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• 
ıze urrıy 

•• • t Ve sti lal Getiren Yiğit Ordu Varol.. 
V llgünkü Sevincimizj = 

e Coşkunluğumuz. ~ 
Y- := ·. 

.· 
ınl llce Baıkumandanm lıaretıle bir ;;;; 
~'tıRlt, bir timıek hızı ile Dumlupınar ~ · 
,,,,h aüıel Efenin yanık ba~rına atılan 

, 

Hatay EnSevinçliGü
nünü BüyükCoşkun
luk içinde Kutladı .. 

Antakyll, 4 (A .A ) - Anadolu Ajımıının 

huıuıi muh,.btri bildiriyor: 
ku llıetcıtı Balıkeılr, 16 yıl önce bu gün ~ 

c,klaoııttı . 

,,t 3ho Afuıtoata doğan güntf, bir 6 Eyliil ~ o, l k -'-'•k aranhk1ar içinde aydınlığa çık 
ilk için ynl arıyan Ralıkealrln üzerine 

Ve l"k u enmez ıııklarını ıerplyordu. 

Sevı ı h nç 1, eyecanlı ve coıgunduk. 

t~tı~l~vtnçhydllc; çünkü: Mf'hmetclğln tunç 
~Ot\ cehreıl ve kahramanlık fısıldıyan 

!~tinin içi göz1erlmtze gülümsüyordu. 

61G ~Yt!canlaydık; çünkü: "Ya fstıklil, ya 

"~rf'Q. · • Dl ye bize ıon ve kati patolayl 
trı ta ıh llıı 
1 

t in en ulu adamının ıeıi beyni· 
l ' le 

dıl\ •nınuzı, her yanımızı urmıotı. Ka· 
' erkek h l 'tık b • ıenç, t Uyar, ya ınayak, batı· 

'" lrbtrlmlze kaynaıarak "Tek bir ha• '"k Yft 
ltıy •tanda baıardıiımız bir zaferi kut · 

Otduk. 

dıı~:ı~undul:; çünkü: AtaUlrkün tutuıtur· 
tak ı ileri,, meıaf eıl elimizde, ay yıldız 
l'tııy ttde, hürriyeti, lıtUdali elinden ahoa· 

'" ~ r- k d ı 
16 

ur .. a ı yine dudak ardaydı . 

t,,, Yıl ıonra buaün yine aynı hlılerl 
Yotuz K de _ · anımızı yııkan mukaddeı ateı 

' lozl 1,,
1 

erimizi aydınlatan ıttk da, duygu 
l ~l~:t h 1 'hrı ' eyecan arımızı bir noktaya top · 
kor ' nıillı bir llğlml:?I ve bütünlüğümüzü 
~hrı kuvvet de ayoıdır . 
l 'ilıen tek bir 9ey var: 

Grk ülk O eıl ... 
~, ' h4!t ıüo daha ileri, "Dün,, den da · 

llt•kt ti'-' d- •n ve yarına daha yakan .. Değl · 
ort yanımızı 1armıf, hızla ilerliyor. 

~~ 18 
Milyon Türk Dumlupınarda yanan 

tltl._. llertltk yenilik, ılmdlye kadar kaza · 

ftrt '1· bundan böyle kazanılacak olan za · 
dıt ertrıı ıenbolü olan meıalenln ardında
lu,' 0 ltıeıale ki, Atatürkün kud1al ellle tu· 

'-'uıtur. 

. , 

Hatay devletlnlo ilk reiıl 8 . Tayfur 
Sökmen dün ıaat JO. 15 de Hatay millet 
mecl tel önünde yemin etmtı ve kaıa bir 

nutuk irad etmlıttr . 

Hatay baıtanbaıa donalılmaı vt- milli 
bayrAmını içten bir sevinç içinde coıkun 

tezahüratla kntlulamııtır . 
Antakya, 4 (ı\ . A .) - Anado\u ajllntt· 

nın huıuıi muhabiri bıldlrlyor: 
Dün bütün gün ve gece Hatay milli 

ba yrammı kutladı . Rütün kl!tlbler Hat"Y" 
illtikla1fnl temin eden Büyük Şefe kuıı 

sonıuz minnet ve ıükrftnla çarph. Hatay 

çC?cuklannm bu tertemiz ıevlnç heyecan · 
larıoı , bu heyecana hiç ıüphıl7. uzaktan 
bütün kıılblerlle ltllrak etmlı ollln dünyanın 
dört bucağındaki Türklerin bu lıllklll te· 
zahüratını gözlerlle görmek ıuretıle dahs 
yakından duymalarmı çok lıterdlm . Dün 
gece fener alayında binlerce Hatay ço· 
cuğunun baılan ustünde yülut"len meıflle . 
lerin A.ıı nehri boyunca teıktl etllğl ııık 
tan z,nctr, Ulu Şeflerinin kendilerine çl7 · 

dlğl nu .. dan yotun sanki b\r ttmıall, bil' ak
ıl idi. Halk geç val<te kadar evlere glrme-

mlf, Y"fasm Ahtürk, ona minnet •e ınk · 
rl\n ıeı,erl her dakika göklere yükae1mtı · 

tir. 
Belediye b&liçulnde tertip rdı1en 1r11r· 

denparti ubahın dördüne kadar devam 
etmiş ~e adedi 500 zü bulan dantltler 
:zengin bir büfede izaz edilmtılerdlr . 

Türkiye fevkalade murahha11 R Cevad 
Açı kalanla, Kolonel Kole, Albay Şükrü 
Kanatlı, Türk ve Fransız gazetecileri da · 
vet liler ar asanda bulunu yordu. 

Rıiy(ık, ktiçı'ili., yenç. ilıllyar hepimi: uıwn !Jöslerdi!ii yulclayı: Bll swtnçli ycinde 
/rnmmı: dcwıarlarıım:da tuluş11r, lıeycanlarımı: chirl yamım::ı sararken im cırıdmıı:ı 

f>ir kere daha lekrarlıyoru:. 

Bu çok güzel ıuvareye ltllrak eden 
davetliler içinde çarıaflarını tik defa ola. 
rak bu milli bayram ıerefloe çıkaran ba· 
yanlar aayılmıyacak kadar çoktu. 

MüHmereyl İıtıklal ve Maneyyn 
marılartle açan Türk askeri bandoıu, yerini 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Macaristand 
kerlik İhd 

Mecburi A -1 
as Ediliyo .... 

MISIR KRALINA 
UiKASD YAPILDI. 

Bir Suriyelinin Hükümdara 
Tabanca İle Ateş Ettiği Kur
şun İki Kişiyi Yaraladı. 

Kral Famk 

L• İ akenderiye. 5 (A.A.) - lı 
kenderlyede Mııır yüzme 
ıamplyonluk müklf atı ver 
dikten ıoora havuzu terk 

f etmekte olduiu ıırada Kral 
Faruia bir el ateı edtlmlıae 
de Kral tağ ve .alim ola · 
rak kurtulmuıtur. 

İıkenderiye, 4 (A .A.) -
Royter ajanıı muhabirinden: 

Kral Faruk, M111r yüzme 
ıamplyonluiu mükif atanı 
vermtı olduğu Sportinı ku . 
lübün yüzme havuzunu terk 
etmekte olduğu 11rada ken · 
dlıine bir el ateı edilmlıtır. 

Kral ıai ve ıaltmdlr. Mü · 
ıarüntleyh, büyDk bir ıoluk· 
kanlılık göatermek . ıuretlle 

(Sonu ikinci ıayfada ) 



SAYFA: 2 

Hat yın En 
Sevinclı , 
Günü. 
( ~n§tarofı birinci sa yfada) 

c z t t> rk etmeden öoce yeni 
Le st elenmiı bır Hatay mart• 

çalarak do. vetltlerın, haklı 
t .-. kdir ve alkıılarını top l adı. 

8 ndoyu teıkll eden kırk kiti 
n tn gerek tavır ve hareket 
ie t , gerekıe ça ldıKları par 
çal rı hayranlıkla takdirde, 
yı.>rli ve yabancı hf'rkeı 

müttefiktir. 

Suriye ve Lübnan gazele 
elleri Hataydakl muhtclıf 
unsurl r araaındaltl blr l iğın 
hoyranı oldular. Akıam ye 
meğınl, aralarmda Arap aj 

llnsınm da bir mümeHllt 
bulunan bu meılek arkadaı· 
lerıle yemlıttm. Gazetelerine 
buradan verilen haberlerin 
çok yanlıı ve hAdiıelerle ta · 
be n tabana zıd olduğuou 

keodıleri de tuhm f'ttıler 
Memleketlerine Hataydakı 
h ı rlık, dirlik, düzenlık ve 
bt haua Türk unıuıunu me 
dcnlyet ıahannda~i takdir 
leri ha"kında bambışka fi 
kirlerle döneceklerini ıöyle. 
diler. · 

Kolonel KolenlD intibaları · 
nı ıordum . Mfikemmel, dedi, 
bu veaıle ile de uzunca bir 
müddet haabıhal ettik . 

iki büyfik ve doıt mem 
leketln tefriki meaalıl aaye 
ılnde ıüratle taheklrnk eden 
bu meaud günde be zı baaı
retslz memurlann da dahil 
olduğu ıurlı unıurlarmın tab 
rlkata yüzünden tik intihap 
safha) ra unuanda ıebepıl-ı 
yere ölenlerin hatıratını te 
enürle anmamak mümkün 
olmadı. 

Mısır Kralına 
Suikasd · 
Yapıldı. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
ibraya avdet etm•tUr. 

Bu ıuıkaad hakkında ala 
n a n yegane ma ıumat, hü· 
kümdarın güurgahıoda, Su · 
rıyell olduğu zanoedılen bir 

ı hııo bırdenbiıe Krala karıı 
rovelverınl doğrultmuı o ldu 
ğudur 

Sulk ıh yepan ıahıın ya
kınanda bulunan bir adam, 

Bugünkü Sevin
cimiz Ve Coş-
kunluğumuz. 

(Ba§tarafı Üçüncü Sayfada) 
mlz, hey t cırnll\ramız, coıkun · 

luğumuz elbette derın ve 
sonsuz olacak .. 

Buaüo 16 yıl önce kurlu 
lan .-aten parçasının diğer 

bir li öıeıl, kardet Hatay da 
hürriyet ve lıUklil bayramı · 

nıo coıkunluğu içindedir. 
K urtuluıumuzun yıldönü· 

müode bu ıe•lncl de du 
yuyor, Ulu Ôoderıo adını 
aaygı ıle anıyoruz. 

Büyük, küçük, genç, ihti

yar hepimiz Onun aöıterdıjt 
yoldayız 

Kanımız damarlarımızda 

tutuıur, heyecanlarımız dört 
yanımızı sararken bu andı
mızı bir kere daha tekrar 

TORllDILI 6 EYLÜL tD38 
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SEHİR HABERLERİ 1 
J 

Bugü 50 Yoksul Vav-KurtuluşBayramıBugünSetJifl, 
S .. E . .1 k Ve Heyecanla Kutlulanacalı•· 

ru un net ttırı ece •• (Baıhnlı birinci ıayfado) bu müfreze kumandanı •1'' 

~ocuk Esirgeme Kurumu sünnet düğününe aid 
kahraman orduya olan bai ıubay tarafından keıfldlkltD 
lıhklaranı. ıevgl ve say ıonra dlreie Tirk bayr•i 

gılarmı bu vealle ile bir çekılecektJr. Umumi v• ~· 
haznhklın i~mal etti. kere daha tekrarlayacaklar · ıuıi bütün binalar, mai•" 

ve en mOhlm ıhuyaçlarını dır. lar Te eTler ~aha öuced~ Şehrimiz Çocuk Eılrgeme 
Kurumu Balıkt-ılrtn bu ıe · 
vinçli gOnünde elli yokıul 
çocuğu ıünnet ettirmek üze· 

re faaliyete geçmtı •e bu 
hayırla fıe ald hnt6n hazır. 
hlclar ikmal edHmtıtır. 

Yokıul ailelerin kaydet
Urdiğl 50 yavruya dün 
Kurum tarafmdan ayakkabı , 

karııhyacak eıya teni edil- Merasim saat 10.30 da bat haztrlamıı olduklara b•J''' . 
mtıtlr. hyacak, bütün halk, cemiyet· lar1 ılk top ıeai üzertne •" 

Çocuklar bugün ~aat i3 ler, memurlar, ıubaylar, as cak ve )eılt111ı t auce~ 1''' 
de 6 Eylu\ ı l koku!unda ıün ker, sporcular ve mektepler 5 - Uayrajın dıreje ':0 

net ettlrıleceklerdir . Cumhuriyet alanında topla kilmealni müteakip ball 
Arzu edenler 1eat 16 dan nacaklardar lıttklil marıını çalacaktır· 

ı•• Bahkealrıo kurtuluı gü 6 - Kurtuluı Umıall 0 

h1 oruz. çorap ve entari gibi harici 

itibaren bu okulda yatırıla . 

c:ak olan yavruları ziyaret 
edebilecek !erdir. 

nünde yapılacak meraıim mektepli kız kürsüde ~; 
pro§ramına yazıyoruz: ıöylev 11erecek ve 

1 
6 Eylül kurtu luı bayramı ıöylevJ beledıJe reiılniı> 1111 .._ ... iiliiiO-.ıiioiiıioi--WP7fifiiiiliiiliillıii•?TXiiiiiiiii~~------------~~~~~~!"!!!!!~ 

. Cev~:_:.?:.r:irar Kurtuhış Kupası i\i açları 
lzmitte Uüzüm 1 Pazar Günü Yapılan Maçta 

Bayramı. Jdmanyurdu Birliöi 1-2 Yendi. 
Ankara, 5 (A.A) - Dün O 

fzmltte Koca~hnio körfez 6 Eylül kuıtuluı bayramı 
ıabll üzümlerine mah münuebetıyle Halke •inin 1 Mera y ii z Ü rıden 
ıu• bır üzüm bayram• açıl· kulüpler araaınd• terup et· Bı·r ÇobanA g., ır 
mııtar. t ığl kurtuluı kupaaı maçla. 

- rlD& pazar ıünü baılandı ve varalandı .. Halk ılk maç ldmanyurdu ıle İd· l ~ 

Bankaaı .. 
manbirltii ara11nda yapıldı. 

Saat 16.30 da takımlar 

Anl&ara, 5 (A.A.) _ Halk karııık olarak allnılar ara· 

Banka11 ve Ankara Halk San· 

dıjı bu gön merasimle açıl· 
mııtar. -Sivasta Ata

türk GüniJ. 
Anyara ,5 {A.A .) - Ulu Ôo 

derin Sıvuı ıereflendlrdlğl 

günQn yıldöoümü olan dört 
f!ylul Sıvaata çok büyilk te 
zahGratla kutlanmııtır. 

ISTAHıUL RADYOSU 1 

6 - EyıOI - 1938 Salı 
ôtLE NEŞRlYAll: 

S"at 12. 30: Pıakla Türk 
muıtkiıl (P.ak). 12.50: Ha· 
vadlı I0.05: Türk muıiktıl 

(P ıak). 13.30: Muhtelıf plik 
oeırlyata. 14: Son. 

ımda sahaya çıktılar, mutad 
meraalmden ıonra kaleler 
ıeçlldı ve takımlar ıu ıeldl
de yerlerini aldılar: 

Yurd: Jluluıl, M Emin. 
Necatı, Hulki, İımall, Nıyazl, 
Hüıcyio, Muıtafa, Celll1 Sa· 
dt, Kimli.. 

Bırlık: Rafet, Şefık, Neca 
ti, Salibattln, Hılmt, Emin. 
Haıeyln, lbrahim, Haaan, 
Şerif, Salim . 

Hakem eski milli takım 

oyuncularından Galatasaray· 
lı . 8. Mehmet Nazif idi, Yur 

dun ayatlle oyuna baılandı. 

Bir gün önce iki çoban 
hayvan otlatmak yüzünden 
kavaa etmit ve biri yara 
lanmııtır . 

Merkeze baih Beyköyün 
den Mehmet oğlu Htlmı adın 
da bir çoban köy merHında 
keçileri otlatırken Murad oi· 
lu lımall adındaki çoban 
yanma gelmıı ve: 

- Bu hayvanlara buradan 
çıkar 

Dıyc çıkıımıı, l·hlmı de ak· 
ıl cevap verince lkl çoban 
arasında kavga baıl mııtar 

Ellerine geçlrdtkleri sopa· 
larla yekdl erine hücum 
eden cobaular btrbAylt dô 
iütmüşıe,.dır 

Netlced Mur d, yanında 
bulunan bıçaimı çekerek 
Hılmiyl rnuhtelıf yerlertnden 
ağır ıure\te yaralanrnıttır . 

Suçlu yakalllnmıfhr 

Bir ağılda çıkan yangın 
Yine Beyköyündcn Bekir 

ojlu Murada ald koyun 

hazırlık ları devem etmekte ku takip edecektır . 
pr' dır. Kullama. komıteaı bay 7 - ~öylevlerden •0 

ram gOnüne ald proğranu tes· ıeçitresmıne aıaaıdakı t'' 
bit etmlttlr . kilde baı!anacaktır: 

bu ıevioçli _ aün, halkımı- A Bando .,, 
zıD coıkun tezahüratıle kul ti - Kıtaatı askerıy• 
lanacaktar. 

Hazsrlanaa proğramı ya 
zayoruz: 

l - 6 Eylul nlı günü 
ıaat lU.30 da ıubaylar, 

memurlar, halk, cemi 
yeller, aıker, sporcular •e 
mektepler Cumhur&yet ,, ıa 
nında me11kllerlnl almıı bu. 
iunacaklardır. 

2 - T eıekl&.üUer ve mel< 
tepler temıHi mahiyette bı 

rer araba_ veya otomobılle 

alaya tıtirak edeceklerdir. 
3 Saat 9.30 dan tO na 

kadar 

relıl 

cektlr. 
4 

belediyede belediye 
tebrlkata kabul "ede· 

~aat 10.30 da Ata 
türk parkı yanında ı J pare 
top atılacak n ilk topla be
raber bir ıüvarl mÜfre:t:e•I 

Kolordu çeımeıtnden ıon !IÜr
at le ilerhyccek ve kürau 
yaoında elleri b ğlı bulunan 

Balıkesir timıalının ipleri 

~nkın bir teacvüz 
Konakpıoarın Bereketli 

ıüvarı müfrezesi 

c 
D -
E 

F 
H 
ı 

Jandarma 
Poliı 

Mektepler 

Parti teıkılatı 

Sporcular 

Cemiyetler 
- Mılli ıüvarıler 

1 
G - Eınaf teıekküUerill 

"' temsil eden otomobtl 
arabalar. 

r.u1ıı· 
8 - Alay sıra ile I•' 

kuvvetler ve Anafarl• " ,. caddelerini takıp edere 
1
,. 

kt hükümel önünde dal• 

caktır 

9 
16 da 

Ôileden 
Halkevs 

stadyumda maç 
nacaklar. 

,ı 
ıonr• s• 

Jıt' 
taraf ıD" 

ili tertip 0 

1 d' 1 O Get"e ıaal J. ~ti 
f~ner ~layı yapıla~!lktır· , 

P
,,, 

alaya hslk , mekt~pler, • 
ı•t• cuiar ve raru terk• 

- ili' 
•ttınk ederek beled•ye 00

1 1 

f t• ' den hareketle Ans ar 
1 

ve Mılltkuv.-etler c11dde'
111

1 
tak•ben Halkevl ve Y'

11 

hükumet önünden, uzull ~a · 
ıemeden belediye öniioe ı' 

dl' 
ı ı ahan endaht iıtlkametiol 
tebdıl etmete muvaffak ol 
muı ve s ı lahtao çıkan mer
mi iki seyirciyi bacakların 

ı AKŞAM NEŞRlYATI: 

Takımlar kuvvet ttıbarlle 

birbirine müu vt vazı yelle 
bulunuyorlardı. Oyun ke.r 1 

ıılıklı akanlar halinde de 
vam ediyordu. 27 oci 

dakikada Yurd kaleıl karııta, 
bu ıırada hakem Penaltı 

cezasını verdi. Hnıeyln pe 
nallıyı sayıya tahYil ederek ı 

BtrHitn ilk ve ıon 1ay111oı 

afrhnda geceleyin yanım 
çıkmıı ve •iti tamamen 
yanmııtar 

köyünden lımall oalu Cemıa · 
lettln adanda l>lrınin gece· 
leyin aynı k öyden Muhar· 
rem kar111 Uatıcenin evine 
glrdıaı ve kadana tecavüz 
ettiği tlkayet'° olunduaundısn 
ıuçlu yakalanmıı, hakkmda 
takibata başlanmııtır . 

lloecek ve alay burad• . 
- ı, t• 

ğılacatır. (Parti ve hal" 
1 

• 

dan yaralamııtır . 

Nuren~erg kongresi açıldı. 
Berlln, 5 (A .A.) - Alman 

nasyonal soıyaliıt partlıl 
koogtesl bu gün Hıtlerln hu 

zurıle Nurenbergde açılmıı 
hr. 

Japonlar 

~ ne 450 bin ~işili~ kuvvıt 
tahşid ettiteı. 

Hankeo, 5 (A .A ) - Ja 
poolar üç yü:ı kilometre · 
d en daha uzun ıüren Çın 
müdafaa cepheleri karıısın 

da ekıerfsı on yedt on ıeklz 
ya§lnrmdalu gençlerden mü. 
t qıekkıl dört yüz elli b ı n 

kfoillk on ek z f ırkaı tahıtd 

etmtı lerdlr . 

ponların Y angceonun 
cenup sahılındekl hath yar · 
m k için yaptıkları taftrrU· 

zlar pOıkOrtfilmuıtür. 

18.30: Plakla danı muıtkl· 
11. ( Plak ) 19: Koof eranı: 
Eminönü Halkevl namına, 
Muallim 1brahlm Konıar 
(Mekteplerde dlılplin mt-ıe 

leaı). 19 30: Danı muıikiıl 

(Pfik) 19.55: Boraa haber· 
lerl. 20: Sut ayarı: Gren 
viç rasa~hanealnden naklen. 

Suzan ve arkadaıları tara 
fından Türk muıtkial ve halk 
ıarkılara . 20.40. Hava repo 

ru. 20.43: Ômer Riza Doğ· 
rul tarafından Arapça söy. 
lev 21 aaat ayara . Orkeatre: 
1 - Tomas: Raymond. 2 -
Çaykovaky: Şan dotom 3-
Vagoer: Sen dö fet dö lo
hengren. 21.33: Cemal Ki

mıl ve arkadaıları tarafından 
Türk musıklıl ve halk ıarlu 
lan. 22. 1 O: fttar ıolo: Flar· 
der. 1 Arap taklidi. 2 
A lbentz: Aıt ur ya fan ta 2lıt, 
3 - Mugrıbın loztva11 4 -
Eıpanyolada Kaleodoı· 
kop 5 Yanık kalb -
Vals. 6 Marı. 22.50: 
Ajanı haberl ... rı, erteıl sünün 

proğr&mı. :tJ s""' "'"rı . 
So11 

yapll, 

Hu golden ıonra oyunun 

ıekh biraz deitılr ııbt oldu 

Sporcular daha ıeri hareket 
etmeae bat ladılar. 30 ncu 
dakikada hakem Bırllie bir 
fovıl ceza11 verdi, Nıyazl 

bunu güzel bir çekiıle ıole 
tahvil elti ve Yurda ılk 

aayıyı kazandırdı. Höylece 

de blrtnd devre Yurd: J, 
Htrlik: ı Şekıhnde bitti. 

lkınct devrede takımlar· 
dakl oyuncular arasında ba 
zı dejltlkltkler yapıldı . Oyu

nun harareti gittikçe artıyor· 
du Bu devrenin 13 ncü da 
klkaaında Sadi, Yurdun tkin · 

c• •e galıblyet golünü yaph. 
Bundan ıoora oyunun tekli 
def itmedi ve maç 1 - 2 Yur
dun ıalıbıyeti ile neticelendi, 

R~gün de kurtuluı kupaıı 
maçlarma devam edtlecek -
tir . ~ut 16 da paıar günkü 

maçıo gahb• ldmanvurdu tle 
ldmangücü kerıılaıa~aklar 
ve ıailp talumıt mereıı mi, 
lrnps b .. d Y• .. dılece th. 

Yanımın ne ıekılde çıktı 
ğı tahkik edtlmektedir. 

1 

Kültür ~ireUörünün emri 1 

geldi. 
Açık bulun<lo Balıkesi r 

kültür dırektörlüğüne 55 li 
ra asli moaıl a tayın edı l 

dlilnl f!Vvelce 
lıparta kültür 

yıu:dığımız 

direktörü H. 
Nazımın emri vilayete dün 

. gelmtotır. ... 
Bir tayin 

Merkez kaza11 jandarrna 
kumandanı B Tahıtn Ülkü. 
Yo.ıgadın Boğazlıyan kazası 

jandarma kumandanlığına 

tayin edilmlıtlr 

Yan:nd ki ta~inca aıes aldı 
Ça~ıtm Akyar köyünden 

Alt o~lu ltyaıı, köv hayıran 
da çalııırken belinde- dolu 
olarak hulunan tahanca&ı 

badenbire 11teı &lmıf, çıkan 
bir kı rıuul" Y"•~l"nmıetır. 

Dôüülan ~ir çocuk 
Eie mahalleıinden Hüse 

yln oilu Ali adında biri bu 
mahellcd~n flüıeyln oğ l u 17 
yatlarında Akif adında bir 

çocuğu döimüıtür Çocuğun 

aldıfı yara on beı ıün ıon 
ra iyi olabilecek tekilde ol* 
duğu mayene nettceılnde 

a nlatılmııhr. 

Parti kaza 
ı eisliiinden: 

Cumhuriyet Halk Part i ıl 

nahiye ve ocak mensubu 
arkadaılarımıza : 

6 Eylül kurtuluı bayramı 
mızı teııd iç.in Partı merke 
z inden toplu oleuk Cumhu 
rıyet meydansoa gide· ğlmix 
den büt iln Pcı.rtıltlerln ııa~t 

dokuld" Partı 

hnlunm"I~ rı rıc-a n ln 

lllH. 

. ' refından yapı lacak fener 
1 

ysna Halkevi bando•U iti 

rak edecektir ) 

11 - Umumi hu•"~ 
ve I• 

bütün binalar gece ııık l•' 
süılenecektlr. 

12 K 1 - - ıe'e urtu Uf ıunu .. 

- "'"' floe o gece Ataturk P'' blf 
da beledly_, ta rafındafl 

1
, 

"' de gardenpartt verilece f 

J 3 - Eski belediye ıtı',, 
h l•o• .danında, Cum urlyet • 0e 

da, Partt ve belediye önk'
1
:, 

gece davu 1lar çalacak 
ı1 

muhtelif mılli oyunlar iP 
naaarak ellenceler ıerl 
olunacakhr. 

' 

Talebeler de merasime i~ı· 
rak edecek. 

İlkokul talebesi de kt.ııt&l 
ede 

luı bayramına ııtırak it~' 
<·ektir. Buna td etnlr kil ı 
dJrektörlüğüncc okul 1:-ttt" 

f ti' uıtıncnhklerınc verılrn f d•' 
·ı alebe Hat 9 ,. k• -• 

.. 1 • ....
kendl nLr,allar1nrf" to .. 

cekhr 
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ll•tlıkl•siı· İnhisarl<ıı· Emniyet Teşkilatı Men-: Viyana Sonbahar Ser -
suplannın _! ezkiyeleri. : gi.~i . tt EylCıl_e~ ~~ılac~k 

1 
Buua aid nizamname Devlet Şurasmm telklkinden geçe- Sergıyı Z\}&ıtl edecekler ıçm Turkıye, Bulgaustan, ı 

. B<ışıııildürlüğ·iiııfleıı 
Ayval ıktan İzm i r inhisarlar bakım evleı ine kamyonlar. 

la ıevk "ctıl~cek (30. 500) kılo idare malı yaprak tütün· 
lerio nakli lt ı l 9 · l 938 günöndeo ltıbaren J 5 ıüo müddet · 

le ekıiltmeye konulmuıtur. 

rek Vekiller heyptioce kabal edildi. Yugoslavya, Roıanyı, Macaristan ve Almanya demiı-
yollınnda mühim tenzilat yapıldı. Emniyet tetkilita mensuplarının ıicil ve ıtzlt tezkiye 

Yarakaları kakkındaki nizamname Devlet Şöraıunın tedki
kınden reçerek Vekiller Heyetince tasdık edilmff ve yü

"Viyana ıonb"ahar ıe~ılıl

nln zalrlertne tenztlitlı tart 

feler: rürlüğe glrmlttlr. 

Emniyet tefkilitı meoıup· 

larının her biri için. bu nl · 
zamnamede göıterllen tez 
iriye amirleri tarafından nu· 

nıüneafnlne röre her sene 
gizli bir tezk•ye varaka11 
doldurulacakhr. Tezkiye va 
rıılcalarmın bütün lusımları, 

bir vuzuh ve katlyet lle dol 
durulacaktır. Hile ve ılllotl 
olmayacak, bunların müned· 
d•lerl muhafaza edllmlye · 
ceur. 

EmDlyet teıktlih meoıup 
lıuıoın her bırı lç ı n derece 
lerloe röre gizli tezkiye va 
rakaıı dolduracak aalahi 
Jetli amirler tunlardır: 

l - Merkezde: Emniyet 
umum müdürü için Dahiliye 
Vekili tarafından, 

2 - Emniyet umum mü 
dür muıvlolerl, teftıt heye · 
ti reiıl için birinci derecede 
emniyet umum müdürü. ıkln· 
cı derecede Uahiliye Vekllı 
tarafından, 

3 - Emniyet umum mü· 
dürlüf6 daire relılerl, hu 
kuk, arıtv müdürleri, terc6 
rne büroıu ıefleri için birin
ci derecede umum müdOr 
lllua vlnlerl, ikinci derecede 
'lllnlyet umum müdürü, 

4 - Bu itlerde çalııan 
111eoıurlar için birinci de 
recede o daire müdürü ve 

Ya tef, ikinci derecede em · 
lllyet umum müdürü, 

5 86tün müf ettlıler 
1tln btrtncl derecede teftlt 
htyett rotıl, lklocl derer.ede 
"«nnıyet umum müdürü, 

6 - Şube mGdOrierl için 
birinci derece-de alakalı da· 
•re relılerl, tkıncl derecede 
t11tıolyet umum müdürü, 

7 Şube mOdür mua · 
'tlolertyle, ıubelerde çalııaa 
l>ütiin memurlar için birinci 
derecede ıube m6dürlerl, 
Ucıncı derecede allkalı dal 
te retılerl. 

Poils enstitü H mekteplerinde: 
1 - F..nıtttü müdürü ıçlo 

9 1bnlyet umum müdürü "bir 
derecelt olarek,. , 

2 Mektep müdürü 
için birinci derecede enstitü 

"tdürü, ikinci derecede em 
llt1et umum müdüru, 

3 - Muallim dahiliye 
'-lb Üdürü, müdür muavini için 

lr· ıaıcı derecede enıUtü ve-
~- llaektep müdürü, ikinci 
erecede emniyet umum 

"-lidGrü 
' 

b 4 - Enatıtü veya melde 
t dotrudan doiruya al1Dan 

:'•ıetler ıle ilk kunlara 
1 d t>ta111 edenler tçln birinci 
'"
1
ltttecede dahiliye müdürü, 
lQcı derecede enıtltü veya 

"-tictep müd0r6, 
5 - Enıtitü kunlarıoa 

'''tk l edilen komiser mua v•n-
'ltj 1. • 

' •om11er, baıkomlıer, 

~niyet amirleri İÇID btrınci 
1~ recede enıtıtü müdürü, 

lı 1'U derecede emniyet 
"'bunı rnDıd\ırü tuafındlln 
"•ıı.,t>ekur 

veya müıtakil emniyet amir· 
lerl lçtn birinci derecede va · 
it, ikinci derecede Dahiliye 
Vekıll veya verdlil ulihl 

te binaen emniyet umum 

müdürü, 
2 Vtliyet emniyet: mü 

dür veya emniyet amirinden 
ıonıa aelen ve doğrudan 

dojruya emniyet müdür •e 
ya emniyet i.mlrlne bağlı 

bulunan ıube müdürü, em 
niyet amiri veya baıkoml 
ıer, komiser, komiıu roua
vınlerl içln birinci derecede 
emniyet müdürü veya amiri 

ıktnci derecede va iller, 
3 - Emniyet teıktlatına 

menıup muamelat memuru, 
poltı, komlıer muavini, ko 
miıer ve baıkomlıerler için 

birinci derecede resen bailı 

bulunduklara cüzOıtam poltı 

amirleri ve ıkind derecede 
o vilayetin emnıyet midürü 
veya müstakil emniyet imi 
rl tarafmdan verilecektir. 

Kazalarda: 
Emntyet teıktlitı bu 

lunao kazalarda polis, mua 
melit memuru, komiıer mu 

avlni, komlıer ve baıkoml· 
aerler içın birinci derecede 
kazanın eo yükıek emniyet 
imlrl veya o vazıfeyi gören· 
ler, ıklnci derecede emniyet 
müdür veya amirleri, 

2 - Kaza emniyet ltt · 

kılitı amiri bulunan emnt 

yet amiri veya komlaerler 

ı~· tn birinci dert.tede kay 
makamlar. lklnd derecede 
vıli tet emniyet müdür ve 

'" amirinin müteleall alın · 
mak ıarttle valiler, 

3 Stejtyer snemurlu 
hakkında aıaiıdaki uıule rl 
ayet edılerek ıızli tezkiye 
varaka lan doldurulacaktu: 

A Stajıyer memurların 

asit ııoıf a geç~bılmelerl için 
blriocı ıenede her ay ve mü 
teakip senede altı ayda bı r 

mevcud numüneııl veçhıle 
mahrem kanaad klğıtları, 

11 Eylül 1938 tıulhlndeD 
17 eyl61 1938 tarıhine ka
dar alrtedtlecek olan V•ya 
na sonbahar aergtıını n zalr 
leri, yanlarında aerıt tezke 
real bulunduau takdırde her 
stne olduğu gibi, bütün ti · 
mendüfer. vapur ve tayare 
hatlarında pek mühim tarı · 

fe tenzllitıle pasaport leıht 
litındao latifede t:decekler 

dtr . 
Almanya rtrıı vtzuı Vı· 

yana ıerglıinın mümeulll 
tarafından puaport daıruln· 

den meccanen tedarik edl 
lir Macariıtao tranıit vlzeıı 

harçlara yüzde 50 oiıbetlnde 
tenzil edilmlıtır . 

Türkiye Devlet Demlryol· 
larında lıtaohul Edirne hat 
tında yüzde 25 ve f evzlpa· 
ıa Haydarpaıa hattında 

yüzde 50 -60 .niabet;nde ten· 

zilit verilir. 
Bulrarlıtan Devlet De 

mir volları norma 1 tarifeler 
üzerinden yüzde 25 nlıbe. 

tınde tenzilat ver ı r. 

Yuaoılavya Krallığı Dev 
letdemtryollarında ıer1ıl za· 
ırlerlne yüı:de 50 niıbetinde 

tunlauhr: 
ı erblyeıi, nezaketi, amtt

zacı, meeleğe bailılıiı, be 
raber it aörme kabiliyeti, 

lt sahıplerıne ve hnlka 

karı• muameletl. 
Temlzhie ve muntaı:am 

a&ylnmeie rlflyet derec:eel, 
1 U:ımet d.ııındakı lAvır 

ve harekeli, 
Çalııma ve tılerlndekl ba· 

1arı kabıltyrtl dereceıl, c ı d 

diyeti ve ketumluiu, ıtlma 
da dttğer elup olmadığı, 

Nefıtne hakımlyeU ve ıu 

madl, yurdıeverlıil ve fer• · 

ğat dereceıt, 

Hatlı menfaatlere ve pa 

raya dütkfıo olup olmadıjı . 

maiyetinde çalııtıfı komiser 
muavini, kom11er veya bat 
komlıer tarafından yazılarak i 

Müsrif olup olmadıfı, 
Mesleki terbaye n dı~ıp

lıne riayet dereceai, 

Çevikltğt, binicilık, atıcı 

lık ve yüzücülüiü. vazif ealne 
ıadakat ye merbutlyeU, 

emniyet amir veya müdür 
lerıne gönderilecektir 

B Tutulan aılzli tezkiye 

kaydlyle bu mahrem kana
ad kağıtlara zamanında kar· 
tllaıtm larak birinci derece
de aalihtyetli amir tarafın-

dan mahrem tezkiye vara
kaaı doldurulacaktır. Bu ev· 
rak "mahrem tezkiye vara· 
kalan, doktor raporları, 

künyeleri" ile birlikte ı i cil 

için umum müdflrlüie rön· 

derllecektır 
C - Bu mahrem tezkiye 

varakalarıoda iyi not alan 
lar asli 1101f a na kıl oluna· 

caklardır Muvaffak olama· 
yanlar hakkında meeleğe gi · 

rlı nizamnaroealnJn 14 ncü 
maddesi hükmü tatbik olu 

nacaktır. 

Gizli tezkiye varakılarında 
neler bulunacak: 

Aldığı emri tam vaktinde 
ve iıtekle yapmak itiyad ve 

k abıltyetf, 
Amirlik nüfuzu, 

Kararında katıy . t ve te

rettüd olup olmadığı, 
Maiyetine Vt' rütbeıl mü 

aa•I olanlara &cartı muame 

leıl. 

Zabıt ve rabıt teılıl vazt 
yetini yetiıttrme kudre.tı, 

Kanun ve nizamlara vu-

kufu, 
Azim ve had~ sahibi olup 

olmadıiı v~ meıullyetl üze 

rlne almak kablllveti, 
Sojukkanlılığı, ceıaretl ve 

mühım vakalarda yararlık 
dereceıt . 

Cız it tez.kh" va ka larınıo 
bundan ıoorakt k111mlarında 
imırl"re illd hükümler var· 
dır. Ni.eftmoameoin dıjer 
maddeleri bu hükümlerin 
tatbiki ıekıllerlnl ri;atermelt 

t 

tenzilat veri lir. 
R omanya devld demir· 

yollarında aocak avdetle idi 
tren tarifeleri üz.erinden yüz· 
de 50 nhbettnde len7iJal 
yapılır . 

Aloıanya Demlryollarında 

Viyana ıonbahar ıergtı l nln 

zalrlerloc ıu tenzılat yapılır: 

1 ) Biletler Almanya heri 
cinde aehldığı takdirde Al. 
manya hududundan Viya 
naya ve geri Vlyanadan Al 
manya hududuna olan ıe · 

yahat için yüz.de 60 (tranılt 
ve A lmanyada bundan baı· 
ka ıeyahatlar da dahıldır); 
tenzilat üç a. y müddeti için , 
m~tttberdır . 2.). Bıletler Al. 
many&da satıldıiı takdirde 

avdet ve Almanya denılr· 
yollarında Lılcümle seyahat· 
lar için yüzde 33. 1 3. 

(Serviclul Marllim Ro 

men) m6e11eal ıtdıı ve dö 
oütte QOrmal tarifeler .. üze
tlndeo yüzde 40 ntsbettnde 
tentlat Y•par. · 

(Deuhche Lufthan.a A G.) 
( .. Aeroput,, Socı ete de Navi 
gatloo Aerıenne Youaoıla
ve) ve (~octete Hellenque 
dea Commuolcatiooı Aerie· 
on11 SA.) aergla.zalrlerlne bü· 

tün hatlarında gldıı ve dö 
nüt biletleri bedelleri üze 
r&nden de yüzde 1 O ntıbe · 
tinde tenzılit yaparlar. 

Tenzilatlı bilcümle ıerıı 

baletleri ancak ıerıi tezke 
resi ile birlikte muteberdir 

•e sahibinden batk• bir 
ldmaeye devredtlmu Serrı 
te7.kerelerl adr,ılert, Vtyana 
ıerglelnln ilin ve afıılerınde 

yu:ılı olan bilcümle temııl 
ve ıeyahat bürolanndan ve 
Vıyanada 1 ncl dairede 
Me11epalaat blnuında kilo 
(wlener Mc11e A.G) tlrke· 
tinden alımr. 

-~ .. -
Aynştaynın 

Sahte Yeğeni. 
Parlıte, iımioln Aynıtayn 

olmıumdan iıtlfade ederek 
kendtıtnl rııtıhur ilimin ye· 
ğent olarak takdim edeo ve 
bu vasıta ıle bir çok kişiyi 

dolandıran bir Alman yaka 
lanmııtır. 

Hanı Aynıtayn lıminde 
ve 28 yaıındaki bu ıahteki 

rıo kullandıiı uıullerden bi
ra ıudur : 

Hüyük bir otele relıyor, 

mükellef bir oda ya yerleti· 
yor. Sonra, yazıhaneye ine 
rek Londraya, Ne•yorka, 
Berltne telefon ediyor ve 
kendıılnln Aynıtaynın yeğe

ni oldujunu. bu veıtle ile 
anlatıyor Eluerlya, aradığı 
numara cevap vermemekte 
dir. Esasen onun maksadı 

da htrlılnl aramak defd, bu 
vasıta tle Ayn1tayn1n yeje-
nl oldujunu yükıek ıeıle 
ılan etmektir. 

Bavullarmın bu telefon 
ettiği yerlerden gelecejlnl 

ıöyllJen Hanı Aynttayn, er 
test sabah dolatmak üzere 
biraz ıokaaa çıkıyor ve bir 
daha ıörünmuyor 

G~cf:l.,rinl bu ıuretle en 
mukellef otellerde bedava 
ı•çlrea, alaelc. r•m•k 11· 

iıtekll lenn 1 s 9 938 tarihine müıadıf perıembe aünü 
aaat 14 de kadar Ayvalık Balıkealr inhiıarlarana muraca

atları. 
4 - 1 308 

Bahb sir icra memurluğundan: 
Açık artırma tle paraya veyıı sat ı ı ıall)enın alacaiı-

çevrllecek ıayrl menkulün na rüchanf olan dljer 

ne olduiu: Bir han, bir ev 
bir kahvehane, bir dü"kin 
ve fırının dörtte biri ıay 
rımenkulün bulunduju mev 
kı, mah4lletl, ıokaiı, ouma· 
raııı : lvriodl nahlyeılnde ve 
çarııda üç tarafı yol bir la· 

rafı emin tle mahdut takdir 
olunan kıymet: Dörtte bıri 
300 lira artırmanın yapıla 
cağı 1er, gün saat: Balıke 
ılr icra dairesi birinci artır 
ma 3 . 1 O - gJ8 pazartesi 

saat 15 cie ikinci artırma 
17 - 10 938 pazarteıl ıaat 

15 dedir. 
l - lıbu ıayrl menL:ulün 

artırma tartnameat 1 .9 938 
tarihinden itibaren 2250 numa 
ra ile Balılılesır icra datreılnln 

muıayyen numaraaında her · 

kesin .ıörebllmeai •çlo açık 
tar. İlinda yazı l ı olanlardan 
fazla malumat almak lıtı · 
yenler tıbu tartname..., ve 
937 · 2250 doıya oumaraaiyle 
memurtyetlmtı.e müracaat 
etmelidir. 

2 Artırmaya ltltrak 

için yukarıda yazalı kayme· 
tin yüzde 7 .5 nlıbetlnde 
pey veya mtlli bir banka· 
nın teminat mektubu tevdt 

edilecektir. (124) 

3 İpotek ıahtbi ala 
caklılarla dljer alakadarla
rın ve lrtif ak hakkı ıahlp
ı~rıntn ıarrl menkul Oı.erln 
deki haklarım huıuılle faiz. 
ve masrafa dair olan iddia 
laram ııbu ilin tarihinden 
ıttbaren yirmi ıün içinde 

evralu m Oıbttelerıle birlikte 
memurlyetımtze bildirmeleri 
icap eder Akıl halde hak
ları tapu tlcllıle ıablt olma· 
dıkça 1atı1 bedeltatn paylaı
mumdan hariç kahrlar . 

4 Göıterileo günde ar-

tırma ya lttlrak edenler ar-
tarma ıartnamealnl okumuı 

ve lüzumlu malumat almıt 

ve bunları tamamen kabul 

alacak l ılar bulunupta 
bedel bunların · o gay · 
rl menllul ıle temin edil· 
mıf alacaklarınJD mecm uun· 
dan fazlaya çıkmazaa en çok 
artıranan taahhüdü baki kal· 
ma k üzere artırma on bet 
güo daha temdtt ve onbe. 
tincı günü ayoı Hatle yapı· 

tacak artırmada, bedelt ••
tıf .. uyeolo alacajına rüc 
hani o le.o diier alacaklıların 
o gayri menkul ıle . temin 
edılmif alacakları mecmu· 
undan fazlaya çıkmak ı•r· 

ttle en çok artırana ihale 
edılır Böyle blr t:. bedel elde 
edilmezıe ihale yapılama;ı; 

ve aahf talebi düıer. 

6 - Gayri menkul ken

dıaıoe ihale oluaao kimıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı veraıezae iha· 

le kararı feıholuoarak kco · 
d ıınden evvel en yükaek 

tcki ıfte bulunan kimıe ar · 
zetmlf olduğu bedelle almafa 
razı oluria ona, razı olmaz 

veya bulunmazı• hemen 
tekrar on beı aün müddetle 

artırma1a çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki lha· 

le araaıodaki fark ve ıeçen 
rünler için yü&de 5 den he· 

tap olunacak faiz Ye dtjer 
-zararlar ayraca hükme ha · 

cet kalmaluıztn memurlye · 
ttmıu.e alıcıdan tehııl olu· 
nur . Madde (t3J) 

1ıbu maa müıtemtlil ha., 
yukarıda röıterllen 3 1 o 938 

tarihinde Hal.kesir icra me· 
murluiu oda11nda tıbu llln 

ve aö6ter ı len artırma ıart· 

namcıi daireılnde aatılacaiı 

ılan olunur ,. ...................... .. 
: TÜRKDILI ! • • : Pazar teılndeo baıkıı her • 
: 160 çıkar . Styaıal ıazete . : • • • Y allığı : 800 Kurut : 
• • etmlt ad ve itibar olunurlar. : Altı Aylıjı:400 • • • • 5 Tayıq edilen zamanda • Sayııı : 3 • : 

ga yri menkul Oıç defa bairıl- ! Günü ıeçmtı ıayılar zs: 
• • daldan ıonra en çok arthrana • kuruttur . • • • ihale edilir. Ancak artırma • ADRES: • • • bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmlı betini bulmaz 

yerek banyo yapan sahtekar 
bu ı•kilde bir çok otelleri 

dolandırmıttır . Nihayet, ay . 
ol hiditeoln baıka me1lek
tatlarında da tekerrür etti· 
iinl aören otelcıler poltae 

müucaat ediyorlar ve Hanı· 

yakalanıyor . 

T evkıf olunduiu zaman 
1ahte"i.r gene AynıtaJDID 
yeğeni oldujuou iddia etmlt 
ve bunu tıbat için bit çok ve 
ııkalar göıtermlıtlr. Bunlar· 
dan biri de paaaporttur. Fakat 
poltı . bu pasaportun dört 

senelik olduğunu ve mudde

tlnln çok reçtlftnl görüyor. 
lklnclıl bir hGvtyet vara

kuıdır. Amt1rlkanın meıhur 

ıazete Hhlbl Horatun lm&a· 
llDI latJJAD bu YealJ&atla 

• BALIKESIR l'ÜRKDlLl : 
t.a ...................... .. 
ilanı, 

olarak 

Aynıtaynın yejenl 
takdim ediliyor ve 

kendıılne Franıada muhabir · . 
ltk vazlfeıl vertldlil bildtrl-

lı vor . Bu vesikaya btr de 
Haoıan husuei kiUbesl diye 
güzel bir kadın reıml yapıf 
tırılmııtır . Fak&t, pohı vesi 
kadaki tiont ımzaaının tak· 
lid o1dujunu meydana çıkar· 
dığı ıtbl, kadın reımlnlo de 
Franıı:ı arllıtlerloden birinin 

fotoğrafı oldutuou teıbıt edt 

yor. 
Hanı Aynıtayn ıahtekar 

lık ve dolandırıcılık ciirmu 

ile mahkemeye verllmııtlr 
fal< at o hali lcendlılnln 

mf'thur idlmln yr.ğertl o'du 
tunu iddiada devam etmek

tecUr 



-----

AYFA : 4 • 

B•t l ık t~siı· Helc(li)r<~ 
R i yitse ti ıı tlc ~ı: 

Belediye tanzifat amelesi Jçln mevcut numünealne göre 
40 takım elblıe ve 40 çift fotın yaptırılacağından 1 S ınn 
müddetle açık eluıltmlye çalcarılmııtar. Elbiselerin behf'r 
takımına 900 ve fotlnlerln beher çiftine de 450 kuruı be· 
del tahmin edılmlttlr. 

İhalesl 14 eylul 938 çarıamba günü aaat 16 da Bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur ıün ve saatte Belediye encümeninde 
hazır bulunmaları ve yüzde 7 ,5 depozito akçalarını ıha · 

TORDILI 6 EYLÜL 1931 

l~--:l •••••• •• ••••• .•• ; ~'l:ll'l'l'lt:lt:l'l'l'l'l:lt:l:l'lt:lt:f. ' 

ili• Memleket Haslahantsf Cildiye, Zıilırevlyt ve lfrv •. !: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
Seliyulrlye Şefi: "" ,.. ,. ·~ ~ 

ı• - DOK.TOR. - • .,. Kapital: lOOiJ00,000 Türk lirası ,,.. 
ı• . 1 = Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans ; 
11 EKREM NAFiZ BAYSAN • 111. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler 1* 

: Seyahattan flvdet Ederek Hükumet Cad- = : Her türlii zırat ıkrazlar-dıjer bilcümle banka mu· = 
• d · ,.; {.'ı::.6) N / H · d H f • 1'J. amelerl büyük tubelerinde kfralıli kaHlar. .. 1* 
• esınue .../ UmtJra I anesın e as a- • 'IJ. lhbar11z tetarruf ve kumbara heaaplarmda lkra· .,. 

• /arını K abu/ Ve Tedaviye Başlamışlir. • ~ mtyeler. .,. 
• 12- 1-264 • • .,. 

4 _ ı - 300 ~···~···~··••••••••••••••mu : ikramiye: Miktar/: lkranılycnln t11tarı: = 
B•tlıkes-ir_ı_\_s_k-·c-ı·-i-S-_,c.-.,-,-,-,,-- Rahk(•sir \ ' ibly(•( Dahni : ADEDi \\~~ \11~0~ : 

leden evvel yatırmaları ilin olunur. 

1\ 1 ııı '' K ()tıı is yc>ıı 1111(1 «t ıı: 11~ııc ii ııı cıı i ıı<I eıı: : ;~~: ~~~ : 
Kor merkez motorlu birlıklerinln thtlyacı olan 21500 1 - ldar~I hususiye akaratın<'an olup temlUıen aah· Jlıİ. 10 100 ı OOO pk 

kilo benzin, 730 kilo motör yatı. 1702 kilo vakom ve lığa çıkarılan Atatürk parkı cıvarındaki sebze bahçeıtne : 25 ~O 1250 = 
315 kilo ıaz yağı kapalı zarfla ekıtltmeye konmuıtur lha tıtekli çıkmadığından 19 . 9 . 938 tart hine raatlıyan pa. JIJ. 30 40 1200 F* 
leal 12 9 938 pazartetl gOnü saat 16 da Balıkealrde kor zartesl günü saat ona kadar bir ay zarfında verilmek üzere JIJ. 40 20 800 F* 
utan alma komlıyonunda yapılacaktar . pazarlığa bırakılmııtır . JIJ ıOS 6lJOO F* 

İlk tem•nat: Benzin için 404 ve üç kalem yal için 58 2 _ istekliler vilayet encümeninin her toplantı günle 1IJ. Ru lkramlyrlrr Jırr ıiç ayda Mr olnıok 11:erc :;t · plf 
liradır. rl olan pazartui, pertembe ve cumartesi günleri teminat ~ nede dört defa bu nıf klar 11:.rrindt n k11r<ı ilr dağılı · = 

Yalnız yatlara veya benzine flat teklif edllebtlece~ı makbu:ılarıle birlikte hükumet bınuında nıütftekkıl Daımi " lacaktır. ilk keşide 1 Eylıil !l.'fR dedir. p1f 
1ılbl, her lktılne birden de pey ıürülebıltr. Evaaf ve husu- Encümene müracaatları ilan olunur. ~ " 
ıi ıartlan komlıyonda her ıün Görülebilir . Taliplerin ıha· 4 _ t -298 • "i J. j. "i "i "i "i "i "i "i "i "i "i "il-"i "i. "i "i l-J. "i lf.• 
leden bir uat evvel takltflerlnl komisyona yapmaları. 

4 - 1 - 295 

ll<tlıkt~sir N<tfıa 
M iidii ı·lii °'İi ııdcıı: 

1 - Bürhanlye hülıümet konaiı ikmali inıaah kaplllı 
urf uıullle eksiltmeye kooulmuttur. 

2 - lıın bedelt ketfl 22.500 liradır. 
3 - Bu ite ald evrak ıunlaldır: 

A - Projeler 
B - Fıat bordroıu, mesaha cedveli, ketlf huliıa c:et· 

veli 
·C - Fenni ve huıuıi tartname 
O - Nafıa yapı ıılerl fenni ve huıuıi ıartnameal 
E - Bayındırlık ıılerl aenel ıartoamesı 
Olup bu evrak her gün Balıkesir Nafıa Miidüılüjünde 

16rulebtltr. 
4 - Eksiltme 26 Eylul 938 tarihinde pazarteaı günü 

ıaat 15 de Burhaniye hükumet konaiında kaymakamlık 
odaıında kurulu nafıa komisyonu huzurunda yıpılacağm 
dan tsteklılerln zarfları bundan bir ıaat evvel mezktlr ko 
misyona vermeleri. 

5 - lsteklılerfn bu ite aid 1687 Jıra 50 kuruıluk mu 
•akkat teminatı Bürhanlye mal aandığa:ıa yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mek
tubu de atgui 8500 liralık yapı ltint olr def ada muvaffa 
klyetle batardığına daır Bal.keılr Maf ıa Müdürlüjüoden 
taadıldı ehliyet vulkaaını ve ticaret odası vesikasını ka· 
palı teklif mektuplarını ihtiva eden zarfa koy mı ları ve 
zarflara 2490 numaralı kanunun hükümleri dalreıınde 
tanzim ve imza etmft olarak muayyen ıün ve ualte ek 
slltm• komiıyonuna müracaatları lazımdır. 

6 - Postada vukuu bulacak gecikmeler kabul edil
mez. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Elulltmeye konulan it: Nafıa dairesinin otomobll· 
leri için dört dıı, dört iç llıtıklerfn 8 · 9 . 938 tarihine 
raathyan perıembe günü saat l O da ihaleleri yapılmak 
Ozere l 5 gün müddetle açık ekılltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli (544) lıra (50) kuruı, muvakkat 
teminatı (40) lira (84) kuruttur. 

2 - ihale muayyen vaktinde hüLumet blnaaında mü 
te-tekkil vtl.ıiyet daimi encümtnl terafından yepılacıktır . 

3 - Bu ite ald t•rtnameyf görmek ve öğrenmek latı
yenler her r6n Nafıa Müdürlüiünde veyahut daimi eocü· 
men kaleminde ıörebılirler. 

4 - Elulltmeye 1ıtrebilmek: için yukarıda yazılı 11. u· 
vakkat teminatını malaandıiına yatırdıjına dair makbuz 
veya tayanı kabul banka m~ktubl yle blrllktf" müracaatla-
rı İlln olunur. 4 - l - 288 

Balıkesir Vilayet Daimi' 
EnciJ:meninden: 

l - İdarel huıuılye akaratından temltken aatılıfa çı
kuılan Blğadıç nahiyesinde metruk mektep halen müdür 
e•I 8 eylul 938 tarihine rutlıyan peııembe gfinü aaat 10 
da ihale edilmek üzere 1 S ıün müddetle açık artırmaya 
konmuıtur. 

2 - Muhammen bedelı (400) lira, muvakkat teminatı 
(JO) lira olup ihale bedeli petlndır . 

3 - İhale hükumet blnuında daimi encümen odasında 
müteıekktl Daimi encGmen tarafından yapılacalctır . 

4 - isteklilerin ihale aünü muayyen vaktinde mu 
vakkat teminatlarını malsandıiına yatırdığına dair mak· 
buz veya ıayanı kabul banka mektubıle birlikte yfl,yet 
daimi encümenine mGraeaatları tlin olunur. 4- 1- 287 

Şc .. lıir Ktılıllıii 
il aşka ı ı l ı 0· 111 '' lt ı ı: 

Şehir Kulubü bohçealne ahıaptan ve :remini bt:ton ol· 
mak (i:ıcre bet adet kameriye lmaliyeai puarlığa konmut· 
tur. Talfplerln her akıam saat altıda idare he)·etine mü 
racaatları ilan olunur. " 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

ilk keıft 48 145 lıra 18 kuruttan ibaret olan Balıl<eılrfn 
Çayırhlıar mevkılnde yeptırılacak iki adet top hangarı 

lle beo adet cephanelik kapalı zarfla ekııltmeye konmu~ 
tur. Hk tf'mlnatı 4158 liradır. 

lhalui 8 9 9J8 perıembe günü aaat 16 da Ralıkeaırde 
kor ıatın alnıa lcomisyonunda yapılacaktır . Bu ite ald plan 
tartname ve birinci keııf ile tediye ıartları Balıkesir kor 
aatın alma komiıyontle Ankara ve lıtanbul levazım amir 
lıklerlnde görüleblllr. Taliplerin muayyen günde tha leden 
bir aaat evveline kadar teklif mektuplarına kanunun ikin· 
ci ve üçüncü maddelerindeki veslkalarla bJrlıkte ve varaa 
ehliyet ve ık ti dar veııkalarmt da beraber komlı) ona ver -
meluı 4 1 - 285 

B<tlıkt~sir B<~ledive 
iRi 

R i )T <•seti 11 el t.~ 11 : 
Şartnamesine göre ve Balıkestre teslim kırk bin parke 

taıı satın alınacağından 1 - 9- 938 tarihinden itibaren on 
beı aüo müddetle ekiltmeye konmuıtur. 

lhaleal J 6 - 9 - Q38 tarih cuma aOnü aaa t l 6 da Bele 
diye dairesinde yapılacaktır. 

Muhammen beli ( 4400) liradır . 
Talıplerln yüzde 7 5 dlpozlto vermeleri ve f u.la ma 

lümat almak lstlyenlerfn Belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4 1 - 302 

Bc1 lıkesir N<tfı<t 
M ii<liiı·lii 0·iiııfl t• ı: 

l - Manyaa kazası hükümet konağı ikmali tnıutı 
açık ekıiltmeye konulmuıtur 

2 lıın bedeli keıfi 1 O 000 liradır 
3 - Bu ite ald evrak: 
A Projeler, 
B Fiat bordrosu , mesaha celvclı, ketif huliıa r.et 

velt, 
C - Fenni ve huıuıi tartname, 
D Nafıa yapı iti eri fenni ve· umumi f&rlnameıl, 
E Bayındırlık itleri genel ıartnamesi, 
Olup lstlyenler bu evrakı hergün Balıkuir Nafıa Mü 

dürlüğünde aıörebilh ler. 
4 Ekılltme 20 Eylül 938 aalı günü aaat 15 de Man 

yu hükumet konağında kaymakamlık oduında kurulu 
nafıa komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıteklllerln bu ııe ald 750 liralık muvakkat te 
mlnatı Manyaa rnal tandığına yatırdıklarına dair makbu'l 
veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu ile ugari 
on bin liralık yapı itini bir defada muvaffakıyetle baıardı• 
ğınıi dair Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tudikli ~hltyet 

veılkuı ve ticaret odaaı veıikuını hamil olarak eksiltme 
komisyonuna miracaatları ilan olunur. 

'#-~~~ ~'~~~.~~~~~ 

i Okumadan Geçme- I 
j yiniz Mühimdir . 1 

~ h __ ___ 

~~ r.:- ~ ~ 
~"'~ ~ ',----............ -s..._~ 

. ·--- -....__ '~~ . ---
1 (E i\'IİI ... l\IAUO'f) Mar-1 
1 kaıı: Buğd<ıyfl<tlk<ıları. ı 
ı1 Harman zamanı gelmlt olduğundan her rençberl, i 

köylüyü, değirmenciyi ve zahlrecfyl düıündüren it· 
bir bujday çalka makinesi almaktır. Fekat latanbul-

1 

fiti dan ambalajla almak. ma.1' lnenfn ne olduğunu bilme· 

1
ı 

it. mektlr. 

Biz, Balakesirdc ayttğın ı zda maarafaız ve açık ola 
~ rak bu meohur olan ( EMiL MAROT ) fabrtkaatoın 'JI 

~
it. buğday çalka makinelerini bu ıene de latanbul fıatıo . ~ 

dan yüzde yirmi ve yirnıı beı noksanıle ve ehven ~ 
flatla aatalmaktayız. 11 1 4, 5, 6 Numarahları. tek v~ iki parçııılı cinılerl 1~ ~ de mevcuttur . € Mahsulatı 9 kıama ayırır, kAtiyen yabanca madde 'il 

it. bırakmaz. , 

rlk :;:~~lr~;:i~~larını derhal tlcarcthancınl•.den teda· j 
Bedeli için de ayrıca kolaylık aö&tcrılır. ~ 

~ MA KINELER İN Y APTJGJ°IŞ MIK TAR 1: 1 
~ Saa11c yaptığı iş ıııik.~:~~. fı(~, (i~l 1 
~ 1 1 kilo ınalısul c~Hlk:ır. 

1 !f/ımct Ve: İbrahim ~umalı Kardeş/er ~ 
~ Halıkeslr: Çfıılclftır çar~ı~ı {~.~: r2 ~ 
~ l!emlrciler Çarşısı No: '·' ~ 

~~~~~~~~~ ~~~ı ~~.,~ 
Sahibi ve Baımubarrtri : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT 8İı...'AL 


