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Sovyet · • Japon Kıtaları ı 
• 

yıne Çarpıştılar .. 
Japon bataryalar1 Tarafından Açılan Ateş Sovyet 

Kıtaatının Taarruzu ile Karşılandı. 

Sulh Yolu ile Anlaşma imkansız . 

ATATÜRK 
Paris Elçimizi Ka· 

bul Buyurdular. 
lslanb11l, 8 (AA.) _ 

Relslcum/wr Ataltirk 
' dLin Par/sten gden Tıir-

kiye Uuylik Elçisi Saat 
Uavazı Dolmabohçe Sa 
rayrnda kabul buyurmuş 
/ar ve bir mriddtl gürliş· 
müşlerdir. 

B i r H a 1 e G i r d i . . Selanik Anlaşması: 

Maraşal Balbo Bugün 
Be r 1 i n e G i d i y· o r .. 

italyı, Almanya, f ransa veTnoillera arasında 8erlinda 
hava ~om~ardımınlan ha~~rnda ~onuşmılar yapılacak. 

Berllo, 8 (A A ) Sıyaıi 
Berlln mehaflllerl Maraıal 

Balbo tarafından Aiuıtoıta 
8erliode yapılacak olan zi
yaret ltaJyan ve Alman ha· 
va kuvvetleri ara11ndakl 
münaa~betlerl ve teırtklme 
salyl kuvvetlendirecek mü Dört Saat Siiren Çarpışmadan Sonra Sovyet- lTATÜRKLE BULGAR KRlll 

ler işgal Edilen Tepeleri Tekrar Ele Gec, ı·rdı.Ler. ARASINDA TEATi EDiLEN 
TELGRAFLAR. 

Parla, 8 [A.A.) - Sovyet beı yüz bomba atbiını bir A k 8 ( A •e J k • 

1 
n ara. A. .) -

htm bir hadise ıeklinde le· 
lakkı etmel<ted ırJer . Uu z l 

yaretl derhal General Vull· 
1 leminin Berl inl ziyareti ta-

ıayan bir ıekllde halledll 
meden e•vel bu huıuıta mü· 
zake elere baılanamıyacaiı 
ilave edllmektedJr. MOzake· 
relere baılanmaaına lntl:ıaren 
aly41i Alman mehafılleri, 

açık ıehtrlerin bombardıma 

nına mani olacak blr mu. 
ka vele aktedtlebllecefi ka -
naatiodedlrler. Vaktale Htt
ler tarafından bu makaadla 
yapılan bir teklifin garpte 
layık olduiu aklılerl bırak 

madıfı ıöylenmektedlr. Bu· 
nunla beraber bu teklifin 

apon ıtaatı anııoda askeri treni bombardıman t 1 ~Gn Ha11en ıöUi etrafında ettiğini bıldlrmektedır. a yan Hulkan Millttltrl için 
oı6rt ıaat süren bir çarpıf Bir Tokyo telarafına naza. ref'alıll bir islikbal devresi 

a olmuıtur . ran, tam iki gün ıçinde elli ., açan Seldnik arı/aşması 
b Moıkovadan alaoan ha- Sovyet tankı tahrip edilmııur Oıdusu manevraları baıladı mrı lmıaıı mıirıasebetile 

erlere aöre, her çapta Ja Yıne aynı menbadan R l:Julgar Kralı lioris iit Ata 
Pon b t 1 f d oma, 8 [ A.A. ] -· Bu ı - k d L '·l 

l • arya ara tara ın an alınan bir haber Cankufen ıene mahdut bir niıbet da ur urasın a karşı Ln L 

•çı an •teıle takviye edtlmıı aun ıarlnnda elli rakamla hllınde ve bir tecrübe ma iebrik lelgraflarz teali 
;tan bir taarruz hareketi tepede g~çen muharebed~n hl yetinde Y•P•lacak ola 0 edılmiştır. 

OVJet kıtaahnın mukabil ıonra ıımdt iki tarafın yüz manevralara Tıber nehriııin Dr. Aı ıs-Malaksas Arasında 
taarruzu ile karıılanmıı ve elli metre bir meıefede kar ayajı 1 ""-dl ı h Qetı d o an "" en ne rl va· A nk 1 .ı A }' C• e Japonlar tarafından dl d R n ara, ,a · ) - u . 
1 il '-• 1 b ı ıln e omanın 100 'llo-tıal edilmlı olan ara~I K .. rııya yer a mıı u un· a nan lJuşvekılı 11 . Neluk-
lıttrdat edllmlfUr. duklarını btldtrmektedlr. metre ıtmalı ıarktlinde dağ sas Harıciye \'ekıli b. 

lık bir mıntakada dün sabah 
Dün B. LUvlnof ile Ja Şatsaopmgde ıkı taraf b•ılan t M 1 i tv/ık lfo~tu Arusa gön-p .. mıı ır . llnevra 11ra ~ 

on sefiri aruında muha- topçuları 800 metreden ateı yalnız Roma ko'or duıunun uer<J.tgL bu· telyrajlu ...)c 
;~aıttan durdurulmaıı ve ıh etmektedirler üç fırkaeı ııtırak etmfıtir Lamk anluşmu:;ı mLUıa 
t\ lfın mQzakere yolu ile Bu manevra l arın gayesi bir set>dılt: lluKkrnda yöslc· 
·•h •çın yapılan ikinci gö Vah u d 1• ı er piyade fırkasının ltalyao rllmış ulan hısltrden do 

rGtaıe her iki tarafın nok ordusunda kati olara":< ka 
ttıoazarında t1rar- clUJv.ı L , • • • ~ ,)aH,,t tcşeklwrde bu/un-

JG~:~~:ns n(~~·t ~al;:,·:;:; Atmanyıdı doktorluk ya- ı=et=m=e=kt=e=n ='b=a=re=t=ur_ıı::=:m:-==:=!.="='=-ı·=·:::· ======::::=== 
Ruıya ile Japonya aratlo· pamıyacaklar lng·ııtere Ha a Kuvvet ~akı hudut ihttllfı etrafaoda • V -
uıan alınan haberler, yüz Berllo, 8 (A.A ) - Alman 

kaclar Sovyet tayareslnln yada Yahudllerln doktorluk 1 er,. Manevra 1 ar 1 8' ı t t ·ı. 
dGn Canıkufen1ı cephesine yapmaları meoedilmlıtir 
---'"!"-==~==.;__.;=="'====~===========~===-= 

lngiliz Müstemlekat 
Nazırı Kudüste .. 
B. Makdonald,Kudüs Ve Ci
varında T edkiklerde Bulundu. 

Kudüsten bir görünüş 

kudüı, 8 (A.A.) - Mü Kudüı, 9 (A .A) -- Fıllı-
leneklcıren KudOıe ıelmlı tinde asaytıılzlık devam et. 
01•n loıılız m(htemlekat na. mektedır . 
~ıra B. Makdonald, Alt komiser, Son ıki gün içinde bir lo 
'•kert kumandan ile gôtÜf· 1ılliz polisi öldürülmüt ve bir 
ttUu d en ıonra tayere lle Ku · Arap pollıl de afır ıurette 

\iı ve el varın' t~dlclk et · yara lanmııtır. 
'lılıttr B ır Y "hudt evine bomba 

Muınatleyb tayare tle Mal t_,ll hareketinden önce net 

"etuıı be1annamede Kudü 
•e FUııtlnln halihazırdaki 
"•ıt h Jell akkında msh1mat 
lopl aaaal& için ıelmlt eldu· 

atmak lıtlyen bir Arap bom 
banın ~ltnde patlamaaı 

yi\zünden ölmüı ve pollıe 

yardım etmekte olduğundan 
ıüphelt dljer bir Arap fiil ted· 
hltçtler tarafındftn öldürül

tOr. 

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

Manevralar~a lon~ro üzerine taırruz ve hava hücum-
lanm önleme tatbi~atı yapıldı. 

Londra, 8 (A A.) - Büyük 

hava manevra l arı hakkında 

hava tılerl nazaretlnln bir 

teblıat neıredılmiıtlr . Bu 

tebliğde ezcOmle ıöyle de 
ntlmektedlr: 

Geceleyin bombardıman 

tayarelerl, harekatına devam 

etmlttlr. Bunların baı\ıca 

hedefleri, Loodra ıdı ve 

yapmıı oldukları sefer· 
ler umumiyetle toplu 

bir halde \ apılmııtır . ita 
valılerl nazıııreti bınas yle 

Knl:ııbrlc mahalleatnin va· 
hlm hıuu lara uğramıı oldu-

iu oakledllmektedfr Muka 
bıl tarafın müdafaa tayare 

lerl . müteaddit def alu düı 
mao tayarelerlnt tevkif et

mlıle r ıli r. 

Kuvvetli projektörler sa· 
yeıinde mütearrız tayarcle 

rln bulundukları mahalli kc· 
ıfetmek mümkün olmuıtur. 

Teblığde manevraların ıa

at 18 de btttlit ilave olun

maktadır. 

Londra, 8 ( ~.A J - Fe -
na havalar yüzünden hava 

manevraları, uat 14, 15 de 

ıona ermlıtlr 

Oün de lklnd bir kllz& 
olmuttuır: Btr bomb•rdtman 

tayaretl, Essekıde klin 

Blakmorda yere düıerek 
parçalaomıthr Btr kiti öl· 

müıtür. 

Bulgar · Kralı 

italyaya hare~at etti. 

KRAL BORlS 

Sofya, 8 (A.A) - Kral 
Horlı, İtalyayı gitmek üzere 
Bulgarlıtandan ayrılmııtır . 
Kraliçe birkaç haftadanberl 
hal yada bulunmaktadır . 

Kralın fialyada kısa bir 
müddet k"ldıktau 5oora 
Loodra ve Parlıc: gitme•i 

muhtemeldir, 

kip edeceft tebaıOz ettiril 
mektedir. Bu müouebetle 
hava paktı mueleslnln lıal· 
ile Almanya Fransa lle ln 
glhere anııındakl münue· 
betler meıelealnden baıka 
bir ıey olmadıiı sureti umu· 
mlyede ıöyleomektedlr . Eaa
ıen Almanya Südetler me
ıeleılle İtalya da f ıpanya 
meseleatle alakadar olduiu 
için halen muallakta bulu
nan bu itler memnuniyete 

tekrar edtlmeal lehinde Ser 
hnde bir cereyan mevcuttur. 
General Vulllemlo tarafın
dan yakında Berllne yepıla
cak olan ıeyabat hakkında 

bu ziyaretin tamamlle ılyaıi 
mahiyette olan ha va paktı 
müzakerelerine yol açacalı 

b1lha11a kaydedilmektedir. 

ÇinlilerHankeoyu Tah-
1 iye Ettiler .. 

r.inlil1' Yıpnr.ı nıhirinin. Hdieıini vJkf ııar hinlerca ki
omeuı muraöoaı arm su11r al rud lııuı. 

Parlı, 8 ( A .A. ) - Çtn 
muharebelerine aid alınan 
telgraflara göre, Çınlller 
Hankeoyu terk ederek Yun· 
glc•ya gltmtılerdlr. 

Hükumet dairelerlnln mü 
hım bır kısmı da aynı ıehlre 
taıınmıı bulunmaktadır. 

Salahiyettar Çin makam. 
!arı 1 lankeo önünde geçecek 
muharebelerin çok ıtddetli 
ve Japonlar için da çok yır

tıcı olacaiı mütaleaaıodadır 
lar . 

Tokyo, 8 (AA) Azahl 
Şumbun gazetesine gelen 
bir tel1ırafa göre, Japonlar 
Anbvay eyalettnln cenubi 
garblıinde kilo .::iuıungd ve 
Hupe eyaletinin ucunda kain 
Huan1ıvaya do~ru llerlemtı 

lerdlr 
J&ponlar, Çinliler tarafın-

dan Yaoıçe nehrinin ıol 
aabillodekl ıetlerln yıkılma· 

11 yQzünden blr9ok tufJan
larla karıılaımıılardır. 

Kan ve V aıam gölleri 
taımııbr. Üç bin kilometre 
murabbaı arazi ıular altında 
ve 500 000 Çinli melceılz 

kalmııtır . 
• •• 1 l)t 

iki Gazete Mu
vakkaten Ka

patıldı •. 
Ankara, 8 (Huıuıi) - ic

ra V ~killeri Heyetince, lı
tan bulda çıkan Haber ıa
zeteslnln bir buçuk ay, Tan 
gazetesinin de üç aJ mOd
detle kepatılmaaı karar · 
laıtırılmııtır. 

Hatay 
Türkiye 

Meselesinde 
Ve Fransa .. 

((Türkiye .. fransa · İngiltere dostluğu teessüs etmiştir. 
Balkan ili lif ı ise ihmal olunamıyacak bir kuıvattir.» 

Franuzca Le tan gazetesi 
ntn, yeni gelen nüıhuında, 

lıtanbul muhabirinin uz.un 
bir mektubu ver. 

Muhabir Luiı Rcvllle, bu 
mektubunda, u:ıun asırlar 
devam eden Türk - Franıız 

doltluğuoun Hatay mcıeleıl 
yüzünden nasıl karardıiını, 

ıonra 4 haziran 1938 de 
Ankarada imza edilen an
leıma ile bu doıtluiun yine 

bütün samimiyet ve tazelı
flyle oe ıuretle cenla•dıiını, 

Fraosanın Türkiye ıeftrl 

Möıyö Ponıotnun \ 4 temmuz 
bayramı münasebeUle lıtao
buldakl Fransız kolonfıl ön
ünde, Türk - Fransız dost· 
luiunu teıit eden nutkunu 
zikrettıkten ıonra Tftrkl1e· 
nln Umumi harpteki mailü· 
blyettnden ıonra istiklal mü
cadeleıine na11\ ıirdlilnl 
ıöylece anlatı yor: 

"Çanakkale boğazının t6h· 
retll . kume.odanı ohm dör -

~ ~ 

(Sonu QçQncO ıayfada) 



SAYFA : 2 -
Giı·id 
" lsy• 111. 
Atına. Gazetelerin meo· 

gul oldukl rı baıhca mese
le (Girld hıyenı) d ı r. Bütün 
gazeteler hükumetin verdi· 
ğl resmi tehllğlerl nepettik
lerl gibi, baımakalelerlnde 

de tsy o tevebbüs edenleri 
telin etmektedirler. Bu ma· 
lümato göre: . 

isyana Or. Yeorylladakiı, 
Dr. Palda ve Avukat Stno· 
laldeten mürekkep üç kiti 
h zırl mıohr. Bunlar da da· 
htl olduğu halde elebaıılar· 
dnn 33 kiti tevhif edllmtı 
tir. Dığer aıiler dafa kaç
mııhr. isyan baetırıldıktan 
ıonra Hanyalılnr kiliseye 
toplen rak dua etmitler \'e 
hükumete sadakat telgrafı 

çekmtılerdlr 

Grıdln askeri komutanla · 
ğına General Çolalsoğlu tayin 
edıldiil gibi, emniyet müs· 
teıarlığının umumi mlıdürü 

Jandarma generali Mıhalo· 

puloa da Gtrlde h reket d· 

mittir 
Donanmadan ayrılan hafif 

bir f ılo da Gtrld sularına 

gönderllmtıtır İsyan heyeti· 
nln yukarıda mevzuubahs 
olan üç azasından gayri aza 
lannın henüz yakayı ele 
vermemlı olduklara, bütün 
ıazeteler tarafından tUraf 
edilmektedir. 

Memleketin her tarafında 
Metaksaaa aadalt8t ve tebrik 
telgrafları gelmektedir: 

Gnzatelerin kiffeıl, iı· 
yana dair yazdıkları 

baımakalelerlnde ıunları te 
bar üz ettirmektedirler. 

• "Glridde lıyan etmek zor 
bir it deiıldlr. Ôt d•nh•·• 
ullıa ihtiyarları çocuklarına 

isyan etmeyi vasiyet edtr· 

lerdl Fakat o devirde isyan 
hürriyet ve lıttklll için ya 
pılırdı 

Son isyan "delice bir te 
zahGrden,. baıka btrıey de 
ğildtr. Çünlcü aatler için ma . 
kul gösterilecek, ortada bir 

ıebep mevcud bulunmadıiı 
ılbi, bunların iıtlnad ~de 
ceklcrl bir kuvvet de yok · 
tu. 

Bu aebepten GlrJtteki ayale 
laamayı bizzat Glrid hal 

k1 boğmuotur. Ôtedenbert 
mil li itlerde önufta müca· 

dele eden Giritliler, hüku 
metin yaratıcı f aaltyetlerlne 

muhalif olamıyacaklarını bir 
defa d ha lıbat et mit olu
yorlar. Bunlara rağmen hü 

kümeUn aldığı tedbb ler tid 
detle tatbik edllmelldtr ve 
edilecek tir 

P lashras ile arkadaılarına 
yani Yuonn mılletln l boğaz 
lam k lıtfyen bu cellatlara 
boynumuzu teiltm edeme
yiz ,. 

Atlna, - Yunan gazeteleri 
Selantkte imzalanan Bulga
rlstanla Balkan Antan· 
ta raaındakl anlaıma hak· 
kında yazdıkları baımakale· 
lerde diyorlar ki: 

"Bu anlaıma Balkanlarda 

bir dönüm yeri teıkıl ettiği 
gibi bOtün dünya sulhu için 
de ehemmiyetlidir. 

Bu anlaıma Balkanlılar 
arasıodakl teırlkime111.lnln 

· bir netlceıl olup, Bulgarlı

tanın Balkan Antantı dev· 
letlerlle teırlklmesalslne mu· 

(Sonu QçGocO Hyfada) 

Okullara Girme Şartları: 

Güze Sanatlar 
Akademisi. 

1 - Akademi: Mimari, 
reılm, heykel, tezyini un 
atlar ve Türk tnylni aan· 
atler ıubelerinden mürekkep· 
tir. 

A) Mimari ~ubeı\: Tahsil 
müddeti bet yıldır. Ltıe ol· 
gunluk lmtıhnnını vermtf 
bulunanlardan deıeoe lı;tl 

dadı görülenler bu ıebeye 

kabul olunur Bu tubeye ta· 
lehe ol r k girebilenler ara 
sanda imUhanla burslu ta· 
lehe aeçlltr. ~unlu talebelere 
ta tilde de devam etmek 
üzere maktuan 25 llra ay. 
lık verılır. Bura imtihanı 

Türkçe kompozisyonla {5 llse 
mOfredatına göre] riyaziye, 
umumi tarih ve ynbe.ncı dil 
den yapılır. Bu imtihanlara 
ald tarihler 25 ey'ulde mek 
tep dahilinde ilan edilir. 

B) Reılm ve heykel ıu 
heleri : Tahd\ müddeti mu 
ayyen değildir İstidada 

baihdır. Bu ıubeye devam 
edenler 30 yaıına kadar ta 
lebellk hukukundan iıtıfade 
edebilirler Resim ve hey · 
kel ıubeledne glrebtlmek 
için en az ortamektep me 
zunu olmak lazımdır. Bu 
ıubelere girmek lıtlyenler 
de bir lıttdad yoklaması 
geçirirler. 

C) Tezyini sanatlar ıube 
si: Tahsil maddeli dört ıe
nedır. Umumi tezyinat aflt 
ve grafık, çinicilik, dahili 

tezyinat, mobilya kmmları· 
nı havtdfr. Bu ıubeye orta· 

mektep mezunlarlle bütün 
mıntaka ıanat mektepleri 
mezunlan alınır . Orta~ek 
u::"' uıezunıara ôeaen ve lürk· 
çeden imtihan" tabı tutu 
lurlar. 

O) Türk tezyini eanatlar 
ıubeal: Tahstl müddeti mu· 
ayyen deilldlr. Sanat isti · 
dadı 1ıöıterenler alınır Tez· 
hıb, tezyini Arap yaz111, 
Türk clldcılığl, Türk ctld 
kalıpları lmalt, ebru ve 

ihar, Türk minyatürü, Türk 
tezylnah ve çini nakııları , 

luymetll tıılar üz e r in e 
b i k, ait un varak ima 
it, halı nakııluı, ıedef kak . 
macılaiı k111mlarını havidir. 
Bu ıubeye girmek için yaı 
haddi vazedılmemittir . Ta· 
llplerln lstıdad sahibi bulun · 
maları ve Türkçe kompozlı 
yona muktedir olmalara la 
z ımdır . Bu ıubeye glrm~k 
-ilt •yenler dlrektörlüie istida 
vermek mecburiyetinde de 
ğlldirler . 

2 - Kayıd ve kabule 1 
eylQlde baılenır. Kabul yok· 
lamHı mimari ıubesl fçln 
26, tezyinat ıubeıl için 27 
f'y lul günleri Eaat 9 da baı 
lar . Reılm, heykel ve türlü 
tezyinat tubelerlne atd yok· 
lamalar 29 eylulde yapılır. 

3 Taliplerin akademi 
direkt~rlüiüne hitaben btr 
lıtıda tle müracaatları ve 
bu istida da gtreceklerl §U • 

beyi tasrih etmeleri lazım 
dır. lstıdaya bağlanması icap 
eden vesikalar ıunlardır: 

a) Nüfuı ve hih·iyet cüz 
danı. 

b} Sıhhat ve aı; raporu 
c) Resmi tahsil vesikası 
d) Hüsnühal kağıdı (mek

teplerinden bu ıene menın 
olanlnrdan istenmez) 

e) 6 Tane kartonıuz vesi· 

TORKDILI 9 AGUSTOS 1938 
g 
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SEHİR HABERLERİ • ' i ,; 
Ortaokul öğ
retmenlik im

tihanları .• 
Ortaokul öğretmenliği için 

yıızılı lmtıhana giren l1kokul 

öğretmenlerinden muvaffak 
olanlar teabit edtlmtıttr. 

Fen bllgiıtnden: Gönenden 

Halid Ôıel, Eo•er Paatolı, 
Bürhanlyedeo Ferid Evgl. 

ner. 

Tarih Coirafyadan: 
Merkez Dumlupmardan Me· 

lıha Güney, Savaıtepeden 
Ali Zengl, Mlthatpaıadan 
tffet Karaman, G uzl oku 

!undan Neı.lhe Durder, San 
dırgıdon Mürvel Alper, Bür 
hanly~den Ayıe Barktan. 

Türkçeden: Bandırma · 
dan Muıtafa Doian, 
6 Eyliılden K•ymet Ga · 
zu Flrüzan Tardu, Sad · 

berk Erdin .. 

Bu öiretnı enler bu ayın 

17 sinde Ankara Gazi Ter 

biye Enstltüstınde tlfahi bir 

imtihana tabi tutulacaklar 

ve A derecesinde kazananlar 
doğrudan doğruya öğretmen 

olacaklar. B dereceılnde 
olanlar enıtltüsede bir ıene 
olcuyacaklar, C derecesine a.y
rılanlar da eıkl vrızlfelerlne 

döneceklerdir . 

Valimiz dün geldi. 
Bır kaç sün 6oce ,.Bandır 

maya giden Valimiz 8 . Et 
hem Aykut, oradan Gönene 

geçmlt ve muhtelif itleri 
tedkik ettikten ıonra dün 
ıehrlmlze gelmlttlr. 

ıehrimize gelen mebuslar. 
Mebuslarımızdan B. Hay 

rettin Karan pazar günü la· 
tanbuldPın, B. Osman Niyazi 
Burcu da Gönenden dün ıeh· 
rlmlze gelmtıletdir. 

,. -
iş (Jankası 
için Yapılacak 
Bina. 

lı Bnnkeaı ıehrlmlz ıubeal 
nın Mılltkuvvetler caddesin· 
de yapılacak binasının eksilt. 
meel dün yapılmııtır. 

Ekıiltmeye bir kaç müte 
ahhlt fttlrak etmlf, neticede 
bina 11 917 liraya R. Ahmıet 
Sraçoğlunun üzerinde kal · 

mııtır. lh"lenln, katlyet kes 
bedllmeıl için umumi mer· 
kezin de tasvibinden geçmesi 
icap etmektedir. Diğer ta 
raftan ekdltmenln daha ön 
ceden ilan edilmemlı bulun· 
m .. ı dolaylılle de muame· 
leye noksan nazarile _bakıl 

maktadır. --------kalık fotoğre f. 
4 - Ecnebi olanlar yu · 

kandaki veılkaları mensup 
oldukları lU>nıoloıluklardan 

tevsik etUrmlf bulunmalı 
dırlar 

5 - Akadenl neharidır 

Devam mecburidir. Yalnız 

Türk tezyinatı talebeıılnc de
vamda kolaylıklar aöstertle 
btllr . 

Bahk sir - Bürhaniye 
Futbol Takımlar1 Maçı 

Suç işliyen 
Bekcilerin . , 
Silahları - -

M<lCI l B<tlıkesiı· Takımı Adliye Vekaleti , 1'öy bek· 
çılerlnlo ftledlkılerl adam 
ö 'd6rme ve yaralama suç
larında ku :landıkları devlete 
aid ıllabların musadere edl · 
lemfyeceğfnl llallilere tamim· 
le btldlrmlıtır . Tamimde ıöy· 
le denmektedir: 

,, 
2 - 6 Kıızıtııdı. 

Cumarteıi günü 28 kiıtlık 
bir kafile halinde kayma· 
kam vekili B. Said ve 
Halkevl Reisi B. lbrahlm 
Çakıroğlu ile birlıkte ıehrl 
mtz.e gelen Bürhanlye Halke

vi futbol takımı ile ıehrl · 
mlz Halkevl futbol takımı 

arasında pazar gün6 bir maç 
yapılmııtır. 

====·-=·==============~=== 

Maç oldukça alakalı ol
muı ve 2.6 ıehrlmlz Halk · 
evi takımının galibiyeti ile 
netlcelenmtıttr. 

Pazar günü ıaat 17 ye 
doğru evvela Bürhaniye ta 
kımı lacivert - beıyaz, az 
ıonra da Balıkeılr takımı kır· 
mızı • Beyaz formalarıle aa · 
ha ya çıktılar • 

Hakem ıehrlmtz İdman 
yurdundan Hulki tdı . Mutad 
merasimden sonra takımlar 

yerlerini ıöyle aldılar. 
Bnrhanlye: 

Klzım 

Halli Ahmet 
Necati Cihad Orhan 
Salt Dündar lbrahlm Ahmet 
Haydar. 

Balıkeılr: 

Rafet 
Mahmut Şefik 

c .. ı., ı Nca .. •U 1"1 Cmın 

Ahmet Muıtafa Celal Hil
mi ~adt .. 

Bürhanly~lllerin ayağı ile 
oyuna baılandı. Maç her iki 
devrede de hemen hemen 
tamamen Balıkeairin hAld 
mlyeti altında reçtl . 

Vakıa Balı kesir takımı da 
Hürhanlyenin araaıra yaphfı 
akınlarda çok tehltkelt vazı. 
yetlere dOtmüttür, fakat 
Bürhanlye takımı bunların 
hemen hiç birinden latif ade 
edemedi 

Balıkesir takımı birinci 
devrede üç, ikinci devrede 
de Bürhaolyenln yaptığı iki 

sayıya mukabil üç sayı da
ha yaparak maçı 2 6 ka 
zandı. 

Bürhanlye Halkevlnln tak
viyeli takımı ferd itibarile 
oldukça kuvvetli olmakla 
beraber henüz birbirlerinin 
oyun slıtemlnl bile kavraya 
mıyan sporculardan teıkil 

edilen bir takımın muvaffak 
elamıyacağı aııkardı, ki ne· 
tekim de öyle oldu 

Maamaf ıh Bürhanlye takımı; 
Balıkeslre bağla ıpor teıek 
küllerinin Bandırmadan son
ra en kuvvetltıl oldufunu 
pazar günkü maçı ı !e lsbat 
etmtıtir 

Hürhanlyeltler dün gece 
ıehrlmlzden ayrılmıılardır 

Bölge antrenörü 
Ankarada açılan antrenör 

kursunu ikmal eden B. Sala 
hattın, Balıkesir ıpor bölgesi 
futbol ve atletizm antrenör 
lüiQoe tefrik edilmlf ve dün 

ıelmlıttr 

Atletizm 
Secme 

J 

Müsabakaları. 
Pazar günü merkez ku

luplerl atletleri arasında böl· 
ge atletızrn seçmeleri yapıl 
mııtır. 

Müsabakalara Yurd, Güç 
ve Birlikten birçok atletler 
fttlrak etmlı, oldukça alaka · 
lı olmuıtur. Bu suretle Eğe 
ve Marmara giimelerinden 
ıonra merkez ıümealnfn de 
ıeçmelerl netfcelenmtıtlr: Bu 
üç ıüme blrlnctleri arasında 
ıehrlmtzde böTge atletizm 
btrlnctlıklerl ya pılacakhr. 

Pazar ~ünkü atletizm ıeç 
melerl ıöyle netlce1enmtıttr: 

100 Metre: Birinci Hulüıl 
(Yurd), ikinci Halil (Güç\, 

üçüncü Muıtafa (Güç) .. 
200 Metre: Birinci HulCııl 

(Yurd), ikinci Halli (Giiç) . 
400 Metre: Birinci Hüıe· 

ytn (Blrllk), ikinci Huan 
l Yurd) üçilncü Fehmt(Yurd) .. 

800 Metre: Birinci Fethi 
(Güç), ikinci Haean (Yurd) 
üçüncü Kemal (Yurd) .. 

1500 Metre: Fehmt(Yurd) .. 
5000 Metre: Hikmet {Yu 

rd) .. 
Gülle: Birinci Şerif (Güç), 

ikinci Ateı (Yurd), üçüncü 
Kemal (Yurd) .. 

YOkıek atlama: Hulusi 
(Yurd) . 

Bir adım: Birinci M Emin 
(Airllk), ikinci Şerif (Güç} . 

Dıık: Birinci Ateı { Yurd), 
lklncl M Emin {Birlik) , üç 
üncü Kemal (Yurd) .. 

Clrld: Birinci Ateı (Yurdl, 
ikinci Sabri (Güç), üçüncü 
Kemal {Yurd) .• 

4X 400 Bayrak: Güç t.a 
kımı birinci . 

4 X 100 Bayrak: Güç ta 
kımı birincl.. _ .....,....,_. __ 

Ve iki Kadın 
Bir Aadam 

Polisi tah~ir suçu ile 
mı~kemeyı veril~iler. 
Dinkçiler mahalleelnde 

umumi ev ıahtplerlndco Sü 
rey ya ile kardeılert Firdevs 
ve Bahri, po'fse hakaret 
suçu ile mahkemeye vertl
mlılerdlr. 

Dün meıhud cür6mler 
mahkemeıtnde yapılan mu 
hakemelerl ıonunda bu üç 
kıılye ald umumi evin evvelce 
ne için ve kaç gün müddetle 
kapatıldığının fuhuıla mQca 
dele komlıyonundan ıorul 

maaı için durutm• bu ıüne 
bırakılmııtır. 

Bıçakla yarılama. 
Sakarya mahallealnden 

Oıman oğlu İbrahim, bu ma
halleden laa oğlu Oımanı bir 
alacak meselesinden ara · 
larında çıkan kavgada 
bıçaklı yaralamııhr 

.. Bu gibi hidhıelerde ıtlah· 
ların hiktm ve mı hkemeler· 
ce mueaderesine karar veri. 
lerek ciheti .. kerlyeye te•· 
dl edilmekte olduiu cari 
muhabereden anlaıılmııt1r . 

Müsadereden makaad ıu,lu· 
nuo aynı silahla ıklocl bir 
ıuç iılemealne mahal ver· 
memek üzere ıuçle kullan· 
dığı elli.hındaki mülkiyet 
hakkınan nezlnden ibarettir· 
Bu itibarla muıaderenln bir 
nevi ceza olduğu tebarüz 
eder. 

Halbuki taııdıkları stlah 
larda bekçilerin mülkiyet 
hakları yoktur . Çünkü bu 
silahlar köy kanunu mu · 
clblnce kendilerine devlet 
tarafından tevdt edılmif •• 
binaenaleyh del'letln ma· 
lıdır. Devlet mala ise haciz 
ve musadere olunamaz. Suç· 
ta kullanılmıt olmaları ıu· 
barile köy bekçtlerlndeD 
zaptolun11n devlete ald ıtlah · 
larm mahkemelerce vncu· 
düne lüzum gör61medlil ıu · 
rette hemen aid olduğu jan· 
darma datrel@rlne fade v~ 
tevdii icap eder." 

Hal~aıi Bıı~anhğmdan: 
10 Ağuıtos çarıamb• 

gününden itibaren Halkevl
mlzde, devam etm~kte olan 
Fransızca, lnglltzce ve Riya· 
zlye kurslarına illveteD 
Almanca kursu da açılecak· 
hr. 

Bu kurslara devam etmek 
fstlyenlertn ıekreterllğe ad 
larını yazdırmaları ve 9 
çarıamba gilnü ıaat 1 J de 
Halkevinde bulunmaları 

ılan olunur. 

ISTANIUL RADYOSU 
9-lğustos-1938-Sılı 

Ôğle neırlyah: 
J 4.30: Plakla Türk muıl· 

klıi. 14.50: Havadta. ıs.os : 
Plakla Türk muılklıl. J 5.30: 
Muhte1tf plak neırlyab. 
Akıam oeırlyab: 

J 8 30: Hafif mftzlk: Tepe 
baıı Belediye bahçeılndeP 

naklen 19 15: Konferanı: 

Eminönü Halkevl namını: 

Nu
0

sret Safa (Bizde Tuluat). 
19 55: Borsa haberleri . 20: 
Saat ayarı: Grenvlç raaad· 
hanesinden naklen. Vedi• 
Rıza ve arkadaıları tarafın· 
dan Türk muslklal ve halk 
ıarkıları 2040: Hflva raporU· 
20 48: Ômer Rıza Doğrul 
tarafından Arapca söyle•· 
21: Saat ayarı . orkestra· 
2 l .:iO: Cemal Kamil ve ar · 
kadaıları tarafından Tarlı 
muslklıl ve halk ıarkıları · 

22.10: Senfontkıerler: Plik· 
22 50: Son haberler ve er 

proiramı 23: 



9 AGUSTOS 19Jts 
Q!_ aı 

Hatay Meselesinde Tür- 1 ~irid 
lsy<tnı. 

kiye ve Fransa .. ( lkincı Sayfooın Devamı) 
kaddeme te ıkil etmektedir. 

Balkanlarda yeni bir dev 
re açılırken Yuoao milleti ~ . 

.,1,iirki)1e-F~ı·<ıns~ı - lı1giltere Dostlıığu ı 
l'ecssiis Etmiştir. Balkan itihlfı ise 1 

ilıoıııl ()lıııı<tııııyac<ık Bir Kıı \rvettir.,, 

rtyuız bir ıevlnç duymakta· 
dır ,, 

tay için huıuıi bayraktan 
bahıetmlyordu . 

' ' Türkiye Cumhuriyeti, 
Bofazlar üzerindeki tam 
hakkmı kullanmak için, bü· 
tün bir ciddiyetle, Akvam 
Cemiyetine müracaat etti. 
Fransa, Türk metalıb lni kuv· 
vetle müdafaa elti Bu ıu 
retle Türkiye Cumhuriyeti 
temmuz 1936 NöyJI mua· 
hedeııiyle, bütün memleke 
tin emniyet anahtarı olan 
Boğazları ıatedtğt sıbi tah · 
kim etmek hP.ldunı ııttrdat 
etti.,, 

memleket araımdakt doat
luğu zedeliyebılecek hiç bir 
ıey yoktur. Mösyö Boone, 
bu teırtnevvelde Aokaraya 
giderek 4 temmuz 1938 de 

KeUmerlnl gazetcıloln si
yasal itler muharriri bu 
meıele1e dair yazdığı bir 
boımakalede dtyorkı : 

"Selanlkte imzalanan an
laıma bir nevi {doıtluk ve 
ademt tecavüz mtaakıdır.) 
Balkan Antantı devletleri 

zaten lmzalanmıf olan mua- Bulgariıtanla aralarında te· 
hedeye imzasını atacaiıoı haddüs edecek meıelelerl 

ıöylemlttlr. Suriye ıle Tnr- sı.ılhan halledeceklerdir. 
kiye arasında da iyi müna · Bu anlaıma Balkanlılar 
ıebet müzakereleri baılamıı · arasındaki doetluğun sağlam 

h . Fakat Suriye murahhu lığını bir defa daha lıbat 

heyeti rciılnln yüzünden bu etmtıUr Balkanlardaki fÜP 
müzakereler durmuı lıe, mü· heli ocak bu ıuretle ıönmüı 
zakerelere yakında baılanl\· ve küçük devletler uzla 
caiı ve Türkiye - Suriye ıabllmek imkanını bulmuı 

münaaebatının iyi neticelere lardır . 

SA 'rfAı 3 

~••~ •••w••••••••••••••••g • • • Memleket Hastahanesi Cildiye, Ztilırevlyt ve Btv · • 
ı lly~ Seririye Şefi: = 
M DOKTOR++ • . ~ 

• EKREM NAFİZ BAYSAN = 
: Seyahattan Avdet Ederek Hükumet Cad· = 1 desinde (.56) Numara/J Hanesinde Hasta-1 
• lannı K abu/ Ve Tedaviye BaşlamıştJr. J 
• 12 J - 264 

ıını•••••••Mlt•••S1••••• •••••• 
Balıkesir Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Balya hQkılmet konaiı lnıeah açık ekıiltmeye 

konmuıtur. 

2 - lıto ketlf bedeli 4500 liradır . 
3 Bu ite atd evrak: 
A Projeler. 
8 Fiat bordroıu , mesaha cetyelf, keıif huliaa cetvell 
C Fenni ve huıuat ıartname . 

O Nafıa yapı tılerl fenni umumi ıartnameal. 
E Baytodırlık itleri ıenel ıartnameal. 
Olup lıtlyenler bu evrakı her gün Balıkeılr Nafıa MG 

dlrlüiüode görebilirler. 
4 Eksiltme 22 · ağustoı 938 pazartesi gOnG aaat oo 

( Baştaraf ı btrlncl 11 yf ada) 
düncü ordu kumandanı Ge· 
neral Mustafa Kemal, faik 
kuvvetler karıısında llalep · 
ten Katma üzerine çekildi 
ve fskenderun - Antakya 
nuntakuını tıs•l etti. Tam 
bu ıırada, ona latanbuldan 
bır emir verildi Sadrazam 
bu emrinde. mütareke ıera· 
lttnden bahsediyor. lıkende · 
run limanının, orada bulu 
ilan lnaılız harp gemlıine 
teıllmlnl bildiriyordu Gene. 
ral , Türk kanile yuiurulmuı 
olan lıkenderunu düımanı 
na terk etmeyi vicdanına ve 
askeri ıeref ine yediremedi 
Ve ıtaatten fıtınkU etti. lı 
te, btlahere Türklyenln mu 
kadderahm değlftlrmek kud
rettni gösteren zatın daha o 
ıaman lıkenderunu teslim 
etmemesi, Hatay meaeleıloe 
bir mebde teıkll etti ." 

Mu ha bir , bundan sonra 
Fransız - Suriye muahe 
desine seçiyor ve ıöyle di
yor: 

" Fransız - Suriye mu · 
ahedeıl imza edıllnce: Tür 
ldye . Cumhurlyetl, Halayın 

mukadderatını gözönüne ala 
rak, bu Türk ülkeı'nln va 
zlyettnln ıuih bir ıekilde 

tayinini fstedı. Türkiye Cum ı 

hurfyetf Halayın, huıuıi bir 
idare altında bulunmak ıar· 
tiyle Franııaya emanet edil 
dtğlni onuo, blnnetlce Surt · 
yenin hegemonya11 altına 

glrmeılne göz )'ummayaca 
ğını bildirdi 

bağlanacaiı ıüphestzdir O Bulsarlıtan. Balkan An· 
halde Akdeniz ıarkında tanhnın ıulhcü \Hr teıekkül 
her ıey yolunda eitmekte · olduğunu anlamıı ve ona ellnl 
dır uzatmııtır. Bulgar Baıvekl- ı 

Şimdi, ortada. Türkiye - lıotn dediği gibi, yeni an 

beıte hükumet konaimda kaymakamlık odaııoda kurulu 
komılyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıtekltlerln bu ite aid 337 llra 50 kuruıluk mu 
vakkat teminatı Balya mal sandığına yatırd,klarına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka mektubu ile 1938 yıh 
lçln muteber ve bu ite g trmeğe salahiyet veren Naf•a Ve
kaletinden alınmıı müteahhıtltk veslkaeı veya ihaleden ıe 
kız gün evvel Balıkeıir Nafıa Müdürlüğünden bu tı için 
alınmıı müteahhitlik veıtkae1nı ve tlcart oda11 veılkaları

nı hamil olarak ekılltme komıtyonuna müracaatları ilin 
olunur. 

Muhabir, bundan ıonra, 

1ıtıkl8.l hıublo ln ı-.refll saf
halarmı anlattıktan ıonra 
1921 Ankara anlaımasın& 
Reçlyor ve anlaımanın esa· 
sına ıöyle anlabyor: 

"Müzakereler anl8 ıma ile 
netıcelendl ve muahede 20 
teırlnlevvel 1921 de imza· 
landı. Bu anlaımada, laken 
derun, Antakya ;le bütün 
0 ınıntakamn .husuıi bir re· 
jltne tabı tutulacağı t&karrür 
ediyordu Bu anlaımanm 

eıaı noktaları ıunlardır: 
T\irk mektepleri, Türk Jtıa 
oı, idarede Türk nüfuıu 

nlıbetlnde memur. Hata)'m 
kendisine mahıuı btr bay 
rak . . 

"Hatay, bundan sonra Su. 
tiye manduıoı haiz olan 
Franıa ıle Türkiye de, mu 
'lafferlyetinin haleleri için
de, milletinin yükıelmeılol 
temıo ile uğraıan büyük dev · 
leHer araaında bir dostluk 
temaı noktası olan bir kü
ç(ik devlet vaziyetinde idi." 

"Burada, bılhaHa nazarı

dikkati celbeden nokta. Tür 
kiv,.nll\ v11 rA hırııa nlan A •

türkün ıahal alakaııı idi. 
Türkiyede, Büyük Mıllet 

Mecllıl, mevhum bir mev 
cudlyet değildir . Bütün mü· 
hım mHeleler burada mü· 
zakere olunur ve memleke
tin meof aatine neticelere 
bağlanır . Heyeti Vekile de 
her meıeleyt enine boyuna 

tetktk ederek kararlar ve· 
rlr. Fnkat Atatürk, memle 

kette o kadar aevllmlf ve o 
kadar itimada mazhar ol 
muıtur ki onun zaten daimi 
makul ol!ln lıteklerine, iti -

raz etmek klmıenln hatırına 
gelmez lıte Hatay mesele 
sinde, Türklyenlo Büyük Şe 

1 
fi Atatürliün tıthıı ortaya 

Fransa ingUtere dostluğu laıma Bu'garlıtana çalııme ,. 
tee11ü11 et mittir Balkan ıtl · fırııatla rı verecektir." 

~····················••ıııa lafı ı.e . 60 milyonluk nüfuıt · r .,. 
le jhmal oluomıyacak bir : TÜRKDILI ! 
kuvvettir. Franaa, Türk Fran-: Pazartesinden baıka her : • • eız dostluk muahP.deıiyle • ıün çıkar. Styaıal gazete •• : • Balkan devletlerinin her bl : Y1llıiı: 800 Kurut : • 
rlle zaten mevcut olan doıt· : Altı Aylıiı:400 • : 

• 3 : luiunu. bir defa daha teytd • Say111: • • 
• 1 c. • etmtıtir . • Günü seçmlı ıayı ar z., • • • Btr daha tekru edelim: : kuruıtur. : 

Akdentzln ııul<1nda ıulh ve i ADRES: : 
emniyet tamamıyle tee11Qı : BALIKESlR r0RKD1LI : 

etmlıtir . .. ~•••••••••••••••••••••• .. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Kepaüt nahiyesi merkezinde çarfı camii mtiezz•n ve 
kayyımlıiı &\·ık olduğundan lmtthenı 23·8 938 ıalı aünü 
ıaat 15 de icra edllPcektır . lıtekll olanların yevmi mez 
kürde Vakıfiar MüdürlüAünde müteıekktl hademe encü 
menine müracaatları ılan olunur 

4 - 1- 6 

4- 1-261 

Balıkesir Vildyet Daimi 
Encünıeninden: 

1 - Elı:stltmeye konan ı1: Edfoclk • Belklı 1olu kena • 

~-;.;-h:n; ·t~~- 1~ adi .kaldm~ ın1~at; olup 25·8-938 t~ribt
ne rasthyan perıembe günü eaat 10 da ihaleıl yapılmak Oze· 
re 15 gün müadetle açık ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - lıin keılf bedeli 1988 lira 28 kurut. muvakkat 

teminatı 149 Ura 12 kuruıtur. 

3 - Bu ite aid evrak ıunlard11: 
A KPtlf hulaeası, 
B Ôlçü çizelgesi 
C Ekılltme ıartoa me•i 
O Mukavelename örneği. 
lıllyenler bu evrakı her giln lç•n Vilayet Daimi Enc6-

menlnde veya nafıa dalreıtnde görebilirler. 
4 -- ihale birinci maddede yazılı gün ve ıaatte Balı· 

kettr hükumet dalreıınde Vılayet Daimi Encl\meol tarafın
dan yapılacaktır. 

Mu ha bir, bundan ıoora 

Loun müzakereler inden, 
Türktyentn imzaladığı ıeref · 
h ıulhtan, Türk ve Rum 
ttıücadelulnden bahıettlkten 
•onra: 

girince haklı davada bütün 1 2 7 

TOrklye aya"landı. TGrk -----------------------

5 - Bu tıe girebilmek için ıartoameslnde yazıldıiı Yeç

hıle nafıa müdürlüğünden bu tı içln ihaleden 3 ıün Hvel 
1938 yılı için alınmıı yol müteahhitlik vealkas ı nı ve mu. 
vakkat temioahoı malıandığına yatırdıiına dair makbuz 
veya l"Janı kabul banka mektubunun ibraz edtlmeal 

meıruttur. 

6 - leteklllerin yukarıda yazılı ıartlara uygun evrak 
•e veaaikle birlikte muayyr n g6n ve aaatte Balıkeılr Vlll· 
yeti Daimi Encümenine müracaatlara tlin olunur . .. Türk milleti, Büyük Şe

finin trıadlyle, en yükıek 
'-ledeni milletler ıevlyeılne 

Yükıeldt. .. 

Oıyor ve yazı ıöyle de 
•&tn ediyor: 

"Türk - Fransız müna 
•ehuı tam bir anlatma için 
de devam edıyordu 1930 
Seneıtnde tekrar iktidar 
ltlevkUoe gelen yeni Türkl 
Yeı:ıto samimi doıtu, olan 
~rlıtld Brıyan, bizzat o za · 
tban Türkıyenln Fran11z ıe . 
fırı olan Fethi Okyarla bir 
dostluk muahedeıl imzala - 1 

dı. 

b "Bu zamanda Hatay ne 
,;ide tdt? Orası. Fraoııanın 
T 21 muahedeıl mucibince 

Grk aaktolerlne imtiyazlı 
~hkıler verdiği meaud btr 
öıe idi Türkiye, muabe 

Qln kendlılne verdtil hakkı 
laatarına etlrml1or, Ha 

matbuatı Türklyenln bütün 
heyecanını bıtğırdı. Mösyö 
Garo, hiç ıüpheılz, bılml · 

yerek Türkiye Cumhuriyeti· 
nin ıtnlrlerlne dokunacak 
bazı tedbirlere müracaat et· 

ti. 
llatayın mukadderatı, 

Türklerce meı~ük görüldü

ğü bir ıırftda Kolonel Kole 
it baıtna geldi Neticede 

Türkiye tle Fransa arasında 
bütün meııeleler hallolundu 

ve temmuz 1938 de de An· 
kara muahedesi kararlıııtı 

rıldı ,. 
Muhabir, Mösyö Luiı Re· 

vllle, uzun mektubunun ıon 
kıımına "Akdenlzin ıarlnnda 
emniyet teılı olundu " Ser · 
lavhaııoa koymuttur. Muha· 
rrlr bu k111mda ıu yo1da 
mütalea ıerd~tmektedlr: 

"Hatay meaeleıl, Türkiye 
ve Franıa ara1ıoda ıon tek 
hal aldı Bundan ıenra iki ı 

Hidroelektrik T ısisatı Eksiltmesi 
Susığırlık Belediye 

Riyasetinden: 
Nafıa Vekaleti tarafmdan muaaddak elektrik projeal 

mucibince kaaabamızın hidroelektrik teıtaats IO 779 lira 60 
kuruı bedeli keııfll lnıaal ve l 040 lira bedeli keıtfli ağaç 
direk ylrm'ıer sün müddetle ve paurlakla 33 40t .50 ltra 
bedeli ketlfll makine ve elektrik teçhizatı ve malı.emeyl 
ve bunların montajından ibaret elektrik tuteatı kık btı 
gün müddetle ve kapalı zarf;a ekıilt01eye "on01uıtur. 

1 - lnıaat ve afaç direklerin ihalesi 24 8 938 çar· 
ıamba günü ıaat 15 de ve elektrik testaatının ihalesi de 
ı 9 938 pazartesi günü ıaat \5 de Suıığırhk belediyesi 

daimi encümenince yapılacaktır. 
2 - Talipler eksiltme kanununda mevcut vesaiki ve 

yüzde 7.5 nlıbetlnde muvakkat teminat akça11 ve bu güne 
kadar bu sıbı it lerl muvaff aklyetle yaptıklarına dair Nafıa 
Vekaletinin müteahhitlik veılka11nı hamilen ihale günü 
belediyi.! encümenine müracaat etmelidirler. 

3 Projeler, ekılltme ıartnamesl ve mukav"elename 
Suıığırhk beledlyealnden ve lıtanbulda Galatada Selanlk 
Bankası hanında dördüncü katta Mühf'ndtı n. Hasan Hal~t 
lıılcpıoardan bedeli mukabtllnde ahoabllir 

4-1 265 

4 - 1 - Z66 

Erdek Eksiltme Ve ihale 
Komi•yonundan: 

t - Erdek hüb umet bıouıoın tamiri 9 · 8 - 938 
tarihinden itibaren on bet aOn müddetle açık elralltme7e 
konulmuı\ur. 

2 Eksiltmenin ıhaleal 24 8 · 938 tarlhtode ve 
ıaat 15 de mal dalrealnde toplu bulunan komlıyooca icra 

kılınacaktır. 

3 - Keılf bedeli (750) liradır . 
4 - Teminatı muvakkate keılf bedelt Ozerinden yüz

de 7.5 ve kati teminat bedeli de ıhale bedelinin yüzde 

15 dır. 
5 _ istekliler kaza mal müdürlüiüade bulunan ıart· 

nameılnl ve keılf raporunu her zaman sörebllırler. 
6 -- lsteklllerln ehliyeti fenniye ve ıeraltl kanunlye

yl ve aranılan evaafı haiz bulunduklar1na dair veılkala· 
rile beraber thale günü Erdek eksiltme ve ihale komi•· 
yonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

4-1--281 
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~ KA · Rı UZKUR t; 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ - ~ 

·~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ 

ii K ı r a s i y e M a ğ a z a s ı ,. 
" ~= :_~ ANAFAATALAR CADDESİNDEKİ ~§§ 

es= a"§ 

~ KADRi UZKUR • 
C~ K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı te li Eski Hükiımet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinoe Balık· ~~ 
ii hanı altındaki büyük beton mağazaya nakle.dilmiştir. ~-

~ llradığın_ız h~r çe!it k11tasiye levazı~ın~ ~n ucuz ve en ıyi şekılde (Kadri Uz- J= 
=:-~ kur Kırtasıyesı Magazası) nda bulabı/Jrsınız. ~5 
==t ~ 

= Kapital: 100/)00,000 Türk LirtJsı ~ 
~ Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans .,. = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler "* 
JIJ Her tiirlü zl~al ikrazlar- dfjer bllciimle banka mu· = 
~ amelerl büyük ıubeler lnde kiralık kasalar. 1* 
1IJ. İhbanız taaarruf ve kumbara he.aplarmda lkra· F* 
: mlyeler. = = lkraml~t: Miktari: ikramiyenin tutan : = 
11J. ADEDi LlRA LlRA 1* 
JIJ. 1 uuo 1 000 .,. 
1'J. 500 500 ,. 
~ 1 250 250 ,. 
JIJ. ıo 100 1000 1* 
~ 25 50 1250 .,. 
JIJ. 30 40 1200 .,. = 40 20 800 = 
~ l~ ~00 .,. 
~ Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak iizere se 'f'll ltJllt••••;;.w it• iti········~ •• ,_ nede dört dt:fa bu miktar 1.Jzerindtn kura ile dağılı = •ıiiiıiiiiınıııı:iiiifüiıijiiiiiiiiiii~iiıiıııııııfü'ıiiil~ıııiı:ııımıifüili~fü~ooimıijıiiiı'iiiiii~iıitruiiii~ iııııoom111i~iıimıınwoomiıiii ijiiijii~ıiiiiiıiınıiıii~füı 

Bıılıkesir Askerlik 
Ştıbesi Bıışkanlığından: 

• .. it ,_ lacuktır. ilk ktşlde 1 E~lıil 938 dedir. p1ı 

• ~S M U J D E ! . • ~•••••••••••••••~••l-•••••~ 
POSTA OTOBÜSLERİ i ~~~~~~~~~~~~~~ Aıkeri llıelere ıhmeye iıt~klt okurlardan bazılarının 

raporlarında muayeneleri tam deflldir. Bu ııbl muayene 
lerl ek ılk olanların mua yenelerl tamamlanmadan miıaba 
kaya alınmıyacaklardır . Bunların müsabakaya ıırmelerl için 
muayeneleri evvela o&culların bulunduklara Jerlerdtki H • 

kert haıtahanelerde yapılacaktır . Bir hak iddia etmemek • 
ıartlle talip oldukları mekteplerin mildl\rlüklerlne mOraca· 

at etmeleri ilin olunur. 

Balıkesir Belediye Riyasetinden: 
hfalye amir ve erleri için 10 lira bedeli tahminli on· 

beı adet çizme yaptırılacaiından 3 8-938 tarıhınden ıuba· 
rea 15 ıüo mOddetle açık ekııltmeye çıkaralrnııtır . 

ULUS OTELiNDEN ıl Okumadan Geçme-I 
KALKAR ıl yiniz ·Mühimdir. 1 

• 

ları ıellr . 
Poıtalar karıılıklıdır lhaleıl 17 8 938 çarıamba günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır . Taliplerin mezk(ir gün ve ıaat
ta beledt1e encümeninde bulunmaları tlln olunur. 

Her eabab otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır· ' 
ma ve Edremlde otobüı poıtaları kalkar ve akıam 1 

• lzmlr avlzoları için Balıkealre ufr1yacak ıayın mi * 
1 4 - 263 1 aafırlerlmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. • 

Eskı Dıyuouumumıye oteh namlle maruf oteli bu- ı 

Balıke•ır Evkaf ------ • kere ·•uıuı Otelt,, ıımıle açtım . Yeni mefruıat, muıam· 
G • ba ve mGkemmel konforu haız, temlzlıll taaavvurun • 

11.A.tı ,1.r.,_J,r. JJ!../'S_ ,I __ • ! fevkinde ve fiatlara çok ehvfDdlr. lsthebetları tumin 1 
Emvali gayri 
menkule Ne: 

18 
19 
29 
30 
53 
65 
68 
75 
76 
6 

9 IO 
17 

1 ıo 
118 
120 
l.'1 
125 
127 
128 

CI ........ _.. -. .. ,, ..... "'' '"'' yoı yoraıunluiunu oteUmızae 

Me•kll: Muhammen 1 bihakkın dtnlendirecekUr. 
Lira: Uluı Oteli Müdürü • 

Cami çeıme ıokaiı ı:>O • Eekı Telgraf Müd6rü •1 SülüklO çeıme 200 • Fehmt Aslan ~ 
Yeıillı çıkmazı ıouo •••••••El••--ltKltSIWlf•l!•lı• ~,-... '"~· 
Btiadıç caddesi 400 ~ 

. :~~::~:·~:mıı 1~g Devlet pemiryollari Uçüncii ~(EMİL MAROTJ ·Mar-1 
.. Bo1~cı sokağı ıooo /,ı/etme Müdürlügwiinden: 1 k·ılı 8 .... d (" ( 9 1 

Sebze bahçesi f1.a•100 anbarı cıvarı 500 y " ' 0~ ay 8 k •t 18 1 
Aua lıtaıyon ... arı 400 Muhammen bedelı ıle bulunduiiu yer, mıktar •• Hafı it. ~ /' < r • 
Baiyert Ayazmada 20 aıaiıda yazıh balaat 15 8 938 pazarteal ıünü saat 10 da ~ H 

DDkklo •e•v Şomh caddeıl 560 hpalı zarf uıulü ile Balıkeılrde 3 nc6 tıletme blnaoında it, - arman zamanı gelmtı olduiiundan her rençberl, 
Htın alınacaktır. . ı koyliiyü, değirmenciyi ve zahlreclyl dütOndüren tı, 

Han araaaı Eık eller 3000 b b d l Tarla Paıaköy 9ay&r 200 Bu ite girmek lıttyenlerln 930 lira muvakkat teminat 1 lr uj ay .ç• ka makinesi almaktır. Fakat lstanbul· 

200 
vermeleri ve 2490 numaralı kanunun tayin ettı~ı veııka · dan ambalaJlı almak, maldnentn ne olduiuou bilme· 

.. ,. Kekllktepeel 
1 

• mekttr. 
,, ,. Aıçıdereıl 700 ara ve reaml ıazetenln l 1 ~31 gOn ve 3645 numaralı ~ 
,. ,. Taıaltı 15 nOshasında lnttıar etmıı olan talimatname dairesinde alın ~ Biz, Balıkestrde ayafınızda maarafsız ve açık ola 
,, ,. Tahırçeımeıt 150 mıt vesika ve tekltflerını aynı ıün saat 9 za kadar liomlı - ~ rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkaaının 1 
., .. Ulumezar 500 yon retıliilne vermeleri lazımdır. it.. bujday çalka makinelerini bu aeoe de lstanbul flatın . 
" Orhanlye •ıçıdereıl 200 Şartnameler Balıkealrde 3 ncü tıletme müdürl6iünde ~ dan yüzde yirmi ve yirmi beı noluanıle ve eh•en 

Nevi: 

Dnkkln 

" .. 
.. 
.. 

50 M d 
it fıatla ıat&lmaktayız. 

" " " ve aotsa istasyonun a parasız dafıtılmaktadır. 1 . '1f 
Yukarıda mevkii ve numaralara ve nevileri yazılan em. 4, 5, 6 Nu naralıları, tek ve iki parçalı cinsleri '-

vali gayrimenkuller hizalarında göıterılen bedeli muham Balaıtıo bu · Muhammen de me•cuttur. ~ 
129 

meolerlle temhkeo satılıja çıkarılmııtır . lhaleaı ıO 8 9J8 lunduiu ver: Kılometresl: Cinsi: Miktarı: bedeli: 

1 
Mahsulata 9 kııma ayırır, kattyen yabancı madde ~ 

çarıamba ıünü ıaat J 6 da yapılacaktır . lıteklı olanların M 4 t 50 T bırakmaz il 
d d 

enemen - · - op m . 3 Lıra · ~ 
yQz e ye 1 buçuk muvakkat teminat akçalarlle birlikte Va- Man11a lı lama J 0,000 ı 2400 ·~ Yedek parçalarını derhal ticarethanem izden teda· 

kıflar MüdürlOi6nde miiteıekkıl komtıyooa müracaatları. taayonları kırma ~ rlk edeblliuloız . 
--------------4- 1 - 241 ara11nda. 4 ı - 243 1 Bedel! için de •Jrı•a kolaylık ıöıterllır. 

Devlet Demiryolları Üçüncü işletme Müdürlüğünden: 1 MAKiNELERiN YAPrıcı ış MIKTARı : 
Muhammen be~ellerl ile mlkdar, evsaf ve mahalleri aıafıda yazılı depolara bir ıene zarfında ıelecek kömür No: 4 S 6 

lerln tahmil ve tahıiye ıılerl 16-8-938 ıalı gün6 hizalarında yazılı saatlerde açık ekılltme usulü ıle Bahkesırde 3 ün· 
en ııletme binasında lhaleıl yapılacaktır . ~ 

Bu ite girmek tlli~eoterlo htzalarıoda ıöıterlleo muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika· ~ 
lar ve kanuoun 4 ncu maddeıl mucıbtnce fte ıırmeğe manll kanuni halleri bulunmadıiına dair beyaonamelerlle it,. 

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

aynı gün ve aaatlerde komiıyoo relıllfıne müracaatları lazımdır. 
Bu ite aıd ıartnameler komtıyon merkezi ıle Bandırma, Kütahya ve Tavıanlı depolarında görillebılır. 1 flhmef Vr..> İbrahim Cuma /J Kardeş/er 

Tahmil ve tahliye edı Beher ton tahmil Beher ton tahliye Muvakkat 1 Balı ktılr: Çiviciler Çarşısı f\o: 12 
lecek kömür ıçtn muhammen için muhammen Tutarı teminat · ihale ı Demirciler Çarşısı No: 6.1 11 

Deposu: mtkdarı.· b d l b d 1 ~ e e : e e : lira: lira: 
· Balıkeılr 4000 Ton 18 Kuruı ı ıaotı: 1 ~ Bandırma 4000 .. 17,S ,, 1 2~5 Ku,.ruı :~g~ :g :; JO 1 ~~~l~~i~~~~~~~_..... 

Tavıanlı 3500 ,. 13 .. ı O ,, 
805 60138 16

' ı Sahibi ve Baımuharrirl : Balıkealr Mebusu H. KARAN 

Kiitah1a 1000 .. 16 • 14 • 300 22,SO 16,30 ı Çıkarım Genel DırektörG: FUAl' 8İL'AL 
4 1 - 250 Baıım1erı: Vlll et Matbaaıı - Dal 


