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İngiliz Hükümdarları Şerefine 

Pariste Muhteşem bir Zi
yafet Verildi. 

İngilizllaı·iciye Nazırı l.ordllalifa.ks, 
Fr<ııısız llicalileMüz<ıkereleı·e Başladı 

Parlı, 21 (A.A.) - lnatltz 
hükümdarlara ıerefıne bu· 

KÜD Parlıte muhteıem bir 

2lyafet verllmııtır. 

Hnkümdarların ıeyahatı 

ile loıtltere Franıa uasın 
dakt anlatma 11lu dostluğu 
reımeD teyit etmlt bulun 
IDaktadar. 

Çekoılov.kya, lıpanya, 
ltalya ile mQouebet tesıı ıu 
rettle bu anlatmayı takviye 
•tmlttir. lkt harlcıye na2m 

arasında yapılan görüımeler 

netıcesıode bu aolaıma ve 
•ulhun muhafazuı yolunda 
lllGtterek aayretlerlo tema 
di edeceil kaydedtlmııtır. 

Parlı, 21 (Radyo) - ln
alltere Hariciye Nazırı Lord 
Halıf akıla Fran11z Baıveklll 
Daladıye ve Hariciye Nazm 
Jorj Boooe arosında müzake 
relere baılaomııhr. 

Koouımalar, sabah saat 
9 da baılamıı ve 13 e ka. 
dar ıürmüıtür. 

Fransa Hariciye Nazırı 
Jorj Bonııe, müzakerelerden 

•onra Lord Halıf akı ıerefl 

Eden 
Vaıington sel iri oluyor. 

B. Eden 
Londra, 21 ( Radyo ) 

lQıtltere sabık hariciye na 

ıırı Antuvan Edenin, Va . 

llnıtoo sefaretine tayin olu· 
0•c•iı ıöylenlyor 

Alikadar mebafıl Edenin 
bu nıemurlyetl kabul etmt· 

hceilni ve çünkü Çember· 

llyn kablneılnde memuriyet 

•lrnak tıtemedljlnt bıldlri· 
torlar . 

inf ıli~ 
Londra, 21 (Radyo) 

Btltnnorda, bir Jnfılik ol· 

~Uf, beı ktıt ölm6t ve 15 
ltt atar surette yaralanmıı 

ne bir zlyaf et vermlıttr. 

Bu ziyafette Baıvektl 

Maraşalın 

T edkıkleri. 

Mnraşc l Fevzi Çakmak 

Ankara, 21 ( Huıuai ) 
Büyük Erkanıharblye Relıl 

Maraıal Fent Çakmak, Eie 
bölgeılnde orduyu teftlt et 
mektedfr. 

Mareıal, cuma günü Muğ 
ladan lzmtre gelt>cektlr. 

Daladlye, parllmeoto relıt 

Heriyo, aoıyaltıt parti· 
ıl reısl Leoo Blum ve da 

ha birçok kimseler hazar 
bulunmuılardır . 

Zıyafet, saat 15,45 e ka· 
dar ıürmüı ve da vetltler 

ayraldıktan ıonra, mlzake 
relere akıama kadar devam 
olunmuıtur 

lkt devlet adamlarıma, 
yarın da konuımalara de
vam edecekleri ve mütea
kf ben miltlerek bir tebliğ 

çıkaracakları ıöyleniyor. 

Fran11z matbuatı, loglllz · 
Fransız doıtlutundan bahlı

Je uzun makaleler yaz 
makta ve iki devletin birli 
il sayeatnde cihan ıu\hunuo 

1 

her zaman korunabileceğini 
ka ydeylemektedlrler. 

- : --':.l!ı_w __ .,.. 

Yunanistanda 
Zelzele 

Ankara, 21 (A.A) - Yu . 
nanlıtaoda Att ı k eyaletinde 

zelzele olmuı, 18 kiti ö\müı 
80 kiti de yaralanmııtır. 

l"Sus,, Vapuru Yakında 
Seferlerine Bashyacak 

• 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

Vapur İlk Seferinde Denizban-
kın Davetlilerini Bandır

maya Getirecek. 
Denlzbank tarafmdao Al 

manyada Krop fabrıkaların 
da inıa ettirilen ve btrkaç 
gün önce lstanbul limanına 
ıeleo ";)uı" vapuru bu gün 
lerde l k seferini Uandırma 
ya yapacaktır. 

"Sus" un bu tik ıeferi hu 
au•İ mahiyette . olacek ve· 
D'!nlzbanlno davetlilerine tah 
ılı o 1 unacaktır. Vapur önü 

müzdeki haf ta içinde de asıl 
seferlerine baıhyacaktar . 

"Suı,, büyük ıu manasına 
geliyor; etlmolojht ıudur: 

"Eıkl Türkler büyük dağ 
zlnclrlerlnln güneıe ve aya 
bakan sathı maillerinde, ne· 
bir kenarlarında ıehlrler ya
parlardı ve buna "Suı,. adı-
m verlrl~rdl Suılar, yaslan· 
dıkları büyük sathi mailler 
dola ylılle ıtmal sert rüzgar 
larından korunurlardı Ken

dilerine mahut olmak üze 
re güneıt, suyu, ayı lrıtlhap 
etmekle beraber su . buoların 
en batanda gelirdi. 

lıkenderuo lı:örf eztnde ar· 
ka11nl büyük dağlara vermlf 
ve çayı ıle kendlnı denize 
bağlamıı bir Ter Suı var ki, 
suıların coiraf y11, topoğraf· 

a alumındaa •JD1clır. 

Türkler bu "Suı., kehmeılnl 
cana, yüze. ıuya. akar ıu 

ya, ıu ıathana ve bunların 

kaynağı olan All8ha tahıla 

et mitlerdi 
Radolffa göre Telctitler 

cana "Sua,. veya "Suz,. dl 
yorlar. 

lıkenderun körfez nln u
kt adı "lıuta,, ıdl . Böylece 
"Suı,. kellmeal, tam ve mu· 
ayyen büyük ıu mani11oda 
mütalea olunab!ltr 

Baltık 
Devletleri 

~ 

Hariciye nazrrlan lopen -
hağda toplamyorlar. 

Parla, 21 (Radyo) Bir 
lcaç gündeobul burada bu. 
lunan Finlandiya Hariciye 
Nazm Ulıkt, bugün Kopen· 
haga hareket et mittir. 

Ulıkl, cuma günü Ko 
penhağda toplanacak olan 
lıkandloavya devletleri ha· 
rlciye nazırları \ronferanaına 

rlJHet edecektir 

• 
Halayda intihabat hu· 

başlıyor .. •• gun 
• 
işleri, . Türk • Fransız Delegelerile 

Akalli_yet Mümessillerinin 
Kontrolü Altında Y apılacalı. 

lıtanbul, 21 ( Huıuıl ) -
lnkltaa u§ruyan Hatay ıe· 
çimine bu ı&ınden itibaren 
baılaoacaktır 

Seçim, iki hük6mel araaıo· 
da kararlaıtaralan ıu eHıla
ra aöre yapılacaktar: 

"fraoıız bOkQmett ve 
TOrk hük<la:ıeU mQme11lllerl 
temmuz 1938 tarihli beyan· 
nameleri mef apı mucibince 
ıeçlm muamelltıoa devama 
karar vermlı olduklarından 

aralarında anlaıarak ve lı 
kenderuo sancaiı trıkllitı 
eıaatye kanununun Sanc•A•n 

• 

muhtelif cemaatlaramo hak· 
kanlyet üzerine temılltne 
müteallik 15 net maddesin· 
den mülhem olarak eancakta 
ilk ıeçlmln kontrolüne me· 

Portekiz 
İtalyan imparatorluğunu 

tamdı. 
Llzboo, 21 ( A.A. ) 

Portekiz hükumeti İtalyan 
tmparatorluiunu taoımııtar. 

mur bir kom•ıyon teıktllne 
karar vermtılerdlr. 

Bu komisyon, Fransız h6-
k6meU mGme11llloden, Ttirk · 
hnkumetı müme11tlladen, Sarı· 
cak mutasarrıf ından ve TGrk 
cemaatının bir müme11llln 
den terekkOp edecek •• ıe· 
çim 1910 kayıt muamellta 
yapılacak dafrelerde temıll 
edilen cemaatlarıo her bt · 
rinde bir mümeaıll bu lco • 
mlıyona tltlbak eyllyecektlr. 
Bu komlıyonun rlyaıeti, mü
oa vebe ile iki hükumet mü · 

( Sonu tklocl sayfada) 

ltalyanın Askeri Kuv-
veti Bir Hayal midir? •. 
• 

'' /talyan Denizaltı Filosu Dünyanın En 8Qyük 
• 

Kuvveti Değildir. /talyanın Al tun Stoku da Sıfı-
• 

ra inmiş Vaziyettedir . '' 
(Amerlkada çıkan "Har

pers Maıazine., den huliıa 
edilerek "Readen Diıeıt., 
mecmuasının temmuz 1938 
nüshasında intiıar etmlıUr.) 

"Berlin · Roma mihverinin 
temıil ettiği mücahtd f aıız · 
mlo dekadan demokrasllerl 
mağlup etmek üzere olduğu 
nazariyesi herkesçe kabul 
edılmtı bir hakikat olmaia 
yaklaımıt bulunuyor Bu na 
zariyentn en büyQ~~ lıtlnad 
noktası İtalyanın aık ıak 
dıllerde ciolatan ukeri kud· 
rettdlr. Acaba bu askeri ku~
vet bir hayal ml? 

Herhangi bir mtl lctln as 
keıi kuvveti o milletin en· 
düıtridekt dereceılne batlı 
dır; çünkü modern harpte 
mühimmat ıhtlyacı h •çblr 
zaman tamamlle tatmin edıle· 
mlyecektlr Eğer eodüıtrlntn 

ııleUlmeıl iatenlllyona, dal -
mi bir bam madde akını ile 
buleomeıl llzımdır. ltalya 
lıe harp için lazım olan 
ham maddelerden - kükürt 
ve çlneko müıteaoa acma 
cak derecede mahrumdur 

Bundan batka İtalya mo. 
dero bir harbi beallyecek 
demir, kömür ve petrol gl

bl eıash maddelerden kafi 
mıktarda ihtiyat toplamak 
ümidini de beıllyecek vazl 
yette deilldlr İtalya bir 
taraftan harbe devam eder 
ken diğer taraftan bu glbl 
maddeleri ithal etmek mec · 
burlyetiodedlr. 

Bu gibi mübayaahnı yapa 
bilmek için ecnebi kredıılnl 
nereden bulacak? Herhalde 

ltalyarı Askerleri 
tamamlle fakir düımüı olan 
Almanyadan delil. Bu hu -
ıuıta Amerikadan da bir 
ıey bekllyemez. Geriye Fran· 

ea ve logıltere kalıyor, ki 
bunlardan biri aleyhine kul · 
lanmak için dlferlnden kredi 
temin etmesi de tamamtle 

lmkln11zdar. ltalyanıo altın 
ihtiyata hemen hemen sıfıra 
lomlt vaziyettedir. Buıün 

lıvlçre ıtbl k6çtUı bir mem· 

leketln bile ahun ihtiyatı 
halyanınkinden üç mlıll faz· 
ladar ltalya para yerine aca· 

( Sonu üçilncü sayfada ) 

Yünlü Ve Pamuklu Ku
maşlann Vergisi~. 

Bu Gibi Kumaşları Ucuzlat
mak İçin Vergileri indirilecek. 

Köylü ve fakir halkın kul. 
landıtı pamuklu ve yünlü 
kumaılardan bazılarının ve 
yQo batanlyelerln vergilerini 
bir az indirmek ve bu ara· 
da yurtta imal olunan 1&11 
tik ayakkabıların veralıinl 

de ktlo baıına on kuru~ tez · 
yit etmek üzere bazı mad 
delerden alınan lıtlbllk ver 

glıl kanunu deilttlrllmlıtt. 
Maliye Bakanhiı bu kanun· 
da yapılan deiltlkltklerl izah 
eden bir umumi teblli ha. 
zarlamııtar. Umumi tebltie 
göre temmuz ayı içindeki 
satıılara dair olarak 15 
ağuıtoaa kadar ayakkahı 

imal eden ıınal mıe.....ı.r 
( Soau tlrfnol .. ,.,.. ) 
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Hatayda intihabat Bu ,. 
Gün Başhyor. 1 SEHİR HABERLERİ ' i ; 

(Baı tarafı btrinct ıayf ada) 
meutllerj tarafından temin 
o)unaca ktır . 

Milletler cemiyeti konıeyi 
komtte.I tarafından tekrar 
edil mit olan seçim nlzamna · 
meıl ruhuna riayeti eynı de · 
recede arzu etmekte bulu -
nan iki doıt devlet mümeı · 
ııllerl yukarıda lıml geçen 
komisyon tarafından baıla

nan ıeçlıu muamelatına de 
vam c'8oaaında Sancakta ilk 
ıeçim nizamname.ini yeni 
vazlyeUn icap ettlil tadılat!a 
tatbik eylemeil kararlaıtar• 
mıılardır, 

Franaanın Sancaktaki de · 
leıeıl tarafından mOıtere· 
ken neffotunan beyanna · 

mede bılhaasa ıöyle denll · 
mektedlr: 

"Muam~lata zarar veracek 
mahiyette bulunan en ufak 
kanunıtken hareket, tkl za 
mln devlet tarafından deruh· 
le edilen vaılfeyl mütkülleı · 

tlrebileceğlnden, Fransız ve 
Türk hükumetleri müme11il 
lerl, her türl6 kargaıahğı 

men ve tenkil eylemek ve 
vaziyeti ıahıi menfaatler le
hine veyahut Sancağın haki 
ki polıtlk menfaatlerine mu
aaylr fdt-olojder lehine iıtlı 
mara kalkııacak herkeıl ka 
nun huzurunda takip etmek 
için en ıtddetli tedbtrlerl al· 
makt tereddüt etmlyecek 
lerdtr . ., 

Yünlü Ve Pamuklu Ku
maşla . ın Vergisi 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
taraf andan verilecek bevan · 
namelerde, l temmuzdan 
J 5 temmuz nihayeti akıamı · 
na kadar satılan ayakkabı

larla 15 temmuzdan temmuz 
ayı ıonuna kadar satılan 

mıkdarlar ayrı ayrı göeterl
lecek ve btrlnctlertn kilosun· 
dan 150, ikincilerin kiloıun· 
dan 160 kuruı vergi alına· 
caktır. Aiuıtoı 938 tarihin· 
den attbaren bayannamelerde 
aölterilen talat miktarlarının 
kıloıuadan J 60 kuruı vergi 
alınacaktır . 

ithalat umumi tarıfeılnln 
377 numaraeına giren pa · 
muklu mensucat evvelce met· 
re murabaının ılkletl 150 
ırama kadar ve 150 ıram 
dan fazla olmak üzere ikiye 
ayrılmak ıuretlle vergiye ti. 
bl tutulmuıtu. Yeni kanun 
bir metre murabbaının sik 

lett yüz grama kadar yüz 
gramdan 150 arama kadar 
ve 150 gramdan fazla ol
mak üzere üç kısma ayrıl· 
mıı bulunmaktadır. Yüz gra · 
ma kadar olan ince clnı 

pamuklulardan eski kanun· 
da olduiu gibi, kilo baııoa 

25 kuruı tOO gramdan 150 
grama kadar olan clnılerden 
kilo batına 4 kurut vergl 
ahnacakhr. Yeni kanun hal 
kın kullandıiı ucuz kumat· 
ların vergilerini hafifletmek 
için gümrük tarifesinin yüz 
altıncı numarasının B ve C 

pozisyonlarını ayırmıı ve 
bunlara giren kumaılardan 

t•Jak çulaklntn vergilerini 
daha hafifleterek dllerlerl· 
nin verglılol aynen ipka et 
mııtır. Tarıfenln bu pozıı· 

yoolarıoa giren ve eni 140 
santimetreden aıaiı olmıyan 

kumaıların metre murabba 
ının ııkletl 600 grama kadar 
olanların metreılnln yerli 
fabrtkalarda toptan aahı fi 
ah ve hariçten ithal olunan
lar da rümrtıkten çıkarılın. 
cıya kadar yapılacak her 
türlü zaruri masraflar ve is 
tıblik verılıl de dahil ol 
mak üzere ödenecek vergile· 
rl ile hasıl olan kıym~tl 220 
kuruıa kadar olanlarının kl
loiundan 1 O kurut alınacak· 
tır. 600 Gramdan fazla ve 
kıymeti 240 kuruıa kadar 
olanların klloıuncİan ile 6 

kuruı alınacaktır . 

Yeni kanunun 220,240 ku 
ruı üzerinden teablt etUAi 

vergi vaziyetinde yeni bJr 
huııuılyet bulunmaktadır. Eı

kı kanun vergiyi ılklet yü 

2ünden eaaı tutmut ve eı 
yanın kıymetJyle vergi ara· 
ımda bir münasebet teali 

etmfıtt Yeni kanun dahil· 
dekt f abrlkalarda toptan sa
tıı fıatiyle ve hariçten ıe 

!enlerde ıümrükten çıkarıl

dıiı andakl maliyet fıatıyle 

alakalandırarak flatlara 220 
ve 240 kuruıa kadar olan· 

lann vergilerini haflflf'tmlt. 
bunlardan fazla olanların 

vergllerlnl de eskisi gibi hı· 

rakmııtır 

Yeni kanun bataniyelerln 
verglıfnl de kilo başına 55 

kuruıtan 1 O kuruıa lndlrmlı· 

tir . Kanunda yazılı toptan 
salat ftah, f abrtka kak111ndakı 
toplan nht fiatını ifade ed· 

ecektir. iptidai madde kıy· 
metıJ·le •ıçllik ve imalat 
ücreti, atölye ve makine 

amortfsme.nları, bu kanun 
mucibince alJOacak vergi de 

dahil olmak üzere her türlü 
vergi ve resimler umumi 

masraftan mamule isabet 
eden yüzdelik ve liar bu fi 

at içinde dahil bulunacaktır. 
Bir kelıme He mamulün mu 

amele verglılne matruh ol 
an setıı kıymeti bu ftatta 

ifade edilmft buluomakfatır. 

za 
Oıı ülkelerden yurdumu 

sokulacak kumaılarm 

kıymeti de aynı ıuretle, ma· 
mulün ithalat muamele ver 

glıfne matrah olan kıymet 

olacaktır. 

1 O kuruıluk vergi, kuma · 
tın metresinin toptan ıatıı 

f&ah 220 kuruıu reçer geç
mez, 5 kuruıa ve 6 kuruı· 
luk vergi de kumuıo metre· 

ılnln toplan aatıı flah 240 
kuruıu geçer geçmez 25 ku 
ruıa yükıdecefloden mallve 

memurları bılhaua bu nok · 
taya dikkat edeceklerdir D·ı 

memleketlerden ıetırilen lrn 
maıların vergisi 220 ve 240 

kuruıtan fazla tuttuğundan, 
bunlar 10 v 6 kuruı üz.e 
rinden vergiye tlbl tutula 
mıyacaklardar. 

Bir işçi, yanında çalıştığı 
adamı ıor~u. 

İvrlndlden Hüıeyin oğlu 
Alı adında biri, karıslle bir 
ilkte tütün tılerinde çahı 

mak üzere Sındırgıya glt
miı ve orada Abbas oğlu 

Hasan adında birinin yanın 
da it bulmuıtur. 

Bir müddet burada çah· 

Dursunbeyde 
Panayır 
Hazırlıkları. 

Dursunbey panayırı. her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 10 
ağustosta açılacaktır. Pana. 
yır mahalline tahsis edile · 
cek olan "Saz,. ve "Suç ık h" 

meıfre yerinde hazırlıklar 

devam etmektedir. 
Panayı~ın ıon g6nü Kızı· 

lay ve Çocuk Eılrgeme K.u. 
rumlan menfaatine pehlivan 

ıan Alı; karıaına Haaanın güreılerl de yapılacaktır . 
iyi gözle bakmadılını, onul\l& DeYlet Demlryo' lar1nca 
yakından me11ul olmağa pllnayıra tıttrak edeceklere 
baıladığını hinetmlttlr. Bu etya nakliye Ocretlertnden 
cihetten tüphede bulunan yüzde 70, bilet ücretlerinden 
Alı . evvetııı gün yine, Basanın yüzde 50 lenzllltta bulunul 
iyi olmıyan bir vazlyetlle ması kararlaıtmlmıthr. 
karıılaıınca tabancuım çek yalnız panayıra ııttrak 
mit ve atet ederek Haaanı edeceklerin mahalli ticaret 
yaralamııhr odalarından icap eden veıl· 

Yaralı, ilk teda vlıt Sın kaları almaları lazımdır . 
dırgı hükumet doktoru ta ~ 

rafından yapıldıktan •on~a Dahiliyede ya
Memleket Haıtahaneılne gon· 

dertlmtıtir. Suçlu da yaka- pı/acak nakiller 
lanmıı, vaka hakkında tah 
klkata baılanılmııtır. 

Yıldırım iki 
Kişi öldürdiJ. 

Sındırgı, ( Huıuıi ) -
Buraya dün bol yağmur düı · 
tü ve epeyce devam etti. 

Yaimur aynı zamanda el . 

var köylere de yağmııtır. 
Haber verildiğine aıöre Emen· 

dere köyü civarına yıldırım 
düımüı ve bir kadınla bir 

erkeil kömür haline getlr
mlttlr. 

MılOllerin lülün ikramiyeleri. 
Askeri ma1üllerle ıehlt ye· 

timlerine aıd ıeneltk tütün 
ikramiyelerinin verilmesine 
25 temmuz pazarteıl günü 
baılanacak ve 20 eylüle ka · 
dar devam edecektir. 

Romanya dan 
12000 Muhacir' 
Getirilecek. 

Sağlık ve Soıyal yardım 
bakanlıiından alınan mev· 
ıuk malümata göre bu yd 

Romanyadan 12 000 muha
cir getirl l«'cektir. 8ulgarlstan 

dan da bir miktar muhacir 
daha kabul edilmesi karar 
laımıttır . Bunun dııında ola· 

rak bu yıl ayrıca muhacir 
getlrllemlyecekUr. lakin ge
nel direktörlüğü getirtilecek 

muhacirlere atd proğram ve 
muameleleri ikmal etmtıtır. 
Muhacirler bu yıl btrlnctteı 
rln bitmeden evvel bebeme· 
hal yurdumuza aelmtı bulu
nacalderdır. 

Yugoılavyadan getirilecek 
iki yüz bin muhacire alt an 
laıma projeıl her iki bükü 

metçe tasdik edıldıkten son· 
ra lazım gelen icraata baı
lanılacaktır Yugoılavyadan 

gelecek ilk kaftlcnln 1939 
yıh temmuzunda yurdumu 
za gelm ~si dOıOnülmekte · 
dır. 

Ankara, 22 ( Hususi ) 
iç Bakanlık kaymakam ve 

mektupçular arasında yeni 

den bazı değlılklikler yapa· 
cakhr. Bakanlığın bu huıus 
ta hazırlamıt olduiu karar· 
name projesi yüksek taadıka 
arzedllmek üzere Baıbakaolı
ğa verllmlıtlr. 

Bursa öğretmenlerinin 
seyahatı. 

Buna öğretmenlerinden 

otuz kııılık bir kafile ıeya· 
hata çıkmıılardır Kafile, 
Trakya ve Çanakkaleden 
ıonra ıehrlmlze de uğru 
yacakhr. 

-~-

Gece Bır Kaca-, 
kcı Yakalandı. 

' fohlsar!ar takip memurla· 
rı tle jandarma tarafından 

gece Aktarma köyünde bir 
tütün kaçakçısı tutulmuıtur. 

Muaa adında olan kaçak
çıda 29 kilo kıyılmıı tütün 
yakalanmııtır. 

Merinos suni to~umlama 
mütahassısı. 

Dün ıehrimfze geldiğini 

yazdığımız M~rinoı suni to· 
humlama mütehau111 B Fah 
rl Araz, vilayet lmizln Meri · 
noı mıotakalarında 

le re baılamııtır. 
tef Ut· 

Pul ıe ~ıymetli evrak no
terler vasıtasile satllacak. 

Maliye Vekaleti pul ve 
kıymetli kağıt'arm bayiler 
ve noterler vasıtasile salta 
rılması hakkında btr talimat· 
name hazırlamııtır . Talimat· 
name alakalı dairelere rön· 
derilm ııttr. 

il~ te~risat inzi~at meclisi. 
ilk tedrisat inzibat mecliıl 

dün toplanmıı ve bazı lnzl 
bati •ıler üzerinde aörü1m61. 
kararlar ver mittir. 

Su Sporları 
Müsabakaları 

Yapılacak. 
31 Temmuz pazar günü 

Atatürk parkı havuzunda 
yüzme müsabakaları yapı · 

lacaktır. 

Bu müsabakaya girecek 
ıehrimlz kuliıplerinden su 
sporlarına hevesli gençler 
tlmdiden hergün akıam 

Üzerleri ıaat 17 den 18 ze 
kadar ekserslı:lere b~ılamıı· 
lardır . 

Yüzme m(babalıalarına 

Spor Bölge.ine ballı Marma· 
ra ve Eie kuluplerl ıu ıpor· 
!arı menıuplan da tıtırak 
edecek lerdlr. 

Vergilerin 
Taksit Ayları. 
Husuıl muhasebe tarafın 

dan tahııl edilen vergilerin 
taksit ayları teıblt edllmtı· 

Ur. Buna nazaran arazi ver· 
glsl ağuıtoı l<inunuaani, yol 
mükellefiyeti vergiıi ile bl 
na verglıl temmuz·teırlnaanl 

aylarında tahıil edilecektir. 

Parti ilyön kurulunun .top
lantısı. 

C. H. Partisi llyönkurulu 
dün Vail 6 Ethem Aykutun 
baıkanlıfmda toplanmıt ve 
Partiyi tlgtlendlren itler üze
rinde görüımelerde bulun· 
muı, kararlar vermlıllr 

Vefat 
Mebuılarımızdan B. Rah· 

mi Selçukun yeğeni; Suıı

ğırlıkta on seneye yakın ma· 
liye ve hususi muhuebede 
tahıildarlık vazlfnlnde bu 
lunan B. Sami, müptela ol
duğu haetalıktan kurtula 
mıyarak vefat etmfıtir. 

Yakınlarına bataailıiı dı 

ler ve acılannı payleı r ı ı.. 

l ISTANIUL RADYOSU l 
22 Temmuz 1938 Cuma 
Öğle neırlyatı: 
14.30: Plakla Türk muıl -

klıi. 14 50: Hıtvadiı. 15 05: 
Plakla Türk muılklıi. 15 30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
Akıam neıriyah: 

18 30: Plakla danı müı1klıi 

19 15: Konferanı: Alt Kamil 
Akyüz (Çocuk tarbJycal). 

19.55: Borsa haberleri. 20: 
Saat ayarı Grenvfç rasad · 
hanesinden naklen. Müzey 

yen Senf r ve arkadaıları 

tarafandan Türk muıi kiıi 

(Hüıeynl, Karcığar, Müstear, 

Eviç), 20.40: Uıııva raporu 
20.43: Ömer Rıza Dofrul 
tarafından Arapça söylev. 
21: Saat ayarı . Orkestra. 

21.30: Muzaffer llkar ve 
arkadaılara tarafından Türk 
muıiklıt lferahnak), 22 10: 

Müzik ve varyete: Tepebaıı 
belediye bahçesinde n"klen 

22 50: Son haberler ve ertesi 
eünUo projramı . 23 Saat 

Halkevinde 
Müsamere. 

Halkevl temıtlkolu tara
fından akıam .. Y ai Kandı· 
il" adındı. iki perdelik bir 
f acla ile .. Rejisör " adh 
bir perdelik komedi temsil 
oluomuıtur. 

Bir ıün önceki verilen 
temıflde olduğu glbl, akıam 
da kalabalık halk bulun · 
muı ve gençler çok alkıtlan 
mııır. 

(dremit Hıl~ıvi izıira 
gidiyor. 

Edremit Halkevtnden 25 
kltllık bir grup buaün lzmlre 
gideceklerdir. lzmtrde iki 
gün kalacak olan Edremit 
Halkevl Qyelerl orada birde 
temıil vereceklerdir. 

_ .............. -
Okul kitapları 
hazırlanıyor. 
Kültür Bakanlıiındao: 

Hazı gazetelerde okul ki· 
taplarınıo tedklk itlerinin 
bitmediği, baıımlarına henüz 
baılandıfı, yine kttaplarao 
vaktinde yetlıemlyecejl hak· 
I& anda bir takım nefrlyat ıö· 
rüldüğünden Kültür Bakanlı· 
iı bu huıuıta efkirı umu· 
miyeyl aydınlatmayı faydalı 
görmOttür. 

l - Yeni terimler hazır· 
lattırılarak bir tedklko tlbl 
tutulduktan sonra neırt icap 

eden kitapların tadıl ve ted· 
kik itleri aylarca evvel bl · 
tlrtlmtıttr Yalnız ilkokullar 
için müsabakaya konulmuı 
olan ve henüz komlıyonda 

bulumrn geometri kitapları· 
nın tedklkl de iki, üç güne 
kadar bitmlı olacaktır. 

2 - Önümüzdeki dert 
yılı için baaılacak lrttaplerın 
kaffeıl hakkında icap eden 
f'mlrler daha kanunusani 
ayanda devlet basımevtoe 

tebliği edilmlıtlr. Baeımevl 

aa yalarını ve depo stokları · 

nı ıözönünde bulundurmak 
suretiyle muayyen bir pli 
na göre ıecel i gOndüzlü ça· 
lııarak bumRktadır. Şimdi· 
den bir çok kitabın basıD'I 

ve c.tld •ıl bitirtlmittlr. 

3 Ôoümüzde den yı· 
lında bir kısım kıtaplarıo 

değlıtlrileceğl ve bu arada 
tarih ve okuma kıtaplarınıD 

yeniden yazılmakta olduju 
hakkı_ndakl haberler de bu 
ders yılı için yapılmakta 

olan hazırlıklarla alakadar 
değildir. 

Geçen yıl birinci ııoıflar 

da tatbikine baılanao orta• 
okul ve lise proframıoıD 

tatbik aahuı bu sene ıktoci 
11oıflara da teımtl edılece· 

ilnden bu aınıflarıo yeni 
proirama göre hazırlaomıf 

fen kitaplarından bat ka ge 
çen seneki kitaplar aynen 
okutulacaktır. Yalnız terldJ · 
lerl Türk Dil Kurumunc• 
teıbtt edılmıı o1an deulerlo 
kitapları yeni terimlerle b•· 
ıalmaktadır. 



22 TEMMUZ 1938 tORkDILJ SA 'iFAı 3 

ltalyanın Askeri Kuv
vetleri Bir Hayal midir? 

'' Akdenizde 
lngilterenin En 
Kıymetli Dostu 

(Baştarafı birinci sayfada) 
ba ne kullanacak? 

hhalita mani olan hueuı· 
lar arasında mali mütkü 
lattan baıka amiller de var· 
dır liarp zamanlarında ec · 
nebi malına olan büyük ıh 
tlyaç dolaylslle ltalyan de · 
rnlryolları pek ı11luıık bir 
nzlyete dü§ecektfr Fransız 
hududu hariç olmak üzere 
halyanm ıtmal hududlaran · 
dan geçen ancak dokuz hat
tı vardır ve bunlardan yal · 
nız ikili çift hattır . Demir 
Yollarının kıf ayetıfzlfil dola 
yfılle ltalya harp ihtiyaçla · 
rının Qçte tkfıtnden f azlaaını 
deniz tarıkıle yapmak mec· 
burlyetlndedlr . 

Fakat, fnglltereye karıı ıl· 
rtıeceil bir harpte halyı. 
Akdenlzln ıark ve garp ka
pılarının "endfılne karıı ka
patılmıı olduğunu aörecek 
tir. Acaba bu kapıları bahri 
kuvvetiyle açmak -niyetinde 
nıı bulunuyor? 

hal yanın l 937 de denize 
indirdiği iki yeni harp ge · 
inisi dünya nan en I< uvvetli 
harp aemllert ıeldiode ilan 
edtldı Halbuki hakikat bu 
iddiaları lıbat edemedi Bu 

Kemtlerln topları loılliz ıe · 
tntlerindekılerden daha ha· 
fif ve zırhlan da, daha Jük· 
ıek ıürat teminj maluadıle 

daha incedir. Zayıf bir filo 

Ju ajır çatıımalardan kur 
taracak olan vaaıflar, asıl 

lnak1adı bir deniz yo' u kuv 
Yet fıtlmall sureUyle açmak 
olan Bahrlmuhit donanma · 
•ında aranan en mühim va· 
•ıflar olamaz 

1640 a kadar halya altı 
tane eaffı harp gemiıloe ma· 

ltk elduktao baıka daha tkı 
tllneılni de tezııaha koymuı 
bulunıcak. Halbuki o zama· 

da iıe gerek Franı . gerek· 
se lng\here italyaya faıkttr. 
1940 ta büyük denizaltıların· 

dan bu üç devletin kuvvet · 
lert fÖyle olacakhr: İngiltere 
39, Fransa 47, italya 1 l . 
ltalyanın küçük destroyerler 
ıle denlzaltlarına ve,-dlii 
ehemmiyet ve tayare g5ml · 

lerjnln olmamb.sı İtalyan do 
nanmasını kendi ıularma in 
hisar ettirmek mecburiyetin· 
de bırakıyor . Hbtti. 1940 ta 
bile Baltık denizinde kendi 
müdafaaaile mefgul olacak 
olan Alman donanmasının 

ltalyaya büyük bir yardımda 
bulunamıyacafı da malum 
dur. 

Acaba ltalyan ha~a kuv· 
vetlert ne vazlyetted!r? Mı 

11rın , Kıbr111n ve Maltanın 

halya hava hücumlarına ma · 
ruz bulundui hakkında bir · 
çok ıeyler ıöylenmiıttr, fa· 
ket neo deoıe ltalyan üsleri 

nln Fransız ve İngiliz hava 
hücumlarına daha ziyade 
maruz bulundukları hakkın· 

• da hiçbir ıöz sarfedilmemiı· 
Ur. Mesela ftalyanm Türk 
sahilleri yakın ındald Leroı 
adasındaki ünü bütün ı hu 

yaçlaranı 500 mtl uzaktaki 
İtalyan topraklarından te 
mln etmek mecburiy'!llnde 
dır; halbuki bu ad Kıbrıs· 

tan ancak 400 mil meaafe 
dedir ve Kıbraı adnsında Le 
roıun tsUap edebıleceğlnden 
çok fazla tayare bulundu 
rucak pla~olar ve gemi sı · 

iındıracak ltmanlar 'ardır 

Türkiyedir.,, 
İngilizce "Sf ır,, mecmuası 

Türk lnılllz doıtluiuna dair 
yazdığı bir makalede ıöyle 
demektedir: 

Londra, - Sahllleriol Ak 
denizin yaladığı küçük mem 
leketlerden, dostluğu İnııllte 
reye Türkiye kadar kıymetli 
olanı yoktur 

lıkenderundakl ıon hadi · 
ıeler Türklyenln ıark hav 
zasında jıgal etttil mevkle 
dikkati çekmiıtır. Herkez 
aördü ki, yeni bir devlet 
doimuıtur ve dünyadaki 
rolii gittikçe ehemmiyet kes · 
betmektedlr. 

lnııltı Türk mOnaaebatı 
ıenelerce cok iyi gltmtılfr. 
Son defa Türklyeye verilen 
16 milyon lnglltz liralık 
kredi de bu dostluğun kuv· 
velini ıöıteren en yeni de
lildir . Bu kredi Türklyeye 
loglltereden mal almak için 
verllmektedir. Bunun 10 
milyon lılerllnt 11nai kall<ın · 
mıya tahılı edtl~cek, 6 
milyonu tle de Türkiye 
harp malzemesi alacaktır. 

Bu arada gemi, top, aake· 
ri teçhizat vardır. Bu kredi 
husuıl kanunla verllcntıtır ve 
ıeçen hafta parlamentoda 
müttefikan kabul edthutıttr. 

Bütün harp sonra11 lnkl 
laplardan belki yalnız TOr· 
kiverıtnkl tamam ve eaaı1 ı bir 
inkılaptır içtimai bakımdan 
Türkiye hareketli bir yerdir. 
Çünkü orada eıkl din ve 
ananeler yıkılftrak yeni bir 
devlet kurulmuıtur. 

Türkiye gayretlı çalııma
ıınının ilk meyvelerini bugün 
iyi bir ticaret muvazennl 
içinde toplamaktadır . 

rıa kadar lngıltere on yedi 
dretnota uhıp olacaeı gibi, 
dlha üç taneıl de inıa ha. 1 

lınde bulunacaktır . Yıne o 

ltalyanın hava lrnvvetlerl 

hakkında alınan kati mallı 
mat bunların zlyadealle mu · 
balağa edıldlğtoi göteriyor. 
ltalya bugün ancak 1400 bt· 
rlncl sınıf ta yare ıle 3000 
pilota maliktir Fransa fıe 

1500 birinci sınıf ta yare 
ile 4000 plota ve lngtltere· 
de 1800 birinci ıınıf taya· 
re ile 3000 plota maliktir. 

İtalyan tayareleri Fran 
sız tayarelerine nazaran da · 
ha modern tipte, fakat ln 
atllz tayarelerlne kıyaala 
daha eııkl tiptedir. Vakıa 
halyan pilotları Habetlllan 
harbinde tecrübü kazanm11 
lar lıe de bu harpte ha va 

Parlı, 21 (A.A.)- Fransız 

hariciye nazırı Jorj Bonnet 
ile lnglllz hariciye nazm Lord 
Halifalu bugün öğle üzeri 
tik mülakatlarını yapacak 
!ardır. Bu mülakat müddeti 
bir buçuk ıaat olarak teablt 
olunmuıtur tarthte Franaanıo dokuz bü 

tGk harp ıemi11 ile iki ve· 
h Gç tane de tnıa halinde 
ol,n büyilk zıhlılar1 olacak · 
'1t Btnaeoaleyh lngiltere 

lt,lyanın üç mlıll, Franıa 
da btr buçuk mlıh bir kuv· 
"etı elinde bulundurmuı ola
caktır 

b ltatyanm logıltere ile tek 
l 't•na gfrfıeceil bir harpte 
naıltere, Akdeniz f ılorn Sü
"eyıı ve anavatan faloıu 
;ıe Cebelüttarıkı k apatabi
Lttek ve bu fflolardan her
qj. 
it tı uffı harp kuvveti ba· 

1 tnından bütün ltalya ftlo 

~Utı" faik bir vaziyette bu 
IJnabılecekt ı r. Eğer Alman 
h İtalydntn / müttef ıki ola · 

Cllt oluraa Franıanın da ln· 
tllt i\ tteyı iltizam edecegi mu 

dan hiç bir mukav~mete 

• maruz kalmamııludır, Is 
panyol harbinde ise ltalyan 
hava kuvvetleri hiçbir ciddi 
mukavemetle karıılaımamıı 
lardır . Yalnı:r. araııra kar· 

ıılaıtıkları ruı ttıyyarelerl ve 
plotlara her sefer kendileri 
ne faik olduklarını lıbat et 
mtılerdlr. Bu hususta mallı 
mat sahibi olanlar da itiraf 
ederin ki, talim ve terbiye, 
tedklk ve tesir bakımından 

lngilız ve Fransız hava kuv 
vetlerl, ltalyanların katkat 
Ültündedlr. 

-- SONU VAR 

Öğleden sonra baıvekil 
L aladiyenln de lftiraklle iki 
hariciye nazırı görüımelerl 

ne devam edeceklerdir. 

Macaristan~ı itfaiye ~olruüu, 
Macarlstanın 8 milyondan 

biraz faz laca nüfuıu oldu· 
ğu halde bugün faaliyet ha
linde 100.000 ltfajyul var 
dır . Bu miktar yakında 240. 
000 ne çıkacaktır Bu ıuretle 
33 inaana bir itf •'ye neferi 
düıecektır. 

Bu havadisi veren Maca 
ristan umumi ttf aly" müfet · 
tııl demlttlr ki: 

- Harp olursa hava mü 
dafaaaı itfaiyeye tevdi edile 
cektir. Bundan böyle itfaiye 
tam askeri teıktlatta ola · 
caktır 

~······················-. 
"kkalctar ki bu taktirde 
~Gıterek lnglllz f rıuaız de 
'-lı: le it uvvetl rakip kuvvete • 
•t kat fall< olur 

-----: TÜRKDILI : 
Kayıp mühür : Pazartesinden baıka her ! 

8 
l Undan baıka, aık ıık ga 
ttet d ille er e yapılan neıriyatın 

•ine olarak, ltalyaoın de· 
tuı,h 
il 1 ftloıu dünyamn bu 
e~td 

d en en büyük kuvveU 
etıldtr ·· " - F d ili • çun u ransa e· 

·te~'hı kuvvetlerinde ltalyayı 
ÇIQektedtr. 8Qyilk hacimde 

lımail Açıkbaı adlı tatbik : gün çıkar. Slyaıal gazete •• : • • mühürümü kaybettim. Yeni : Yıllığı: 800 Kuruı : 
sini çıkatlacağımdan eakt- ı : Alta Aylıiı:.tOO • : 
sinin hükmü kalmadıiı ilan ı : Say111: 3 • : 

l I'• G 1 25 '• o unur ünü aeçmlt ıayı ar •• • Btğadıç nahiyesinin Çe : kuruıtur . : 
kırdeklt köyü a:r.asın ~ ADRES: i 

dan llüteyln ojlu BALIKESlR fÜRK.DlLl : 

Eski Bir Taya
re ile At/antik 

Gecildi. , 
Londra, 20 - Amerikalı 

tayarecı Duglas KorlKan bü 
yük bir cesaret göatererek 
ıaıılacak bir aeyahat yap 
mı ıtır 

Bu tayarecl 900 dolar 
(takriben 1110 Türk lirası) 

vererek eıkl bir tayare eatın 
almıı, ancak 175 beyatr 
kuvvetinde bir tek motörle 
mücehhez olan ve telsiz de 
bulunmıyan bu tayare ile 
A tluntlği geçmeğe teıebbüı 

etmlt ve muvaffak olmuı 

tur. 
Ceıur tayarecl bu iti baı 

lanaıçta alıli tutmuıtur . 

Çünkü bu kadar fena olan 
f ennt ıeralt dairesinde Ame 

rlka hftki'tmetlnln ıerahata 
müsaade etmlyecell muhak· 
kaktır. Bu ıeb~ple tayarecl 

Amerlkada Floyd Senetten 
hareket ettlii sırada Lonı 

Ancelosa gittiğini ıiylemlı· 

tir. Tayarecl lrlaodada Dub 

lln civarında karaya 
tir . Kendisi Parlıe 
uçmak niyetindeydi. 

inmlı· 

kadar 

Seyahat merakllsı bir 
adam. 

"Ben Frank" adında Ame · 
rlkall b ir rekotmen vardır. 

~u adam seyahat ıampfyo 

nudur. Kendisine Amerika-

nın Marko Po!orn derler . 
Dünyada hiçbir memle 

ket yoktur ki bu seyyah 10, 
12 kere ujramamıı olaun 
45 Senedenberl memleket 
memleket biitün dünyayı do 
laıır, hayatının tamam 5 se· 
nesi vapurlarda geçmlıtır. 

Parlse ıık 11k uğrar ve ken 

diıtnf otel hademelerlnde 
takıl ıöferlertnden tanımı · 

yan azdır. Bu adam seya 
hatlarında dünyanın pek çok 
ıöhretltlerlle karııleımııtır. 

Düok d'İyorka A vuaturalya 
ormanlarında Gal prenıine 

Mozamlkte tesadüf etmiıtir. 

"Ben Frank" Parlste hep 
Monparnuda küçük kah 

veler in teraslarında oturur, 
pipoıunu içer "Ben frank" 
Parlı için demlıtir kt: 

"Benlnı lç'n Paris dünya· 
nın en tehlikeli yeridir . 
Çünkü Perile geldikten ıon 
ra gitmek istemiyorum " 

Sevgiliye nasıl ~use 
gönderilir. 

Ştmdı Almanyada tu·neye 
çıkmıt olan bir lngtllz dan
ıözü, lnatlterede SlouKhde 
bir öpüı zinciri 11t.lgınını or 
taya atmııtır. 

Danıöz lngtltereden tur 
neye çıkarken, bir fabrika 
müdürü olan sevgllııı, itinin 
çokluiu yüzünden kend ı sfni 

tetyle gelmemtı, yerjne bir 
arkadaııoı gön dermit. 

Balıkesir Askerlik 
Şubesi Başkanlığından: 

1 - Malul gaziler ile ıehlt yetimlerine tütGn ikrami
ye paruı dajıhlacaktır. 

2 - Mahalle ve nahiyelerdekl malul ve yetimlerin 
hangi tarihte aıkerlik ıubeıtne gelecekleri aıağıda yazılı· 
dır. 

3 - Maluller ile yetimler, ıubeye gelirken reımi se· 
net ile maaı cüzdanı ve nüfuı hüviyet cüzdanını ve lkt 
fotoğraflarını ber.ıı ber getireceklerdir. 

25 Temmuz 938 Mahallat: 
26 » )) Merkez köyleri 
28 )) •> Çaiıt nahiyesi 

1 Ağuıtoı >> Küpeler nahiyesi 
4 )) 

1 )) 

11 )) 

14 )) 

17 )) 

21 }) 

24 )) 

25 )) 

28 )) 

31 ) 

3 Eylu\ 
7 )) 

10 )) 

13 )) 

17 )) 

19 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Konakpınar nahiyesi 
Şamlı nahiyesi 
Şamlı nahiyesi 
Korucu nahiyeal 
Korucu na hl yeıl 
Savaotepe nahtyeal 
Savaıtepe nnhlyeıi 
Durak nahiyesi 
Kepıüt nahtyeıl 

Kepıüt nahtyeıt 
Bığadıç nahlyeal 
Btjadıç nahlyeıi 
Yağcılar nahlyeıl 

J vrlndl nahlyeıl 
İvrindi oahlyeıt 
Oımanköv oahlveıl. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanlarının ıenelık 180 ton 
arpuının eıdirllmesl ııt elnıltme e konulmuıtur. 

lhaleıl 25 7 938 pazarteı. günü saat 15 de Kor Satın 
Alma komisyonu binasında yapılacaktır Muvakkat temt
oatı 47 ltra 25 kuruıtur Taliplerin muayyen aün ve aa· 
atte komisyona müracaatları 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Muhammen Bedeli MuvakkatT. 
Ltra Numaraaı M!!!Ykil 

Uınurbey M. 

Cinai 

400 71 1 
400 2 
400 3 
4CO 4 
400 5 
500 6 
500 7 
500 8 
400 bl 

500 

ısoo 

200 

73 

74 

" .. 
" .. 
.. 
,, 
,, 

Eıkl Hükumet 
caddesinde Ana 

fartalar 
Kasap Muıa 

aduıoda 

Mağaza 

,, 
.. 
,, 
,, 
.. 
,, 

Dükkan 

,, 

Abacılar içinde ,, 
Atatürk parkı Bahçe 

yanında (Sebze bahçeıl) 

L. K. 

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

37 50 

112 50 
15 00 

- ldarel huıuıılye akaratından temliken ıatılıia çıka 
rılan yukarıda mevkii, numara11, muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat mlktarlaı ı yazılı olan akar 15 gün mü. 
ddetle açık artırmaya çılıarılmııtar . 

2 ·- İhale bedeli peılnen tediye edilecektir. 
3 - ihaleleri 8 ağuıtos 938 gününe rutlıyan pazar 

teıl günü hl\kumet konağında müteıekldl Daimi Encümen 
huzurunda yapılecağından lıteklller ıhale günü muayyen 
vaktinde muvakkat teminatlarını malundığına yatırdığına 
dair .makbuz v~ya ıayanı kabu banka mektublle birlikte 
Daimi Encümene müracaat ederler. 

-4 - fsteklllerln ıartnamelerlnl görmek ve daha evvel 
malümat almak üzere Daimi Encümen kalemine müra 
caatlara fliia olunur. 

. 4 .1.239 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor. merkez birliklerinin aenehk ihtiyacı olan 1 1 ton 
ıoğana talip çıkmamasından dolayı pazarlığı 9.7·938 den 
9 8 938 tarihine kadar bir ay zarfında yapılacaktır. 

Muvakkat teminata 50 liradır. Taliplerin bu müddet 
zarfanda komisyona mftracaatları . 

Tren Vıktorya tıtuyonun
dan ayrılırken genç da~ıöz 
kollarını ıevgılııtnfn mümea· I 
ılllnln boynuna dolamıı, ve 
onu dudaklarından öperek, 
"bu buıeyi ıevgtllme götür" 
demlı. 

yüklenen deltkan!ı, kaç re 
celer uykuıuz kalmıı, "ne 
yapaam da bu öpücüiü aa 
htblne iletsem" diye düıün · 

müı. Nthay~t aklına dihlya 
bir fikir gelmiş: 
Koımuı nl1anl11ıoın küçük 

kardeılnl bulmuı. 6pmOı. 

onu, nl1anl111 öpmüı, nlıan · 
lı11 müdürün küçük kız kar· 
deıinl öpmOı, m6dürün k6· 
ç6k kız kardeıt de kendtılaf 
müdüre öptürmüı- Ve bu 
ıuretle şimdi SlouKhde zfn · 
clrleme cJpOı salıını baı ıaa
term•ı· Mlıtm bir ••zlfeyl tartına 



SAYFA : 4 TORKDILI 22 TEMMUZ 1931 

Balıkesir Doğum - Çocuk Ba- ~~~~~~~~~~~~ı. !'1Jdl.~~'Mt/1t-§t.~~~~,,~-~~ı'1'1.t?/1J::~, :\ 

kımevi Ve Köy Ebe Mektebi 1 EM 1 L M A R o T ı ı Rençberl re Müjde 1 
Müdürlüğünden: 1 1 J K 1 tJ, 

Layık hadde teklif vaki olmadığından münakasa müd· 1 ~ ~ 8Çlrl maz I' JrSat 
deta 10 gün uzatılan aısğıda ctnı ve mtkd ı\ rı yazılı e za ~ ';111 ~ 
kın ihaleleri 30-7 938 cum11 rt t'! ıl günü yapılacaiından la ~ ~ 

~~ ~ tek lıl er ln o gün saat 11 el" Doğunı t: v nde"ı könıis)ona lcR -
nurı i b~ l gel erl tcı ma m olar ll k ge m<'ln ı ı • an olur ur 

Muvakkat Köy Ebe ~ ~ · 
Teminat Bedeli Ftah Üoiumevl Mektebi il! ıl ı 
Lira Kr. Lira Kr. Kuruı Ktlo Gr. Kilo Gr. Cinsi ~ 

104 25 1390 00 IO 5500 oo 84üo- Ekmek &.. \ 
202 50 27U0 00 45 3000 OJ 3000 Et 
26 25 350 00 ıo 3500 00 O Süt-yoğurt ~ ,,_~ il 
13 16 175 50 27 350 00 300 Şeker ~ .--
36 30 484 00 1 O 2500 00 2340 Taze ıebze dl! 1 

~ Zürra! Kullanılmıı ve bllihere tamir edılmtı lJ 
Balıkesir belediye ~ eakı Trlyörlerdl'n 1&kmınız. ~ 

~ Menfaatiniz mücedded, 938 ıene1I malı, fabrika-. '1' 
Riyasetinden: ~ nm orijinal ( uıl ) ambalajlı TriJörlerinl kullanmak- ~ 

itfaiye için itfaiye tipi ve a.ıari {25) beygir kuvvetin 

1
ı tır. 

de bir motopomp alınacajından J 5 giın müddetle açık 2 J 4 
ekııltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli (2000) liradır. Dünyanın en meşhur parça I Bis 1 1 

Fenni ve eluıltme ıartnamelerl Belediyede mevcuttur. ~ EMİL /v1flROT hakiki ve 938 senesi ~ ~ (EMiL MAROT) MARKALI 1 
. Ekıtltmeye tıttrak edecelClerln yOzde 7,5 kanuni dl- it. mamulatı Triyörlerini(Ekin Kalburlannı) § il. BUGDA y ~ALKALARI 

pozlte vermelerı, alınacak Motopomp 1ürklyede aıgari tercih edinız. ~ I" y 
beı yıldanberl tanmmıı ve teknik tecrübeler netlceılnde Bunlar bütün Trlyörlerden, hatta eıkl Emıle Ma· « SAYIN MÜŞTERİLERiMiZE; 
itfaiyeye elveritll olduğuna dair fenni rapor ibraz edilmesi H 1 rot Trlyörlerlnden uıtündür. lç~lr yabancı madde 

1 
Yukarıda reamınl eördüaünQz dünyanın en meı 

mecburidir. -
8 

kaçırmaz, aayet kullanıı • ı ve ıaalamdır. hur ve maruf Rençberler Ye Değirmencllerlmlz tara-
lbaleıl 29 7-93 tarihinde cuma günü ıaat 16 da Ba· lıke1tr Belediye Encümeninde yapılacaktır . Toptan ve perakente satış yeri: "IJ fından tecrübe edılmıı ve tanınmıı . Türk,Jede bii)iik 

Taliplerin ve .. fazla malümat almak tatlyenlerln Bele- « li. N. KAZANCI YAN » ~ 1 rajbet Ye taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 
dtyeye m6racaat etmeleri ılan olunur. 1 ~ marka Buiday Kalbur Makinelerini her ıene olcıutu 11 

• - 1 - 221 Ziraat makintltri evi 74-89 Tü11tl caddtsl Galata. ~ gabi, bu mevıımde de ıatmaktayız. Re11mde gördQğü· ~ 
İ S T A N B U L 1 ft. nüz tek parçalı makinenin tkı parçahları da mevcut !.f 

~~"~,C~,C,C"~"~~,C "~,C~,C~""""",C ı ı il. olup ( 4, 5, 6) numaralıları da yani her bo7u vardır. '1
1 ~ ·~ ı Kuruluı tarihi: 1889 ~ ~ •"111 T 

1 
f 

41888 
il liu makineler büyük haıılath olup aıaiıda aörecejl. 

~· Soma Maden Kömürü ~ 1 e e onA: NÇ 1 T NBUL '1' 1 DlZ veçhile plyaıada mevcut makanelerln en fazla 1 
-,,, 'iL Telıraf adrul : KAZ HAN 5 A ~ l d b · ) ~ r _ • • • •• ma çıkaranı ır. u makıneler mahıuıt1 ( 9 luıma 

~ fugla, kıre~Ht~.kıreç V~ hanıanı ocakları~ »~~~~~~~~~~~~~ ~ ayırır . Şöyle kı: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Delıce,ı 7.f 
~ için (SO~lA KOMUR ~JADENLEHi; nin fev- ~ dl! bire, Bakla ve Ot tohumlarını bare, Ot, Saman ve Taı '8 
~ k l•" d , ) ' K ·· ·· , ·ı · . · . 1\ •••••••••• • ............... ~ parçalarını bare, kı ceman ( 9 ) k11ma ayırmıı olur. 'JJ 
~ a a e u~uz aususı oruuı nevı erını sıparış 1\ • •• S. ~ Fıauarda bu mevaım açın fevkaıade tenzıtat yapılnııı ~ 
~ ediniz. Sipariş ve tafsih\t için Balıkesirde A • "25 NI u ·' J) E ! . • i tır lataobuldakı hatlardan yüzde 20, 25 ekıtk flata 1 
~• (A\1Nf. S t r.LIK(,J ) ·· t f l ~ ! • 1atmaktayız . bu kaçmlmaz bar fauathr . Her halde 1 .,, 1~u .J va nnıracaa men aa ııuz .,. ~ 
~ . . . " .. ~ , . . 1\ • ST OTOBu·· SLERJ• • bu ele aeçmez fınattao ııtafade etmeyi Rençberlerl 
~ ık.tızasıdu·, bır tecrube kafıdır. 157 j\ 51 PO A Sil ~ mtze, ~öyıülerımıze ve Bujday ııterile meıaul olan· ıf 
~ , A • • it.. lara almalarını Ye makınelerimtzi bir defa da maaa '1 
)\)\j\j\j\~;\)\)\)\)\~)\~)\)\)\)\l\>'~;\)\)\;\f\ • u o Ellı N DEN • ı zamızda gôrmelerıni tavııye ederiz. « ,.... • .. ~···· ·····--== u L T ! 1 MAKiNELERiN YAP11GI iş MlKTARI: i 
i H 1 s A R 1 L 1 c A s 1 !I K A L K A R e ~ Saatte yaptı~ı iş nıik~~:2~, 5~, 6~0 1 
• nirıADI" ı1 ı·s 'R ILC \ ı E K tı· • • .-r. ~ kııo mahsul calkar. ~ 
• '' \' 1 ~-ı -'ı n UVVe 1 Her ıabah otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır- ,.ı; lf. • ~ 

• Kükürtlü j,lhcadır· ~ ! ma ve Edremlde otobüt poıtaları kalkar ve akıam ! ~ flhmet 11 /b h. C / K d 1 ;1 
• ~,.. ları gelir . ~ il ve ra ı'!1 , .uma~ ar eşıt!r ~ 

Romatizma uesafr hastalıklara en birinci dtua- l I Poıtalar kar11lıklıdar ' I Halıktıfr. Çluıcı ~er Çarşısı ~\:; : 12 il 
d1r. Müşterilerimden gördliğüm teveccıible ilıcamız it il lzmtr avlzoları için Balıke1lre ujrıyacak ıayın mi ~ Demireller ~arşısı No: 6,1 ~ 
bu defa daha muntazam bir hale geılrilmlş vı 1f il tafırlerlmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. li lİ 
gt Lecek hastaların /ıer tarlıi istlralıalları temin StE it Eıkt DJyunuumumlye otel& namtle marut oteli bu I! ~~~~~~ .. ~ ~~~ 1 edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollan çok gli - •• kere ·'Ulus Oteli,, iım,le açtım . Yeoı mefruıat, muıam • •'l. ·~:l:l:l:l:l f:l:l l. l. 'l:l l. 'f:l l. 'l:l l. f:l 'f.• 

it zel ve düzgün yapılmıştır. • • ba ve mükemmel konforu haiz, temtzlıil tuavvurun • V, " 
• Si fevkinde ve flatlara çok ehvendir. lıttrahatlan lemin il 2' .. . . . . pil 

il Banyo, haınan1 dahil olduğu halde bir 11 edılen müıteruerim, 101 yorgunluğunu oteı ımızde 1 ~ Turkıye Cumhurıyetı Zıraat Bankası ~ 
odanın oeceli"i yiiz kur Şl • • ı blhakkm dinlendirecektir. - it .,;. " 

::':> c . U UI. * Ulus Otelı Mudürü ~ .,;_ K 'f / 100/JOO (J'/'lO T" k l · " 
MÜSTECiRi : ; • Etkı Telgraf Müdürü ; ~ apı a : ' v I ur JrtJSI ~ 

iE Necip • Fehmı Aılao il ~ Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans ~ 
lıll•!i!I!••• · illfli•B it • itil il JllUliilSl!I !ili• ~ lliistt• Sii:lt '' ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
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=~ R 
1
. u z K u R J~ :ı mı,.~~:."" tasarruf ve kumbara hesaplarında ik,.. ~ 

==E K !:.-=:. ~ ~ ~ r =- 'l. f /uamlyt: Miktar/: ikramiyenin lıılan: ~ 
~= g ;; ~ ADEDİ LlRA LiRA ~ 

fi~ K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ~ : ı 1~ıg '~~~ ~ 
~~ ~ ~ . l 250 250 ~ 
~J ANAFARTALAR CADDESİNDEKİ i~ = ıo ıoo ıooo ~ 

E§.~ K A D R 1 U Z K U R ~E:E ~ 
25 50 1250 

~ ::=::.: :.. ~ *' 30 40 1 200 ,,. 
~~ - ' ' ~ 40 20 800 ,~ 
=~ K ı r t a s i y e M a g"' a z a s ı ~ ~ ıos Guoo ~ =.# . .. A • • .. • • • r Jl.t Bu ikramiyeler Jıer üç ayda bir olmak üzere se· ~ 
-~ Eskı Hukumef caddesının açJ/ması uzenne bu defa Paşacamı caddesınde Ba/Jk- ~= ~ nede dört dtfa bu miktar uzerinden kura ile dağıiı · ~ w hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~§ ~ Iacaklır. /Ik kı·ştde 1 E~Iıll 938 dedir. ~ 

-~~ !fradığınız her çeşit kırtasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekılde (Kadri Uz- ~ _ # l-"il-l-l-"i"i"il-"il-l-l-"i"i"il-"iJi.Ji.l-l-l-°iJ 
~ . kur Kırtasiyesi Mağazası) nd ô bulabilirsiniz. ~ . Sahibi ve Baımuharrlri : Balıkulr Mebuıu H. KARAN 
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