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Suriye Gazetelerinin Şikayeti: Kral Karol Sur iyede Satuvdoy Night Gazetesi Yazıyor: 

Irak ; Sancağın Türkiyeye 
Verilmesine Taraf tar Dün Atatürkü ziyaret etti 
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---:- s k ı • d k İıtanbul, 20 (A.A.) - Ro 
unyı; rap mem e et er mm anca mest esın B en- manya Kralının bayrafını taıı· 

di tarafını ıltizam etmemelerinden tuş~ulanıyor. 
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32 idam mahkômu f ran
sızlar taraf mdan aff edildı. 

Beyrut, 20 (AA)- Franıız 

ili komiseri Suriye hükü 

metine yaptığı bir tebltfde 

f ranaız kıtaatı na kartı mü· 

ıelli.b mukavemette bulun · 

duklarmdan dolayı idama 
mahkum edılen 32 Suriyeli · 

oto Franıız-Surlye muahe 

desinin akdi (izerine harbi 

ye nazaretlnce affedtldtjinl 
bildırmtıttr 

ALMANYA HARP 
EDEBİLİR Mi? 

Kr"l Karol ıehirde bir ge 

1 
zıoU yapmıı ve yine mü · 
l~nekl:iren Atetürkle katly
yen husu&i mahlyettr olmak 
üzere ziyaret teatilerinde 

bulunmuılardır 

'' .. Fakat Almanyanın Açacağı 
Herhangi bir Harbe ltalyanın 
iştirak Edeceği Şüphelidir.,, 

Antakyadan bir görünüş 

Antakya, 20 ( AA. ) - Londrada çıkan '"Catholtc 
Suriye g a z e t e 1 e r 1 Herald,. eazetealndeo: 

Arap memleketlerinin ~an "franıa ıle Türkiye Hatay· 
cak meselesinde Suriye ta- da yeni bir çatlımaya hazır 
rafını iltizam etmediklertn· 
dea tikayet etmekte ve lra· 
lcın bu meaelede açılctan açı 
la Türkiyeyi tuttujunu ve 
SurlyeJI, Sanclljı Türklyeye; 

lanıyorlar. Hatay; Franıız 

manduı altmd" bulunan Su

riye ıle TOrklye araeında 

muhtar bir mıntakadır. 1 Ür· 
teılim ederek kendlılle an kiye bu mıntakaoın idaresl-
laımaaını tavaiye 
Yazmaktadırlar. 

ettığıni nl kendi eline almak lıtlyor. 

Antakya, 20 ( A A . ) 
Ekadoıurl gazetesi erkana 
har biyeler müzakereler inin 
anla1111a ile net ı celendiğlnl, 
Sancaiın bir Türk vali ta· 
rafından idare ve aıaytıtn de 
mftıavl miktarda f ran11z ve 
T6rk kuvvetleri tarafından 
temin edileceftnl yazmak 
tadırlar. 

Şamda çıkan Eddiff a ga 
zeteıi de TGrkler lehlndekl 
neırlyatından dolayı bir ay 
mlddetle tatil edllmlttır. 

Mılletler Cemlyetı bu min 
takada ıntıhabat hazırlık ları 

yapıyorsa de Türktye,Hatayda 
T\lrklere ekıeriyet v~mlmeıl 

temin edilmedikçe bu intiha 
batın yapılmaıını istemiyor. 

Türklyenin taleblnt iıaf im 

kanı gltttkçe da ha az muh 

temel aörüldüğünden Türk 

lerin ta var ve hareketi eri de 
o ntıbette sertletmektedır 

Bu arada logiltere, Türkiye · 
ye ıilahlarını artırmak üze
re kredi açmıı bulunuyor.,, 

Japonların Cindeki Za
yiat 400 B i n i G e ç t i.. 
~inliler simdıye kadar J j POiliiı~an 35 harp gemisi ile 

629 tayareyi ta~rip ettıler. 

Dün akıam Kral Karo· 
lun yemeiınde Bat•ekiltmlz· 
le Hariciye Vektltmlz da 
vetll olarak bulunmuılardır 

=;.:::=:======== 

Sovyet - Mançuko Hu
dudunda Bir Hadise .. 
Hudut muhaf 11lan arasmda olan çarpışmadın va bir 
Mançuko askerinin ö'durülmasindın sonra her iki ıa

rıf a da takvıya ~ıtaları gönderildi. 

Satuvdoy Niıht mecmua· 
11nda Vtlıon Voodoode ya
zıyor: 

'"8 Httler ıle ıenerallerl 
araıında yeıine fhtilif nok
taaı da bu meıeleıintn ıureti 
hallidir. Onlar bir ıün Htt
lerln, bu c.oıkun hareketleri· 
le Almanya daha hazır deill· 
ken onu bir harbe ıürüklt• 

Kamutay 
Meşhut suçlar kanununda 
tadilat yapan liyi~ayt ta

~ul etti. 
Ankara, 20 (A A.) - Ka· 

mutay; bugünkü toplantısın

da ka~anç verglıl kanununda 
ve meıhut ıuçların muha 

keme uıulüne atd kanunda 
bazı değtıtklikler yapılmaaı 
na aid la,ıhaları taevtp et-

• J mjttfr. ..... 
Sabiha Gökçen 
Balkan Gezi-

sovytt kuvveı~,, sine Dev a m 
Londra, 20 - Tokyodan dar olan btr ~ovyet hudut Ed • 

bıldırıldtjtne göre, Mançu. muhafızının ateıtne maruz ıyor • 
ko ve Sovyet hudut nöbet. kalmıılardır . Mütearrızlar, Bükreı 1 20 (A.A.) - Ba· 
çlleri ara11nda bir çarpııma 20 dakika ıüren bir mitral· yan Sabiha Gökçen dan ta-
olmuı ve bir Mançuko aa · yöz muharebesinden ıonra yareıtle Belgraddan buraya 
kert ölmGı, bir diğeri de ya- geriye püıkürtülmüılerdir . gelmiı ve hava meydanında 
ralanmııtır . Her iki tarafa da talıvlye Romanya hava kuvvetleri 

Hldlıe Mançuko, Kor~ ve kıtalara gönderllmlıtlr menıuplarıle Türkiye elçlıl 
Sovyet hudut larının birleı- Öldürülen bir Mançu u · tarafından seli.mlanmııtır. 
tığı noktaya yakın Haog- kerlnin cesedi Sovyet as· Bayan Sabiha Gökçen bu 
çung mevktinde cereyan et· keflerl taraf ındao alınıp ırö gün öjleden sonra yapılacak 
mittir. türülmüıtür olan hava mitingine ııttrak 

yeceğfni zannediyorlar. Ve 
bu sebepten nitekim bazıla
rı Avuıturyanın ilhakına Ren 
havza11nın ltgallne ve lıpan
ya müdahaleılne itiraz et · 
mitler ve bu yüzden de it· 
ten el çektirllmtılerdı. Bazı 
ıenerallerln ispanya müda
baleslndeld fılllrlerl Alman-

(Sonu üçüncü ıayfada) 

Giresun 
Hapishanısinda bir mıh
tum öldü, iki kişi da aiır 

yarılı. 
Gtreıun, 20 (A.A.) - D6n 

saat 7 buçukta haplı -

hanede 25 ıeneye • mabküm 
Yunuıu, 20 ıer ıeneye mab· 

küm Kürd Eıadla HurMla 
İbrahim bıçakla öldarülmOt • 

tür . Bet ıaat ıonra da katilin 
konulduju çifte kilitli kapı

yı diğer dört mahküm ln
rarak katlllerln •Gcutlarıaı 

gene bıçakla delikdeılk et 
mitlerdir. Yaraları çok ajır 

olan katıllerln hayatlarınd•n 
ümit yoktur. Cumhuriyet 

müddetumumiliğl vakaya el 
koymuttur. 

edecekur. 

Bükreı, 20 (A.A.) -- Dün 
burada yapı lan beynelmi· 

lel bava mlUnılne lttlrak 
etmlt olan Bayan Sabiha 

Gökçenin yaptığı uçuıları 

büyük bir takdirle Ye all -

ka ile takip olunmuıtur. 

Hankeo, 20 (A A.) - Çın 
makamlarından verilen ma· 

Tahrip edilen tayare: 629. 
lıtıhıal tenakuıu yüzde 22. 

Japonyanın Çinde uğradıfı 

ekonomık zarar 500 000 
yendir. 

Diğer taraftan, Japon ===ıı::=========-=========-====,,....==-===-====-======ıı::===--

ajansı, hadiıenin ,öylece· Pazar G u·" n k u·· A t y a r ı s 1 a r ı 
lamata nazaran, muhaaema
tın baılaoııcındanberi Ja· 

Ponların zayiatı, yüz bini 
1Dakt6l olmak üzere dört 

reyan ettiğini iddia ediyor: 
Hangçunı sırtlarında va

zife gören 20 Manço hu· 
dud nöbetçlıi otuz kiti ka-

n. ._ .................................................... . 
J ... z auıur bini geçmektedir. • • • • 

Ytoe bu müddet zarfında • • 
Japonlar otuz beı harp ge : KIJ?Şehir Ve y ozgad Fela- i 
in••• ve 

629 
tayare zayi , ketzedelerine Yardımlar .. ; 

etmttlerdır. M 

• 
Haokov, 20 (A A ) - Çın Ltra Kuruı : 

aıkeri makamah tarafından 1729 17 Evvelki yekün. : 

Yapılan tıtatlıttklere göre 104 36 40 ncı alay ıubayları : 
lnubaıemahn bidayetinden 36 80 K.onakpmar nablyeıi ( Kızılay ıubeıi : 
b • J ı va11ta11 tle ) • er, <tpon ar1n aakere aldı • 
iı kuvvet yaptığı maeraf ve 35 53 Edremit ortaokulu öaretmeo ve talebcl~ri : 

uıradıiı zayaat ıudur: ı1 62 o
30
o C H.P. Kayabev ocağı .: 

C.H.P Martlı ocağı 
Çtnde harp eden Japon • l I 30 ; k C. H P Avgören ocaiı 

uvvetlerı 600,000, ıeferber : g gO C H. P . Aoafartalar ocaiı : 

edilen kuvveti: 1 675 000, ı' ••• 5 30 C O i .• .H .P . umlupınar oca ı 
zayiat: 410 000 (bunun 100 : 3 50 C H.P Cumhuriyet ocağı : 

bıaı maktüldOr) ! 1 50 C.H .P Akıncılar ocağı ! 
Harp masrafı: 5 Milyar : 1 00 Müteferrik yardımlar tutarı . : 

300 milyon yen. i 1966 56 Yekun. : 

Batan harp a•mill: 35. '-•••••• •••••••••••••••• •• 111•••••••••••••••-••••••-' 

Kalabalık 
bulunduğu 

Baıve -
ki.let yük· 
ıek yarıı 

ve ıslah 

encümeni 
tarafından,. 

tertip olu-

nan llkba . 

har at ya. 
rıtları pa
zar günü 
Koıuçına · 

rında ya

pılmıttır. 

Yarıtlar 

saat 14,30 
da baıla· 

Ve Meraklı Seyirci 
Yarışlar Çok Alaka 

• • 
Kitlesinin 
Uyandırdı. 

mıı ve Geçen yıllarda yapılan al yarışlarından bir intiba 
tam bir intizam içinde tici ı Çok kalabalık meraklı ı ka ile 'lltaklp ·edilen Jar~tlar 
ıaat devam etmfttfr. kıtleat tarafından all · ( Sonu ikinci .. ,fada ) 



Amerika 
filosu manevraya g ·diyor 

Nevyork, 20 (A A.) - Nev· 
york Taymlı gazetesinin 
bıldırdfğlne aöre ' 1939 ıe

nealnln büyük deniz manev· 
raları yazan yapılaca khr. 155 
Geminin ııttrak edeceği bu 
mane•ralar ağlebl ihtimal 
Aıor adalarJDa da teımll edl· 

lecektlr. 
-~ 3 ~ 

Pazar günkü 
At Yarışları 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
t6ylece neUcel~nmitllr: 

Bırlocl koıu: (Tay koıuıu) 
üç yaıında •e hiç yarıı ka
zanmamıı yerli yarımken 

loaılız erkek ve diti tayla
ra mahıuı olan bu yarııta 
Suııfırlakh Hasan Şenin 
Kahraman adındaki erkek 
tayı birinci ıelerek 180 lı

rahk 11'ramlyeyl kazandı, 
latanbuldan Kurmay Bınba· 
ı• Şevketin Tarzan adındaki 
erkek tayı tkıncl gelerek 
55, Suııfırlıfıo Aziziye kö
yünden Mectt Atlanın Pa-
mir adındaki dııı tayı üçün· 
cü gelerek 20 lira kazandı · 
lar Bu koıunun mesafesi 

000 metre, aıklet'56 ktlo idi. 
Tay koıuuunda kazanan 

hayvanların h~pıl de vila· 
yetimiz ayıar deposunun mah 
ıullerıdır . 

ikinci koıu: Dört ve da
ha yukarı yaıta ve hiç yarıı 
kazanmamıı l üç yaıındakt 
kazançlar ıayılır) yarımken 
Arap ve ballıkan Arap at 
ve kısraklara mahıuı olan 
bu 1arııta M . Kemalpaıalı 
Fehmi Durunun Ümit edın 
dakl ah birinci gelerek J 20 
liralık ikramiyeyi kazandı. 

Tekırdajlı Naci Ailacın Akın 
adandakl ah ıklncl gelerek 
50, B•ıalı lbrahım Demlra · 
lın Ceyıi.o adındaki atı üçün-
cü ıelerek 20 hra kazan · 
dılar. 

Bu kotunun meaaf eıl 2000 
metre, 11klet; dört yaıında · 
kiler için 58, bet ve daha 
yukarı yaıtakller lçlo 60 ki · 
lo Jdl. 

Üçüncü koıu: ( Handtlrap 
koıuıu) dört ve daha yukarı 
yaıtakl yerli yarımken logi 
lız at ve kuraklara mahıuı 
olan bu yanıta GöoenlJ Na 
zlf Atabeyin Mevz.ka adan 
dakl kuralı blrıncl gelerek 
265 liralık ikramiyeyi ka · 
zandı M. Kemalpaıah Hü 
ıeyln Kurunun Sevim 
adındaki kısrağı ikinci 
g~lerek 55, Karacabeyden 
Halli Çolağın Tuna adındaki 
kısrajı üçüncü gelerek 20 
lira kazandılar. 

Bu koıunuo mesaf eıl 1800 
mdre idi. 

Dördüncü koıu: Dört ve 
daha yukarı yaıtakl ve 938 
ıen~ıl zarfında kazandıiı f k 
ramlyeler yekunu 300 lirayı 
duldurmıyan yeril yarımkan 
Arap Ye haliıkan Arap at 
ve kıeraklara mahıus olan 
bu koıuda Ankaralı Şef ı. 

kin Sarıkuı adındaki lueraiı 
birinci gelerek 225 liralık 
ikramiyeyi kazandı. Karaca· 
beyli Kemal Akıuyun Alder · 
•lı admdakl atı ikinci gele
rek 55, Bııalı lbrahim Ka 
bartayın Süzen adındaki ktı· 
rafı Oçilncü ıelerek 20 lfra 
kazandılar. 

Bu koıunuo meaafeıl 2800 
metre ıdı . 

Kazanç vergisi
nin satış ve icar 
tahakkukları . 

Kazanç verglıinde aatıf 

ve icar ve ecrlmistl tahakku
katından yapılacak terkinler 
hakkıoda Maliye Vekaletin 
den vilayetlere bir tamim 
aöodertlmııur. Bu tamimde 
dentltllyor ki: 

"2996 Numaralı maltye teı· 
kilatı kanununun 22 oci ve 
nlzamnameılnin 47 net mad· 
delerlnde, var idat müdürlü
ğüne verilen kayıd terkini 
ealihtyetl, yalnız vergi ve 
reılmler sayılmak ıuretiyle 
tahdtd edılmit bulunduğun 

dan milli emlak sahf ve 

icar bedellerıyle ecrimlıll 

tahakkukatınd an terkini la. 
zım gelenlere a td evrak Ve 
kalete gönderılmekte ve bu 
ıuretle her terkin muameleıl 

için ayrı ayrı mezuniyet lı 

tihsal olunmaktadır. 
Veraı. reflim ve harç· 

larda tatbik olunan muame 
lenin 26 - 5 - 935 ta· 
rihll ve 80 · J 37 ıayı · 
lı yazılı uıul ve eıaa 
lar dairesinde mi ili emlak 
satıı Ye kar bedellertyle ec · 
rlmtatllere de münhasıran 
terkin noktaıından tetmih 
muvafık görülmüıtür . 

Yapılacak terktnln, aıaiı 
da nevileri yu:ılı vesikalara 
müıtenld bulunması lazım 
dır . 

a) İcar, ecrlmlıll ve ıatıı 
bedellerinden fazla veya 
mükerrer yapılan tahakku
katın terktnt için: 

1 - Mükerrer veya fuzu
li tahakkukattan ötürü mü· 
kellef tarafından müracaat 
vaki olmuı ise dilekçesi ve 
ya alakadar tahakkuk me· 
murlujunun mutaleaaını havi 
kalem müzekkeresi, 

2 - idare heyeti ve1a 
aatıı komisyonu kararlarının 
veya vekaletten teblığ •dil 
mit olan emir veya muha· 
keme ilamları musaddak ıu 
retleri, 

3 - Şartname ve müza
yede kaimesi veya mukave
lename, 

b) Huıuıi kanunlarına göre 
tecıl edilen veya tahıtl sene 
lerf gelmeden tahakkuku 
tahsile verılmıı olan taksit 
bedellerinin terkini için, ta· 
alluk ettiği kanunların veya 
hazineden teblıj edllmiı ol 
an emrin tarıh ve numara 
ıı gösterilmek üzere tftnztm 
edilecek müzekkere, 

c ) 303 t Sayılı kanun 
ile bu kanunun tatbik ıure· 
ti hakkındaki fz"hname mu· 
clbince yüzde 20 si verilmek 
uuretlyle hazıoeye · iade olu 
nan arazi ve tradıız arsala 
rın bakiye borçlarmıo terkini 
için: 

1 - Müaterloln arzuhalı, 
2 - Bu arzuhal üzerine 

geri verilen arazinin mevkii. 
c insi, · ihale bedelt, vuku bu 
lan tahıllit, tahıilahn tabak · 
kukata nlsbeti, bakiye kalan 
miktarı göııterlr müzekkere, 

3 - Müıterl namınl\ tes · 
cllı icra kılınmamıı Jse no 
terden taıdt kh ibraname 

Terkin teklifleri, milli em · 
lik teıktllh olan vilayetler 
ve nailli emlak müdür veya 
memurlan ve bu teıkllitın 
bulunmadıfı yerlerde de va . 

rldat müdürleri tarafından 

yapılacaktır. 

1 
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HİR HABERLERİ ' 1 ,; .~ \ ·-
'.· 

·. . 1 " ~ ' .... ,.. ' 

a Ve Ta- Lik Maçları: 

na Köy iş eri.. Pazar Günü Vurdla Bir -
lik Karşllaştı .. lyv~hkta bir ~öy odast tamamlandı, d '. ğer bir köyün ka

rakol binasma b slınd1. Her iki törend Vali de ~u'undu 
Ayval ı k, ( Huıuıi ) 

YuTd; Birliği 2 - 3, Bandır
Valimiz R. Ethe m Aykut 
bura ya geçen günlerde eel
diklerinde B,.ğyüzü köyüne 
giderek köyde bu yı l vapı· 

laca k olan jandarma ka ra 
kolunun te melini attılar 

ma ldmanyurdu da Gönene 
Galip Geldi .• 

Bu münaıeb~tle lı ö vl ül er
le faydalı bir konuıma ya · 

Pazar günü Yurd . Birlik 
birinci ve tkıncl takımları 

arasında tik m~çlarıoa de 
vam edi ldi . 

Güçten Ahmedln idareıtn · 
pan 8 . Ethem A ykut; aü~el 

bir tıe baş\ıvan Bafvüzlüleri 
ta kdir ve te brik t-d,.rek i t · 

lerlnt biran evvel bitir
meleri temeontılnde bulun · 
dular Bundan baıka Mu 
radelt köyüne de uğrıyarak 

1 de yapılan ikinci takımların 
maçı aaat 14 de baıladı ve 
her iki devrede de oldukça 
ali.kalı devam ederek 3 · 6 

tamamlanan Muradeli köyü. 
nün heyet odaaının açılma 
töreninde bulunan Valimiz 
burada da bir konuıma yap· 
tılar, Cumhuriyetin her işte 

yaptağı büynk yenıllklerl te· 
barüz ettirdiler ve 4tatürk 
1 ürkl veılnfn le öy itlerine ver 
dlğl önemi cenlandardılar 
Bu konuımadan çok mütehas 
ılı olan köylüler Valtmizln 
sözlerini hararetle alkııl adı 

lar. K~rdelayı kesP.n Vallmfz,j 
yanındaktlerle ve köylülerle 
bırHkte binaya gtd~rek do· 
laıtılar. 

Binanın dört odası ve bir 
sa lonu vardır Köy heyetin in 
ihtlyacmı karıılıyacak mü · 
kemmellyettedlr . Köylüler 
Valtmızl hareretle uğurlamı~
lardır. 

Edremitta Halk&Yinin sergileri: 
Edremit, (Hususi) - Va· 

ltmlz B. Ethem Aykut bu. 
raya gelereli Halkevlnio bü 

yük bir itina ile hazırladığı 

yağlı boya, çtçekçllık , ıap 
kacılık ıt'rghılnio açılma reı

mlnl yapıoıılardır. 

r Valimiz bir açılma 

1 

1 

ı 
töreninde 1 

olarak göstermlftlr. j 
Sergi açıldıktan ıonra Va- 1 

limiz,kaymakam, belediye re.• 
fsl ve diğer hazır bulunanlar 1 

ıerglyl gezmiılerdir. 

Her üç ıergt de cidden bü· 
yük bir itina ile hazırlan 
mııtır. 

Şimdiye kadar birçok halk 
tarafmdan gezllen ıergl önü· , 
müzdekl hafta da açık bu· 
lundurulacaktır . 

Vali Edremide g!dip geldi. 
Valimiz 8. Ethem Aykut 

beraberinde Sıhhiye Müdürü 
B Mubliı Suner olduğu 
hal~e pazar ıabahı Edremf· 
de gltmıı ve akıam üzeri 
dönmüı!erdlr. 

Nehir Ge.citle-, 
rinden Alına-
cak Müruriye 

Vekiller Heyeti, lake 
lelerto ne ıuretle idare edi 

B. Ethem Aykut kurdeli · 
yı kesmeden önce Cumbu· leceğıne dair olan kanun 
riyetln bir kültü r kaynaiı mucibince nehir geç ldlerln 

olan Halkevlerlnlo her yönde den alınacak müruriye reı 
olduğu glbt, güzel sanatlarda l minin azami hadlerini gös 
ev ve elıılerınde de büyük ı teren bir kararname hazır
rol oynadığını izah etmif . Ed lamııtır . 

remil Hal~evlnin hazarladığı 1 Meriyete konulan bu karar 
ıergl ierl de buna bir mfu ! ı nameye göre yolculardan 

j 5, mektep t.alebelerinden 

Ertuğrul Sadi 
Tiyatrosunun 
Temsilleri 

2,5, küçük hayvanlardan 2, 
yavrularından J, büyük hay· 

van yavrularından 5 , öküz. 
merkep, manda vetafr çıft 

Yurd küçiiklerlnln aalıbtyetl 
ile neticelendi. 

Birinci takımların maçı: 
Saat 16.30 da takımlar 

ıu ıektlde 
Yurd : 

Sami 

sahaya çıktılar; 

Hulüıl 

M Emin 
Necati Niyazi Nurettin 
Sadi Muzaffer Celil Muı-

tafa Hüseyin .. 
Bırltk: 

Rafet 

Şefik Hilmi 
Emin İbrahim Necati 

Salim Şerif lımall Bürhan 
Hüıeyln .. 

Hakem Şuürl idi; oyuna 
Bırliklılerln ayağı ile bat 
landı . 

l 4 ncü dakikada Muzaf 
fer ve 18 net dakikada Sa· 
di birer gol y3parak birinci 
devre 0-2; ikinci devrede 

Tekirdaglı, Ka· 
ra Ali Berabe· 

re Kaldı. 
Bandırma, 20 (Huıuıi) 

Halkevl soıyal yardım ko 
mtteslnln tertip ettiği alaka 

He beklenen güreıler dün 

büyük meraklı kitleıi önün 
de yapıldı 

Birçok pehltvanların eü · 
retleri alaka ile ıeyredıldık 

ten sonra en ıon baıa T e 
k irdağlı Hüıeylnle, Kara Ali 
çıktılar. iki tanınmıı pehll 
van yarım saat kadar eü 

rettiler, fakat bu müddetten 

ıonra berabere kaldıkları alin 
edildı. 

liöylece de merakla beklenen 

güre~ bir netice alıomn dan 
ıona erdi. 

Birkaç temetl vermek üze· 
re ıehrimlze gelen Ertuğrul 

Sadi ve arkııdaılarıodan mü · 
teıekki1 tiyatro heyeti Halk
evinde temılllerlne d e vam 
etmektedir 

hayvanlarından 5, at, katar 
ve ıair binek hayvanlarının 
yüklülerinden ) O, yüksQz. 
lerinden 7,5. develerin yük
lülerlnden 15, yüksüzlerln
den JO, vahti hayvanlardan 
50, tek hayvanl ı uabaların 

Dursunbeydeki Vakada 

Sanatkarlar pazar akıa 
mı .. Nur Ba~a .. yı , akıam da 
"Hamlet .. 1 temıll etmtıler · 

dır. Merhum 8 . Abdullah 
Cevdetln Şeluplrden ter 
ceme ettiği bu eıer yedi 
perde müzikli olarak tem 
ıil ed ılmlf ve çok muvaf
fak olan sanatkarlar sık 

11k alkıılanmıılardır. 

Sanatkarlar bu akıam 
" Kontak Yaptı" adındaki üç 

perdelik b i r komedl)' I hım· 
ıll edeceklerdir. 

yüklülerfnden 40. yükıüz · 
lerlnden 30, çlf t hayvanlı 

arabaların yüklülerinden 50 
yüksüzleriodeo 40, otomo 
blllerın yüklalerinden 100, 
yüksüzlerlndeo 75, kamyon 

l a rın yüklüler lnden 200, 
yükıüzlerJnden 100, otuz 
kilodan yetmtı ber kiloya 

kadar e9yadan 7,76 ktlodan 1 
20G k ıloya kadar olan "' I 
yanın beher denginden 15 

1

. 
l uru ~ müruriye reıml nlına 
cakhr. 1 

Memurun 
Alakası Yok. 

Dursunbey inhiaarlar me. 
muru B Hakkının; aralafln• 

da çıkan bir kavgada idare 
odacısı Kepsütlü Cemalettıol 

bıçakla göğı6nden ağır ya 

raladıimı, yaralının hastaha-

neye eettrlllp vakanın sebe· 
bi hakkında tahkikat yapıl-

makta olduiunu yazmıthk . 
Yakaya el ko1an müddei 

Birlik, 4 ncü de ktkada Sa· 
lim ve 7 ncl dakikada lama · 
ti tarafından atılan goller1e 
beraberlffl temin etti . 

18 ncl dakikalarda hakem 
Birlıje penaltı cezası verdt: 
Celi.1 bunu gole tahvil etti . 
Bundan ıonra oyun ıeklJnl 

deitıtlrmedl ve 2-3 Yurdun 
ıalıbiyetl ile sona erdi. 

(C) GOmesi maçları: 
Bu hafta .. C,, eümeaı 

maçlarına da Bandırma ve 
Gönen ıahalarında Bırlikten 
Hakkı Üstüneltn idaresinde 
devam edılmtıtır. 

Cumarteıl günü Band11ma 
saha11nda, Bandırma ld 
manyurdu tle Gönen Doğan 
ıpor arasında yapı · 

lan · maçı 1 · 6 Bandırma 
İdmanyurdu kazanmııtır . 
Maç umumiyet itibarile Do
ğanıpor aahaaında geçmlttlr. 

Pazar günü de Gönen 
sahaeında Bandırmanın Do 
ğanıpor ile Gönen ldmanyur · 
du karıılaıtı, havanın rüz· 
gi.rh oluıu oyunun zevkini 
kaçmyordu Aynı kuvvette 
ol~n takımlar yekdlierlerlne 
tehlikeli anlar ıeçlrterek 

oyunu O • O bturmtılerdlr. 

l ISUHIUL RADYOSU 1 

21 Hıziran 1938 Sıh 
Öğle neırlyatı: 

12.30: Plakla Türk muıl
ıtki. 1250: Havadis. 13.05: 
Pıikla Tark mu11klıl. 13.30: 
Muhtelıf plik neırtyatı. 

Akıam neırfyatı: 

18 30: Plakla danı muııkt 
ıt. 19 15: Konferanı: Üıkü · 

dar Halkevt namına. Recep 
Çekiç ( Gençlik ve ıpor ). 

19.55: Hona haberleri . 20: 
Saat ayarı: Grenvlç rasatha
nesinden naklen. 20 02: Ve· 

dıa Rıı:a ve arkadaıları ta · 
rafından Türk muılklıl •e 
halk ıarkıları . 20.45; Hava 

raporu 20.48: Ômer Riza 
tarafından Arapça ıöylev. 

21: Tahıln Karakuı ve ar· 
kadaıları tarafından Türk 

musikisı ve halk ıukıları . 
21 45: Orkestra 22 15: Ajanı 
haberleri . 22 30: Plakla ıo • 
lolar, opera ve operel par· 
çaları. 22 50: Son haberler 
ve erteıl günün proğramı . 

mumtllğı hi.dtıe etrafında 

yaptıfı tah"ıkat ve tedklkat 
ta Dursunbey inhlıarlar oda · 
cıaı Cemalettlnlo bir kaza 
eeerl olarak kendi kendini 
yaraladığı ve vakada me· 
mur B. Hakkının bir ali.kası 
bulunmadıiı tahakkuk et · 
mtıtlr . Odacının yuası da 
hafiftir. 



ZI HAZiRAN 1111 TORK.DILJ SA'ifA: 3 

Çin Ordusunun Eski Ve A 1 m a n Y a H a r p Edebi 1 i r mi? 

Ş 
• d • k • H ı • (Battarafı birinci sayfada) ceğlnden çok ıüphe ederim. sı olmadıiı gibi üç •~nedir 

ı m yanın boş yere burada kıy - Bu ancak 1914 le olduğu bir harp buhranı çekmekte 
ı ı a ) e e metli harp malzemeti israf glbl . nasıl evvela Avusturya. dır . Bütün bu hakikatler mu · 

etmemeıi merkezindedir. Bu Macarlıtan imparatorluğunu vacebeılnde o hale yaptıiı 

B 
günkü hakiki harp tehlikeai bir harbin patlamasına ıü- blöf değil de nedir? 

'fr zamanlar Çin Askerlerinin Sırtlarında BD.- Almanyamn kuden büyük rüklemlıse ve bunu da bir Çekler buna vakıf olduk · 

k 
· bir kttle halinde mutaarrız ıebep telakki ederek harbe 

yü Harflerle şu iki Kelime Yazılı idi: mevkiıne geçmesinden ziya · kendisi bilahare glrmı,.e .. 
tarından onların kar1111nda 
cesaretle davranabiliyorlar. 
Eminim ki benim bu düıün 
celerim Alman erki.nıharbl · 

''Ş t T c de B. Hltlerln t1ddetle kul İtalyayı da belki yine aym 
ecaaf V e esaret.•.,, landıiı (Kuvvet polıttkasın tekilde evvela harbe sevke -

Noye Zührer Saytung ga- rayıncıya kadar epey zaman vataodaıı a.kerhk hizmeti- dan) dofabilir. derek kendtıi bu harbe on-
zeteılnln Uzakşark muha- geçU Daha 1937 ılkkinu - ne mecbur tutuldu; yal mı. Görlng ve arkadaılarının dan sonra ittir ak etmek 10. 

veı ınfn hesaplarına aykıra 

değildir. Çünkü ben ı6ster· 
biri Nalter Boshard may11ta nunda, birkaç milyonluk a llenlo en yatlı erkek evli. propağandasını yaptıkları retlyle glrlıebllir . 
S d 

. y ld ı. dlğlm rakamlara Alman aa 
uçav an yazıyor: thtllaı meydana çıkanlacak dı tarla •e toprak tılerlnl ( 1 arım harbi) - yani •a· Bu thtlmal hakikat olta 

keri mecmualarından topla 
dım . Ve bunlar da eöıteri· 

yor ki hiç olmazıa bir za · 
man için harp imkan dahi · 
ltnde değildir • 

'"Btr zamanlar Çin aıker. korkuılyle, Şantuna valisi aörmek için askere alınma bil olan her türlü tiddetl, d h ı· l d k • • eı 1 ta ya emir, ömür ve 
\erinin ırtlarında , büyük batkumandanlık tarafından dı korku ve hüner kullanarak 
harflerle Y a z ı 1 ı iki 1ıönderllmı1 olan bir heyetin Bu yılın baıından itibaren bır, llıl hafta zarfında düt· 
kelime vardı: "Şecaat ve Sarı nehir boyundaki tah· toplanıp ııettrllmekte olan maoı panik ve hezimete ui· 

petrol madenterinden tama
miyle mahrumdur Alman• 

ceıaret,, bu iki kelime, kaç. klmatı teftfı etmesine en· acemi efraddan, cepheye ıe- ratmak nazarlyeılnln çürük-

makta olan aıkerlerdekl ael oldu. Eskt mektebin ıu vkedtlmeden ev,•el sıkı bir lüiünü her halde lıpanyada• 

yaya ıöndereceğl fazla gıda . 

hHletlerl galip tarafa ıöı· bayları, ordunun artık tııh · talim ve terbiye iaren tü ki hi.dlıelerden öjrenmtt 
termek ve ricalin ancak ıi menfaatlere ve mahalli menler teıkil edtlmıt olan olacaklardır Çünkü burada 
ıaruretten ileri ıeldtilnl g&ı• münaıaalara alet olmıyaca - uker ocaklarında, silah al yapılan her türlü t lddet ve 
termek makaadtyle unıfor. ı}ını anlamaları için , gözleri · hna yeni alınmıt olanlara, tazyıka rağmen sivil halk 
maların arkasına yazılmıt nt yıldıracak mlıaller 1ıös- her teyden evvel, Japonya dalma mukavemet ıöıter· 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum MIJdiJrlüğünden: 

J - Devlet Demiryolları lıtaayon ıınıfında lıtıhdam 
edtlmek üzere m6aabaka ile hareket memur namzedi ah · 

tar . 

Bu devir, çoktan eıki bir 
mazi olmuıtur. Geçen haf
talar içinde cereyan eden 
muharebeler, Çın ordusunun, 
kartı ta rafı bile hayrette 
bırakacak bir ceıaret mer· 
tebeılne urmıt olduğunu 

lıabet etmlttir. Maamafıh, 

sabtl boylarında koltuklara 
ıömülerek Çtn ordusunu ktlçük 

dütürecek bazı mutalealarda 
bulunanlar da yok deiildir. 
Ancak, ıon aylar tçtode Çın 
•ıkert lutalariyle yakandan 
temas eden bir klmıe, hiç 
bir ordunun bu kadar kötü· 
tartlar altmda cepheye git
IDemıt olduğunu derhal teı · 

hm eder. 

Şımdıkl anlatma:ılık bat· 
ladılı zaman, Çınde mode· 
rn bir ordunun temelleri hl · 
le yoktu. Şan-Kay Şek ev
•eli ilk nümune tümen lerini 
tetkll etti. Nanklodeki as
keri akademide btrçok ge· 
nç ıubayları yetiıtlrerek 

memleketin muhtelif yer
lerine ıönderdı. Merkezi 
hükümelln mabdud mikdar
da aıkeri vardı. 

Aıkeri tetekküllerin çoğu, 
rnerkezl hükumetten bol bol 
Para yardımı gören valilerin 
emrinde idt. Bunu yapmak· 
taa makıad, onları kazan. 
tnak •e icabında kendilerinin 
Yardımını earanti altına al -
maktı Ancak, yapılan bütün 
bu para yardımlara, askeri 
lcıtalann ıllih ve levazımı· 
ıu, harcanmıyor; bundan bir 
kaç ay evvel mahkum olan 
General Han Fu Şu hidlıe 
•lnde oldutu gibi, ya gene· 
tallerln yahud da valilerin 
hueusi heeapları da geçiyor 
du Vıli.yetlerdeki aıkeri kı · 
laların, aylarca para yüzü 
ıör~dıklerl ıöyle dursun 
laıelerlnden de çalınıp çır 
Pıhyor ve bunun netlcHfnde 
birçok yerlerdeki aakeri 
kıtalar ahalinin sırtından ge 
çinerek kanını emiyordu 

Bu itibarla yakın bir ma· 
~iye kadar balkın askerleri 
aiızlarına bile almak lste
rnemiı olmasına htç hayret 
etmemeli ... 

Ştmdıkı harp bu sahada 
•ıuh bir deiitlkllk meydana 
ıettrdi. Maraıal Şan Kay Şek 
baıkumandanlıtı ele alarak 
vlliyetlerdeki ıeneraller 
onun maiyetine girdiler. Fa 
kat, eıkt zihniyeti henüz 
kafalarında taııyan subay
lar aakeri yükıelc turanın 
lunduiu mGdafaa ıi•teminln, 
blrer rOknl olduldannı kav 

termek lazım geldi . ya kartı alrltllmlt olan mü mektedır. Yakın zamana ka-
Koıkocaman Şantunı vi cadelenln ehemmiyet ve ma· dar ıerek Guernlca ve ıe-

nacaktır . 

A) Müsabakaya tttlrak edebilmek için orta tahıtlt bt• 
tlrmlt olmak; liyetlni hiç mOcadele etme · nisı anlatılmakta , dava ka rek Barcelonda takip edilen 

den dütmana terketmlf olan falarına ıoku1maktad1r. Üç plln da hiç tüpheslz bu 
General Hanfut ölQm ze · ayhk bir talim ve tarbiye (Yıldmm harp) usulü idi . 
zaaına mahkum edildikten gördükten ıonra cepheye gl · Bundan baıka gertk lngllte . 

B) Türk olmak; 
C) Yaıı 18 den aıağı ve 30 dan (dahil) yukarı olma. 

sonra, generaller araaında 

yeni bir hava esmeie bat· 
ladı. 

Merkezi hükümettn mü
kemmel bir surette yettıti 

tirilmiş olan askerleri Şang· 
haydaki muharebelerde 
ümit edilmtyecek derecede 
büyük muvaff akıyetlf!r göı · 

terdller . Bu askerler, teknik 
bakımdan fevkalade mükem 
mel bir tekilde ıilahlanmıı 

ve tayarelerl Çinlilere her 
hususta üıtün olan bir düı
manın karııaında çarp ı ıhlar . 
Bütün üstünlüğe rağmen bu 
askerler üç ay mevzilerini 
muhafaza ettiler. Nıhayet 
Japonların katkat büyüyen 
üıtünlüiü kartıaında gt"ri 
çekllmeğe mecbtJr oldular, 
çünkü, kuvvet ve kudretleri 
ıona ermtı. yedekler lıe tu 
tunamamıtlardı . Japonlar 
Nanklni zaptedtp bitkin bir 
hale düıünctye kadar . he-
zimet üstüne hezimet hat 
ladı. 

Çinin hükumet merkezi. 

Nanklnln dütmao eline düt· 
meıi Çtn orduıu tarihine 
çok acıklı bir ıayf a ili ve etti . 
Kumanda, allak bullak oldu; 
müdafaa hatları yanlwı ter· 
tip edılmtıtt; y&kHIDI sıyırıp 

kaçamıvan bin1erce asker, 
bıçaktan geçirildi . Hır an 
oldu ki, Çtn bir daha belini 
kald1ramıyac"k derecede bü· 
yük bir tnhtzama uğramıt 

otduğu kenaatı hQküm sür 
meğe baıladı. Mağlup ve 
harap olmuı bir orduyu tek
rar derleyip tophyabtlmek. 
ona cesaret ve ıecaat telktn 
etmek için, beıerln takati 
üstünde bir azmi haiz bir 
adama ihtiyaç vardı . 

Büyük btr devlet adamı 
ve subay o1an Çanlcaytek, 
aıkerlerloln yeniden orıanl · 
ze edılmeıl için bu cesareti 
yarattı . 

Nanklnfo alınması üzere 
Japonların ona bıraktıkları 

zamandan, büyük hır ktya· 
ıetle iıtıfade ederek yeni 
bir ordu kurmaaıo1 ve bu 
orduya ılyasi terbiye verme · 
ılnl bildi. O ve kendisinin 
yakm arkadatları olan ıubay 
ve mütavlrler, geçen aylar 
içinde bilmedikleri birçok 
tefleri öirendtler Eıkl batı 

boıuk orJuıunuD yerine mil 
li bir ordu ıeçtl, Her Çın 

mak; 
den bu aıkeri kıtalar, artık renin, gerek Fraoıa ve Çe -

koılovakyanın bir lıpanya 
O) Aıgari bir ıene tçlo askerhkt~n maaf olmak; 

batı bozuklardan mürekkep 
bir or'du delildir. Bugün ev . değil, kuvvetli ve mücehhez 
velce tasavvuruna bile im· memleketler olduğunu unut-

E) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak aılihi mua· 
yenelerlnde faal ıerv.iıde çalıımağa mani bir arıza ve baı· 
tahğı olmamak; 

kan olmıyan bir heyecan mamalıdır 
Çankayıekt takviye etmek· Almanyanın bu ihtiyaç 

2 - Müıabakada kazananlar 61 lira tle tayin edile· 
ceklerdir. Ecnebi hıanlardan birine vakıf olanlar 67 lira 

tedlr. Kadanlar da ellerinden göıterilen harp malzemelerl
gellnl yapmaktadırlar; en nl bir yıldmm ıüratiyle te
aail ailelerin luzları bile kı- mln edeblleceil de iddia edi· 

lebıllr . Meaeti: 

ücretle alınacaklardır 
3 - Muıabaka imtihanı 9 temmuz 938 cumarteıt ıü 

nü aaat 14 de Haydarpaıa, Şırkecl, Ankara. Balıkeıtr, 
Kayıerl, Malatya, Adana, Afyon. İzmir ve Er:.ıurum tılet· 
me merkezlerinde yapılacakt,r. 

zılhaçta hizmet emektedir 
ler 

Bütün bunlar öyle ilerilik 
lerdlr ki, sulh zamanında 

yirmi, otuz yıl içinde kolay 
kolay elde edilebilecek ıöy · 
ler değildir. Harp bu teki 
müle hız verdi; azmi bütün
leıtırdl . Valilerin maatıız 

baıı boıufundan vatanıe · 
ver bir muharip ortaya çıktı 
ki, bunlar memleketin muh. 
telif yerlerinden gelen arka 
datlarlyle omuz omuza dö 
füımekte , müıterek düıma. 
na kartı vataoını müdafaa 
etmek için camnı ıeve seve 
vermektedirler. 

Çın askeri kanaatkar ve 
ıon derece meıakkate taha· 
mmüllüdür. Bu asker, açık 
öküz arabalarmda yafmur 

1 

altında ve çsmur içinde ıo 
ğuktan, ııcakh n tiki yet et
meden orta Çtnden kalkarak 
günlerce, hatta haftalarca 
süren bir yolculuktan ıonr& 

cepheye geliyor Aldıiı late 
ıade ve azdır. Kendisine ve 
rilen para günde yanm Çın 
dolarıdır Bu darlığa rağmen 
hepsi de büyOk btr neıe fç . 
inde, zıplıyarak, hophyarak 
harbe gitmektedirler. Yara
lanıp geri geldıklt-rl zaman 
ilk ıordukları " - Bölüğüme 
ne vakit dönebtllrtm? .. Sua
lidir. Baılarından geçen ıey 
Ierl biiyük bir gururla anlat
makta, ıüoün kahramanı ol · 
maktan ıonıuz bir haz duy 
maktadırlar ... 

yazan: 
V alte Boıhard 

~·······!·············· .. 
: 'fURKDILI : • • İ Pazarteılnden batka her : 
• gün çıkar. Styaeal ıazete •• : • • : Y ılhjı: 800 Kuruı : 
: Alb Aylıfı:400 • : 
• s 3 • • ay11ı: • • • • : Günü ıeçmlt ıayılar 25 : 
• • • kuruttur. • 
: ADRES: : 
• • 
: BALIKESIR TORKDILl I 
.......................... 

Macorlstanı hiç ıüphesiz 

bir hamlede iıtlli. edebilir 
ve bu ıuretle gıda ihtiyacı· 

nı temin etmit olur. Oradan 
Romanyanın petrol memba
ları da 250 millik bir mese 
ledir Ve lıveçln zengin de
mir maden1erl de bin millik 
bir mesafede olmasına rağ
men bunu da Alman donan · 

4 - Eo ıon müracaat 8 temmuz 938 Cuma ıününe 

kadardır 

5 - Talipler iı l etmelere ve istasyonlara istıda ile mü
racaat edeceklerdir. 

6 - Kabul ıerait ve evsafı hakkanda daha fazla ma 
himat almak isttyenler itletme- merkezlerine ve lstuyon
lara müracaat edebilirler. 

3 - 1 188 

maaı Baltık denizini kontrol 8 / k • A k / "k ş b altına almakla temın edebi - a ı esır s er ı u esi 
1 

lir v~ '!te o zama~ Alman 1 Ba•kanlıg., ından: 
ya buyuk bir mucadeleyl Y 
baıarecak malzemeyi ve ka · 333 Doiumlu ve bunlarla muamele ıören daha 
ynaklara elde etmiş olur. dl eıki doğumlulardan yedek subay yetııecek askeri orta eh-
yelim . fakat bir de iskan- liyetoameıl olanlar 1 temmuz 938 de hnulık kıtuında 
dinavyadan Karadeniz~ ka- bulunacak ıurette ıevk olunacaklardır . 
dar müdafauı zaruri olan 2 - Memuriyette btle olsalar lıtıına edılmez Bu ka-
harp sahaaım gözümüzün bil o lanlar nüfus cüzdanları ve iki fotofrafla 29 hazl· 
öoüoe getfreltm . Bunlara za ran 938 çarıamba gününe kadar tubeye gelerek ıevk muh 
mımeten mücadele etmeğe taralarını almaları lazımdır Müracaat etmlyenler hakkında 
mecbur keldıiı Fransız ve kanuni muamele yapılarak cezalandırılacakları ili.o olu• 

Çekoslovak kuvvetlerinden nur . 
baıka bir de Romanya ve -------------------

Bahkesir Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

Yugoılavya askeri kuvvetle 

rl önüne çıkacaktır. lhtımal 
bundan ıonra da İngiltere 
ve lıkandlnavyadan da mu. · 
kabele görecektir. 

Bunlara btr de Ruıya yı 

ilave edecek olursak Alman
ya karıısında terazinin dıter 
gözünde ağır basan muhale 
fetl tamamtyle görmüı olu 
ruz 

Acaba Almanya kime bel 
bağlıyacak? Beo Almanya· 
nın açacağı berhanaı bir 
harbe halyanm lttlrak ede 

lıtekliıl çıkmadıiından dolayı bir ay zarfında lhaleıl 
yclpılmak üzere pazarlığa b . rakılao Memleket Hastahane· 
ıinin 938 yılı ıht11açlarıodan b~yaz sabun, zeytinyaiı ve 
.. zdmlmıt tere1afma pazarlık müddeti içinde lıtekll zuhur 
ettlilnden 23 haziran 938 gnnilne rastlayan perıembe g6 · 
nü aaat 10 da ilk pey aahtplerlle sonradan müracaat eden 
talipler arasıod• kartılaıtırma yapıl:acaktır. 

İıteklllerin muayyen gün ve iaatte vlllyet konalında 
müteıekktl Daimi Encümen odaıında hazır bulunan Enet' 
mene müracaatları ilin olunur 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cfnıi: Miktarı: 

Taze fasulye 18000 
Taze patlıcan 18000 
Taze bamya 4000 
Taze dometeı 10000 
Taze dolmalık büber 3000 

Ahnacağı zaman: 
ihaleden iklnclteırln orta11na kadar 
20 temmuzdan birloclteırln ıonuna kadar 
Aiuıtoı batından birinci tetrln sonuna kadar. 

Aiustos " 
.. " " .. .. .. • " 

Yukarıda clnıl, miktarı ve ahnacafı zam1'nlar yazılı bet kalem taz~ aebze açık ek
siltmeye konmuıtur. lhaleıl 27 6 938 pazartesi günü saat 11 de kor Htanalma komiıyonu 
binasında yapılacaktır. Muvaklcat teminatı 283 llradar. Şartname komlıyonda g(;rüleblllr 
Taliplerin muay,eiı gün ve ıaatte komleyona miiracutları ilin olunur. 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Tenvirata umumlye için ahoacak ampüllerlo nevi •e 
mİktartyle muh"mmen bedelleri aıağıda göateri l n.fı olup 
ampüllerln ahnma11 17-6-938 tarthtnden 6ttbaren on beı 
gün eksiltmeye konmuştur 

İhaleaı l 7 933 cuma günü saat üçte belediyede yapı· 
lacaktar. Eluıltmeye tıtırak edecekl~rfn Jüzde 7,5 buçuk 
dıpozitosuou daha evvelden belediyeye yatırmaları li 
zamdır. 

Fazla malumat almak fatlyenlerln 
caatları ılan olunur. 

belediyeye müra 

Mum: Adet: 
Kuvveti Aıgari Azami 

25 700 ıooo 
40 1200 1500 
60 250 350 
75 150 200 

IOO 60 80 
150 60 80 
250 JÜ 20 

Muhammen: 
Bedeli 

40 
44 
57 
68 
82 

130 
170 
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Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Numara: Hane numarası: Mahalleıl: Muhammen bedeli: 
27 45 Kara oğlan 500 Lira 
62 94 

111 650 .. 
65 59 

" 
400 111 

66 59 111 400 .. 
Yukarıda numaraları yazılı belediyeye alt dört:ev tem· 

liken satılmak üzere 17 6 9:.ı8 tınhinden ltıhıtn 15 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmııtır . ihalesi 1· 7-938 cuma 
ıünü ıaat 15 de belediye encümeninde yapılacaktır. Ta
liplerin dipozitolarını belediyeye yatırmaları ve fazla ma· 
lüaıet almak lıtlyenlerfn belediyeye müracaatları Uin olu
nur. 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan tı: Ayvalık - Altıno•a yolu
nun O - 13 ncü kilometreleri eraıındakl kaldmm tamı · 
ratı eıaalyeıl olup 23 - 6 -938 tarihine restlıyan perıembe 
günü saat 1 O da lhaleat yapılmak üzere 15 gün m6ddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu tamiratın keııf bedelt 9357 lira 59 kuruı. mu
vakkat teminatı 701 lira. 82 lrnruıtur . 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

A - Keııf hulasası, metraj cetvelleri, flyet bodroıu tle 
malzeme grafikleri. 

B Huıuıi ve fenni ıartnamelerle eluiltme ıartname-... 
C Muka vclename örneği . 

lıtekltler bu evrakı her gün Vılayel Daimi Encümen 
kaleminde veya Naffa dairesinde göreblltrler. 

4 - ihale birinci maddede yazıla gftn ve ıaatte Balı 
kesir hükumet dairesinde Vilayet Daimi Encümen tarafın
dan yapılacaktır. 

5 - Bu ite glrebflmek için ıartnameslnde yazılı oldu. 
ğu •eçhlle 938 yılı tçlo muteber olmak üzere Nafia Veki
lettnden alınmıı müteahhıtlık veılkatının veya bu ıı için 
Nafia Müdürlüğünden ttluiltmeden en ıon uklz gün evvel 
müracaatla ahnmıı vesikanın ibraz edilmesi meıruttur. 

6 lıteklılerlo bu vesaik ile birlikte muvaklcat temi 
nahnı malsandığına yatırdığına dair makbuz ıenedı veya
hut ıayanı kabul banka mektubu ile birlikte muayyen 
••kllode Viliyet Daimi Encümenine müracaatları tlin 

olunur 4 - 1 - 160 

Ömerköy ihtiyar 
Heyetinden: 

J - Yeni yapılmakta ola o Ömerköy okulu binasının 
alt kat duvarları ve beton arma baflama uıtahğı açık 
ekıiltmefe konulmuıtur. 

2 - Yapılacak it tahminen taş duvar 216, tuğla duvar 
30, betonume 18 metre mlkaptır. 

3 - Eksiltme 5 7 ·938 günü Ômerlcöy İhtiyar heyeti 
odesında yapılacaktır . 

4 - lstiyenler ıartnameyt Ômerköy ihtiyar heyeti 
odastDda görebilirler . 

5 - İıtekltlerln ogün Ômerköyde bulunmaları ilin 
olunur. 4 - J- 166 

TORJtDILI 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Merkez birliklerinin ıenellk ibtlyacı olan 36 too 
patates açık ekıiltmeye konmuıtur ihalesi 27 6 938 Pazarte 
ıf ıaat 1 O da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı. 189 liradır. Şartname komisyondadır. 
Tallplerln muayyen gün ve ıaatte komisyona müracaatları. 
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Balıkesır VıLô:yet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Balıkeıirde Çay1rhiıar Top· 
çu kıılaaı yolunun ıoıa haline ifrağı lnıaatı olup 23 · Hazi· 
ran-938 tarihine raıthyan perıembe günü saat 10 da ıha · 
leıi yapılmak üzere 15 ıün müddetle açık eksiltmeye ko · 
nulmuıtur. 

2 - Bu itin keılf bedeli 5879 lira 25 kuruı. muvak 
kat teminatı 441 liradır. 

3 - Bu tıe alt evrak ıunludlr: 
A - Keıif hulaıaıı, flyet bodroıu metraj cet•elleri 

ve malzeme ıraflklerf. 
B - Huauıi ve fenni ıartnamelerle elnlltme ıartna· · 

meleri. 
C - Muka •elename örneği: lıtlyenler bu evrakı her 

ıün Vıliyet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa datre
ılnde ıöreblllrler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı l'Ün ve saatte Balı· 
kesir H6kumet dairesinde Vıli.yet Daimi Encümen tara · 
f ından yapdacakbr. 

5 - Bu. ııe. girebilmek için ıartnameılnde yazıldığı 
veçhlle Nafia Vekilettnden 938 yı l ı tçın alınmıı yol müte· 
ahhıtltk "Veılkaıının veya ekıtltmeden en ıon ıeklz" gün ev 
vel Balıkeılr Nafıa Müdürlüğünden alıDacak müteahhitlik 
veıika11nın ve muvakkat teminatın malıandıiına yabrıldı 

iına dair makbuz veya ıayanı kabul banka mektubunun 
ibraz edllmeıl meıruttur. 

6 - lıtekltlertn yukarıda yazılı ıartlara uygun evrak 
ve veıalk ile. btrlıkte muayyen gün ve saatte bahkuır Vt· 
liyet Daimi Enc(hnenlne müracaatlara ilan o unur. 
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Belediye Riyasetinden: 
Yeıılll camll karııtında belediyeye ald 51 numaralı dük· 

kin temliken satılmak üzere 17 6 938 tarihinden itibaren 
15 ıün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. lba lesi 1-7 938 
cuma günü ıaat 15 de belediye encümeninde yapılacaktır. 

l ahplerln kanuni dıpozttolarını beledıyeye yatırmaları 

ve fazla malumat almak iıUyenlerln beledıyeye müraca 
atları ilin olunur. 1 - 4- 181 

Bahkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Bahkeılr cezaevi içlo 1 - Temmuz · 938 tarihinden 
30 - Teırtnaanl - 938 tarihine kadar al.nacak beı aylık 
ve (45,900) adet ekmefln 14 · Haziran · 938 tarihinden 
itibaren on bet KÜD müddetle açık elutltmlye konulmuı 

olduğundan ekmeği vermeğe tıteklt olıınlar ıeraltt öjrtn· 
mek lçln bergün cezaevi müdürlüğüne lıaıvurmaları ve 
yüzde 7 buçuğu olıbeUnde mal 1andığına yatıracakları 
(330) lira {48) kuruıu havi teminatı muvakkate makbuz· 
lartyle ahale günü olan 30 - Haziran · 938 tarihine mü
aadlf perıembe günü ıaat 15 de Balıkesir Müddeiumumi
lik dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
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Bahkesir Belediye 

21 HAZiRAN t93a 

~~~~~~~~~~~ 

~ Bağcılar ve ~ 

~ BahcıvanlarOkusun 
tj Mahsullel'iııizio verimli ve çabuk yetişme
@ sini isterseniz ttcrü btıJeriııde nıu'' d ffa kı) t· l • 

~ kazanan "Rus kimyevi Gübre,, lerinden ~ 
~ istifade <·diııiz. ~ 
~ SARAÇLAR 8AŞINDA " 

~ Hasan Cumali Oğullan ~ 
~~~~~~~~~~ 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· :J Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası: 
llJ K apita/: 100,000,000 Türk Lirası F* 
~ Yurd İçinde 261 Şube Vefljans = 
-' Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 1* = Her türlü zirai ikrazlar· dığer bilcümle banka mu· = 
Jlı:I. amelerl büyük ıubelerinde kırabk kasalar. 1* 
1IJ. ihbarsız tasarruf ve kumbara beaaplarında ikra· 1* 
1IJ. mlyeler. 1* 
: ikramiye: Miktari: ikramiyenin tutan: = 
JI/. ADEDİ LlRA URA 1* 
~ ı ıuuo ıuuo "* 
1IJ. 1 500 500 .,. 
,,;. 1 250 250 .,. 

~ lo ıuo ıuuo "* 
'iti 25 50 J 250 ,. 
.,;_ JU 40 l 20U 1* 1IJ. .,,. 
J1ti 40 20 8UO 1* 
*' 1 U8 6ulJO plc 
1IJ. Bu ikramiyeler lur uç ayda bir olnwl< ur.ue se :: 
~ nede dört dtja bu miktar ı..ı.ztrinderı kııra ile dağıLı '1'* 
)i lacakiır. JlA ktşıde 11:.:!Jliıl Y38 dedir. plc 

•••••••••••••••••••••••••• 
Balıkesir inhisarlar Baş 

Müdürlüğünden: 
Bandırma ıehtr dahılt, Bandırma Gönen, Bandırma·Man· 

yat ıçkl •e.,.tütün nakliyatı ekaıltmeai 25 6 938 cumartesi 
ıününe kadar uzatılmııtır . 

TaUplertn yevmi mezkürda ihale ıaatl olan 10 dan ev· 
vel Bandırma ıob11arlar müdürlüğüne müracaatları ilin 

olunur. 
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K.epsüt Belediye Riyasetinden: 
1 - Kepıüt belediyesi Kepıütte yapılacak hamam lo 

ıaatını 15 gün müddetle açık ekılltmt1e koymuıtur. 
2 - Bu itin keıtf bedeli 4995 lira 32 kuruı olup mu 

vakkat teminatı 375 liradır. 

3 - Bu ııe atd plan ve keılfnameyl görmek i11tlyen 
ler herıün Kepıüt Belediye dairesinde ıöreblllrler. 

4 - Bu lnıaata lüzum olan t~ı. tuğla, kiremit, kum 
belediye tardıodan inıaat mahallinde bazırlanmıı olup ki · 
reç dahi süzülerek kuyuya depo edılmlıttr . 

5 - Mezkur malzemeden baıka bilcümle Joıaat mal
zemesi ve muktezi mermer ve döıemeal . müteahhit tara 
fından temin ve tedarik edalecekttr. 

6 - Eksıltme 938 ıcnesl haziran ayın1n 30 ncu perıem 
be günü Kepıilt belediye daıresande toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır . 

7 - Eksiltme girebilmek için lıtekltlerin bu itlerle ut
raıhğına dair veaıka göstermeleri lazımdır. 
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Riyasetinden: r·· k. C h . t· 
270 Lira tahmini bedeli mezbaha ara basanın lnfllll 5 6 938 u r 1 ye u m u r 1 ye 1 
tarihinden itibaren ekılltmeğe çıkarılmııtır İhale 22 6 938 
çarıamba günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapıla· 
caktır. 

lnıa ıeraltl ve malzeme keıft hakkında malumat lstt · 
yenlerin beledtyeye müracatlan ili.o olunur. 
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Kiralık Mera 
Küçü~~ostancı köyü ihtiyar h ayetinden: 

Köy bayvanatının otladıkları yerlerde otlamak üzere 
l<öyüo ortamalı olan ve köylünün lhttyacmdan fazla bulu 
nan otlalclye beı ay mGddetle icara verilmek üzere J6 6·938 
tarihinden itibaren ıS gün müddetle artırmaya konul 
muıtur. ihalesi 1 7 938 cuma eünü öğleden sonra köy he 
yet odasında yapılacaktır. İcar bedeli iki takıltte ödene· 
cektlr . 
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Ziraat Bankası~ .. dan: 
Bankamız 28 Haziran 938 tarihlorlen itibaren afyon al 

mağa baılıyacakıır. Mübayaa Ağuıtos nihayetine kadar 
devam etmek ıartıle her Pazartesi ve Salı günleri İıtas
yondakt buğday ılloauoda yapılacaktır . Afyoolara konak · 
11zlara kiloda (4), konaklı lara (J 1 lira avanı verılecektır. 

Konaksız mallarla konaklılar arasında kiloda bir buçuk lira 
fark vardır. Köylünün konaksız ve temiz mal toplamaıı 

kendt menfaatları ıktızaaıodandır. 
Afyon paralarmm üıt tarafı, af yonların uyuıturucu mad 

deler inhhan tarafından morfin dt>r~celerının tayininden 
sonra verilecek ve bu teciAye ayrıca ilin edilecektir. 
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S&htbt ve Baımuharrlri : Balakeıir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Darektörü: FUAT 81&...'AL 

BaıımyerJ: Vilayet Matbn.aıı - HaMıeılr 


