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ahibi: 8Blıkesir m ıya 
Mebusu, Hayrettin Karan 
, . _.l\lee:nyat Müdürü umum,,,,. . 

fuat Bıfal 
::....1 Gilnlerladen 8aeka 

pasar-~ 

Yıllı~ı : 800 
Altı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kur11,ıu1 
Adres: Türkdlll 

Balıkesir 

Her GQn Çıkar. 

GttNDELİK: S:lT .ASAL GAZETE 
ON DÖRD0NC0 YIL SA Ylı 4270 

Polonya umumi 
seferberlik ilan etti. 

Zafer Bayramı şehrimizde 
büyük tezahüratla kutlandı. 

~-- d . . ••••ıkın sürekli alkışları arasın a 
Kahraman askerlerımız ha bir geçit resmi yaptı· 

Ingiliz donanması da seferber edildi, kara 
ve hava ihtiyatları ilk davete icabet · 

etmek emrini aldılar. 

göğüsleri kabartan mı.ı~!~!~!!! ki l 
O h baştan ba_şa hayra _ar a gün şe ir p 

d t ıd H ık gunduz ve geceyı 
ona ı ı. a . d. 

neşe içinde geçır ı. Uerlla, J] (A.A.) in 1 
allterenln mukabil cevabı 

din 1 00ce yum Aimaısyaya 

te•dl edllmııur. 
Varıova, 31 ( A A ) -

Polonya düa ajledeo ıoora 
uınuml ıeferber'tk Hin et 
•ittir. 

Londra, 3 l ( A A ) -
l•gılfz doneoma11 bu gün 
ıefer bor edllm ıtır. 

l> ğer taraftan kara Ye 

hava tbUyatlerı da ılk davete 
icabet etmelc emrini almıı 
lıudar . 

~EGİŞEN 
SİYASET 
Macaristan red 

ettiği Romanya
nın ademi teca· 
vüz paktına karşı 
üç gün sonra mu-
kabil tekliflerde 

bulundu. 
86kref, 31 (A.A.) - Üç 

Parlı, 31 (A.A.) - Fra11 · ıün ev•el hır ademi teca-

11:& kablnHI ltu ıln nat 18 •ib; mtıalrı paktı fçln Ro. 
da relılcumhurun riyuetlnde 
fe•kalide lçttmaa davet 
edtlmııttr 

manyanın yaptliı teklif ı re ti 
eden Macar hllu'.imdt 
dan kendlıt llomaayaya mü-

Par!ıten çocukları• çıka· 
rılma1ıaa de•am edilmekte· racaatla aynı teklifte bulun 

dır. 16 000 Çocuk çıka- muıtur. 
ralmııtır. Budapeıte, 31 (A.A) -

Berlıa 1 31 (A.A..) _ Mu- Macarlıtaala Almanya ara· 

lcabıl olan trenl2rıa bulua- / •ıada ıtmeadlfer müaakall 

aaamaaı dolay.ılyl-. Alma•· ta lleıtlmtıtır. 

Mussolini eski 
Kralına tahtını iade 

1 yaya rıden ltaı,.a trealert 
1 lliv edtl•tıttr. 

Varıo•a, 31 (!.A) - Bu 
ıabab Polonya Daaziı hu 
tıludunda tOfek ateıl teali 
ed.lmitılr Zaytat ) ok 

30 Aiuatoa Zlfer Bayramı· 
nıa 17 •el yıld6n6ml ıs:h
rlmizde b0y6k meraılmle 

kutlulaadı. 

tur. O ıün erkenden bütün 
Alma• laJarelerl Po1oo reıml, huıuıi müf'lıueler, 

ya hududu üz.erinde Q)Ubte e•ler ve clftkkaulu bayrak 

lıf c:lhett• teca~6ade bu1un· larla don:ıtılmııtı 
muıtur. Geçlt re1mlnt1? tUrak ede 

Partı;, 31 (AA.) -- Fran cek olan l>üvük rütbeli ıu 
ıada bu 1ıllnden Hl baylar, aıkeıl ve mü lci 
barea tlmeadlf cırl eı e ••ZIJ•t memurlarla b olerce halk 
edllml1t1r. Cambuıtyet alanında yerle· 

Sofya, 31 {A. .A) - Bul rlal almıılardı. 
ıulıtanda umumi toplantıları Saat 9 da V alımız Ordu 
ya11k tdılmit Te ylr• evine ılderek Korkomutan 
mi g&n lçla iki 11nıf lhtıyat• ••kilini ziyaretle bayram
lar ılllh altına davet edtl- larını tebrik ettiler. 
mlıtlr Saat 9.30 da Korkomu 

Varıo•a, 31 (Radye) - tan •ekili Saffet Poza•b 
Poleayada 17 Y•t'•dan 60 Y•t• · Janlaraada Vali Recai Güre· 
aa kadar erkek•• kadınlarıa il, Belediye Relıl Naci koda
tle•let hizmetinde ~ahımaaı naz ve mebuılarımız olduju 

191• emir nrllmtı •• bilumum halde merasim mahallıne 

(Sonu tklacl ıahlfede) ıelerek aakerl kıtaah, pollt •• 

Habeş 

ediyor. 

jaadarmayı mekt•plllerl, ıper · 
lcuarı •• halkın ayrı ayrı 
bayramlarını tebrik ettiler. 

Bundan ıoora piyade 

---------------------··········---------------------

alayından bir telmen 30 
Afuıtoıua bl16klliilaü ve 
lıtıklll harbindeki Tirli or-

an askerlerimiz geçit resminde 
Kahram alaklaraaı . nunda ıakladıfl 1t1,ok ıla

duı•••• lıabr••• t•ha1lle feri• en blyGildGr. Tır•I• 
dlımaa orduıo•::~aodaelık tarihte• e••ellrt •••aalar
ıona eren Bat 1 1 an~ dan lterl lteal•Htltfl, •••rl•• 

la rebll 11 
meyda• •O 

1 alkıılaadı. tltredfil tıtlklll, ka•ret •• 
lattı . Ve 11k 91k Korko· ku•vetlata deıt •• tllt••• 

B mlt .. k•P • blt6a tllaya hua•r••tl• I• un• ktrıuJe 
mutan yeklll bat edlldlil ıüa, lla ııa•ır. 

bulaDanlarıa Blylk laarptea h•I• J•· 
ıe•erek h•"'ı 1 .ı.Ltan ıon· kot u .... ıu• ~ıkaa, ı•l&hlan ell••• 
bayramı•• Tirk ku•aada· ahaaa Tlrlr uluıuaa " 
ra tam btrır ıurett• elılul· onun r•rduaa .tlı•aalar 
aana yarat ttl= tekrar ıaltlarmal• •• J•I 1 d••··· •e ıöJ • .,.,.aıar, baJlar! mlttefllder ll•lmafa baıla· 

Sayı• r mıılardı. Mllletlmlsl• ld 
L datl•f 

Aaker ar•• ılata k•Y· olaa lirli ortluı• la• dlı-
30 Al•-'., tar maaı karııladı; onu, ln&•I•· 

Habeş çetelerile başa çı kamıyacaklarını 
anlıyan Italyanlar Haile Selllsiyeden mem

leketinin başına dönmesini rica ettiler. 

-==-====---=----==-=-=--======-=---~ de ve Sakanada mall6p 

Sa ~ık Habeş Kralı 
Halle Seldılye 

lıtanbul, 31 - Loadra ıa 
••telerıaıe •ercltklerf haber· 
lere aasaran Ma ... tıaı. Load· 
t-d• tkameı et••kl• ola• 
.. lıı HAb•t ICf'alı Halle Se -
l&ıtyeye bir mutablaa• 16n 
d•rerek H~beıhtana d6nme 
•••t, orada ıulb •e ı6l11lna 
teaıı etmeıtnl teklif eyle•tı· 
tı,, Buna mukabil keaaltıl 
t,a.ttaa tekrar tılrarılacaktar · 

İt•ba•laraa .. 1sı Krala mi 
''caat eyle••lerl Habetlıta• 
.t,lıst ıınlilrllltaa artmHıada• 
"-tı ıelmektedlr. Soa ıa· 
:ıo-1111a•tla ltalr•• kıtalar• 

bulunduklara mahaHenlea · ' 
ayrılmamaktadırlar Habeı 

çeteleri onlara k.,11 aman11z 1 

bir harp açmıı bulun•akta
dırlar Bu yüzden ltalyan za
ytoh mühim bir Jeküaa ba · , 

1 ili e\m.ıktadır. I 
Mu11ollntnın HabeıKralına 

mOracaatı ılk olarak vu · 
kubulmarnaktadır . Bundan 1 
bir m6ddet e••el de iki ke 
re •akl olmuıtur. Fak1ı1t H

b1k Kral her tkt müracaah j 
redeyierolıtlr. 1 

Anc.k bu defa lf dei•ı

mlıttr. 

Ecnebi ••mleketlerde ho · 
ıuna oturmaktan bıkan Kral 
artak ••tanına avdet e1le
meii dOılumel• batlamiı 
tar. 

llalyaalar da kanaat a•· 
tlrmtılercltl' Ilı Kral ••r• ol· 
.............. o ...... p
tecılerle t.aıa çıkacak kl•M 
yoklar. 

Manollaı Habeı Kralıaa 
ı• ıartlara tekhf •1lemııt1r: 

J - ltalJa Haheılıtaada 
klçlk lllr tııal ortluı• l.u· 

lund•raeaktır. 
2 ltalJ• Habeıtıtanın 

••aabUnt dlledtil veçhıle 
tıttmal edecektir . 

J - Habeı Krala ve1a 

otl• H•Mt talataH çakacak-

Satık Habeı Kralının 
oflu (•oldakl) 

lartlır. Vazlfelert tam lıtlk-

ille ıahıp hfr •••I u111uml 
•allllktlr. lımt: Kralhllhr. 

Kralın Habeıtıtana avdeti 
htr ıla 111eHl•t olarak te· 

lilılrt •cltl•ektedlr Habeılı· 
tantla ltu haber thndlde• 

çek •lıaU bir teılr Jarat ........ 

.. 
Umumi sefer· 
berlik şayiaları 
Yalnız bazı ta ..... -.~----, 
lim tecrübele. 
ri için asker 
toplanacak. 

l.taDbul, 31 -· Mem· 

leketlmlsde umumi ufer· 
lterlik tçtn haaırlaklara bat 

. laadıt• haklnnda bir ta· 
kım t•Jlalar çıkmıt lıe ele 
buolaraa aılı J•ktur. Ha
k4metlmls, blJI• bir ted 
ltlre llaum ....... Hld· 
.ıt... Yal_., talJ• ,...,._ 
.......~ ........ .a ...... 
.... •ıatalsaııada a1ker 
loplaaacaktar. Bu da, aı
kerllk •ılerl talımat••······· ... acı Nad.leılne 
alrecllr. 

Vekiller Heyeti kararile bazı madde
lerin ihracı men edildi. 

Aakara, 31 (A A) ltbalit umumi tartfeılnln 695 
aumaH11Dda Y••ıh ola• maddeler•• ıerek ıGmrlk· 
leamlı, ı•r•lr ılmrlkleamemlt olıun TlrkCyeden ıla 
ra~, tranılt •• laarJce çıkarıl••" HeJetl Vektle kara 
rlle m•• e4dmıttır. 

etti. Kuıımızda duramıyan 
ita düt•aa evvelden laa•ll'
ladılı me•ztlere '9.,. 
lraaatlı•• .. _....... ·
tlı•ı ı•~•l•ez ve aııl••• 
zan edıtea ıarp Claflara da
yadı. cepheılnl de kat kat, 
tahkim edip her tirli ••· 
atalarla lrapattı. 

O ı6nla a1kerlıkce en 
m•ktedlr ıeneraller .. ID aap· 
tı ve yarılm111 l•kln11s 
zao ettikleri b• dltm•a 
cepheılat kabrama• ortlu 
mus taarruswnun ilk ıl•I 
olan 26 Afuıtoıta ~lkerttl, 
ikinci 16nt\ yardı . Beı ... 
içerisinde parçaladı ve d6ı· 
manı lıaer tarafta• ıararak 
ateıten bir ~emlMr ,...., ... 
aLp t•lla .......... _, .. _ 
,. ......... leli.... ••flea 
4ı"' ••'-• T ... I• tarthl hak-
ları•• •eti• ctlaaaa taaıt· 
tırdı •• Irat.al ettir.ti. Kay. 
Yetta ılya1etl ltoadwpau 
•• deilttlrdlflal bir kere 
daha lıltat etti Ba tarihi 
ıl•O ,.,..,, ve Jaratmıı 

olanların Tlrk ulaıaaa lt1ra~ • 
tıklan ita blylk eaerln ise· 
rladea htnlerce ıene l•ÇM 
her 111 dln1•6ade her Tir· 
lcla 11116 dal•a r•al Itır 
he,ecanla kaltaraealı Ye hıp 
ıururla ytlr .. lecelcttr. EM 
rıle 6•1amelr •ıllethaızıa 
hakkıdır. Haklua L 

d d ~ •UYYete 
aJaD ıfıaı aa •••t•a•als 

llaamdır Ztra bitin dl ....... ., .. 



SAYFA ı 2 

30 Ağustos Za· 
f ~~ er :~ayramı. 

Büyük gün Ankarada ve bütün 
yurdda heyecanla kutlandı. 

Ankara, 31 (AA.)- Otuz 
Afuıtoı Zater Bayramının 

on yedinci yıl dônflmü 
botla memlekette bG

rfne lttlrak eylemlı1er ve 
mOteaktben Aokarada fpod. 
romda y palan geçit reaml· 

ne lttlrak etmtılerdlr. 
yGk zaferi yaratan Ebedi Şef 1-----·-------:-
Atatürke, Milli Şefimize ve R.A.:OYO 
kahraman orduya karıı en ANIARA RADYOSU 
içten 1ayg1 •e beyecıın lçlod~ 
meraıımte kutlanmııtar . Dalga Uzunluğu: 

K6ylere •arıncıya kadar 1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7•m. 1S195Kcs. 20 K•v. 

batan ıeblrler, kaaabalar T.A.P.3l,70m. 9'l65Kcs. 20 Kn. 
bayraklarla donatılmıf, ıar · 1 _ 9 . 939 Cuma 
nlzoa lutaları ıeçlt re•laıler ı 2.30 Proğulm, 12.35 
yapmıılardır. TOrk mQzlil . Pi 13.00 

Ankarada yapılan ıeçlt Memleket ıaat ayarı, ejanı 
reımlnde Mııır aıkert he•e- l b b l ı 13 ' ve meteoro ojl a er er • . 
ti de hazır bulunmuıtur. ı 5 14 OO M6slk (Karıtık 

Sabalaleyln Genelkurmay projram _ Pl.) 
flaıkaaı Mareıal Fevzi Çak l9.00 Proiram 19.05 Mn. 
mak aıkerl ve mOlkl erkioın zlk (Danı nıüztll - Pi ) 
tebrlkatanı kabul etmlttlr. l9.30 Tlrk müziği (Fa11l 

Aakara, 31 (A.A.)- Zafer heyett-Htcaz faıh.) 
Bayramı mlaaıebettle Ge · Okuyan: Tahıln Karakuı, 
nelkurmay Baıkanı Mareıal Çalanlar: Haklın Derman, 
Fe••I Çakmak 11 Eıref Kadri, Hatan COr, 
le lzerl Retılcumbur lımet Hamdt Tokay. Bearl Üfler. 
ln6n6nQ ziyaretle ordunun ! _ Salim bey Hicaz pe1. 
tebrik •• tazimlerini arz •t ç ı h revl 2 - eım ma murun 
mtı, Mıllt Şef tetekkGr ve aebeptlr. 3 - Pek çareılzlm 
bilmukabele orduyu tebrik 4 _ Cenl hicrin artırır fer · 
eylemtılerdır. ,adımı 5 _ Yüceldikçe 1a-

Aakara, 31 (A.A) - Bat•e- celdt 6 _ Keman takıtmı _ 
kil Dr. lleflk Sa1dam Hakkı Dernıan 7 - Ftrka
clGa aııedea evvel Genel- Una aldı bütOD 8 - Atkı 
kurmay blaaaıada Mareıal tanlrl blkayet için 9 - Ba
F Hzl Çakmalı ziyaretle na her yerde ıenla 10 -
Camluarlyet Hlkumetl namı· A.tetl ıuzaaı firkat. 
aa zafer bayramını tebrik 20.15 Konuıma, 20.30 
etmlıttr. Memleket ıaat ayarı, ajaaı 

icra Vekilleri Heyeti asa· •• meteoroloji haberleri, 
ları da ayrı ayrı Mareıalı z0.50 T6rk mflzlğl: Okuyan 
zl•aretle tebrikte bulun· d f N dik M l '-, lar: Ra f e ey • e •• 
muılardır. Tok1ıöz. Çalanlar: Vecihe 

Ankara, 31 (A.A.) -Tlrk· Daryal, Eıref Kadri, Kemal 
kuıu tayarelerl ciGn aabahtan Niyazi Seyhun, 
itibaren Ankara •lllyetl lca- 1 _ Bayati peırevl 2 -
za •• aalalye merkezleri Oz· Sallhattla Pınar Bayati ıu 
erinde uçarak buralarda ya kı (.rtak yetlıtr çektlilm) 3 
pıl•akta olan Zafer ve Ta - _ ... . . - Bayati ıarlu 
yare Bayramları tezahürle· ) 4 

Polonya umu
mi · aef erberlik 

ilan edildi. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

menkul •e ıayri menkul 
mallara hakumet el koy· 
muıtur 

Londra, 31 (A..A.) - Httler 
dlln akıam lnglliz c t va hına 
mukabil cevabını vermlttlr. 

lnılllz kablneal toplanmıt 
Ye Hıtlerin ce•abını tedktk 
et mittir. 

Varıoya, 31 ( AA. ) -
Polo-oya bOl&fımetl Sİovak 
arazlıtnıo Alman orduıu tara
fından lta•hnl Slovak hO 
luimetl nezdıade f ıdddle 
proteato etmlıtır . 

Parlı , 31 ( A .A. ) - Tau 
ejan11, Avrupanm ıark mın· 
takalarında vazlye!ln vahim· 
leımeılne ve türl(i ihtimal 
hırla melhuz olma11na bl 
naen So•yet kumandanlığı · 
nın garp hududlarındakl gar 
nlzonlarını h k•!ye ettlilnt 
bildirmektedir. 

Varıova, 31 ( AA. ) 
Po!Önya hükumeti evvelce 
ittihaz etmlt olduiu ted
birlere lllveten bu günkü 
vaziyetin amir olduju aake
rl tedbırlerf tak•lyeye karar 

••rmtıtlr. 

(Kalbim yine üıgGn -
Saadettin Kaynak ıadaraban 
ıarkı (Karııda kara yonca) 
5 _ laak Varan -- Evl:ıç 

ıarkı (Son ayrıhfın matemt) 
6 - Kemal Nıyazl Seyhun 
_ Kemeçe takılml 7 - Se 
lahattln Pınar - Hicaz tar 
kı (YOzGm 1ntae de kızlar) 
8 - Oıman Nıbat - ~Öır · 
dtllhlcazklr ıarkı ~t;6z6m 
deo gitmiyor ;~ dem ha
yali) 9 -r~abaddto Pınar 

KQrdtll btcasklr ıarln 
(Kalbimi ayağım• ataam) 
iO _ •tbkım _ Kürdili hı-

cnklr tarkı (Demedim ona 
hiç ktmaln). 

21.30 Koauım• 21.45 
Neıelı plaklar R. 21.50 
Müzik (SoUıtler) 22 00 Mü. 
zlk (Rlyaeetfcumhur bando · 
ıu, Şef: lhaan Küoçer ). 

1 - Donlzett l «La Faile 
du Reglmeot» operHından 

Muı 2 - Valdteufel ne -
ıelt V alı 3 - Mendel11ohn 
"Ruy - Blnı,. Uvertür 4 -
Lulglol «Çaoleran Seal» (Nı 
nni) 5 - Saıot - Saenı 

cOejanlre» operuındaa f~n 
tezt 

23 00 Son ajan• haberleri. 
Ztraat, eıham ve tahvilat, 
kambiyo nulrnt boraaaı 

(Fıat) 2J.20 Müz'k (Cezbencl 
- Pı. ) 23. 55- 24 00 ya· 
rıakt prolram 

TOR&DllJ t EYLOL 1939 

SEHIR HABERLE 
Halkevinin bü
yük er · iz· ta· 
zim ve tebriki. 

30 Ağustoı Zafer Bayra
mı m6aaaebettle Halkevl, 

Cumhurrelıl Mtlli Şef lımet 
lnö eı üne1°Büyük Erklnıbar 
bıye Relıl Mareıal ft"vzl 
Çakmağa ve ParU Genel 

Sekreterllitne aıağıdakl te'b 
rlk Ye tazim telgraflarını 

çekmlıtlr: 

İsmet İnönü 
Reisicumhur 

ANKARA 
lıuklll •e kurtuluıumu· 

zun ve meı\lt lnktıafımı 

zın temel taıı olaD Zafer 
Bayramı münaıebetlle Hal
ke•I menıuplarının aar · 
ıılmas bailıhklarını ve 
tebriklerini ıabal aayııla. 
rıma ekllyerek arz eylerim. 

Halkevl Relıl 

Avulıat Sadık Deniz 

Fevzi ... Çakmak 
Genelkurmay 

Başkanı 
ANKARA 

VataDı kurtara&, mtlletl
mlsl lıttkllle ve bu gGnk ü 
mazhariyete ulaıtıraD in· 
kıl&bımızın anası olan Za · 
fer Bayramı mOnuebetlle 
Halke•I meaıuplarının kah 
raman ordumuza •e 
onun f aztlet kaynaiı olan 
•ti yerine ıelmez batın• 

derin tüluan ve mlDnetle
rlnl tabtl aayıılarıma ekll · 
yerek arz eylerim 

Halkevl Rebi 

Avukat Sadık Deniz 

c. H. P. Genel 
Sekreterliğine 

ANKARA 

Partlmt:&la müdaf aal Hu· 
kuk halinde iken tabak 
kuk ettlrmeJI azmettiği ve 
auvaff ak olduğu lıllklll 

ve kurtuluıumuzun temeli 
olan bu aGnü kutlarken 
Halkevl menıuplarının de· 
rto aaygılarını tekrarlarım. 

J 
Halke•I Relıl 

Avukat Sadık Deniz 

Mebuslarımız 
Balyada. 
Mebuıiarımızdao Hayret

tin Karanla, Fahri l lritojlu 
halkın dıleklerlnl ve ihtiyaç · 
larınt dinlemek •e icap eden 
noktalar üzerinde onlnrı 

tenvir etmek makaadıle ciün 
Balyaya gltmltlerdır . 

R lkevinin 
miJsameresi. 

30 Aiuıtoı Zafer Bayra-
mı mGnaaebetlle Halkevl 

temsil k<'lu tarafıodan ha 
zırlanan «Atatlrke tik kur 
bao» d\ı facia plyeıllc l.Jtr 
p rdeltk cCeıaret rekoru» 
komed•ıl o ıan halka göı
terllmııur. 

GörCllen raf bet üzerine 
aynı piyesler akıam da t~k 
rar edılmlt ve ıençler ıık 
ıık alkıılaamıılardır. 

Kam 'l Seslioğ· 6 Eylul Kur- Yüzücüler 
lu şehrimiz ·e. tu uş bayramı lstanbula 

Dr. Kdmil Stslloğlu 

Gnler yQzü ve tatlı dili 
ile haatalarına da lma mü§ftk 
ellerini uzatan, mubltfntn 
ıamlml aempatlılnl kazanan 
ve ıeçen aene Heybeli ••· 
natoryomu kulalı, burun •e 
bofaz müteha11ııhjına tayin 
edılmrı olan kıymetli dok
torumuz Kimtl Seıltojlu bir 
gün e•Yel ıeb,lmlze ıelmtı
tlr . 

K11a bir mezuntyeHe iz 
mire alderken Bahkealre uj· 

ramaiı da ihmal etmeylıl 

kendlılnl aevenlerl çok mem · 
nun etmtıttr. Kendlıl kaldıjı iki 
ıfln içinde doıtlarının ıöıter

dlil ıomhııl mlaaf lrllkten çok 
müteha11lı olmuıtur. 

Doktor Sealfoilubu gün Ay· 
•alık yolJle lzmlre ıldecektlr. . ,.,. 

ln~isarlal' Başmü~urü ~u 
güa istan~ulı gidiyor. 
Bandırmada IDfUı mukar~ 

rcr yaprak tütün depo •e 
ltleme bln&11le, Sındırgıda 
yaptırılmaıı kararlaıtırılan 
çiftçi tütQoleri emenet an· 
barı araalarının aaho alma 
ve lnıa tıleri hakkında Um
um Madnrlılkle temular yap
mak ve bu ıılerl neticelendir· 
mek lçla lnhlıarlar Baımü· 
dürl Bedri Şakir Yalter 
bu günkü ekıpreı~.e lıtaa
bula gidecektir. 

Elini ısırmış. 
Aygôren mahaltetlnden 

Ömer oğlu Seltm ile kar111 Hr.tl 
oe aynı mahalleden Müzeyye 

DID evioe ılderek döjmek 
lıtedıklerl ıırada Müzeyyeo 
HatıceDlo elini 111rmnk ıuretıle 
yaraladıiı tddıa olunmuı ve 
bunun ür.eılne her 6çü de 
yakalanarak haklarında tu· 
tulno evrakla birlikte adla~ 

yeye verılmlıtır . 

Kazanç vergisi ru~suı 
tez ere i v ~arnelari. 
K zanç vcrg ıl l nuou 

mucibince ruhsat tezkereıl 

•e k rne almıo o ' enlo.rın 
tezkere ve kamelerl mule 
ber olduğu 11nd tvtnl ter
kedeo v tekrar iıe bııtlı · 
yan CrfJI mukellefıerinhı 

yeotden kaz nç vergisi ruh 
rat h~zkerent ve karne f>l· 
me.ları lazım geld!ği Meıltyc 

Vekllettnrlen btr tnmtmle 

•llayetlere blldirllmlıtlr. 

Dön P rtide bu mün sı- gittiler· 
Türkiye ıu eporları birin. 

betle bir toplantı y1plld1. cıtıkıuıne •ıurak edecek 1 ki· 
tliık yüz0c6 ekibimiz çarıam· 

6 Eylul Kurtuluı bayramı 
her yıl olduiu ııbl bu 1ıl 
da emıalılz bir ıurette kut-

ba ıöaG tıjan Fuat 81 · 
lahn baıkanhiında lıtanbula 
ıttmlt lerdir. 

lanacakhr. 
Dün Partide Kolordudan Mlaabakalara yarın bıı· 

lanecalr •e öb6r güa ni-
Emniyetten, Halke•lndcn, 
ve Partiden ıönıılertlen 

murabhularla tetkll edtlen 
kutlulama komlteal Be 
ledlye R lıl Nftci K.odanazın 
baıkanlıAıntla toplırınrak 

6 Eyldlde yıpılt.ıCak mua 
ılm proiramının ana bat 
larını teıbıt etmfftlr. 

T uzakcı kö.11Jn .. 
de kanlı bir 

vaha. 
G6nea, (Huıual) - Tu· 

sakcı k6yündea Mehmet 
ojlu Ahmet tle a1nı köyden 
A.lt oilu lımatl bir 
kat arkadaıla birlikte ıo 

kakta oturmakta iken mak 
tul Ahmet ıuçlu lımalle hl 
ta ben bundan ıonra mezru 
at araaına hayvan ıokmanıD 
yaaak Öldujuau ıöylemJı ve 
bunuD üzerıoede katti lıma· 
ti bu yaaağıo lGzumıualuiu · 

nu ileri ıürmiı ve bu yüz · 
den aralarında bir münaka 
t•· daha ıonra da bir ·lravıa 
bıılamııtar. 

hayet ••rtlecektlr. 

~akı ile yaralama. 
Cumhuriyet maballulnden 

14 J'•ılarında Şükrn, Ay
ıören mab1ıllealnde oturaD 
15 yaılarındııkl V ahtdl e•
velkı ıOo lıtuyon caddufade 
aralarında çıkan bir çocuk 
ka •gaaında çakı ile ıol lıo· 
lundao yaralamııtar. 

Carlh yakalaDarak mah · 
kemeye •erlhnııtır. 

dalaa afzında ıüt kokan 13 
1atındakl katil lımatl blmtl 
olduğu 30 aantlm uıua· 
luiundakl bıçafını Abmedıo 
aağ omuza üzerine raplamıt 
•• bu yara da cllerlere ka
dar ıılemlıttr. Za•allı Ah· 
met kanlar içinde bir kaç 
aaat 1•1adıktan ıonra 61 
mütUir. 

Katil yakalarak adlıyey• 

tulem edtlmfı lıe de farlk 
mümeyyiz olup olm7dılı 
bakkıada bır rapor alınmak 
üzere Bandırma memleket 
bıutahanealne 16adertlmlf 
•c tahkikat derlnleıHrllmlt' 

N ıhayet ,, b6yümüı, ı Ur. 

Zafer Bayramı şehrimizde ba
yük tezahiiratla kutlandı. 

(Baıtarafı btrJncl aayfada) 
aıa anladıiı yeglne 11110 
kuvvettir. Ku.-vetlf ol!JDCa 
doıtlar Hver, dütmanlar 
korkar; kuvveti hak kabul 

etmek bu ıünQn icaplarıdır. 
Büt(io btr dlloJa huıume 

Une kı:uıı dıumut bir neıUn 
çoculdar111nıs. Hepinizin ka 
aı da Atatürküa kanının ay · 
ouiır. Onu kurtaran, koru· 
yan, yaratan düıünc•feri 

ve çeltkten lradeıl ılzlere 
mal olmuıtur. Hepimiz onun 
ıtbl dütüoüyor, onun gibi 
b iç b ir badlıeden yılgınlık 

duymuyoruz. Çünkü Türküz. 
1!.n bGytik kuvnUmlzrle 

Türil Oluıumuzdur, Evet 
mııne•i kuvvetler olmayın 
ca maddi kuvvetler hiç bir 

t6rkün m•ne•i huzurlarıod• 
hürmetle •illlr, aztz ruhl•
rıaın ıad olma1ını Taorıd•" 

tlllerlm. 
Tuibayın aletli autkund•' 

olODH meraalme batla•-'1• 

MılUkuvvetler caddeııoe 
kurul n trfbOnde yerlerı12I 
alan bOyOlderlmlzla &niiP' 
den, kahraman aakef' 
lerlmlz bir anlaa çevıklf.I ' 
le ve •ert adımlarla ıaoiı 1 

bir kııt ıeclyormuı ııb1 

munlazııı m bir ıurette bırb1 " 
rlnl takip ediyor, belk yal' 

maz orduyu candan ~lkııh' 
yordu. 

Son tılıtem ıtllblarla teÇ' 
biz edilen topçularımızı• ıe; 
çtıl, T rk milletinin g<SjıOP 
kab rlacak kadar kuvvet fi 

t Y yapamaz Dalma uzağı kudretli ldt. 11· 

l ören ve •ıabeth tedbirler Sır111lle beller, mekteP ,. 
alan bOyüklerimlzln gt.yrett ' ler ve ıporcultJr g!çlt rt 

tıl' 
mılletlmfzln maddi yardım mtneı lttlrak etmek sure 
farı ordumuzu her güo yent büyük güoü kutluladıl•r· 
ıllah ve vaınt larla t kvlye Resmi, haıuıl müeııtl•'j 
d H 1 b' lyor. er z Bl'Jklndeo Parti, Belediye, HaUıe'V 11 

dabn ku vvetllyfz. Mı iletimi ıoık aldılar. Şehir baod•;11 
zlo aevgl ve itimadını k y- Part ve Belediye öofiude ~ 
betmeme tç!o !\er fedakar · havnl r çıılerak büyük 1 fıf' 
lığa her zaman ve her yer · kutlndı. Gece atiler ta''ıı' 
de hazırız. Bizlere bu me d n munzam bir fener 'uf 

bt' 
eut günler! yeıatan aziz yı tut p cd lerek ı:nu bO''' 
ıehltlerlmlzln hitm~lonnı yerler gezildi ve teı:s "01~ 

her ferden evvel hürmetle yapıldı . Bundan bnık0 ""J{J 
yad ederim. Mtll1 Şefhntz ordu tortıf tadan Şehir oı~I 
loönfine ve onun erkBdetı bünde ıubayler ve ~1olı 
Büyül' MarE.t~lımıza ve bG- memurlr.r şe1eftne b 41-' 

tüo büyüklerımıze eooıuz b•r b !o verildi Ve ıcç d'' 
sevgi v ıayıılerımı ıunar, kitlere kad::\r eilC"P•e 
bıllaa11a Ebetlt Şeflmla Ata· . •am etti. 



IA'.fl'A a 1 

O Ağustos Za- Japonya zen
r Bayramı. gin Hollanda BERLINDE HAYATI 

TlrkOn bahtJDa kızıl bir d J .. 
lnet &lbl Jfıldar HÇaD, \UDÇ · a a arına goz 
~ımıı göfıGail iftihar ve dikmeg~ e baş
~Jikltık &zametl ile doldu· 

Hiü;;; bir nutkunda demişti ki: 

'•11ı, m•kadderah kar~olık · }adı Her kim bolşevizm ile pakt 
llta ıömllmüı btr uluaa dl
tllb •e ıaadet m6jdellye• 
llfer bu ıüa k•zaoıldı. 1 Paris - ~Iidi gazetesinden: yaparsa mahvolur! 

Bu bOylk zaferle Türk· 
ille erltllmeıl g6ç ıahlkala· 
t, Jllneldı . Craoitleıen göi
•I bfç hır zaman yıkılma
lllaıı •e yılcılmıyacek olaa 
~ll••etll azmi 1aye1fode, Tlrk 
~GnJa mtlletlerlaln hayret 
'-tzarları önüade dOımanıDı 
~ .. ıOa yendı Ye tarJbe ..;ut
ı, bir zafer kaydetti. 

Bu ıon ne yazılı. ki bu b6-
:ı1c bayramımızı k\ltlular· 

•111 AtatOrklmlz aramızda 
,alsl O, milletini •e kurmuı 
~ldufu Cumhuriyet rejimini 

Tıençln h&dıet!lu ı , Jepon
yanın ez çok teeyüt etm't 
olan makırıt ve ıayolerl 
üzerlae yeniden dikkati çek. 
mtıtır. Ö yle ııörül6yor ki, 
bu bldlıeye gelfoclye ka
dar <'Japon lmpuatorluk 
planı• nclao o kadar eı[ldtıe 
edilmiyor, o kadar çok 
mııgul olunmuyordu . 

Çın harbi, Japoa ıenııle· 
meal fçln lüzumlu bir hin
terlandın Jqail olarak te
l&kkl edtlmııu. Çünkü fa 
kir bir yeri ı11al etmek ıu· 
retlyle kazanç temin t:dll 

mez. Bö1le bır Hha müte 
madlyen para çeker. 

Tekyo zimamdarlar. eıa
HD «Aıya 11rı ırktan aa
zarlyeılnl ıOdi\yorlaı Avru 
palaların Hıodlçlnlyl ve Bü
yük Okyanoıtakl etral•Jık 
adaları terk etmeılnl lıttyc,r 

''•etli ılllh arkadaıı lı · 
'-'•t la6alne bırakarak ebe
~I UJkuıuada rahat •• mCb· 
'•rıt. UJuyor. Ebedi Şefimiz 
~tatlrlsln çlstllil yolda• 
'•la ayrılmam•t• and fçmtı 
•ita bizler, bu ıO• hu b6 · 
>liı bayram ıGaüal dlaya 
-ı111larınıa 16zQ 6•1nde ay 

~~zameU &le kutlulayaca- 19JS te, Japonyanıo rea-
lar. 

T mi ıazetHI olan Nııı · N•tl 
irkin makuı tarihinde 

, ıu Htırları yazıyordu: Ja· 
•at bir cl6nGm yılı J&rataa 
~ po• endGıtrlılne iptidai 
lt be,ık ıOn, coıkun •e maddelH lçla bir kayDak 

tlun Itır •urette kutlulan· 1 ~ &:aımdır. Japonya, Hındıe 
~•ta l&yıktır. Bu zafer ki, tan adalarından yaf, JÜD, 
irice Ataıından ıehtt erle ~ demir madeni, pamuk ve 
t&dea Ye bu ,urt için ka· kauçuk gibi fpttdd madde 
~1 dikmlı rurddaılarındaa lerı bol bol temin edei>dır 
'-alaD bir ••t•• boıcudur Buradaki iptidai maddeler 
~ Yatan llorc•nu Hklıl ı• Japoa ıanayUoe klft gele· 
aJaı eoıkualukla kutlula. cek kadar çoktur.• 

~k ta bıpl•lzln ea mu- Hlat Okyanuıu•dakı Hol 
dd11 bir Yazlfe1idlr. I d 

•• a mfbtemlekelerlnl ıe 
'ııı CaynüaıOz ferah, azmi HD, Hanr! Deterdln banka. 
'ııı11 ••ilam olarak her za ııaıa bır memuru burada 
'• haylurmağa hazırız . 

'-\'apmıı oldufu her 1avaı-
bir petrol tröıtü tHlı etmek 

~ bta bir zaferler kaıaDan 
~ltlı, 1urduadaa bir perça 

~le dOımaalarıoa Lıptır · Hındtetan ttdalorıam ildi 
u. hcaktır. Atatürküniio 

lıtedl Sumatra, Cava, Bor· 
neo ve Yeni Kı11enln Seram 
adaıında bol pehol Yardı. 

~"'d dl ehı•mlyetl ıGndea güne 
1 ' 

1 U)'kuıunda UJuduiu artmaktadır. Madenlerin f ı 
" toprakları neJe mal olur · letılmui ııttlkçe tnkltaf 
ı. olıun daima koruyauk-
'lt ediyor Baclcn ve BillHoo 
~. Hattl mukaddu kenı· Kaiayları, SumAtranıo ma -
~ bile bu •lurda d61rmi)e 
••rdır. 
Ceaçhl&! 

tftp lm!z, AtatOrkün T6rk 
!'-cıudın btklurıfı olduiu 
~ '1ı llı MOcade e yıHarının 
'-~•inde de ı6yledıjı yoldan 

' ayr1lmıyahm 
~t•Ulrkln b&hrHını omuz 

larıoa almıı olao TQrk 
ıençlıtı dalma lo&nünfi 
takibe hazırdır . 

Arelan orduıu ıle 1 değerlt 
kumaodaolan ıle Türk:, gra· 
nlt bir heykel ııbı dalma 
ön ııafta tlerllyecektlr. 

Ferda Sekendiz 

------...... ~•c=c..,.,.-,.-~w._...«..._,LJOnU__,_._ __________ __ 

Çağlıyancılara (~) 

Hani çoktan unutuimuı ıJbl bir ılır yar, 
Kı onun tirine yurdun bütün tlhıamı akar. 

Hant ahrette de kan11n diye ruhun HJılae, 
O ıelatt Memedi ıömmlıtü ttlr t8rbHIDe 

O fUt ka1aatı artık kurumuı eanm&Jım:a ! 
Bel ki llf•cr••••• ç6rç6p tıkamııtar ~alnı•! 

Hele meclyı açıp yol •eriniz Çaihyana! 
Yıoe billbGller tlıer ler, o temiz Çeğlıyaaal 

O nman kelbt yakan meıali imal aç lır; 
Şu kr.raalık kalan yurduma nurlar uçılır. 

Edremlt - Ruhi Naci Sağdıç 

[•]Ruhi Naci Orhan Şaik, Esat Adil ve Mansur Tekin bir 
~•nlar Bahk:sirde ( Çağlıyan ) isimli bir edebi mecmua 
~rırJardı. Ruhi Nacinin bu şiiri; Çağlıyan arkadaşlarına hi-

tdilmiftir. 
TürkdiJi 

deD kömürO çok zcıoıındfr . 
Bundan bıııka bu adalarda 
bütün aacak lkltm mahıul 
le:rl bereketli bir ıekdde ye· 
tııır Şeker kamııı lıtlhea
ltnde Sumatre, dün1~da 
OçOncü derecededir. Kau 
çuk, pirinç de çoktur. Bu 
adaların en mlhtm tetıbıalt 
baharattır . Zsten, adalara 
baharat adaları derler. Hol· 
landan1a müetetnlekeıl olan 
Hindtıtao adıılarının trcaretl 
ıenede 30 milyar Franıız 
fraoıa kadar çıkar. 

PEKİ! y A ştHDi 

Siyam cemlyetfatn Japon 
relıl: HollaDda, keodlıtnla 
altmıı mfılt olan imparator· 
lufuau naaıl muhafaza ede 
cektlr, ıorarım?• DemfıUr. 
Hakikaten, Hollanda tmpa · 
ratorJuğu, Jeıpoo1aaın kıyı 

eıoa kadar uzaamııhr. Ja 
ponlar. «cenuba do§ru tarı 
hi bir akın» yaparlar. Sı 
yamdan Malezyaya kadar 
bir ıt1uet te1fı ederlene, 
Japon lmperatorluiu Su
matraya komıu o!acal&tır 

Japonları• Hollanda ara
sında tik glrfıtJlıl"'rl tı: Ja. 
pon mailarıaı d6ıkGn f iat. 
!" bu adalara ıokmak ol
muıtur. Japonlar, l:uradalıd 

yerlilerce, bir •n1anl1et 111u
b1bbt olarak telakkt edllmt:k· 
tedfr. 

Japonyaoın elinde bir tek 
petrol imtiyazı vardı o da 
Sııkalln Sovyet adaeında 
fd r. Fakat bu dn kaf; ıö 

rülmedı iki Japoo petroi 
ıırketl Boıneo ad&11nda da 
bir petrol çıkarma Jmtlyazı 

elde ellt!er. Üç. dört milyon 
yen 1arf <:ttıler. Fakat petrol 
damarları çok zayıf çıkh. 
Zaten Hollanda laglhz ı:ı 
IAbtyettarları bu pdrolln 
9ok a~ oldujunu bıldıkJerl 
için mü11uıde etmlılerdı . Ja 
poolar buradan hiç btıfade 
edemediler 

Japon ıkUıat ıjaalar1 pa 
raaızlık yfidlnden «doiru
daa doftu1a» itlehue men· 
baları bulmak lçfn tt>dkık ler 
y.apsrken, ceaubl Amerika 
petrollerhH ıözıcrl ıltıtl, 

Amerika Cumhurntıl A. 
Ruzveh, Ltmcda toplanan 
Pan Amerikan honf eranıın · 
da totıllter de•letlerln ce 
nubi Amerika da glrtıtıkJerl 
propağaoda hakkında te 
vakkuzu davet edecek ı~z
ler ıöyledf 

Aynı tarihlerde Nftl - Nııt 
arazete1I tö:vle Jazıyordu: 

Noye ZOhrer Sayt•nı ı• 
zeteılain . huıuıl muhabtri 
Sovyet Alman paktınm ya
pılm11111 6zerıne Ber llndekt 
•a:alreu ıu ıuretle fzah et
mektedir: 

Alman matbuatı, ıaldır 
mazhk paktı ve Rtbentrop
ua Moıkova teyahatı hak
kıadakl tebltjl ga1et bü16k 
pualularla fakat ıtç btr m6 -

talea ili ve etmekıizln neı
rettl . Ancak, realite ıudur 

ki, Jıllardan beri bolıe•lzmln 
ve Sov1etlerla tezyif edil· 
meııne ahımıı olan halka, 
bu 16a Adeta gökten dlıer 
ııbı inen Sovret - Alman 
paktını tzala etmek Alma• 
propafaada lçtn kolay bir 
it olmıyacaktır. 
Alman1aaın karı111na hu

dut.uz bir d6ıa:ıan olarak 
tlıklleD bolıe•lzm de aıla 
pakt yapmıyacaiına ı6s •e
ren Hıtler deil! mi ldı? Al
man dıktat6r6, nuronal 
ıoıyzltzm ile bolıe•lzm ara· 
11ndalsl tezatlau ıu suretle 
fzah edJ1ordu: 

« Bu teaatiarın bertaraf 
edilir malııiyette olmadıiını 
itiraf ederim. Bolıevlzm tle 
DHyonal · ıoıyaltzm yalDız 

blrlblrlDdcn uzaUaıao fakat 
a1la bir araya gelemlyen 
Ski Alemdir » 

Doktof Gibelıta Niiren 
berı parti kooıreıınde bol 
ıe•fsm aleyhinde her yıl 

ıöyled:fl ıözlerln ve parti 
neırlyahnda cıldlerl cloldu
ran nutukların hltıra11 hl 
ll terltaze yaıamaktadır. 
Ancak bılha11a Hltlorla bu 
da va hakkında ı6yledtil ıö 

zlerl dtkkate çek ı•yandır: 
Bu eahada pakt 1apmak 

babıln uıenuu bile olamaa; 
zira, Avrupayı tehdit et
mekte olan tehhkeala eli 
~ulaoındadu; bu tehlike, 
llemıumQI Ye mOtblt bir fe 
llket balıude b6tün medeni 
milletlere her an ç6kel>ıllr 
mahtyettedır. Oaunls ıulb 

akteden de•letler, bolıevfz 
mi ram etmft olduklarını 

deftl, onun tahakklmG al · 
tına ıırdıklerlat yakın bir 

cekler Ye Büyilk Okyeooıta 

hlklmlyet teılı edecekler 
dlr. 

HindCıtanda, Hindfıtaa 
adalarında •e Çınde oturan 
bfr milyardan f aıla n&f uı 
Japoa1anıa tabii mOıterlıl
•llr. 

Japo• ~eni• tıcareH m8t
hlt bir hamle ti• llerlemek
ıedır. Me•leketln )'eat en 
dClıtrtleı•• takfıafına bir 
ıe:r mani olamıyaeaktır. 

atide blthcrOle 6tınecek· .... 
lerdlr KomlnterDID uıu d 
rln! deilttlımtı aldulu • 
lddl d l Bu aıuller a e ı emez. 

1 vakt11le ne tdf1,., bu 1 11 

sene odur. it 1 
Garp ileml11la bil• 1 

• 
tahribini lıtıhdaf ecl•D ltlr 
propaganda ye llıttlll cıba · 
zıaın faaliyeti. 8olıe•l•1Dı 
bfitQn milletlerlD, dl•1

1

•

1
rl• 

kO t · ve her tirlG ı111aalık 
rlnOn açıktan açıl• d

1
lf 

bo ıe · 
maımlır. Her ki• 

d a-
vlzm ile pak aktı •"'' 1 
n•n tarafından beh•••ba 

mah•edılecektır.» 
.ı Nlr•· 

Doktor G6bef ı 11• 

berıde dalma « 501••• elD 

peryaltzmioln e• kıDh ·~ 
korkunç» tarsın• ••;'~ 
ederek ıunları •61lo1or aİa. 

So•yetler Bırlli1•18 1~ 1 polltlkHı adını yırdık '
1
' 

1 k t •• 
politika, bOUln me• • 1 

hasırla-
r de cıhan thtlllll•I lçlD 
mak, tecaYOı barplırl 

1 ılliblaamakta olan dıpl~tl ., 
laklı• ırı 

araaıaclakı aalaım•• 
1 

la•· 
teıvık etmek ga1eılJ 1 .1 
reket etmektedir· IC••J• ~' •.. -
mılJetlerl, klltlrlerl 1 bırbır ı· 
YetmJI ve dey1et• tıbdaf 
lı •eenet yapmalı 11

1 1 ._ 

- •·•·· eden metodlu bir çıl ıb 
hüküm ılrmektıdfr· ıteelr 

1 ık• . 
Ye ca•IJaae bir pollt 

dtktatlr-
teml olan yahudl lk 
lilğü Sovyetler BırUll ::d;f 
na hükmetmektedir. t 
cthanıumQl Yahudi blkllll 

mlyetlal teılı etmekdlr.» 
Göltlıtelı, bolıe•lıml k11a · 

ca ıu kelimelerle lsab edl· 
rorclu: ., Balte•lım, ortada• 
kaldml•aııaa rardı• etmek 
meeullyetl•I madrık laer 1• • 
..... ••ılfeıl olan celaenae· 
mi bir •ebad1r. 

Bu itibarla ltls Almanla
rın, korka•ç ltJr lfet kaıır · 
ga1ına tatul•ak lıtemlre• 
•illetlerin bu tehlikeye ka· 
rıı koymak için el ele Yer
malerlal lıteme•lz, ıadece 

llftaD ibaret bir autak de· 
ttldlr. Bizler her telallkeJI 

1aze aldırarak, caallertn bu 
ele eaıı11aı tayin etmek Ye, 
« Kızıl Şark teladlt edlJor; 
fakat, f lmer •6betteclır ... • 
Diye biti• l•eaalaiı ikaz 
etmek ceearetl•I 16ıtereD 

yeıl•• mılletlı. Filırer kor
ku aedlr ltil•IJ•• hakiki 
bir 16•alJe ııf atı1le l•eanlık 
ye meclenlJetln klltlr ba1-
ral••• k11Y•etle ell•e al•ıı 
buluau1er ... Dıter tleYlet •e 
hlkOmetler MoıkeYada• 
ı•l•ekte olaa telalllırerl lı· 
t1bfaf edecek elurlarea lalz
ler, o•lar ıtbl keadl•lıl al· 
datmı1acalı:1 . Bı:aler içi• 
mlhlm olan, Moıko•a Ya· 
bucUlerlnl• ılyleclıklerl tie 
id, 1aptıkları ,.,ıertlır. Bı. 
tOa kittir mılletlerl•I• ••
kadderatı, Almaaya•ı• llol· 
ıevtldlle karti aırııuıı cllaan 
ıamQl mlcadele1• ltaih 
buluamaktacbr. • 

-------------------
Balıkesir As~eri Satın 

Alma _h.oınısyonundan: 
Suııfırhk, land1rma, Kltahya ltlrlılılerl 

1 - Balıkeılr, lr•I beı toa a• kapalı Hrfla ık· 
ua ihtiyaçları ol•• blD 1 

ılltmeye koauh11aıtur.l ıdllıcek ualaran miktarları Ye 
2 tıı llD 

- Her 1•'~ıırı aıalıda yazılıdır: 
mu Yakk•t teml8I r . gJ9 ıOnl 1aat l 7 de laJalırHlr 

3 lh 1 18 ,yıGI . 
- • • fıyo•unda J•pılacaktır. 

Kor Satın Alma ıo• l lıtaobul Ankara leYazım l•lr· 
4 f e ıart ar ' 

- Ena 9 ima kemlıyonlarıada ılrlleblllr. 
h ~ 1 k • d ,atıD a 
ı ve o or il k ula• 1025 ton un topta• teklif Japı· 

5 Ekıllt111e1e o: •• alt miktar için de a1rı a1rı tek· 
lacaiı gibi ber ıarnlı 
lıf •e ihale ,.,.ıabıllr. 

6 1 1 
muvakkat teminatlarını ha•I teklif 

- Talip .er D l k d k 
k l h 1. patladen bir 11at e••e lae a ar o· 

me tup arını 1 • l ı J& 
Lb m•kabıh tullm etmı eri Oıam• 1 • 

mlı1oaa ma• uı ) 
olunur. (Poıtıda Yakı ıutkmeler mutelter clıilldlr. 

Muvakkat teml•atı Mılıtarı Gar•l•I••• 
Toa •••• Ltra 

5621 
1237 
2015 
1078 
9955 

Kr. SOO llalılıeılr 
: llO l•ııfırlık 
62 250 Ba•dır•a 
J 3 ı 21 Kltahra -~ ıOl5 Yek6a 

4 - 1 - 179 

« ... Onan için Tokyodaki ıu
keri menıuplar1 Hlndfıhm 
ve cenup adalarında tılet

me pl&nları yapmıılardır. 
Bu adalardıtD a•ltcelr ham 
maddeler, Japoa:r•:r• :r•'••• 
ıku .. den ,.ardım etmekl• 
lcalauyacalr, aynı zamanda 
Japonyayı 1ı1kerl noktadan 
d kuvv tl'!ndtrecPktfr. 

Bu projramı tahaldruk ettirmek 1 b "" 
ı lç ıo Ja~ooy~nın •eıJ YC ko 338 Sayı 1 ugdaylı tarım 

J .a pon 'ar cenup ad3Llarını 

tr.ıhkim etmeden yapamaz· 
lar. Bu, Japonlar fçlo miib 
rem b1r emniyet Jhtiyacı 

dır. Bu adelut tahktm ed!

rek, lcabındn Amer ka B!r 

leı ı k devletlerinin )'eni ıl 
llhlaDmalanna cevap ••re· 

1 
vcıtU hır bl'l brlyeye ihtiyacı ı k d• k ı•ı• d 
vardır. ' re 1 oopera 1 ın en: 

EYvelkl HDt Japonya Baı 
YektU olen Havukt, Jııpon 

mtcllelnde bir celse cena11nda 
1 H~landamın Jent ııne ada'. 

l ıını Japonyanın« dahtıl bir 
(Sonu dardllncl ıa1fada) 

·r. C. Ztraat Bankaıı Göaen ajan11•a batlı (633) 1 1 d 
a,. l 

Souklar tarım kre 1 koeperatafı, kooperatlflmtale biri 
b ~ ••• 

dolaylell• lnflaa etmıı bulundufuadaa taeftre edılece 
1 tıln olunur. 1 

3-1-28() 
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, r----------------------.. ....._ .. nımıııınım111111111ınmmmuıınımu111111mmmuıııı111ının1MM11111•-JOponya zen - B A L 1 K E s l R ı l ır .. 
gin Hollanda ~~ıN..,~.1!~Ev~ - l1ITlJrkdili matbaaSI 

J l .. Gunluk - Haftalık - Ayl!k - Butun 1 1 
aua arına goz GftZETE ve MECMUFI lan 11 

fttba • Tür ili matbeuı dı eltıoda gazete l~ln tduea'nde f a a li1
111 dilımeğe baş- 1 ARADIGINIZ HER KiTABI 'ı i Vilayet 

l d I AKIN KİT AP EVİ nde == gcçm•ıttr. 
Q 1 Bu la b 11 1 , • ı 

0 
ı z 1 1 14 Sene~en beri r.ountauman çıkan ve .knrıl••lno h l•m.t odon oTÜRKDlı) 

(Baıtarafı ltlac6 sayfada) 1 ~\KIN KİTAPEVİ 1 & gıu.eteıt bu ıuretle daha gentı bir t tlde çala mağa baıhyoı. 
laıralaia• eldutuau ılylemlı 11 1 
tlrj., •• y .. ıa Hollaada .ı,111, 1 ÇARSI su BESi il;; Tiir kdili nıatbaası 
Hollaa•a ~ükiımetl tle mi 1 3 1 El 
sakerelerl epe1ce llerletmtı · 1 O . Ağustos ı l Ucuz, temiz ve " ntle berkeı\n ıhtıyaçlarm ct:va p Hıc:c:tlt , htıkuı li:( lf' 

Ur. Fakat MBradaa, htç bir , , 1 (ld cek bir ,_kle koc u! uetur 
, ... haber çakmamııhr. Ba 1 z AFER Bayramında 1 R(!ımi ve h usuoi mü~rıııueleu-e ald d fter ve her türlü c edvelle:r , ma~bu•1' 
kah• Hollaada, kurdu ko 1 da vetiyeler. kartvlztlcr, zarf ve kağıt hat;ıklarJ, z rtf V'!kllde tabedıltr 
rua alalına koyacak mı? Fa · Açıhyor 1

1 
Kitap ve mecmu b eıhr, clltyapılır. 

L t y L j d Caz•l•, mecmua, kitap çeııtlerlai; bayaDla rlD e n 
aa OaJO pro eıln •• vaa 1 
ı•ç•c•le lteazemtyer. Belki ıon elblH ·modellerlnl: 1 •• .. aıka Itır yelunu hulur... Buradan temin edebtllrıtn lz 

Hellaada da Yeaı, Gine de Her nevi cilt işlerinizi 1 
•r•aaları ltl•t••k, slraatl .._k Kıt 1 ~ ıu apevioe verlnta - memnuu kalecalnınız ı= 
lakltaf ettirmek için ı•ntı / k 

Her yerd D ılp rlt k bul eder ve lıtent\dlğl ~ektlde h zırlıu. 

Dikkat : Motb te1erlle all adar her türlü mubebcret ıçıo fU adrue 

Türkdili matbaası 

lıııtr 1ırL•' t•ı•'-Lal ettı . 1935 t• Ba ı esir - Edremid caddesi No: 22 • •• & racae.t ed ilmelid ir: 

Ntıt Nıtt - ıaseteılnla neırlya- ----------------------- 15 tı• .. • kuılıulHa• Hollanda s t ı k t ... e Türkdili matbaası- Balıkesir 
~~~~:·!i.ı~~::.~;i:a~ .:;:, a 1 1 ç a m om r u g 1 '1ıuoıııııııınnıııımınıııınıııııınıınımonıınınınıııııııııııııııınıııııııııınıııııı~uıınnııııınnııuınuıııııııııınıııınıııııııınııııunıuınııomnnıınıııııııın 
•1•aıa ... • 1 ad• Dar su nbe y Alaçam D. Orman 

1 
... ınınımınııııo111H11Bınuıııııııııııııınııınııııııııuıııııııııınoııııııııııııuııııu111111111ıııunııııı ı ı ı ıııııııııııınııııuıııııımuıınımıınııııınmuıuıııııııuıı11mm 

Hollanda, lnıılterenla W" 
.loıtl•lu•• dayanarak, Son- İflefmesİ reVİT amirliğinden: g 

da adalarıaın mldaf aa ılıte- ! K 1 T A s y E c 1 1 - Dureunbey devlet orma n f ıletme&ı fttıuıyon depo· l!5:! 

•lal, bahrlyeyl •• bllhaııa f d -
tararec:lltflnl lnı•utleadlrdl. ıuada letl e 1Devcud (158) ade.:le muad ıl 94 metr m·ka p §§ 
Hıat a4alarıaın m6dafaa11 (303) deılmetremlklbı ç m tomruğu açık artırma ile Hh 1 
iti• ıcapettlrf'n k••••tlerln lısa çıkarılmııtır . 
heJetl ~ ••amlyeıl için, Hel· 2 - Tomrukların ay11ca bat keeme pe yi arı mevcut we ı 
laa•aaıa ... , aevl ıerbeıt le · ka'-uklara ıoyulanıı olup laactm lcabuk•uz o rta kut•r üze 

A 
raatına •••alakal edil.ti. rJad•n laeaaplanmııttr. 1 

Bssı allmetlere hakılaeak 3 - Tomruklar• alt Hllf ıartnameı l Bahkeat.· orman 1 Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
•luraa, it• mi.lafa• blrlıtı, ıevtrı• midlrlili6 n Duuunbey revir imlı liğlnde c 6rüle- H t.. 1.. k t · 1 b d l k ltaıapur cini• ... , •• mua· bthr. er uru ır asıye evazımını ura a ucuz o ara 
sa• elaralr tahkim etmıı Tomrukların belaer metremlklbaa ın muhammen bede §! 1 min edebilirsiniz. 
elaa laıtll• ıelahlyettarlarlJ- lt (13) lira (35) kuruıtur. 
~-.•kı te•aıta ltulan•alıta· 4 - İıtek\t l erıa y6zde 7,5 muvakkat pey akçaler ıle 1 AAe tep der.feri _ i tap .. er çeŞ 't p_ a"'g., ıtftJ 
.... 4 9 139 paaarteıl ıfinü aaat 15 tle Dunun b ey revir 6mhill1 lFJı 1 l - R 

•• .. tlr a c. t 
1 
a" ti in o 

1 
unu r . 4 - J 2 7 7 \ınaım111nmmıınnıınııınımınıııuıoıııııııuııııııııııuınııuııııııııııınnınoııunıın~uıınnımuııııııııumııınıınıntnıııınuıınmmuıııııu•~ He1tıl blrlltlrlae balla lıtu 

l•auyer; Hellaada bir taraf 
taa tarld Hıacllıtan adaları-

:'Wu!::~· ıl~r~l~~::::.:a~~~ .Devlet Dcnıiryol la rı 3 nCü 
taraftan .ııla A•rupada reni ( ( •ıı •• ı ·· J •• """ •• d 
... , en.&l1•1e .&01G1orlar: Al· ş etıne lW. U( ur uguıı .en: 
•aa - Hollen.la lautludu 
tahkl• ••ili yer . 

R••• · lerlln - Tokye 
•l~verl, tllıüaülmlyecelıı de· 
, ...... n•• ••Ja lıı11a •adell 
ltlr flll1ata ılrlıtyorlar Ei•r 
Itır tlatlllf tıkacak •• ltarl-

t940 S•neel may11 ıoauna kadar B•hkHlr ve Soma depolarırıda ır.tktar, muhamnu!D 
l.etiel, ma•akkal te•lnat miktarlara eıaiıda ıazılı kömlıln ta hDJtl ve tıı hhye iıt kaptıh 
zarf u11du ile elulltmeye konmuıtur. 

Elulltm• 18 9 939 pazarteıl aünü ıaa l 15 de Balıkeslrde 3 ncii lık tme b!nuındıı 
elutltme komı11onunda yapılacaktır . 

lııa•••• .. tr taraf ıada antik• 
•ltn pakta tla~ll blolr bu-
lancl•la halde Japonya Han · 
.ilıtaa ••alarıaa taarruz etle· 
celi elwraa, Hellaaclaaın A • 
rapa•a .. ltarafhlaaı mwhaf a · 

lıteklller 2490 ıayılı kanwnua 32 •• 33 ııcü nıaddelu !ne tt vfıkan haz ılı~ ce l ıı.ra 
zarflar1 tbale günG olarak teıblt edılen yu~ aııd kt tarihte ıa e.t 14 el atfor .omlayon 

relılne makbuz mukabili tesltm etmfı bulunmaları İ i:rımdır. Bw b ·ptakl ıerl~ın:.ıe e 
mwka•eleoame projeleri lıletme MOdOrlü§Gndeo vr SoDıa J1t1J1ycrıum dar:ı p u rrn:r: lı~a-

•• •••••l ılçtlr .. . O samaa, 
Al•aaya, İ•ıtltererl ta1are 
ile teılr altıaa al•alıı içi• 

Kolla•••••• ıtrat•Jlk mevki· 
1•• llatlJ•Ç tlu1acaktar. 

Parlı · Mı.it • 

blllr . 

Balıkeıtr de,oıu 
Sema depoıu 

Mlkdara 
ton: 
2000 
2000 

Bır toaun 
tahmil! için 
muhammea 
bedelt 
kurum: 
ıs 

15 

Bir tonun 

tahllyeıl için Muhammen 

muheımmen bedel M u v kkat 

bedel tutarı temhHl 

kuruı: lir il: kuruı: 

14 580 4350 
14 580 4350 

4 28 1 

Bandırma Eski Sığırcı . Balıkesiı· Vilayet 
Köyü Güz Panayırı: Daioıl Encii

0

meninden: 
20 · E1l6l · 139 tarıamba 16•6 açılarak 3 ıüD devam 

edeeeldtr. 
Paaa1arda har••• ı.er türl6 •tJa ıatııı yapılaeaktır. 
G61 keaaran•a •laçhk Itır mHlre yer elan paoayara 

pl•ek alacı •• ıatacılara laer t6rlG kolaylıklar ı~S.terlle 
eekttr. 3 - 1 - 260 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Kornisyonun~an: 
1 - Lln•lt •• Ar•alık ıarlatsonu blrhlılerl•ln thtl · 

r••• elaa 75 IH •ılır eti ekılltmeye k•a•lmuıtur 
1 - Mwha•••• ltedell 16975 hradar 
3 - M••aklııat temlaab 1325 lıra &2,5 kıarutlur . 
4 - Ellıılt•• kapalı •arf uıullle 8 9·939 cuma ıftnft 

••• 16 tla !tlre•lt ti• ıatıa alma komlayoaupcla yapı 
laealdır. . 

5 - ..,._ •• ,ı ..,_.k lıttr•l•r her ılalt aaatl•4• 

No. 11 Mevkii Hektara Üç ıenellk muhe mmen Teminatı 
r6ıumu alıbtıı. 

Lira k r . Lira k r. 
8 Aya yorgi 20 3000 00 225 00 

86 Mandıra 25 1500 00 113 00 
00 86y6k maymun 11 900U 00 675 00 

Erdek kazaaındll bulucdukla rı mevkileri yukerd y 

zıh Gç parça ıraait taı ocıiı fiç ıene m üddetle 1 etli 
mek üzere eçık artırmaya konu1duğu • e on g ün m üddetle 
ihalea\ uzatıldıiı helde talip leri tar fmdan teklif o.unan 
bedeller muhammen bedellerlnrı nezın an cun buh nm -
11odan ı beleılne imkan gör6\m,yere 11 9 939 tari hine 
raıthyan puarteet ıftnl A11at 15 de ı haleluı ya pılmek 
lzere btr ay mtlddetle pazsrhia bıralnldriı ıi lm olunur . 

261 

komlıyona mlracaat etılnler Tek!tf me"tuplaranı u a t 16 
.laa bir 1aat ev~el ke•h1ona teklır etmfı olacalıltır . 

1 3 a65 

Bıılıkesiı· ,~ ila)r(•t DııiJJl 
11: cünıeııind 

Vila yet Muheeebel Huauılyealne lüzum oldll'' 

cdllen 22 k lem defter , cetvel ve evrakı mathu• 
ker müat celen lüzum ol D ltı yüz adet arazi flJ 1 
ler b al'p defteri ı\e b•rllkte tcvhld~n t bı ve \'' 
güo r.;ıüddetle açık k&tlt.nf'~' .. konulmuotur. 

Ocfter ve evrıı.kı matbua nümunelert ve t li'
1 

ld~rei husuıtr~de mevcuttur. Yalnız tc.b ı ve t•' 
bedeli mubammeoesi 800 fıra olup yüzde 7 5 fllıJ 
t in tı 60 ltradır. 

T lip olanların yevmi hr..le olıın 4-9 939 güeal'ı 
hyan pozartl'ıt günü tıl'l t 15 de V tla el DA ID>İ ~ 
ntn ve şerRlll öjrenmek üı.ere Muhuobei Huıu•1 

dürhiğüne mürecaetlcr ı jlfıo olunur 
4-

Balıkesir Askeı~i. s~ıtt 
Alına Koın·syonuııd 

ı. Jef1 
1 - Edr mit ve Berg l!mft g rnfzonları btrlt~ 

ti~ çları olon un tı~uıltmEHı onulnıu ıkr. 
2 - Etıemlt unu (5 10000 ktlo) muherc o>t" l 

57375 flra muvekkat teminatı 4304 111 dır . scr_~;,ı 
(400000 ktlo) muhammen bedeli 48000 mu~•., 
matı 36 ... 0 liradır 

3 - E sltme Edr mitte tüm &atın 
tn tıınd y pılaca ·t r . 

4 Ehlltme kapalı zarf uıu!!lo ,,,ı 
gCirıü ınot l 6 da , tallplE'r teklif roektupleraıu bit 

k om syon t eali edeceklerd ir. 
5 - Şartnameyi aörm ck i1tl7cnler her g6P 

d görülebl!tr 
/ 4 

Sa ı ı · eği e~ 
Bliadıçta Aıığıbftk H Yukarab6k me•kıle') ' 

bey deiirmenlerl denilen biri oca k b llDd• ••1,ıt' 
taıh • e dört p amuk çıkraklı mamur d~tınıııt" e•' 
ın ı .ablıkhr. Talip olanları ea1d nıebuılısrde~ ,_, 3 
m et Ve h bi Bolaka miirnc al etoıelerl ıliD 0

; / 

Baaıldalı 1er: Türkdllt matbaa1t 


