olen hen ıehrlmlze 
13 57 de vaııl olacak ve 
16.30 da da Bandırmaya 

varacak ve bir saat son 
ra da vapur lstanbula hare 
ket edecektir 

Haftanın diğer günlerinde 
ıimdlye lcodar itlemekte 
olnn dığer npurlar ara poı 
talarını yap1tcaktır . O gün· 
lerde vapur ve trenler yine 
eskisi elbl ltllyecektlr. 

"Suı" V(lpUrunun Bandır 
maya ılk seferini yapması 

dolaylstle Valtmiz B. Ethem 
Aykutla, Belediye l<efsl B. 
Naci Kodanaz, Halkevl 

Korgeneral Sa
bit Noyon Bu
gün Ayrılıyor. 

Korgeneral Sabil Noyon 
iki yıld n f zl bir zn -

mandanberl şehrimizde bu· 
lunan Korgeneral Sabit No· 
yon bu defa Anknraya dı 
ğer bir vazife ile tayin edil· 

mft\lr. 

Değerli bir asker olan 
Korgeneral Sabit Noyon oeh 
rlmizde bulunduğu müddet 
zarfında muhltlo hürmet ve 
sevghlnl kazanmıetı 

Haber aldığınHza göre bu 
gün saat 13 de aRkert mah
fe1den otomobille Bandır 
maya hareket etmek ıuretl 
le ıehrimfzden ayrılacaktır. 

Ken<lılerlnc yeni va~lf ele-
rlnde de muvaffakıyetler 
ve tyl yolculuklar dılerl7.. 

(Baıarafı birinci sayfada) 
clr, 30 paralıklarında lzmir 
fuarındım bir manzara, JO 
paralıklarında ise İzmir Kor· 
donunun manzara11 bulun 
maktadır. 

Cumhuriyetin · on beıincl 
yılı hatırası olarak çıkanla· 
cak pulların 3 kuruılukla· 

---'111'.iır---

Halk Türküleri 
Plakla Tesbit 

Edilecek. 
Kültür Bakanlığınca ma -

halli halk türkülerini tesbtte 
m e m u r konserv tuvar 
dan üç ktılllk bir grup 

Edremit yolu ile ıehrlmlze 

gelmıılerdlr. 

Heyet vilay tlmizde söy· 
lenen halk türkülf!rlnl plakla 

teıbit edecektir. 

8. ~ü~rü Kayanın imzah 
fotoğraflan. 

Dahiliye Vekılt ve Parti 
Genel Sekreteri B Şükrü 

Kayo; vllay~t, lcaza parti 
tetkllatıle hl!llkevlerlne im

zalı birer fotoğraflarını he· 
dlve etmfılerdlr 

Vılayet Parti Baıkanlığın 
ca fotoğra flar mahallerine 
göoderılmivtır . 

Ayvahkta vergi teftişleıi. 
Mal•ye V ekaletinden üç. 

müfettlt Ayvalıkta vergi itle 
rl üzerinde tedklklerde bu 
.lunmaktadırlar . 

Husuıi Muhasebe Müdürü 
8. Raılt Sekendiz de müfet 
tiılere refakat etmek üzere 
bugün Ay\• lığa gidecektir. 

Mezuniyet 
Şehrimiz Cumhuriyet Müd · 

delumumial B Cemil bir ay 
mezuniyetle dün lstanbula 

gltmlıtır. 

Evlenme mer simi 
Ankara birinci ortaokul 

Türkçe öğretmeni Bayan 
Hamiyet ile ıehrlmlz lise 
al Türkçe öğretmeni ~rkada · 
ıımız B Kemal · Demlrayın 
evlenme töreni Ankarada 
her iki taraf m yakınları ara· 
sında yapılmııtır. 

Gençleri tebrik eder, sa· 
adetler dtlerlz 

rında ztraatl tcmıil eden 

traktörde Atatürkün bir ru 
mJ, 5 kuruıluklarında hatf 
inkılabını temsil eden bir 
reılm: Atatürk tahta baııoda 
6 kuruıluklarında gençliği 
temsil eden izciler, 7 5 ku

ruıluk1.arında zeminde ordu, 
havada tayare, 8 kuruıluk· 

larında kombinelerden biri, 
l 'l .5 kuruıluklarında yeni 
yapılan köprülerden birinin 
reıml bulunmaktadır. 

Postahanelerlmfzde normal 
pul olarak kullanılmak üze · 
baahrılmasına karar verilen 
putlar 19 kıymetten mürek· 
keptlr. Bu pullarımız 10.20, 
30 paralık ve 2, 2, 5, 3, 5, 
t5, 7, 5, 8, \O, 12, 12 5 15 
17 5 25, 30, 50 ve ıoo ku 

ruıluk ola\!aktır. Bütün bu 
pullarımız en müterakki 
memleketlerin posta idare

leri tarafından çıkanlan pul· 
lar nafaıetlode olma11na 
azami gayret edılecektlr. 

Fuar hltıra11 olarak (Hkarı 

lacak pullarımızın en k11a 
bir :zamanda ikmaline çalı 

ıılmaktadır. 

Posta idaresi, genfı mtk · 
yuta muhabere yapan mü 
e11eselere btr kolaylık ol· 
mak üzere frankotlp otoma · 
tık pul basan rnakloeler 
üzerinde etüdler yıpmııtar. 

Bu makinelerin gelmeıi ile 
büyük müe11eıeler mektup· 
larını bu makineler tle pul 
lıyacaklar ve bu suretle 

posta ıdarul hem pul earfı 
yatından kurtulacak ve hem 
de poıta memurlarının ııle 
ri azalmıt olacaktır. 

Getiri lecek olan bu maki 
neler büyük müesst'selere 
verilecektir. Bu makineler 
muhtelif kıymette zarfların 
Üzt'rloe otomatik surette pul 
basacaklardır. Posta ldareıl 
bu makineler için l 00 Ura 
lık f Jı~er getirecektir 

Fııler bu makinelerden 
alan müe11eıelere bedeli 
mukabilinde verılecek ve 

makineler f lf kıymeti olan 
yüz liralık muhtelif kıy 
mette pulu baetıkton sonra 
otomatik _bır surette zarfla · 
ra pul baeılmağa beılıyacak 
tır . Bu maklnelu bQyük 
müe11ueler, bankalar ve ga 

zetelerlmtz gibi toplu ve çok 
m ektup ve ıazete sevkeden 
müeueselerln itine yanya · 
caktır. 

Aıkeri hizmeti eınasınd• 
sıhhi vazifelerde bulunduju

nu tevsik edenlerin i\k tah • 
sili bitlrmlt olmaeı aranmaz. 

O - Köy öğretmenleri 

tercihan kabul edilir. 
Kursa tıttrak edeceklere 

muhtaear teırıh, hıf:ıa111hh• 
bilgisi köy hıfzı111hhaıı, mlk· 
roplar ve salgınlar, acele 
tedavi ve hasta bakıcılık 
bilgileri hakkında dersler 
verilecektir. A1rıca kendi· 

lerlne hutahanede de tatbl· 
kat yaptırılacaktır. 

Altı hafta devam edecek 
olan tedrlıatın ıonunda mu 
vaff akıyet gösterenlere köY 
ıağlık koruyucu ebltyetna· 
meal verilecek ve kendileri 
bir veya birkaç köyün - nü 
funa göre - saflık itlerine 

be.kacı klardır 

Aylık ücretleri 30 liradır. 
Bu ıene vilayet dahtlındekl 
birçok köy bütcelerlne 111· 
lık koruyucu tahılıatı kon 
muıtur 

Kayıd Sıhhat ve lçti111•I 
Muavenet Müdürlüğünde 10 
ağuıtoıı çarıamba akıamın• 

kadar devam edecektir. 
Bandırmada da aynı ıe

kılde bu ay içinde yine bay· 
le bir kurs açılacaktır. 

l ISTAHBUL RADYOSU l 
5-Ağustos-1938-Cuma 
Öğle neırlyatı: 
ı 4 30: Plakla T6rk mu•l

klsi. 14.50: Havadis. ıs.os : 
Plakla Türk muslklıl. 15.30: 
Muhtelif p1ik neırlyatı. 

Aktam neırtyatı: 

J 8 30. Hafif müzik: Te 
pebaıı Belediye bahçeıındeO 

na.kl~n. 19 15: Vlyolonilt Ali 
Sezin 19 55: Borsa haberleri 
20: Saat aynrı: Grenvlç r•· 
aadhanesfnden naklen. PtfO ' 
:ıeyyea ve arkadaıları tar•· 

f ından Türk muılklıl "e 
halk ıarluları 20 40: Ha•• 
raporu 20.43: Ömer Rlı• 
Doirul tarafından Ar•P'8 

or· söylev 2J: Saat ayarı 
kutra 21.30: Tahıln tı:ar•

f ,,. 
kuı ve arkadaıları tar• 1 fı 
dan Türk muılkl ve h•1 .,. 
tarkılara . 22 l O: Plakla 11111 

telif parçalar. 22.50: SoO 
haberler ve erteel ıDolO 
prolramı. 23: Saat •1•'1 
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Btr memleketin en yük
ıek kültur müesaeıeleri ünl. 
veralte ve yükıek mektep· 
lerıdır Yüksek mektep ta
lebesinin adedi artmayan ül· 
kelerin geleceğe emniyetle 
bakmafa haklara ve cesa
retleri yoktur. lıukbal en 
fazla tıım ve bilgi kaynaiı 
olan müe11eıelere malik mil 
letlerlodlr. 

Dünyanın en köklü lnkı 
lipları ıuürlu ve bılglll genç 
ler, üntveralteltler tarafın· 
dan baıarılmıthr. Bu haki· 
katt lcavrıyan bütün devlet . 
ler, yülut'k' tahsile azami 
ehemmiyeti vermııler, "ol
gun ve düriht düıüncell, ge· 
nfı görüılü, inanan ve inan· 
cı uğruna her ıeylnl fedaya 
he.zır gençliği,. yetlıt !rme 
ıavaıına baılamıılardır. Bu 
hayulı ve insani ııavaıın ıle 
rı saflarında, ateı't muha 
rlplerlnden biri olarak biz 
de bulunuyoruz. 

•• Türk mllletınin on beı yıl -
dır yaphiı ve yapageldiği 
devrimlerin bütün dünyada 
llY1nd1rdıiı hayret ve tak 
dır hiılerl, hergün muhtelif 
Vcıllelerle açıklanıyor lnkr 
liplarımızın azamet ve bü 
YGk 1üğilnü en koyu düt 
inanlarımız bile tasdık et 
lllelctcn kendılerfnl alamı· 
Yorlar. 

Atatürk; bir vatan, yep 
Yenı bir bünyeye melik blr 
tntllct yaratmı§hr. Dünün ve 
d<iokülerln inanııı, telak 
ktıı, görüt tarzı bugün ta· 
lnarnen deiltmlotlr. 

Yaratılan bu bütünün ile 
rldekı koruyucuları bugü
nün gençleridir. Bugün dü 
0 lin tealrtnden kurtulftmıya 
tak fçinde bulunduğu mu 
•zzam inkılapları tımamıle 
htzrnedememit kimıeler, 
Rrtıplar aramızda buluna bt
llr. Bu klmıelerln yok olmaeı, 
gelecek neılln tam olarak 
Yetııebllmesl için, gençlerin 
inkılabı ıuürla benimseme. 
lerı, ara11nda yuğuruldukla 
rı Varlığın mahiyetini kav· 
''nıaları lazımdır. 

"İnkılap ve Cumhuriyet 
•hl&kının gençlikte bir iman 
halıne gettrtlmeıl., bunun 
Yeaane yolu, birlc•k çareıl· 
~lr · Bu, tek ve ıaımaz yo 
Un tek hazırlayıcıaı fıe tah 
~I tnüeaaeıelerl ve bilhuıa 

u müeaaeıelerln en üıt ka 
tı olrnaıı dolaylalle ünlver 
•iteler, yüksek mekt~plerdlr 

Türk milletinin cahil ve 
Ool<aan bılgill klmııelere de 
iti, olgun gençlere thUyacı 
~ardır. 

k Vatanın dört köıealnde 
Urulan fabrikalar, sanayi 

~~a~ları, endüstriye atd her 
b tlu IDÜeaaeaeler Türk mü 
l' tlldtalerlni, Türk ltöylüıü 
h Grk doktorunu, genç Türk 
ldukukcularını, maarifcllerlnl, 

•recllerlnt bekliyor 

'f •• 
Ürkıyede maarif müeı · 

~eıeJerının teılı ve ldareıi 
1 e1 ' 1~te aittir. Devlet bunun 
ç h h l '-tf er yı milyonlarca lira 

edip Jenl 1enl mektep· 

Hukuk Sütunu: 

.HUKUKİ BAHİSLER .. 
Birliğin arı Tarafından 

Temsili. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Payll 
. 102 -

154 ncü madde birliğin 
koca tarafından temdllnt 
bildtrmtıtı, tıbu 155 ncl 
madde dahi ( evin daimi 
ihtiyaçları için kocn gibi 
kadın dahi blrllil temsil 
hakkını haizd1r. Karının et 
haaı ıallıe tarafından ma-
lum olabilecek ıurette sala 
hiyetlnl tecavüz etmlyen 
taaarruflarından lcoca me1Ul
dOr .) Bu madde karıya ko
ca gibi blrlığf temsil hakkı 
veriyor. 153 ncü madde de 
kadın müıterek saadet\ te · 
mln huıu•unda gücü yettlfl 
kadar kocanın muavin ve 
müıa•frfdlr . ) Eve kadın ba · 
kar.) lbarealle de kadının bir. 
itil temsJI erlebtlec.-ğfne lf" 
ret olunmuetu. Kanun kadı· 
na da bu madde ile temıtl 
salahiyetini hahşetmıı ise de 
kftdının hlrllğl temallen ne 
gibi hattı harekette buluna · 
cftğını ve ulahlv@tlnfn oe 
dereceve kadar otablleceğlni 
beyan ve lrae ehntverek 
yalnız evin daimi lhtlvaçtuı 
için koca gibi kıuhn dıthl 
btrll~I temıll hıakkmı haiz 
dtr, dtverek iktifa edHmtetlr. 
Şu hale nazaran kadın ko 
caaının lraunç ve geliri ve 
mevki lçtimaflerf nlsbetlnde 
yenecek ve içecek gibi ff"J· 

lerle çocuklarının ve kendi 
ılnln meJbusat ve evfn ten 
vfr ve teıhln huıus'arı ve 
çocuklarının tehstlı için ki 
tep veııaire mubayaaııı vel· 

ler açıyor. Hütün kudret ve 
kuvvetıle (maarif davaııını) 
ftfılamak, (maarif ordusunu) 
düzenlemek için uiraııyor. 

Zaten bugün bütün dünya 
da ferdlerin ft rzularına terk 
edılemlyecek kadar mühim 
bir meıf'le olduğu anlatıla 
rak tahıtl müeaseselerl he· 
men hemen tamamtn dev· 
letleıttrJlmfttlr. Fa~at unut· 
mamalıdır ki. gene dünyanın 
her yerinde devlelln üzeri· 
ne aldığı bu · memleket iti· 
nl kolayl&ıtıımak için çalı

ıan · binlerce huıutıi teıek
küller vardır Bu teıekkül
lerln TürktyedeLıl mıkterı da, 
bilglnin kıymeti anlaıılması 
der~ceılyle mütenaıılp ola 
rak çoğalmaktadır 

lıte, "Balıl<ealr Talebe Ku· 
rumu" bunlardan biri ola-
bilmek maluadtle kurul 
muıtur. Gayeal, Balıkeılr ve 
clvarıodakl yüksek tahılle 

devam ehr ek lsteylpte her 
hangi bir ıeb~p1e bunda 
müıkü1ata uğrıyen gençlere 
yardım etrr.ekUr. Hedefi 
meydanda v~ vazıhtır. 

Maddi olıun, manevi ol 
ıuo, böyle bir hayır cemi· 
yeti tarafından müıflkane 

yapılacak yardımın kıyme· 

tini, aile yuvaııından uzak· 
ta, binhlr zorlukla tahılle 

devam edenler herkeıtt"n 
iyi takdir ederlt"r. 

Her Balıkeıirlln ln bu Ku 
ruma ıeve ıeve yardım et. 
mek en büyük vazifesi ol
duiu albt, her talebe veliıt
nln de, çocuğunu okuturken 
bu Kurumun mevcudiyetin· 
den latif ade etmeği lıte~ek 
en ıaımaz bir hakkıdır. 

Dnlakeılr 1 ıler! Sizin için 
canlanan bir varlıiı ancak 
tiz yaıatabtltratnlz! .. 

huıl aile h•yatının daimi 
ihtiyacı derecesinde taHrıU 
fatta bulunabtlmesfnden iba· 

rettir. Yevmi sayi ameliyle 
geçinebilen bir ~ahsin kar111 
zengin ailelere- mahsuı ge 
yecek ve yiyecek afparlf ve 

lıttraıında bulunameız. Bulu 
nuraa karı ve koca ittihat 
ve ittifakıoı temsilen tasar 
rufatta bulumnuı addoluna 
maz. 

Karmıo birliği temıtlen 
vaki tasarrufatından koca 
bütOn servettle meauldür. 
Karı tuefından yapılen te 
aarruf atın daimi alle lhtiya 
cına müıtenlt olduğu ilk na· 
zarda anlaıılmalıdır. Meseli 
f aklr bir ıahaın karm mu 
bllyacıya lükı bir mobilya 
ıtparlı ederse bu ılparlı at 
lenin kudreti mallyeıile mü 
tenasfp ve ıbtıyllcından ma· 
dut olmadığından bedelin· 
den koca mesul olamaz 
204 ncü madde mucibince 
kadın meııuldür. Fakat 
karı kazançları ile mütena-
sip ve daimi ihtiyaçla 
rındım olan sandallye ve 
maııa ılparJtl ve kilim, ke 
çe, çul ittlraaı gibi tuarru 
falından koca meıuldür. Ne 
tekim 202 ncl maddedtı koca 
kendtıılnln evlenmeden ev 
velkı borçlarından, 2- kendi 
sinin evlilik devamı ıırasın 
dakl boıçlarmdan 3· karı 
tarafından evllllk birliğinin 
mümeuill sıfahyla edılen 

borçlardan koca meauldür . 
Bunlar ailenin "hal ve vak· 
tiyle mütenasip ihtiyaçlar · 
dandır . 

Bunlardan baı"a mesela 
kadanın ez yukarıda beyan 
edıldığl veçhile ailenin vüaatve 
kudrdl maltyeıiyle mütenaıılp 
olmıyacBk bir surette Jt:ip-
mıı olduğu mubayaa ve ıl· 
parlıten dolayı bayt tara
fnıdan kaca aleyhine açılan 
davada karınıo aldığı etya 
vesairenin ihtiyacı aileden 
olduiunu ve karının temsil 
hakkı icabatından bulundu
ğunu iddia etmeıılne karıı 
koca dahi davacının bu da 
vaaında hüınünlyel sahibi 
olmadığını ve karıııınıo bu 
gıbl vüsat ve kudreti malt 
yeler& fevkinde eıya alamı 
yacağını bayiin bilir olduğu 
nu müdaf aaten dermeyan 
edeı se hüıınünlyetln vücudu 
aaıl olduğundan müddeaaleyh 
bulunan koca defini lıbat 
etmeaı lazımdır. 

Birliğin daimi ihtiyacın 
dan olan borçtan meaul 
olan koca ödemeden ac 'z 
kahua kadın da bu borçdan 
meauldür. Karının temııl 
salahlyetı kocanın temıll aa 
lablyellnt hl\· bir suretle ih
lal edemez. 

- SONU VAR ,. ....... ~··············-. 
: TURKDILI : • • : Pazartesinden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyasal gazete •• : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 • : 
' s 3 • • ay111: • • • • : Günü geçmlt ıayılar 25 : 
: kuruıtur . : 
: ADRES: : • • : BALIKESIR TÜRKDILI : 
.......................... 

So\rJ'et -J\rkeolo~ji. ' İ 
Sovyet arkeoloğları, bı l

haua memlekette devam 
etUrilmekte olan muazzam 
yapıcılık ile irtibat halinde, 
ııon seneler zarfında, büyük 
araıtırma f aalfyetlnde bulun 
muılardır. 8üy0k tehir ve fab· 
rlkalar loıası ve bazen ne· 
birlerin mecruını on met
reden fazla yukan çıkuan 
barajları muhtevi l:rnvvetli 
elektlrik aantrallerl vücude 
getirllmeıt. Sovyet arkeolo 
jlıine çok ehemmiyetli bir 
vazife tevdi etmff bulun· 
maktadır: Bu da, lnıaat mın· 
takalarında bulunan mu.inin 
abldelerlnt taharri ve tedktk 
eylemektir. 

Sovyet hükümeU, arkeo 
lajlk araıtırmalara büyük 
miktarda paralar tahıis et 
mittir. Geoit arozlde yapı 
lan tedkik arkeoloji etüdlert 
ziyadeatyle kıymetli materl 
eller vermektedir. 

Sovyet arkeolojlslnln mu· 
vaff akıyetlerJ, bılhasaa fnsa· 
nlvet tarıhtnin en e•kl dev· 
reıfnl teıkil eyllyen paleoll
tık devreıı!n • n etüdü bakı 

mandan çok ehem ıniyethdır. 
Yalnız fU ciheti tıaret etmek 
kafidir ki, çarlık Ruıyaıııoda 
ancak 20 paleolitık lstaııyon 
billnmekte idi, halbuki bu
gün Sovyetler Bırlığınde bu 
lıtuyonlardan 200 taneden 
fazla uyılmaktadır Kırımda 
ve Kafkas~ada, bu ina ka· 
dar Sovyetler Birliği top 
rakları için malılmat olmı· 
yan premuıteriyen devrine 
ejd ietasyonlar keıfedllmit · 

tir. Diğer taraftan, eplpale 
olltlk devresine ald bulunan 
ve tarihten evvelki tnıan 

kemiklerini ihtiva eden bir 
sert abide de tedklke tabi 

tutulmuıtur 

Neolitik devresi ile tunç 
devresine aid eserlere de 
Sovietler Btrliğınde aynı de 
recede büyük ehemmiyet 
atfo 1 urıml\ktedır. Son ıene 
ler zarfında yapılan al<eo· 
lojik lıler uasıoda, zamanı 

mızdon 6.000 ııt>n~ avvel 
Arktik mınta ka11nın mea" ün 

bulunduğu netlceıılnt veren 
Kola yarımad1111 M&ftırmala

rım bilhosıa lmydetmek icap 

eder. Neolitik devresinin 111 

nat ve tdeoloj • ıi hakkında 
çok luymetlt materleller ve 

ren Kareli mıntakaaındakl 
petroğlifler üzerinde ıfate 

matık çalıımalara devam 
edilmektedtr. 

~tep mıntakalRrında tunç 
devrine aid l'lerlerln ted · 

kiki de, çok mühim netice 
ler vermektedir. Tunç dev· 
rtnln muhtelif etaplardaki 
kültürünün yeni varfyantları 
ve bunların lnkltef eyledlğl 
mıntakalaı· hakkında yeni 
keılflere sebep olan muhte· 
lıf mezar araıtırmalarından 
baıka. ıtep mıntakalarında 
yerleımff halk tarafından 
meıı"üo bir çok mahallerin 
keıfedılmlt bu!unmaaı çok 
ıayanı kayıttır. Hu. stepler. 
de her zaman ıoçebe hal 
kın oturmadığını tıbat eyle. 
mektedlr. Demek oluyor kt, 
göçebe tarzda hayvan ye 

tııtlrme ılıtemlnln meydana 
çıkmasından evvel, ıtepler· 
deki küçük ırmakların açtı 
iı vadilerde tecemmü etmlı 
bulunan halk, burada daimi 

SAi FAı 3 

Balıkesir Sıhhat Ve ictimai , 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Açılacak olan saihk koruculuiu kursuna devam edebil 
mek için htekltferfn aıağıdakl tartları haiz olması ve gös
terilen veıalkln bulunmaııı lizımgelmektedir. Aıaiıdakl 
ıartları haiz olanların Balıkesir Sıhhat ve İçtimai Mua · 
venet Müdürlü~üne müracaatları. 

1 - 25 Y aıından ııağı ve 40 yaıından yukarı olma -
mak, 

2 - Hüviyet cüzdanı, 
3 - ilk mekt~p ıahad~tnameal veva ukerde ııhhat 

teılıtlatında çalııtığıoa dair vea ka, 
4 Aıkerlık terhıı ve11ka11. 
5 Hüııoühal mazbataaı. 

6 Sıhhat raporu ve aıı ıahadetnameal, 
7 4,5 X 6 Ebadında iki adet fotoiraf, 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Muhammen Bedeli Muvakkat T. 
Lira Numara11 Mevkii Cinai L. K. 

400 
400 
400 
4CO 
400 
500 
500 
500 
400 

500 

ısoo 

200 

11·1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

b 1 

73 

----Umurbey M. 

" .. 
.. 
" .. 
" 
" 

Eııkl Hükürnet 
caddesinde Ana· 

f artalar 
Kasap Muıa 

adaaıoda 

Mai aza 

.. 
.. 

.. 
" .. 
.. 
.. 

Dükkan 

,, 

Abacılar içinde ,. 
74 Atatürk parkı Bahçe 
yanında (Sebze bahçed) 

30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
37 50 
37 50 
37 50 
30 liO 

37 50 

112 50 
15 00 

- fJaref huıuslye akaratıodan t~mhken aatılıia çıka 
rılan yukarıda mevkii, numaraaı, muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat mtktarlan yazılı olan akar 15 gün mü 
ddetle açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - ihale bedeli peılnen tediye edilecektir. 
3 - ihaleleri 8 ağuıtos 938 ıüoüne raatlıyan pazar 

teııl günü hükumet konağında mQteıekkll Daimi Encüm~n 
huzurunda yapıle.cağındao istekliler ihale aünü muayyen 
vaktinde muvakkat temtnatlarım malundığına yahrdıiına 

dair makbuz veya §&yanı kabu banka mektubtle birlikte 
Daimi Encümene müracaat ederler. 

4 - lıtekltlerfn ıartnamelerinl görmek ve daha evvel 
malümat almak üzere Daimi Encümen kalemine müraM 
caatları ilan olunur. 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: · 

hf alye amir ve erleri için 1 O lira bedeli tahminli on

bet adet çizme yapt111lacağından 3.8.938 tarihinden itiba
ren t 5 gün müddetle açık ekıtltmeye çıkarılmııtır. 

ihalesi r 7 8 938 çaı:ıamba günü saat 15 d~ belediye 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin mnkO.r gün ve aaat· 
ta beledtye encümeninde buf unmaları ilan olunur. 

1 4-

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: 
. Yenice Köyde 

Cinai: 
Ev 

Hududu: 
Sağı Demirci İdrlı ol·· 
lu Hasan, ıolu Allı 
oğlu Salim ve Oıman 
oğlu Habil ve arkaıı 

Oıman oğlu Habil •• 
kısmen yol, önü yol. 

Yukarıda evsafı yazılı ev Ahmet Beıe oğlu lbrahlmln 
ıenetılz temellükünde olduiu halde 326 yılında ölGmlle 
veraııetı karıaı Habibe ve evlatları Ahmet, Muıtıfı, 
Veyıel, Fatma, Hatice ve Havvaya kalarak bunlar 
ara larıncJa rlzaen ve haricen yaptakları takılm sonunda 
bu ev Mustafa payına tahılı olunarak ıtmdlye kadar al·. 
zasız ve b6ınünlyetle temellüküode olduiundan bahlıle 

namına tapuya teıçıllnt istenmekte olduğundan mezkur e• 
hakkında 15 8 938 pazartesi gilnü mahalline memur gön
derileceğinden bu ev hakkında bir hak iddia eden •arsa o 
tarihe kadar Tapu Sicil Muhafızlığına ve günilnde mahal
line gelecek memura müracaatları llln olunur. 

oturmakta ve ziraat ve hay idi. 
vancılık fle mtfgUI olmakta (Sonu yarınki nıOhada) 



SAYFA : 4 

Memurluk Müsbaaka imtihanı: 

T. (~.Ziraat 
Baııkasından: 

Bankamızın ıuhe ve lljaoıları fçln lüzumu kadar 
mur alınmak 6zere müıabaka imtihanı açılacaktır. 

me-

Müsabakaya gtrebt!mek tçın t'n az ortamektep me· 
zunu olmak •e yatı 18 den aıaiı JO dan yukarı bulun· 
mamak tarttır. 

18 den aıaiı 1ııta olanlar imtihana ıtrebllirlerae de 
yaıındao evvel memurluk ıuufına ı•çemezler. 

Ankara, lımtr ve lıtanbuld•kl imtihanlara ortamek
tep mezunları alınmıyacaktır· 

Ortamektep mezunları •çın altı a7, ltee ve daha y6k· 
sek mekt~p mezunları için bir ıene de•am edecek olan 

ıtaj müddeti zaJfında ortamektep mezunlarına otuz, li
se ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar Ye tm· 

Ubandakt muvaff aklyet derecesi le mütenasip surette ücret 
verilir. 

iyi derecede yabancı dıh (Fran11zca, lnıtltzce, Alman · 
ca} bilenlerin ücretleri emHhnden 10·25 Ura arasında yük· 
sek tutulur. 

HenGz aakerUftnt yapmamıı olanların daimi kadroya 
a~ınmaları askerliklerini ifa edlnclye kadar tehir olunur 

ve askerde bulundukları müddet z~rfında maaısız mezun 
eayılırlar . 

Staj devresin• takiben 7apılacak mesleki lmtıhanda 

muvaffak olanlar, on beı liradan aıaiı olmamak üzere 

)'üzde 20 nlsbetlnde zamla tekailde tibl daimi kadreya 
alınırlar. 

Yabancı dilt bilen ve aııert llH tıhıllt olanlar·tallmat 
namealndekl ıartlar dairesinde bet ıenellk muvaffaktyeth 

bir memuriyet denutnden ıonra bir sene için A.Yrupada 
ki bankalar nezdloe staja gönderilirler. 

MOıabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Af
yon, Aydın, Balıkesir, Burta, Çanakkale, Diyarbakır, De
nizli, Edtrne, Erzurum, Erzincan, Esktıehir, G. Antep, !ı 

tanbul, lzmlr, Kastamonu, Kan. Kayıert, Konya, KOtah 
ya, Giresun, Malatya, Maraı, Samsun, Ordu, Sivas, To
kat, Trabzon, Vao, Yozgat ıubelerlmlzde ortamektep 

mezunları tçln 16 ve 17 ajuıtosda, llıe Ye daha yukarı 

tahsilt olanlar için 18 ve 19 aiuıtoada ıaat dokuzda baı . 
l•naoaktır. 

Müsabakaya atreceklerden ne gibi vesikalar arandıiı 

ve nelerden imtihan yapılacaiı yukarıda tılmlerl yazılı fU 

belertmtzden elde edtlebılecek tzabnamelerde ıörüleblltr. 
lıtekhlerln müsabakaya lttlrak edebilecekleri mahalde-

s A.CUSTOS 1938 

11 .................. ~~~··•ı, •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· .. ~ " Dtl M U J DE!. 1: ~ Tarkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası· = 

• 
POSTA OTOBÜSLERİ = Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 

I • Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans = 
1 

\ = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler rlt ULUS OTEL N DEN i! 1J/ Her Ulrli zlral lkrazlar·dliler btlcümle banka mu·= 
•

1 1'J,. amelerl büyük ıubelerlnde kiralık kualar. '1lı 

K A L K A R ilıJ. İhbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında tkra· 1* = ml1eler. = 
~ IJcramiyt: Miktar/: ikramiyenin tutan: '* 

Her sabah otelimizden Bursa, Çanakkale, Bandır- : ADEDi LlRA LlRA : 

ları ıeltr · • ı 
ma ye Edremtde otobiiı postaları kalkar ve akıam I ..; J 1000 1 OOO 1* 

Postalar karıılıklıdır : 500 500 7* 

1 
lzmlr avtzoları için Balıkealre ujrıyecak ıayın mi • ~ ı! ~~~ 1~~ = 

saf,rlertmJze her zaman temiz yatak bulunduıulur. 1 ~ 'fİl 
Eskt Dtyunuumumtye oteli ııamtle merut oteli bu 1IJ. 25 50 1250 .,. 

1 kere "Uluı Otelt,. lımile açtım. Yeni mefıuıat, muıam 1IJ. 30 40 1200 7* 
ba ve mükemmel konforu haiz, temtzlıli tasavvurun ~ 40 20 800 'fit 

• fevkinde ve flatları çok ehvendir. iıtbabatları tuııln i JIJ 108 6UUO 7* 
• edtlen m üıtertlertm, yol yorıunlujunu oteUmlzde , ~ Bu lkramiyder /ur üç ayda bir olma}\ ııztrc st· = 
1
• bihakkın dinlendirecektir. ___ • I )\ rıtdt dört defa bu miktar LJ.zt:1indtn kum ilt dağzlı "1 

Ulus Oteli Muduru • l ~ lacaktır. llk keşide 1 f.~Liıl V38 dedir. 't* 
• Eıkt Telgraf Müdürü Si ~ j\ 
• Fehmi Aslan •• l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-J.a 
, ......................... . 
B l k · 1 -'·ı A t D · i ws~~~~~~~~~~~~~ a ı esır r ı aye aım 1 1 

Enciimeninden: ı Okumadan Geçme- ı 
l - Balıkesir merkez okulları için mGba1aa edilecek 

ıos ton 250 kilo odun ı. ·ıu•lo• 938 tarihine ruthyan 1
1 

- y·ını·z Mu·· h·ım- d·ır0• 
1
1 

perıembe aOnG Hat JO da ihale edilmek üzere ıs aün 
mfldd.etle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Odunun beher klloıunun muhammen bedeli bir 
kuruıtur. 

3 - ihale yukarıda birinci maddede yazılı ıOn ve 
saatte vtllyet makamında mQteıe~kü Daimi Encümen hu
zurunda yapılacaktır. lıtekhlertn muvakkat temtnatlarını 
malaandıiına yatırdıklarına dair makbuz Yeya banka mek· 
tuplartle ~uayyen Yakltte Daimi Encimene mflracaatları 

ilin olunur. 4-1-246 

ki banka ıubeıl mQdOrlGiüne Ye Ankarada Bankanın Per 

ıonel lılerl M6d0rl6iüne 15 8·938 tarthlne kadar m6raca. 
at etmelerl"llzımdır . 

2 - 1 - 259 

•ı!~l~!J![~IJ!l!!!l!!!!!!Jf!ll!IJl!fJl!!!flr(l!ll!!!l!~~-!!~I· 11 -~~ 1 
:!~ K A O R ı· U Z K U R J : ~(EMİL MAROT) Mar- « !t ; ~ kalı Buğday c;atkaları. I 
I & K 1 r t a s ,. y e M a g... a z a s 1 • ~ Harman zamam gelmlt oldujundan her rençberl , 1 
§.~ " : ~ köylüyü, d~ilrme11clyl ve zebhedyl dütOodüren ft, 
e=5 1 • • lf.. bir bujday çalka makınul almaktır. Fakat lstenbul-
~~ ANAFAATALAA CADDES NDEKI ~~- ~dan ambalajlı almak. makinenin ne oldujunu bllme· i 
~-~e;:... K A D R 1 u z K u R 't· ı· 1 ~ mekUr. -=-: it, Biz, Balıkeslrde ayajınızda ma1raf11z ve açık ola 

~ rak bu methur olan ( EMlL MAROT ) f abrlka11oıo '11 
t==:4 K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ?:::: ! 1t. butd•y çalka makıneıerın• bu seoe de ıstanbul fıatan . " 

lffii;;j Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Baltk· 1 ~ dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokHntle ve ehven 1 
Eii~ = il. fıatla ıatılmaktayız. 71 

-~.· hanı altı~daki büyük _beton m.ağazaya nakledilmiştir. . . . •ı ı ~ 4, 5, 6 Nu narahlara, tek Ye •k• parçala cinsleri '-
~ _ r, ~ de mevcuttur. ıf 

ı: ~ llradıgınız her çeşıt kırtasıye levazımını en ucuz ve en ıyı şekılde (Kadrı Uz- ~· j 1t. Mahıulitı 9 kısma ayırır, katiyeo yabancı madde ııı 
( ~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bu/abı.·lirsiniz. '~-&§ ı I, buakmaz. 1 

~ 3!E ı tfı Yedek parçalarıoı deı hal tlcarelhaneoıizden ted• · ";f = ••nııııı• ·•ıınıııP 11111111P .. •ıııııııı•· · 1ıın1111• .. ••ıuııı•• ·111111111• ••ııııııP' · ttıuıılP ·•ıttmı•• ··•1111111•· ·•11111111•· · •ııttııı,.· ··•ıım•. ·•ıııuııı•· ~·1111111• · ''ffllNI': ''lffllll": •111111111•·'."l•ı" '"""'"'' ·•11111111•· ·•ıııııııw .,11111,.... ,; ~ 

;m11~nı1111111111nıım11111111ruıını1111111111uı~1ın1111111~~111!111111m~llll~~mmı~111ın1111111111m111~~1lillm111ıım11~1mlllUllllif llU!llWllllllllllllllllllllllllfillml 

1
. t '1

k ~!:~;:1~~1:· de ayrıc• kol• ,ı.k ıöaı ... ıı,. 1 
1 1 

A MAKiNELERiN YAPTIGI iş MIKT ARI: 
Devlet Demiryolları Uçüncü işletme MüdürlüğiJnden: 
Muhammen bedelleri ile mtkdar, enaf ve mahalleri •t•iıda yazılı depolara bir ıene zarfında ıelecek kömür

lerin tahmil Ye tabliye tılerl J 6-8-938 ıalı ıOnO btzalarında yazılı saatlerde açık eksiltme uıulO ile Balıkeıırde 3 ün· 
cü ııletme blnaaıoda ihalesi yapılacaktır . 

Bu ite ıırmek lstlyenlertn hizalarında a6ıterHen muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayto ettiği vesika· 
_la r ve kanunun 4 ndl maddest mucibince ite ılrmefe manU kanuni halleri bulunmadıfıaa dair beyannamelerıle 
aynı güo ve saatlerde komisyon retsllfioe müracaatlara lizımdır. 

Su ıte aid ıartnameler komtsyon merkezi ile Bandırma, Kotahya ve TaYfanlı depolarında görülebilir. 

Oepoıu: 

Bahkeıtr 

Bandırma 
Tavıanlı 

Kütahya 

Tahmil ve tabltye edt · 
lecek kömür 
mtkdarı: 

4000 Ton 
4000 " 
3500 " 
1000 " 

Beher ton tahmil 
için muhammen 

bedel: 
18 
17,5 
13 
16 

Kuruı 

.. 
" 
• 

Beher ton tabliye 
tçln muhammen 
bedel: 

14 
12,5 
10 
14 

Kurut 

• .. 
.. 

Tutarı 

ltra: 
1280 
1200 
805 
300 

4 

Muvakkat 
teminat 

lira: 
96 
90 
60,38 
22,50 
1 - 250 

• ihale 
ıaatl: 

15 
15,30 

16 
16,30 

1 
1 

No:4 5 6 
Saatte yaptığı iş ıniktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul çalkar. 

lihmet Ve İbrahim Cumalı Kardeş/er 

1 Balıkesir: Çtvlciler Çarşısı No: 12 ~ 
ı Demireller Çarşısı No: 63 ~ 

ı~~~www~~~~~~ 
Sahibi ve Baımubarrlrl : Balıkesir Mebusu 

Çıkarım Genel Darektörü: FUAT Bİa...'AL 

Ba11m1erı: VlllJet Matbaa11 - Halakellı 

H. KARAN 


