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Hitler, Hariciye Genel Sekreteri Nu· 
m an Menemencioğlunu Kabul Etti. 
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• 
Hatayda lntihabatF aa-
liyetine Başlanıyor .. 

Bugün Yapılacak Olan 14 Temmuz Fransız 
Cumhuriyet Bayramına Hataydakt Kuvvetle-

rimiz de İştirak Edecekler. 
Antakya, 13 ( A. A.) -

Franıız deleıeal •e mahalli 

bQk(imet, kayıt muamelesine 

devam edtlmeat için hazır 

lık tedklkatına baı l amıtbr. 

Seçim tılerloe 15 gün zar· 

fanda yeniden baılanabtle 

ceğl zannedılnıektedlr. 

1 

mı na ittir ak edecekler ve iki 1 na müklf atlar verecektir. 
taraf aakerlerl, müıterek ve Halk, yarından itibaren 
çok samimi eğlenceler ter ıenllklere baıhyacaktır. 

. Parıı, 13 (A,A.) - Hatay· 

da bulunan T6rk Fransız 

aıkerlert 14 temmuz Fran . 

11z milli bayramına lttlrak 
edeceklerdir. 

Parlı, 13 {Radyo) - Ha· 
taydaki Türk kuvvetleri, 
Fraaıız Cumhuriyet hayra· 

tip etmek suretiyle Türk · 

Franıız doatluğunun kuvve

tini tebarilz ettireceklerdir. 

Parlı, 13 (Radyo)- Cum 
hurlyet bayramı, büyOk me · 

raalmle kutlulanacakbr. 

Parlı muhafız kıtaatı, cum 

hurrelıl Lebruo. Baıvektl 

Daladiye, bütilo oazırle:r ve 
aıkeri rlcalın huzurunda bir 

geçltreıml yapacaktır. 

Geçltreımloden ıonra · 
cumburreiıt Lebruo, zablta. 

BALKAN 
Erkimharbiya heyetleri 

müzatereleri bitti. 
lıtanbul, 13 ( Huıuıi ) -

Ankarada Balkan Antantı 

devletleri kurmay heyetleri · 
oin ittir akile yapılan müza · 
kereler oetice l enmlıtir . He
yetler Ankaradan ıehrimlze 
müteveccihen hareket etmıı
lerdlr. 

ispanyada Hitler, Numan Mene-
Cumhuriyetçiler mühim bızı mencioğlunu Kabul Etti 
IUJ!.~~~~!·?~·~ !~~.~Ilı. Hariciye Genel SekıetaıiM Münı he aıliı 18 gidişle· 
Cumhurtyetçt kıtaat ıark . f inde llkBf İ mBflSİI fi Pi idi. 
cepheıtnde Artana annte ka · 
ıında mühim baıı mevzileri 
ele ıeçlrmıılerdlr. 

Münib, 13 (AA .) - Burada bulunmakta olan Hart 
ciye Vek&leti Umumi Kittbt 8 . Numan Menem~ncloi · .. 

-====-===--==--=......:•=-=:.--==-===~=:....==- 1 u dün Bitler tarafından 

Eylule Bırakılan : 

Bölge Lik Maçlannın De · 
vam Etmesi Kararlaştı. 
f inıl ıı dömifinal mıçlau ill 4 temmuzda şehrimizde 
ıüıı birincileri olan idmangücü, Hıwran, Ban~nma 

idmanyurdu arısmda yapılacak. 

Balıkesir birincisi İdmangiicü 
Spor Bölıeılne bağlı; a) 

IÜl:lleıı olan merkez kulup 
lerı birinci ve tkincl takım 
ları aruında ikt devre , b) 

IÜmeılne dahil olan Edre . 
bllt · Havran kulOpleri ile, 
c) gümeıtne dahli olan Ban 
darrna · Gönen kuluplert ya · 
lnıız birinci takımları ara · 
•ında ve bir dene olarak 
teıçU muameleainl ikmal et · 
llliı dokuz kutup aruandakı 
hlc IDaçlu:ının; futbol fede · 
, .. ,oaaaun · çek fula aacak · 

ların hüküm .sürdüğü ıu za
manlar.la yapılmıyarak - ey-
hilde yapılmaaına dair olan 
karan Ozerine geri bırakıl· 
dığını yazmııtık. 

Ôğrendlğlmlze göre; Spor 
Bölgeıt, merkez gümeılnln 
bir maçı ile, netıcelenmlt 

vaziyette olan glime birin 
etleri arasındaki final ve dö 
mlflnal maçlarının "•ti ne· 
tlceılnin ha.ıl olmasını temin 
için futbol federasyonuna 
müracaat etmjf, federasyon 

( Soau ikinci •Jfada ) 

B. Numan Merıemenclo{ilu 

kabul edilmiı , kendııl• 

ne gellt ve gtdiıte askeri me-

raalm yapılmııtır . 

Türk-İngiliz kredi anlasması 
İstanbul, 13 ( Husuıi ) -

Hükümetimlzle foglltere ara· 

11nda aktedileo kredi an 
laımaaı mucibince, logllte · 

reden satın alınacak harp 

iıemllertmlz için görüımek 

üzere müteh&111ılardan mü 
rekkep bır heyetimiz, bu-

günlerde Londraya hareket 
edecektir. 

Filistin 
Hadiseleri. 

Hayfa, 13 (A.A ) - Dün 
Kudüıte atılan bir l::omba
dan birçok Yahudi ölmüı 

1 
ve ıebırde mühim karıaıa 
laklar olmuıtur . 

Avrupada Yakın Bir Za
manda Harp Olacak mı? 
"Harp Tehlikesi; Diktatörlere Sert Davranıldığı 

Zaman Değilde: Sert Davranılmadığı Za
man Baf Gösteriyor.,, 

B. Hillu 
"lngliterenin en tanınmıt 

alyui muharlrlertnden Ver
non Bartlett, Londrada çı
kan mecmualardan birine 
"Neden harp olmıyacak?,. 

baıbiı ıtltında bir yazı ya· 
zatak Avrupanıo bu gOnkü 
vaziyetini "endi görüı Hvl
yeıtnden tahlile çalıımııtır. 

Harp korkusunun Avrupa 
dan uzaklaıtığını anlatan ve 

meraklı bir mevzu teıkıl ı 

eden bu yazıyı kıaaharak 
naklediyoruz: 

"Şüphesiz ki, tler Hltler, 
zekt bir adamd ı r Onuo po · 
lıttka aleminde kendine baı 
uıullerl vardır Meseli ı6p
rlzlerl dalma cumarteal gün · 
lert ortaya çıkartır Bunun 
ha lk üzerindeki pıikolo]tk 
tesir i baıtttlr: Cumarteat 

günlu• halkm zihnini poli 
tikadan baıka ~ey ler tıgal 

eder. Baıka memleket le rin 
nazırları p a2artcıl aabahı 

maaaları baılarına döndük . 

lerl •akit kriz ıeçmtıtir. 
Onlar, sadece, bu itin te
kerrür etmemeılnl Httlerden 
istemekle iktifa ederler, o 
kadar. 

Llkln May11 ayı zarfınd• 
muayyen bir hafta ıonu 

büıbütün umulmadık bir ne 

tice vermlttl· Üç belediye 
lntlhabatıodan btrlnclılnin 
yapılm&1ı dolaytılyle Alman 
aakerlerlnln Çekoslovek ha 
dudunda toplandık1arı rlva· 
yet olunuyordu. Alman as· 

Japon Tayareleri: 

Visangda Bir Amerikan 
Mektebini Bombaladı .. 
Bom~ar~ımın~an sonra enkaz altm~an yuz tıle~ınin ce
sedi çı~anldı. Hi~ise Amerikada derin akisler yıpt1. 

Hankov, 13 (Radyo) -
Otuz dört Japon tayareal, 
bugün buraya gelerek ıehrl 

bombardıman etmek lıtemlt 
lerae de , dafi topların açtık · 

burada derin aklıler yapmıt· 
tır. Hükümetln, bu hususta 
ne ıtbt tedbirler alacağı ma· 
l<im değildir. 

B. Mııssollnl 
kerlnln yine aynı tekilde 

{ Sonu ikinci sayfada ) 

Kültür 
Ba~ımmll Yandın Kaııı 

hareket etli. 
Ankara , 13 (Huıu.ı) 

Kültür Bakanımız 8 . Saffet 
Arıkan, doiu ıllerlmlzdekl ted
klkatına devam etmektedir. 

Vekil, diln Yandan Kana 
hareket etmiıttr . 

•• 
1 ngiliz 

Donınm111 Yunan liinan
lınm ziyaret ıdecık. 
Atina, 13 (Radyo) - Yu· 

nanlıtanın Piloı limanında 

otuz iki İngiliz harp ı•ml . 
ıi toplanmııtır. Bu gemile· 
rin, tkı ay içinde Yunanlı
tanın bOtOn limanlarını zl · 
yaret edecefl ıöylentyor. 

ları ateı üzerine derhal U'7. 

aklaım ıılar ve bombalarmı 
civar kasabalara atmıılardır 

llankov, 13 (Radyo) 
Japonlar; bugün l 8 ta yare 
ile Vıaang ıehrtnt bombar· 
dıman ederek yüz elli bom· 

ispanyadan Gönüllüle
rin Çekilmesi Meselesi. 

ba atmııla; ve Amerıkan 
kız okulunu yık'llıtlardır. 

Son ha beri ere göre. oku 
lun enkazı altından akıama 
kadar yüz talebenin ceaed
lerl çıkaralmııtır . 

Vaıtngton, 13 (Radyo} -
Japon tayarelerlnin, Viıaog 
fehrındekt Amerlken kolle 
jlnl bombardımıtn etmeleri, 

longuldakta ı~i kimya fab
rikası kurulacak. 

fatanbul, l 3 ( Huıuıi) 
lzmıtten baıka, Zonguldak. 
ta da iki kimya fabrikası 

kurulma11 hükum~tce ka· 
rarlaıtırılmıf ve bunun lçtn 
lazımgelen hazırlıklara baı 

lanmııtır. 

leon Blum, gonullülarin çe~ilmesine dair olan İngiliz 
plimmn tat~i~ini imtinslZ gö:üyor. 

B. Blum 

Fransız gazeteleri lıpan
yada çarpııan ecnebi ıönül
lülerfnln -ıerl alınma11 me· 
aeleıi hakkındaki lnglllz pli
nının tatbik ıartlarını tedklk 
etmektedirler. 

Populer ıazeteılnde Leon , 
Blum, ıöyle yazıyor: 

•lnglllz · ltalJan yakınlı · 
ğı mıhrakının önünde bü 
yük adaklar adanmııtır: Ei 
er tahltye keyfiyeti bir ha-
kikat fıe . bu huıuata Çem
berllyn ve Hallfakıın irade · 
lerloln kati ve aamlmi ol· 
duğuna kantim · bu takdir · 
de lıpanyanın vaziyeti ve 
Avrnpa •aziyeU üzertnde bu 
( Sonu 6çGnc6 ••Jfada ) 



SAYFA 2 

ePi g a Tay 
Kaz N •• 

12000 lira 
Kazanan 

24884 
3000 lira kazanan 

28104 
1000 lira kazanlar 

19305 

.500 lira kazananlar 
25038 15012 27788 
3248 16955 

200 lira kazananlar 

3247 3416 5943 30350 
30297 7341 3990 3135 
36192 13429 36613 8507 
9334 1889 38793 8444 
17185 

100 lira kazananlar 
37348 4052 28247 15262 
15601 39850 6182 36832 

48 38699 17909 3638 
24273 25421 22097 35707 
31560 30586 14626 38328 
15109 11023 20448 1300 
33846 

50,000 lira 
kazanan 

·24937 
Sonları 84 tle biten nu -

maralar 2 ıer lira amorti 
alacaklardır. 

DİKKAT : 

12 Bin lira kazanan bıle
tln son çift rakamı da (37) 
tle bittiğinden ikinci amorti 
(84) olmuıtur. 

Parasal adalanm işgal etti. 
"Franıa Paraael adalarını 

lt1ral etti ... 

Bu haber bir iki günden 
beri Avrupa siyaset alemini 
meıgul ediyor. Halbuki Pa· 
raael adaları haritada ara
naoca görünmlyecek kadar 
küçük kayalıklardır. 

Bununla beraber ukeri 
bakımdan ehemmiyetli bir 
yer olduğunu herkes teslim 
etmektedir. Bu adalar An 
nam hükumetine aittir. An 
nam da Fransanm yarı müı· 
temlekeei olduiuna göre, 
Fransa bu adalnrı bugünkü 

( Sonu Gçüncü aayf ada ) 

Avrupa da 
Harp olacakmı 
(Baı tarafı birinci aayfada) 
Avulluryaya glrdtklerfnl bir
kaç gün evvel aören Avrupa 
Almanyaoın bu hareketinden 
dolayı hak lı olarak telaılan 
IJllfbr . Ben o kana tteylm
kl, bu rivayetler Sudeten 
Almanlaranı korkutup onla
rın Her Henlin lehine rey 
vermelerini temin için Al · 
manlar taraf1ndan çıkarıl · 

mıılı. Tam bu aaradan hiç 
beklenmlyen bir ıey oldu 
Cckoelovak hükumeti gayet 
b6yük bir BÜratle kıımi 

seferberlik llôn etti ve bunu 
hemen büyilk bir muvaff a • 
luyetle kuTvcden fille çıkar· 

3000 lira 
kaza a 

23827 
J 000 lira zan nJar 

5 7 4 5 
1 7 3 8 1 

500 lira kazananlar 
36035 5062 17409 •375 

355 ~750 ~7237 1044 
10700 30347 23973 1848 

575 

200 lira kazananlar 
32999 17943 17039 17531 
17086 38541 27617 14917 
16385 26233 6486 95639 
24651 38900 20247 36972 
14146 8972 

10,00 
Mükafat kazanan 

tt 8 
2 ,000 i a 

Mükafat kazananlar 
Bunların beher numnra11 

be§er yüz lira kazantnı§tar: 
19592 24322 36597 12028 
37782 32018 1632 10051 
4884 32800 25888 15464 
4019 18107 17180 34819 

12539 30624 38228 21260 
39729 2703~ 28389 10598 
9118 27668 7760 7169 

28308 27259 6902 21110 
3862t 12455 34008 11342 
11342 37139 103 38841 
32378 

1 Moskov 
yosunun 

Rad
Tar-

kiye Konseri 
Moskova, 13 (AA.) - 14 

Temmuzda yabancı memle

ketlerle kültür münasebet 
leri idame umum Sovyet 
"Volu,, cemlyeUle S.S C.B. 
radyo komlteııi, Moskovadan 
komlntern radyo f&tasyonu 
ile "dalga tulü 1744,, Tür· 
kiye için tertip edilen bir 
radyo konseri neıredecelder 
d•r. Konser Türkiye aati ile 
20 de ba§lıyacakhr. 

Konserin proğramı ıudur: 

1 - "Stalln§arkı ı,, Alek 
ıandrovun bestesi, "Şimen 

düfercller marıı,, Dunayevs 
kinin beatesl, "Kolsomal lo 

komatıfl,, Kabalevsklnln beı 
test, ( Galya kız ), Kank 
§tukaııı, (Çangale) Gürcü 

ıarlu11, (Komşu kadıu) Uk
ranya eark111, (K rnavala 
elveda) Sneguroçke opera· 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

dı logiltere de •oı Al
manyanın tahmininden d ha 

ciddi tuttu. Bu Her Hitleri 
fa§ntmıoh. Relchvrhr durup 
beklemek, müleyokktz dnv· 

rannıak t raflarıydı Müf rlt 
Naziler fse hemen hücuır.e 

geçmek lsllyorlardı. Fıh akı 
iktisadi tazyık neticesi ol 
rnk Çekoslovakyaom kon
trolunun günün birinde Al 
manyamn el ine geçcce .. , 

( Sonu yaranki nsfih dn } 

TOTKDILI 

•• o • 
1 

e 

Çoc ğ , Bi ının Attığı 
•• 

Dayak Yı·zünclen Old .. ğ .. 
/d ·a Ediliyo • 

Merkez~ b ğh Gök köy· 
de ıki çocuk arasında 
kavg olmut ve neticede 
çocuklardan biri ölmüıtür. 

Vaka ıöyle cereyan etmfı 
tir: 

Köyden Nuri oAlu Recep 
adında 6 ynılarmda bir 

çoc.ulcl Hasen kızı Emine 
adında aym yaşta diğer bir 

çocuk oynarken kavga et 
mişlerdlr. 

Birbirlerine hücum eden 
çocuklar yekdlğerlntn saçla-

rını, yüzlerini tırm lamışlar 

ve döğüımüılerdir. Birbirini 

döğen çocuklar ağlamağa 

başlamı~. bu Emtnenln anne· 
ıi tarafından duyulduğundan 

kadm hemen 8okağa çıkmış 
ve acı acı haykıran, ağlıyan 
çocuğunun yanma koşmuş

tur 
Kavgayı müteakip eve 

dönen Recep birdenbire hl\s
talanmıı ve baygın btr hol· 

Vap 
f ta a 

Geliyor. 

ru 

Deniz yollar ldareıln\n 

Bandırma - İstanbul h ttıoa 
tahsis edeceği "Sus,, vapuru 
bu ayın 19 ncu ı lı günü 
lstaobul limanına gelecek· 
tir. 

Denlzyolları idaresi Su 
sun 8andırmcya y pacafı 

ilk sefer için zengin bir 
proğram hazırlamaktadır. 

Y ni radyo istasyonumuz 
faaliyete ôecm k üzer 

Ankar Ettmesut radyo 
lıtnsyonunun tesiıatı oyın 

22 sinde bitecek ve neoriyat 
23 temmuzd n itibaren be§· 
hyacaktır 

Radvo aabahın dördünden 
gece on ikiye kadar, 20 
ı at mütemadiyen ve muh· 
telif dıllerle neırlyat yap . 
cakhr. Radyonun proğramı 

Ankarada, dahiliye, nafıa, 

sıhhiye, maorlf vekaleti er· 
kanından müteşcl.kil bir 
komisyon tarafından hazır 

lnnacaktar. İstanbul radyo 
undan bır zn• da komisyon· 

da bulunacak ve belki Da 
hılıye Vekili ve ParU Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya bu 
komisyona bizzat rlyan~t 

edecektir. 
Dığ r taraftcın, radyo ma· 

klnelcı nden nlıo n gümrü-
ün esas ı bir surette indi 

rllmesl hakkındaki kanun 
layıhnsı mcclblo önümüzde 
ki devresinde mfü: kere olu 

n cakhr. 

de yatmı§tır. 

Çocuk, gittikçe aiırlaıtı 

ğınd~n ana ve babası tara· 

fından memleket haatahane · 
aine getirilmljtlr. Fakat kü 
çük Recep çok geçmeden 

hastahanede Ölmüıtür. 
Ôlen çocuğun ebeveyni; 

müddeiumumiliğe yaptıklar1 

§ikayctte oğullarma, iki ço· 
cuğun döğüımeılnl mütea · 

kip Eminenln annest fat 
ma tarafından dayak atıl 

dığını , göğsünden taıla 

vurulduğunu ve Recebin 
bu yüzden öldüğünü ti· 

hayet etmtılerdir. Bunun 
üzerine ölüm ıüpheli görül 
müıtür. Vakaya Müddei
umumi Muavınl 8. Azmi 
Altan vaziyet etmfı ve ço· 
cui hutehanede otopsi 
yapılmııhr. 

Zan altında bulunan Fat· 
ma yakalonmıotır, tahkikat 
derlnleıtJrilmektedir. 

öylü Ü aldat
mak ist yenler 

tü edi. 
B!rfnclkinun 1937 to -

rlhinden sonra piyasadan 

kaldırılan ve 1 btrinclkaoun 
1938 tarihine kadar malsan 

dıklarmca ve hazineye dev 
redılmek üı.ere Merkez Ban· 

kası ve ıubelerince kabul 
olunocak nikel yirmi be§ ve 

bronz on kuruıluklarm geç· 
mlyeceil ve devlet tarafm. 

dan ahnmıyacağı ılerl sürü 
lerek bazı yerlerde türl · 

yen muhtekirler " tarafından 
toplanmııkta ve bu arada 

bilhaB1a köylünün ltandırıl

mııkta olduğu anlaşılmııtır. 

İç Bakanlık keyfıyetl vıla· 
yellere ehemmiyetle btldirll 

mlş ve bu iti meırii olmıyan 
kaz nç vasıtası edınerek al· 
datanlar ve devlet parasım 

kıymetinden aıağı düıüren 

ler hakkında umumi mevzu
ata ve köy k6nununa göre 
takibat yapılmasını ve bu 

hallerin önlenmeılnf htemlı· 
tir. 

İç BBkanlık. ellerinde es
ki nikel 25 ve bronz 10 ku 
ruşluk bulunanların bu pa· 
raları değtıtırmek üzere mal. 
aandıldnrına müracaat etme
lerini veya vergi borçlarına 

karıılık olarak tahsildarlara 
vermelerinin halka btldlril

mesloi de valilerden btemlı 
tir. -

lisenin leyli ücreti. 
Şehrimiz lhıesinln leyli 

ücreti Kültur Bak n!.ğınca 
bu yıl 175 Hra olerak k 
bul edllml§llr. 

14 TEMMUZ 1938 

Vi a tim·z Dahi inde 
aç Mütekai Var .. 

Vi iye imizde 893 askeri~& mül 1 olmak üzere 1319 
mütekait dul ı yetim bulunuyor. 

Tutulan istatistiklere göre 
mülki ve askeri tekaütler 
yurd içinde bilhassa sırasile 

ıu vilayetleri tercih etmek
tedir: 

lıtanbul, Buna, Ankara. 
Konya, Balıkesir: Kaatamo· 
DY. 

En az mütekaidin bulun 
duğu şehirlerimiz de gun· 
lardır: 

Hakari, Bingöl, Muı, Ağrı, 
Tunceli .. 

lııtanhulda 18.603 askeri, 
9.845 mülki olmak üzere 
~8.448 mütekait, dul yetim 

yaıamaktadır 

Ankarade 2606 askeri. 
1214 mülki olmak üzere 
3750, lzmlr de 1968 askeri, 
1272 mülki olmak üz.ere 
3240, Bur ada 1854 askeri, 

770 mülki olmak üzere 2624 
*'"' ===-· 'Dw 

Bir f atma diğer bir f at-
manm evini sor~u. 

Dinkçiler mahallesinden 
Hüseyin kızı 50 yaılarmda 
Fatma, aym mahalle· 
den Ahmet kızı yine Fat
ma admda diğer bir kadının 
evine kimse yokken glrmlı 
ve bazı eıya çaldığından 

yakalanmııtır. 

Hırsızlık 
Yapan 
Cocuklar. , 
Martlı mahallesinden Meh 

met oğlu Mustafanın 

evine kimse bulunmadığı bir 
ıırada bu mahalleden l 2 
ya~lannda Mustafa ile 1 O 
yaılarında kardetl N.y z ı 

glrmlı ve içinde sekiz c:lo 
kuz lira bulunan bır kum 
harayı çalmışlardn. 

Sakarya mahallcs ndf'n 
Niyazi oğlu 12 yaılarında 

Hüseyin adında bir çocuk 
da Mertlı mahalleılnden 

Ömer oğlu Mehmedfn evın 
den bir tabakayı çalarak kaç 
mışhr 

Çorap çalmak istemiş . 
Sındngılı Ahmet kızı 20 

yaıln.rında Elif, Martlı ma· 
hallesinde Rıza kızı 12 
nılarmda Sıddika 11dında 

bir çocuğun ııergisindcn ço 
rap çalarken yakalanmıı. 

adlıyeye verilmiıtlr. 

Konya da 1081 askeri, 441 
mülki olmak üzere 1492, 
Balıkeılrde 893 askeri, 426 
mülki olmak üzere 1319 
mütekait, dul ve yetim ya· 

ıam ktadır. 

Mütekaitlerin en az bulun · 
duğu Haki.rlde 3 askeri, 9 

mülkl olmak üzere 12, Bin· 
gölde 16 askeri, 30 mülki 
olmak üzere 46, Mu§da 23 
askeri, 80 mülki olmak üze· 
re 103, Ağrıda 61 askeri, 
48 mülki olmak üz.ere 109, 
Tuncelide 58 askeri, 58 
mülki olmak üzere 116 mü· 
tekalt, dul ve yetim vardır. 

Hazineden maeı alanlarlD 
sayısı 68.694 ktıtdlr Bun · 
lara ayda 1.372 104 lira, 
senede 16 465 248 lira ma · 
at verilmektedır Bunlardan 
46 429 kiti eski tekaüd ka· 
nununa göre, 22.275 kişi de 
askeri ve mülki tekaüd ka· 
nuouna göre maaı almak· 

tadır. 

Askeri ve mülki tekaüd 
kanununa göre ba§lanan 
ayhklardan on ıenelikleri ve 
ıkramiyelerl birden verile 
rek haz.ine ile alakaları ke 
silenlerin ıay1SJ 2376 kiti 
dır, buniara da 998.462 lira 

verılmiıtlr. 

====~:::;:. ITTslli UL RADYOSU 
14 Temmuz 1338 Perşembe 
Öğle netrlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl · 

sıkısı. 12.50: Havadis. 13 05: 
P!ikla Türk musikisi. 13 30: 
Muhtelif plak nf"trlyah. 

Aktam neırlyah: 
18 30: Tepebaıı Belediye 

bahçeılnden naklen: Hafif 
müzik 19.15: Spor mfiaaha· 
heleri: Eıref Şefik. 19 55: 
P orsa haberleri 20: Gren 
vlç rasadhaneılnden naklen 
lll\at ayarı. Sadi Hoıses ve 
arkadaıları: Hüzzam ve ıu 
zfnak, halk türküleri. 20 45: 
Hava raporu 20 48: Ömer 
Rıza larafmdan Arapça 
söylev. 21: Orkestra 2J.jÜ 
Semahat Ôzdenses ve ar 
kadaıları tarafından Türk 
musikisı ve halk ııırkılorı 
22.1 O: Novotol Hirahane ve 

Lokantassndı.n naklen, kon 
ser M Kemal idaresinde 
orkestra. 22.50 Son haber· 
ler ve crte31 günün proğ· 

ramı. 23: S at ayan. 

a çla ı .. 
(Ba,arafı birinci sayfada) 

buna muvafaket ettiğinden 

maçların devamı kararl 
mıchr. 

Runa göre önümüzdeki 
pazar günü Yurd . Bırlık 

birinci ve ikinci t kımlnrı 
karıılaıacaklardır: Bu ma 
çın neticesi ıle bölge ikinci 
tak1ml1ır birincisi b ili ola 
caktır. 

23 ve 24 T cmmozJa da 

ıehrlmlzde yapılacak ilk final 
ve dömifinal m ç1arıoa 

tıttrak edecek olan güme bl· 
rlndleri ıunlardır: 

a) Gümesl olan merke~ 

kulüpleri birincisi ldmangii 
cü, 

b) Gümesl olan Eğe ku 
lüpleri binnr.ısi Havran, 

c) Gümcııi olan Marm rtt 
kulüpl ri birincisi Bandırnı0 

ldmaoyurdu .• 



14 TEMMUZ 1938 

Av upa ı 
Ka ışık 

(Düokü yazanın devamı} 

zararlı olduğunu anlamnk 
için~ 1914-1918 harbinin 
pil8.nçosuna göz gezdirmek 
kafidir: 7 milyon ölü, 1 J 
nıilyoo yardı ... İıte herkesi 
dü§üodürmek lazım gelen 
nokta budur ve logıltere 
baıbakanına Avrupayı bir 
daha böyle bir felakete düı
nıekten alıkoymak için bü 
tüo vazifesini yapmak za 
ruretlnt ilham eden de bu 
rnü§ahf'dedlr 8 Çember 
layoın pohtikatı bundan do 
layı haklıdır ve filvaki, 
dünyanın yeni bir felakete 
Uğramama11 lıteniliyoraft bu· 
g\in samimi sulh taraftar 
larında takip edilecek bun 
dan baoka bir politika yok
tur. 

fler ne denilirse denilsin, 
bu politika ehemmtvetll ne 
tlceler de vermlıtır . fogll 
tere tle l•'ransanm ilk defa 
teıeb1'ü11 etmiş oldukları ka 
rıımazlık polttıkuı . B. 
Çemberlaynın tddia ettiği 
\Jeçhile hedefine eritmiştir. 

Zira dlğet devletlerin de 

harbe girmesine engel olmuş 
Ve lapıınvada il<i taraf ordu 
larında harp eden gönüllü 
lerin geri çekılmesi planı da 
kabul edılm'ıt r. B Çem
berlayn. "uzun uman geç· 
rneden hu gönüllülerin İs 
J>anyayı ispanyollara bıra · 
kacakları ümidini,, b:har ~ t· 
tniıtlr Bu ümidin tehokku . 
kunu temenni edelim Çün
kü beynelmi't'l mühim ihti 
latların önüne geçecek olan 
arıc~k budur Kabul edılmlf 
olan İngfliz planı eğer sa 

lllimi ve dürüst bir ııurelt~ 

latbık edlltrae lıpanyol da 
\'asının fillen halledılmlf ol 
duğu kabul edllebilir. lıpan 
vol kara ıularıoda İogılız 

ecmilerlnin bombardımanı 

Oleseleıine gelince, ki bu 
mesele M&n§ ötesi lurnoyu 
nu bllhusa heyecana dü
fÜrrnektedir. H. Çember· 
l&yn, evvelce avam kama· 
taaında izah etmlt olduğu 

tezini tekrarlamaktadır. lo 

• 
.1 

1 a • • 
cak bundan her ne pahası

na olursa olsun sulhu istedi 

ğl manası çıkarılmamalıdır 

B. Çemberlaynın son sözü 
logihere için kuvetint gün 
den güne tezyit etmenin za
ruri olduğunu izaha tahı;ts 

edilmlttir. "Bır memleket ne 
kadar kuvvetli olun o ka· 
dar abırlı ve hatta cömert 
olduğunu gösterir. Ve, dü
tünüyoruz ki, hayati menfa 
atlerlmizt korumak lçın ku 

vet istimaline mecbur olma 
dığıauz müddetçe kuvvetimizi 
ihllyatta tutmak lazımdır .. 

Görülüyor ki lnglltere bat 
bakanı gayet sarih bir vazt· 
yet almııtır. Ve nutkunun 

eon kısmı da lıtıkbale cm-
niyet ifade eden bir menıi 
yı haizdir. Ztrn B. Çem· 
berlıiyn henüz çok müterak· 
kiz bulunmak icap etmekle 
beraber her geçen ay bugün· 
kü güçlüklerin izale edtlece· 
ğl ümidinin tahakl<ukunu 
daha ziyade muhtemel kıl
makta olduğunu beyan ey 

!emektedir ,, 
-~-

4 Milyon L "ra· 
ya Mahkum 

Oldu. 
Avusturyaoın en zengin 

adamı Alman hükümetl ta 
rafından dava ed ılmektecllr. 

Bugün kendisinden bizim 
paramızla 4 milyon liradan 

fazla bir para istenen bu 
adam, bundan 24 sene evvel 

beı parasızdı .. Umumi hıup 
beı1adığı znman, silah tica 
retlne glr~n ve büyük bir 

lparıti taahhüt eden Slgm 

und Bosel az zamanda mil-

yoner olmuo ve Avusturya 
nın meıhur bankeri Roçıld 

ile rekabete başlamııtır. 

O zamandanberl Avuetur 
yada b •r çok banka ve ma 

li müesl!eselerfn sahibi veyB 
ortağı olan Bosel muhtelif 
borsa oyunlarında ve mali 

meıelelerde zekasını kullan · 
mıt ve birçok itlerde mühim 
rol oynam11tır. 

Rtlız sancağına halraret edil- 1936 d Bosel Avusturya 

llleslne ve İngiliz malları hükümeU tarafından tevkif 
llın tahrip olunmasına ıeı edllmtottr . Suçu büyük bıı: 
çıkarılmadığına dair muha· mali sullıtlmaldlr. Fakat 
liflerin ileri sürdükleri mü· muhakemesi bugüne ka.da r 
lalealara tlddetle hücum et petlcelenernemfştlr. 
rnektedir. Vapurluının la · Avusturyanın Almanyaya 
Pıınyol kara sularında hl· ilhakından ıonra yeni hükü 
rnaye görmiyeceğlne deir met bu davayı tekrar ele 
gernı mücehhizlerlne reıımen almıv ve muhakeme nihaye 
rnalümat verllmiı olduğunu te crmlıtlr. Vertlet\ karara 
\re çünkü bu ht ınayeoln en göre, banker 4 mılyon lira 
ce.k lngiltereyl anlaşmazlığa vermeye ve 18 a.y hapse 
&okrnakla temin edlleceğint mahküm olmuıtur. 
&Öylemektcdlr . r-- ---- --.. 

Bununla beraber. ioglltere 1 KADRi UZKUR 1 
hükumeti Burgos hükümetl 1 1 
nezdinde protestoda bulun 1 KIR.~ ASİYE 1 
llıaktan geri kolmamııtır. 1 ~AG~Z~SI, 1 
Sır llobe,t Hodgıon tarafın 1 Anafartalar Caddesmdtkı 1 
dan hükümete veıilecek olan 1 Kadri Uzkur 1 
;apor. General Frr.okonun 1 K iflas iye Mağazası 1 
JI niyetinden ne beklene- 1 1 

btlec ... ·ı i bt ~ t k 1 Ru defe Peıacaml cad 1 "g n ze goıı crrce ve I I 
Lord p- t- K C desinde Balıkhanı altm· 

or un ont ıano 1 1 
ile Yaptığı mülakat da belki 1 daki büyük beton mağa 1 
bu ı zayo. naklerhlml~tir . 

rneae enin hallıni tacil 1 1 
ed k ı 1 A radvğınız her çe~ ıt kır· 1 ece Ur. Fakat ne Olursa 
olsun H ç b 1• 1 1 tasiye levazımını en ucuz 1 em er ayn su 
hu korurnalc için vaphğı 1 ve en iyl tekilde ( Kadri 1 
Rayretlerden vaz geçemıyc 1 Uzkur Kırtayesi Mağazası ) 1 
cek, kendin~ çlı.ınl~ olduğu 1 oda bulnbtlirtilnlz. 1 
ıoldan ayrılmıyacaktır. An- L-----------~ 

TORKDILJ 

Okullara Girme Şartları: 

Sıhhat Memur· 
ları Mektebi. 

Çorum leyli, ve İstanbul 
nehari küçük sıhhat memur-

lar mekteplerine Rlınma ıart 
ları ıunlardır: 

1 Türkiye Cumhurl· 
yeti tebaasından olmak ve 
yaıı 18 den aşağı 26 dan 
yukara bulunmamak (yirmi-
den yukarı olanların uker
likle ilişiği kalmamış olıı -
caktır.) 

2 Orta ~ektepten pek 
iyi ve iyi derecede mezun 
olmak (lise sınıflarında b ir 
veya iki sene fazla okumuı 
ol olar tercih edilecek tir . 
Bunlarla kadro dolmadığı 
takdirde orta dereceliler de 
alınır.) 

3 - 1 tekiller dilekçe 
lerlnl aıağıdaki veıikaları 

tlc birlikte 1 eylul 1938 ta 
rihlne kadar Çorum mekte 
bi için Sıhhat ve içtimai 
Muavend Vel a1et1ne. lıtan· 
bul mektebi fçln lıtenbul 
Sıhhat ve lçtim&i Muavenet 
müdürlüğü vuıtuiyle mek 
tep müdürlüğüne göndere 
ceklerdlr. 

A) Nüfus hüviyet cüzda 
nı ıuh, 

B) Orta mektep ıahadet 
namesi aslı, 

(daha fazla okumu§ olan 
ların sehadetname ile birlik· 
le tahsil müddetlerınt tasdik 
eden resmi vesika), 

C - Mütehauıeları tam 
bir hastahane heyetinden, 
basılm11 örneğine uygun ve 
üstünde tasdtMı fotoğrafı 

bulunan bir sıhhat raporu, 
(Bu raporu hı:ıstahane bnş · 

katlplıklerl zarflıynrak üstünü 
mühürliyecek ve istekli ta · 
rafından muhiirlü zarf ha 
llnde olarak gönderilecek
tir ) 

lıbu muayeneler Anka, 
Sıvas, Erzurum, Diyarbakır 

Ha1 darpaşa nümune hasta 
haneleri, İstanbul Çocuk 
haııtahanesl; İzmir, Bursa, 
Konya. Adana, Samsun me 
mleket ha tahsnelerınde ya 

pılacak ve istekliler bu has 
tahanelerln bulunduğu vılıi 
yetlerln Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüklerine 
bizzat müracaat edecekler 
dır 

D) Çıktıkları mektepten 
veya mahalli polisinden al 
ınmıı hüsnühal kağıdı, 

E) 4.SX6 boyunda üç 
tane fotoğrflf . 

4 Çorumdaki leyli 
mektebe girm k hıUyenler 
bu veııkalardan batka bir 
de aııağıda örneği y zılı, no · 
terlikten tasdıkli taahhüt 
senedi verecek!erdır. 

Taahhüt senedi örneği: 
Çorumdaki leyli 11.üçük 

sıhhat memurları mektebine 
alınarak lahall edip mezun 
olduğunda, Sıhhat ve İçti 
mai Muavenet Vekiletlnln 
tayin edeceği vazifede bet 
yıl hizmeti l~abal etmediğim 
veya kabul edtpde muay · 
yen müddeti bitirmeden bı · 

r khğım ve eıhhi sebepbr 
dıoında mehteplen daimi 
olarak çıktığım veya çıka-

rıldığım takdirde benim 
için earfedılm § olan 
parayı tamamen ödemeğl 
ve bu taahhüt senedi muci -

bince benden istenecek p 
ra için, ödemek mecburiye 

tinde olduğum tarihten iti· 
bar en yüzde 9 f alz yür6tül
m esini kabul v~ taahhüt ey 
lerim. 

Sarih ikamelgfıh ndreııi 
Yukarıda adres ve hüvl 

yeti yazılı olan . . . . . . ın 

F 
Par sel a~alarmı işgal etti 
(Baıtarafı birinci sayfada ) 
hal öyle bir tesir husule ge 
tlrec.ektfr ki, bu neticeyi 

bütün kalbimizle temenni 
:etmek ve bütün kuvvetimiz 

le (elemek bir borçtur. Yal. 
mz İngiliz plfınıoın tatbtke 
konma.11 , umumi bir hüsnü 
nazik siyasi vaz iyet arasında 
iHal edivermi~tlr . 

Çin denizinde mühim bir 
nokta olan bu adalar Hay 
Nan (Çin) de Turan (Hındi 

Çını) ye de 250 kilometre 
uzaktadır Bu mıotaka eca · 
sen muhtelif milletlerin men 
faal ve ukeri haraketlerin 
çarpıttığı noktadır. Japon -
ların flmalı şarktaki Formoz 
adasından garbe doğru ge 
(irseniz Çinde lngilzllerln 
nüfuz mıntaka11 olan Hon 
Kongu bulursunuz. Bundan 
sonra yine Çınde Kuang 
Çeo Franııızların nüfuz mın 
takasıdır. Bundan aonra, bl 
raz evvel bab.ettlğlmiz Hay 
Nan adası ge lyor Ondan 
sonra, tamomlyle garple 
Fransız Hindi Ç ıni sahlllcrJ 
gelmektedir .. . 

işte bu arada aelınd n 
sarp kayalıklardan müt~oek 
lcil olan küçük Paraael ada 
ları da bü\•ük b ı r ehemmiyet 
kııı zonm&ktadır. 

f raneanm bu adaları lf 

gali üzerine Japouyadan 
fazla Almanya.dan itiraz 
yükıelmlttlr. Fransızlar bu
nu Japonvanın vaziyete lü 
zumundao fazla ehemmiyet 
vermediği eklinde tevsfr 
ediyorlar. Yıne hu tefsire 
göre, Almanya bu meseley i 
büyülterek Japonyayt ıtır&· 
za sevk etmektedir. 

1500 Seneli 
Gazete 
apandı 

Pekmde intişar etmekte 
olan 1500 ııenelik dünyanm 
en ıeski gazetesi kaprınmıı · 
tır. Bu gazete Miladın 400 
üncü aeoesfnde Su Şung ta 
rafından tesis edllmi§tl Su 
Şung ilk tabi, ilk gazeteci 
ve ilk mürettıptlr. Bu gaze 
te f aaliyetlnl durduruncaya 
kadar ağaçtan harflerle ba 

salıyordu 

Öyle görünüyor ki gazete 
cllık Çıode rahat bir mes
lek değtld•r. Ftlhaktka asır 
lardan beri Pepln Baonun 
tam 1500 muharriri idam 

edılmiıtlr . Demek ıöyle böy
le vasati aenede bir insan 
kurban gltmlttlr Bunların 

içinde günün meşhurları da 
VArdı. Japonlar Pekint işgal 
edince mazlıine hürmet edl 
len bu gazeteyi intlşa rd n 
menetmtılerdir. Sonradsn 
bunun lnti§&rıoa tekrar mü 
saade olunmuşı;ada eski ana 
nelerine eadık kalan .• Japon 
lara boyun cğmlyen bu ga 
zete bu sefer kendlllilnden 
tntlıar etmemek kararı ver 
mtotlr 

bu taahhütname mucibince 
ödemek mecburiyetinde bu· 
lunduğu her dera yılı için 

iki yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için 
ceman dört yüz liraya ka 
dar parayı folziyle birlikte 
borçlu . . . ile birlikte mü 
teıelsll kefil ve müşterek 

müteselsil borçlu sıf atıle 
ödlyeceğlm . 

Kef tllu adreıl 

Moskova Rad- ispanyadan 
yosunun Türki- Gönüllülerin 

ye Konseri. Çekilmesi. 
(Baştarafı ikinci sayfada) 

sandan Ktmıkl Korsokovuo 
bestesi. Bu kmm ş lmendü 

fercller ş rı rkı ve raks heyeti 
tarafından ve S .S.C B. hnlk 
artisti Alekıandrovuo idare 
sinde orkestra tef 1 Lebedev 
fcra edilecektir. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
niyet karımnda bile olduk 
ça uzun bir müddet geçtik 
ten sonra kabil olabilecek· 

tir.,, 
Blum, bundan ııonra bey 

nelmtlel kontrolün yeniden 
tesisine tekaddüm edecek 
zaman zarfında Portekiz ka 
ra hududu ile bütün deniz 
hudutları Franklstlerln lehi 
ne olarak bilfıil açık bulun
duğu esnada , Fransız hudu 

• dunun cumhuriyetçilerin za-

2 - Bu kı:ıım Azerbay· 
can musikisinden ibaret ola · 

cakhr. (Şah Sanem} opera 
sından bir uvertür Magoma
yevin bestesi Azerbaycan 
ıark çalgıcıları heyeti tara
fından, (Yadırna düştü) ga 
zell S S.C B halk artisti 
bay n Mamedova tarafıod n, 

(Balııtl ~Iraz) Azerbllycan 
nağmesi Y onnesyan idaresi 
nltanda halk ıarkıcıları he 
yeti tarafından ve (Kalbin 
ıarkıaı) Kara yevfn bestesi, 
Hasanovun iduesl altındaki 
koro ve orkestra taraf andan 

, rarıon olarak tamaroale ka 
palı kalıp kalmıyacağını ıor 

makta ve şöyle devam et. 

mekiedfr. 
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1
: Önümüzdeki Cu- : 
• e 
: martesi akşamı Yok-: • • 
: su/far Birlig"i men- : • • i faatine fltatürk par- i 
: kında verilecek gar-: 
• • • denparti biletlerini : 
• • : şimdiden a/JnJZ. : 
• • : Masalar numa- : 
• • : rahdlf. • 
~--·······••••n•c••••••••: 
,. ••• eeeeG ········~··· 

• TÜRKDILI : 
G e 
: Pazartesinden baoka her • 
: gün çıkar. Siyasal gazete •. • • • Yıllıgı: 800 Kurue : 
: Altı Aylığı:400 • : 

S 3 : : ayısı : • • 
: Günü geçmlı sayılar 25 : 
• • • kuru~tur . • • • • ADRES: • 

"Geri . alınma ffl baılama 
dan evvel beynelmilel kontro
lüo yeniden teıılsint icap etti
ren Londra plinı daha tlm
dldeo cumhuriyetçileri mu 
tazarrır etmektedir. Eğer 

beynelmilel kontrolün te· 
eaııüsünden evvel milli kon· 
trol aynı tlddetle takip edl· 
lecek olursa, bu müsavatsız 
hk tahammülü kabı! olmı-

yacak derecede vehamet 
kesbedecektir .. 

Fıgaro şöyle yazıyor: 

"Frans nın lspanyol ıhtl

lifına karşı vazı yeti bir 
müddettenberi her Hhada 
ehemmiyetli bir ıekılde dü· 
zelmfttlr. Memleketimiz tim 
dl karışmazlığı evvelce ya 
pılmaıı lazımgelen tekilde 
tatbık etmektedir Bu hare· 
ket tarzı hariçteki menfaat· 
lerimhe hizmet etmittir. Da· 
ladıyc ve Bonenin beynel · 
milel vazıyetlmfzl pek hiHe 
dilir bir ıekilde düzeltmtı 

olduklarını itiraf etmek la · 
zımdır. Fransa ile fngıltere 
arasındaki sıkı birlık . bu 

• 
• BALIKESiR fÜRK.Dh .l • styAsetln temelini teşkil et· • 

ı .. •o•• o ••• • • ••••••• mektedir.,. 
• 

alıkesir inhisarlar 
Başmüc/ürlüğünden: 

Gönen lnhlıarlnr anbarlarından Bandırma inhisarlar an· 
barlarına kabili tezyit ve · tenkis olmak üzere kamyonla 

nakil edilecek (gD 000) kilo yaprak tütünlerin nak ltne alt 
eksiltme 7-7 938 den itibaren ( 15) gün müddetle uzatıl

m1ıtar . 

İstekHlerln 2 J 7 938 tarihine müıadlf perşembe gününe 
kadar Bahkeıır-Bandırma Gönen inhisarlarına müraca-

atları . 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Cınal: Mevkii: 
Karakavak Tarla Kayahmarı 

Nam Yörük kııl sı 

Hududu: 
DoAuau Kökcülü 
oğlu Alı iken tim· 

df lımır.ll oğlu 
Mustafa, batııı 
yol, kıblesi dere, 
poyrazı evvelce 
eski harman ye· 

rı iken timdi İı · 
mail oğlu Musta 
fa tıulaıı . 

Evsafa aalresi yukarıda yazılı tarla 1289 tarih ve 3418 
• numaralı gayri musattak yoklama ıenedtnde yazılı tarla 

nın sahibi Karakavak köyünden Yörük namı diğer Türk 
Alı oğlu lbrahimln tasarruf ve zlraatinde ikeo ı 330 yı· 
landa ve kendi sağlığında mevcut gayri menkullertnl ve· 
reıesine bfrrlza takılın edip veresesinin zilllyet ve .ıiraa 
tinde olup bu kısım vereseden Hanife ve kardcti Fat· 
manın bulunduğundan Hanife kendisine aft kısmı namma 
tescil istediğinden bu yerin müllciyetl hakkında bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 25 7 938 tarihinde mahalline 

tahkik memuru gönderileceğinden gününden evvel tapu 
sicil muhaf ızlığana veya gününde mahalline gönderll f' cck 
keıtf memura müracaatları llin olunur 



.SAYFA 4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez blrlıkİerl hayvanlarmın ıenellk 180 ton 
arpasının ezdlrllmeıi iti eksiltmeye koaulmuıtur. 

İhaleal 25 7 938 pazartesi günü saat l 5 de Kor Satın 
Alma komisyonu binasında yapılacaktır Muvakkat temi 
nah 47 liri\ 25 kuruıtur . Taliplerin muayyen aün ve aa
Cllte komlıyooa mür4caalları 

4 - l -ıl6 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez hastahaneıtndekı tecrübe ha vyanlarıoın 
ıeoehk 4440 kilo yonca 5882 kilo kepek 968 kilo havuç 
4864 kilo pancar l 472 kilo lahanası açık ekıtltmeye kon· 
muıtur. lhaleıl 29 7 938 cuma günü ıaat 10 da kor ıahn 
alma komlıyoounda yapılacaktır Muvakkat teminatı 46 
liradır. Tılıplerln muayyen günde komlıyona müracaatları. 

4 ı ·223 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komiıyonundan: 

Kor merkez birliklerinin senelik 480 ton odunu ıııçık 

ekılltmeye konmuıtur. lhaluı 29 7 938 cuma günü ıaat 
11 de Balakeıir kor ıatın alma komtıyonunda yapılacak . 

tır. Muvakkat teminatı 360 liradır . Evsaf ve ıartlar ko 
mlıyonda her gün görülebıltr. Taltpluln muayyen aün 'fP. 
ıaatte müracaatları. 
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Balıkeair Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi: MevkU: Clnıl: Hududu: 
Savaıtepe Aıaiı M. Ev Sağı, nalbant fımall dOk-

.. 

kanı, solu arkası önü yol. 
Dülek Tarla Doğusu Koca Oıman 

oflu vereaeılnden Mebmet 
ve Hilıeyln ve Fatma tar· 
laları, batııı nahiye müdii· 
rü Bilal Yalçınka1a tarlaaı 

kıblesi yol, poyrazı ZekerH 
ya ojlu Ramazan tarlası. 

Köyalh Tarla Doiuıu yol, poyrazı Halil 
ojlu Hüseyin ve Hacı Halil 
lbra hım ve Dikme ojlu 
Mehmet, batm Dikme oj
lu Ethem, kıbleıl Hacı ha
fız Mehmet tarlası. 

,. Köyalh Tarla Dojusu Dıkme ojlu Meh-
met veresesinden Ahmet 
ve Vahide tarlası, batısı 

demiryolu poyrazı yol kıb· 
leal Dikme oğlu Ethem. 

Enafı yukarıda yazılı üç parça tarla ile bir bap hane 
nln mutasarrıfı Zeybekoğlu Süleyman ajanın ecdadından 

lntıkalen bili ıeoet tasarruf ve temellükünde iken 333 de 
• ölümtle veraseti birinci karııı Ane ve Ayteden doğma ev-

latlara Alı ve Veysi Hatice ve kendinden evvel ölen Jktn· 
el karııı Vahldeden doğma ojlu Muıtafa ve yine keodın· 

den evvel ölmüı Vahldeden dojma ojlu Halil İbrabtmin 
evlatları Süleyman ve Muhittin ve lbrahım ve Vehbi ve Mü 
nlre ve Pakin ile üçüncu karııı V eaileyl terk ettıjl bili· 
hare birinci karm Anemin de 337 de vefatlle evlatları AU 
ve Veyıl ve Haticeyi terk ettljl •e btılbare Alinin de 928 
ele vef alile veraıetl birinci karm ölü Zeynepten dolma 
oğlu Hamit ve kızları Fatma ve Cevriye ile tklncl karııı 
Abdullah kızı Şefıka ve Şefikadan doğma Zeynebe kaldı · 
jı ve Veyslyenln de 931 de vefaUle veraseti blrJncl kar11ı 
mutallaka Emlneden dolma oğlu Süleyman ve kendinden 
evvel ölen ikinci karısı Zehradan dojma oğlu ll>rahlm ve 
kırları Vacide ve Altme ve kendinden evvel dtier kızı 
Fatmadan dolma ojlu Murat ve Abdullah ve Aneyl terk 
ettiği bilahare Süleyman afanın üçüncü karısı Veı'1enln de 
934 de vefaule yalnız btr kızı Ayteyl btllbare Ah kızı Cev· 
ti yenin de 934 ~ •ef attle veraıell kocaıı Arıt ojlu Ah ile 
evlatları Hüıeylo •e Hnver ve Muammeri terk ettli• bıli
hare Halıl lbrahim oilu Vehblntn de 934 de bekir olarak 
vef alile veraseti anası Mustafa kızı Muhsine Vf! kardetlerl 
~üleyman ve Muhittin ve lorahlm 'fe Pakize ve Münlreye 
kaldığı Muharrem Ali kızı ve Ah karm Ce'frlyeden doğ
ma oğlu Muammerin de 934 de bekir olarak ölümü ate 
veraseti babası AH kardellert Hüseyin ve Eoverl terk 
etttil btllhere ~üleyman kızı Hatlcenin de 937 
de vef aliyle veraıeU otlu Muhittin ve kızları ~eftka ve 
Cennet ve Fatmayı terk ederek öldükleri ve bunlardan 
baıka varlıleri bulunmadığı ve verese namına senetsiz 
tasarruf ata kıyasen ve Jottkalen teıcllt tal~p olunduğundan 
mahallen keıif ve tahkiki lçln 23 -i 938 tarihine tesadüf 
eden ıünde mahalline memur 1ıönderlleceğloden bu yerler 

· hakkında tasarruf ıddıa11nda bulunanlar varsa keılf tart -
hine kadar vilayet tapu sicil muhafızlığına ve keıtf ıü· 

nünde mahalline gidecek olan memura müracaatları ilin 
olunur. 

TOHDILI 14 TEMMUZ t93a 

:ı ı I Kaçırılmaz t~ırsat 1 
1 1 

I~ 1 
~ ~· 

11 1 
ıl 

1 
1 

Zürra! Kullanılmıı ve bılahere tamir edllmıı I« 
eıkl Trtyörlerden sakınınız. 

Menfaatiniz mücedded, 938 seneal malı, fabrika
nın orijinal ( asıl ) ambalajlı Trlyörlerlni kullanmak· ~ 
tır. ~ ı 

Dünyanın en meşhur 2 parçalı 4 Bis 1 ~ '> , - 'JI 
EMİL M/JROT hakiki ve 938 senesi il! CEMiL MAROT) MARKALI~ 
ma!T}ü!Btı. Triyörlerini(Ekin Kalbur/arını) 1 ~ BUÖDA y ÇALKALARI 1 
tercıh edınız. ~ I · 1 

~ " SAYIN MÜŞTERILERlMlZE; 1 
Bunlar bütün Trlyörlerden, batta e•ki Emile Ma· ı it. Yukarıda resmini gôrdüiünüz dOnyanın en meı · 

rot TrlJörlerlnden üıtundür. Hiçbtr yabencı madde 1 bur •e maruf Rençberler ve Deiirmencllerlmlz tara-
kaçnmaz, gayet &ı.ullanııl ı ve ••ilamdır. f d ın an tecrübe edllmlı ve tanınmıı, Türkiyede büyük 

ı ı rağbet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 
._, marka Bujday Kalbur Makinelerini her ıene olduiu )1 
~ ıtbi, bu mevılmde de satmaktayız. Reatmde aördüiü· ~ 
~ ı nüz tek parçalı makinenin iki parçalıları da mevcut ı 

Ziraat makintleri evi 14-89 Tüntl caddtsi G l t ~ ~ olup ( 4, 5, 6) numaralıları da yani her boyu vardır. ').I 

Toptan ve perakente satış yeri: 

« 8. N. KAZAN CİY AN » 

a 0 a · » it. Bu makineler büyük haaılath olup eıaiıda a6receil · ~ 
~ İ S T A N B U L ~ nlz veçhtle pJyaaada mevcut makinelerin en fazla 1J 
it.. Kuruluı tarlhl: 1889 ~ mal çıkaranıdır. Eu makıneler mahıults l 9 ) luıma ~ 

Telefon: 41888 ayırır Şöyle ki: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Deliceyl 

~ 1 parçalarını bire, kı ceman ( 9 ) kıama ayarmıı olur. 
~~~~~~~~~~~ 

1 
Fıatlarda bu mevsim için fevkalade tenzilat yıpılmıı· _, 
br lıtanbuldaki ftatlardan 7üzde 20, 25 ekılk ftata ,, 

Balık~ sir Doğum ve Çocuk Ba- satmaktayız. Bu kaçırılmaz bir fırsattır. Her halde '11 
b~ ele geçm~z fırsattan lsUfad~ etmeyi Rençberlerl '-' 

kım Evi ve J..öy Ebe Mektebi ı mlze, 11.ôylülerimize ve Buğday •ıleril e m•11ul olan· ı 
Müdürlüg., u"nden.· ~ lara almalarını ve makinelerimizi bir dtfa da mağa 7.1 

it zamızda görmelerini tavaıye ederiz. ~ 

Muhammen Doium Köy ebe ~ ı 
bedeli Fıatı evi MAKiNELERiN YAPllGI iŞ MlKTARI: mektebi 

1 Ltra Kr. Kr. Kilo Kilo Clnıl ~ 5 
1390 10 5500 8400 Ekmek li No: 4 6 
2700 45 3000 3000 Koyun eti 1 Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 1 

781 ı ıo 350 360 Sade yağ ~ kilo mah~uı t~alkar. ıl 
930 30 1300 J 800 Ptrloç it. • lllJ 
350 ıo 35oo 0 Süt, roiurt ~ flhmet Ve İbrahim Cumal! Kardeşler 
484 1 O 2500 2340 Taze sebze it. 
a60 50000 36000 Odun ~ Balıktıir: Çiviciler Çarşısı f\o: 12 ']1 

900 
1 

60000 30000 
il. Demirciler Çarşısı No: 6.1 ~ 

l Maden kömürü ~ ~ 
175, 50 27 J50 300 Şeker ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oojum ve Çocuk Bakımevl ile Köy Ebe mektebinin 
1938 mali yıla ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı ıle 

muhammen bedelleri yazılı erzak ve taylnat maddeleri 
20 - 7 - J 9J8 tarihine raatlıyan çarıamba günü saat 10 
da dolum evinde mahıus komiıyon huzurile açık ekıılt

meye çıkarılmııtır. 
isteklilerin · ihale ıününden evvel kanuni ıeraitlnl ta 

mamlamak üzere doğum evıne müracaat etmeleri ili.o olu· 
nur. 
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Balıkesir Vılayet Daimi 
Encümenınden: 

Cınıl Azami miktarı 
Kıl o 

Kuru çayır otu 35UOO 
Yulaf 3UUUU 

Raytç 
K . 

bedeli 
s. 

25 
00 

Muvakkat temjoatı 
L. K 
59 00 

IJ5 00 

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

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ 
: K apita_I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
1IJ. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans 1* 
.: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
.,;. Her türlü zirai lkrazlar-dıjer bilcümle banlıa mu· ,-
"" amelert büyük ıubelertnde kır alık kasalar. .,. 
.,ı İhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· .,-

: mlyeler. = 
: lkramiyt: Miktari: ikramiyenin tutarı: = 
~ ADEDi URA URA ~ 
.ı. , ı uuo ı ooo rlt 
1frJ. 1 500 500 ~ 
~ l 250 Z50 ~ 
1i' to 1 uo 1 uuo rr-

1 - Balıkesir vıliyetl ayaır depoıundakl damızlık hay. .,ı 
50 

pil 
vanların bir ıenehk ıhtıyaçlarıodan olan yukarıda ctoıl ,

1
1'). ~~ l 250 .,. 

azemi miktarı, rayiç .. bedeh ve muvakkat teminatları ya· .,ı 4o J 20U ~ 
azılı iki kalem arzak 9 temmuz 938 tarıhınden utbaren 15 1 ~ 40 ıu 8UO ~ 

gün müddetle açık ekaıltmeye çıkarılmııur. ~ 1U8 , . 6UUO "1* 
2 - ihale 25 temmuz·9J8 tarıhtne rastlıyan pazarteai ~ Bu ~kramıyelt:r Jıe~ uç aydu. bır olmak .uztre ... se· ~ 

günü saat 10 da vilayet konağında müteıekktJ daimi en 2\ nede <lort dcja bu mık/ar u.ze~lll~~n k11r~ ıle d.agılı- ~ 
cümeo huzurunda yapılacaktır. ~ lacaklır. ILJ.i keşide 1 f.ı;lul !J38 dedır. fi! 

3 - İsteklıler yukarıda yazalı muayyen vaktinde yüz· )l ~ 
de 7,5 nıabetinde muvakkat temtnatlarını malsandıiıoa • 'i 'i 'i 'il-'i 'i • 'i •'il-'i l-l-'i l-l-'i 'i 'i 'i'i 'j. 
yatırdıklarına daırl_makbuzlarıle birlikde Encümene ve bu 
huıusda daha evv<.!l malumat almak ve ıartnamelerl aör · 
mek lıllyenler Encümen kalemine müracaat edebilirler 
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Sahibi ve Baımubarr•rı: Uahkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Darektörü: FUAT Bİı..'AL 

Baıımyeri: Vilayet Matbnaıı - Balıkeıh 


