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SAY!: ~761 PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.D ::~ VE SABAHLARI ÇIKAR. ONUNCU YıL 
. 
istatistik ve 
Nüfus Sayımı 

Cumuriyet devri yurdda 
iıtatiatik kurumunu yayda. 
Devlet işlerinin içine dalm
ak ve her hangi bir devlet 
rneııeleıi etrafında doğru 

bir sonuca varmak için mu 

tlaka istatiıli~e lüzum var· 
dır. 

Genel Nüfus Sayımı Ve i'l'AI~ ,. AN - HA BEŞ .\NLAŞMAzı.1Gı 
Başbakanın Bildiriği.. Onüçler Komitesi Habeşistana 
«Sayım günü )UrdumuzdaYaşıyan insanlar:n eksiksiz Müşahit Askeri Bir Heyet Gönderei. 
sayıhp yantması için hükumet ~ütün ted~irleri ald1.)) • 

ltalya, durmadan asker yollıyor. Doğu Afri-
-- ~ 

20 İlkteırinde yapılacak 
olan genel nüfus sayımı ha· 
zırlıkları hiiyük hJr faalıye 

tle devam etmektedır. 
20 İlkteırin pazar günü 

saat sekizde baılıyacak ol
an sayım ogün içinde tez 
elden bitirilecekt r. 

Baıbakan General İsmet 
İnönü sayım dolayısıle bü 
tün devlet ityarlaı ına, sub 
aylara ve bütün yurddatla · 
ra hitaben bir bıldiriğ yaz 
mııtır. 

İstatistık genel diı e~ tör
liiğü bu bi 1dıriği halka yay
maktadır. 

"Önümüzdeki ıo ilktef· 
rin pa:ı ar günü yurdumuı un 
ikinci genel nüfus sayımı 

yapılacaktır. Sayım devlet 
ve ulus için en önemli ve 
en f aideli itlerden birıdir . 
Sayım günü yurdumuzun 
içinde yaşayan insanların 

ekıikıi:1: sayılıp yazılabilme · 

si için hükümet bütün ted

birleri almıı bulunmakta 
dır. Bu itin dileğemize uy
gun olarak baıanlması her 
şeyden önce il, ilçe ve ~a · 

munbaylardan beklcmek'e 
beraber Üzerlerine sayım 

memurluğu ödevini alacak 

ilkokul 
. 

~az1rlanma~ Programlan 
üzere 

Bir konuyu elemek ve 
onun ha kkmda bir karar 
Verrnek için önce bir takım 
bilgilerin ortada bulunması 
lazımdır. itte bu bılgila 
1•l•tiatik bilgileridir Bur.un 
İçin Almanlar islatitt k hak 
kındaki fikri daha ı.ıyade 
Uıatarak ve genitleterek de
tniılerdir ki {İstatistik devle
tin ta k~ndisidir) bunun! a 
devlet idaresi için iıtatisti 
iin ne kadar ehemmiyetli 
Ve lüL.umlu olduğunu anlat · 
inak istemiılerdir Ueçmiş 
larnanlarda dünyada büyük 
devrimler yapan ve büyük 
hareketleri çeviren insanlar 
Çok ilgelde olsa istatistığe 
kıymet ve ehemmiyet ver
lllit'erdir. Mese1a meıhur 
lran imparatoru (Dara) ver· 
ki toplamak için kadastro 
Yapmıttır. imparator Ügü&t 
Romada askerleri , gemiJeri 
ıerııinlik ve gelir kaynak 
larını her zaman !laydırır 
dı. Fakat istatistiğin geç· 
llliı zamanlara nisbet kabul 
etrniyccek derecede ilerle 

rtleıi 19 cu asırda baılı 
Yarak yaıadığımız a11rda 
en ehemmiyetli bir konu 
"aziyetini almııtır. Bizde 
istatistik büroau kurulduk 
tarı sonradır ki yurt hakkı
tıda temellı bilgilere doğru 
kidebildık. lıtatistık kuru 
lllundan önce bizde her 
heıap zani:e ydpılırdı. Hiç 
bir şeyde kati bir bilgi Ankara, 28 (Özel) ilk 
Yoktu. Yurtta yurttatların okullar ders programlarını 
•ay b l b il d ld incehyerek yeni bir program I ıaı i e e i eği i. 

1 
lk nüfus ) azalması mem. saptamak ıçin Kültür Baka· 
eketirnizde yultatların ıa - nlığında toplanan komisyon 
)ıaırı 1 öğrenmek bakımından i'ini bitirmittir. Komisyonun 
b· hazırladığı raporlar bugün 

b
irinci adım oldu. Şimdi, 

lerde Kültür Bakanltğı ta 
tı yıl yeniden nüfus sayı· lim terbiye kuruluna verile 

ll'ıı Yurdun her kötesinde cektir Kurul raporları göz 
hpılacllklır, den geçirdikten ıonra kesin 
k 'Y urtdaılarm sayısının ne ııonuç anlaıılmıt olacaktır. 

lldar olduğunu bilmek bu· 
a" yurda karşı yapılmıı suçla-
b~nkü yurt itlerinin içinde rın en büyüğüdür. Yanlış ve 
~tinci meseleyi letki\ eder. ekıik bi'gi hiç bilmemekten 
k ncak bunu hakıkaten ya daha korkunç ve daha çir -
ırı olarak bildikten sonra· kin sonuçlar yaratabilir. Bu 

~ır ki yurdun yükıek poli nun zararı doğrudan doğru· 1ka11nın çevrilmeıi ve ulus ya yurda olur. İtte bunun 
' 0rou .. t- ı · 
1 ., sunu uı une a an m a · içindir ki genel nüfus ıayı· 

tıb·llr için en nazan zaruri d 
mana karşı yapılan suç oğ 

hır feydir. Hurunla beraber ruca yurda yapılmış olarak 
er yurtdatm bu yükl!ek 

}' sa yıhr. Yurda kartı suç itli 
llrt dav;uında bütün varlı- " ld i ı yecek yurtdaş_her ha e ç · 1 i e hükümete yardım et T k 

l'tı ok az bulunur Ben ür 
Q eai kuvvetli bir ödevdir. yurtdaıını böyle ağır bir 

't:~irn k;naatım~ göre harp suçtan uzak tutarım Şu ha
k anın a yurt aı yurdun ide hükümetin bizi ödeve 

11°;u_nması ve ulusun istikla· çağırdığı günü bekliye'im 
Çın çarpıımağa ve çıtlat ve bize verilecek ödeve yük-

~ağa kendiıi için nanl aziz sek bir heyecan ve istekle 
lr ödev sayıyorsa, bu me · ve büyük bir doğrulukla 

•ele de yurt bakımı menfa . 
llt atılalım. Bu it yurdun bize 
1 

1ndan o kadar csaalı ve o d 
~ d yüklettiği borç'arın başın a 
' ar kuvvdli bir ittir. G · gelir, bunu bir dakika unu 

t enel nüfus sayımını iı · 
~ b tmıyalım. 

1 u bakımdan görmeli ve 
tıcelernelidir. l'u ite kanı-
'tıa k b rna kaytıız durmk veya-

1.lt da yanlıı ıajhk vermek 

N. A. Küçü~ağa 
Den/:// Suyluu1 

lstatıştık Llnıuoı muılurlıı •u 
tararındaıı goııdt>rıluııştır. 

olan bütün subayların, itya
rların, öğretmenlerin ve yu· 
rddaıların da ödevi canla 
baş'a yapmaları gerekli ol
duğunu hntırlatmak isteıim. 

Sayım gününe kadar hepi· 
mize düşen başlfa bir ö !ev, 
bütün yurtdaşlara sayımın 

f aide1er.ni ve bu İf ; n u 'us 
menf aatı ıçin y~pılc'ığını an
latmal,tadır. Çok önem ve 
rilmiş gereklı olan b ' r nok· 
ta da şudur: 

kası sınırlarında fevkalade tahkimat yapıyor. 

Sayım yurdun her tara· 
f mcia bir günde bitirilecek 
ve her yerde yalnız o gün 
hazır bulunanlar kaydo'una 
caktır 

Hu sebt>ple bır yerin ah
alisinden olupta ogün orada 
b1:1lunm11an 1ar sAyım def · ı 
terine yazı 1 mıyacaklardır. 

1 
Çocukların, en küçük'erinin 
bile sayım defterine yazılm
aları da asla unutmamalı 
dır. 

Amacımızın ne eksik, 
ne de artık. Türk uluhunun 
sayısının ne halde olduğu

nu doğru olarak öğrenmek· 
tir. 

Herkes bu 
çekleıtirmeğe 

dilerim.,, 

• 

amacı ger 
ça lıımalarını 

iskan 
işleri Sı~~iye Ba~anhğma 

~ağf anaoak. 
İstanbul, 28 (Ôzel) Ôğ· 

rendiğime göre iskan itleri· 
nin Dahiliye l3akanlı8ından 
alınarak Sıhhiye Hakanlığı · 
na verılmesi hükümetçe ka· 
rarlaştırılmııtır Kamutayın 
bu devresine verilmek üze· 
re bir kanun layıhası hazır· 
1anmııtır. 

Artvin vilayete çevriliyor 
Ankara, 28 (Özel) 

Artvin kazasının vilayete 
çevrilmesi kararlaıtırıldı . 

Roma, 28 A A.) ftal-
yada Doğu Afrikasına <ıske

ri sevkiyatına de\'am ecliı 

mekteclır. 

Cenevre, ~8 {A .A ) On 
üçler komıtesi bu sabah lop 
lanmış ve Habe:htana göz. 
cüler gönderıln. es n~ bakac k 
bir üçler kond!t si ı'aha 
teşekkü l dın • ştir. llu konıi 

te pazartesıye raporunu vere 
cek ve On üçler petşembe 

günü tekrar toplanacal.tır. 
Londra, 28 ( A A ) De-

yli Telgrnf gözcü 'erin t:çak. 

lar1a sınırın durumu ile ora 
larda çıkabılecek hadiseleı i 
gözetliyeceklerini ve silah 1ı 
bir anlaşmazlığı önlemeğe 
çalışa<:aklarını yazmaktadır. 

Paris, 28 (A .A ) - Frnn 
sız gazetelerinin bir kı mı 
ıınırlarının uzunluğundan 

ve Mumaldattaki zorluk l<ı r 
dan ötürü İtalya Habeş sı -
nırına gönderilecek müşahit in Jlaı·a ııır ııoı Ilı· ~< ıı~ "' 
ve askeri heyetin bir İf Roma, 28 (A.A.ı - hal · 1 
görebileceğinden şüphe et- ya kabinesi bu sabah 

ç;~'~kkale topt•G~~;
0

i~;· 1 
çıkan gençler geldiler. 
Yaya yürüyişe çı~an hlijgenç 325 ~ilometreli~ ~ir 
arazide ve Savaş alanında . tetkiklerde bıilundular. I 

Çanakkale Savaı alanını yış yapan gençlerimizi can 

gezmek üzere öğretmen oku 

!undan bet gencin yaya 

olarak yo1a çıktıklarını ön 

ce yazmıştık Gençlerimiz 

bu yaya yürüyifi muvaffa · 

kıyetle başarmış ve dün şe

hrimize dönmü~lerdir 

Öğretmen okulunun bu 

dan alkışlarız 

Bu gezinin notlarını ayrı 

ca yazacağız 

Yunan 
Mılli mü~afaa ~omisyonu-

beş izci genci 25 köy, 4 na nun sili~lanma için ~aran 
hiye, iki kaza ve bir Hde İslanbul, 28 (Özel) 
konaklayarak bütün yolcu Atinadan haber veriliyor: 

luk'arının tutarı 325 kilo Yunanistan mi ' li müdafaa 
metredir. komisyonu . Baıbakan M 

Çaldarisin başkanlığında 
Savaı alanından göz yaı · ' toplanmıı ve Yunanisllmın 

un uzadiye izahatta bulun· 
arak uluslar sosyetesini, be· 
kliyen mesuliyetlerle karşı 

karşıya bırakmıştır . 

Londra, 28 (A .A.) - Çı · 
kdrı 1 an resmi bildiriğde İta · 
!yanın İngiliz menfaatlerin 
de ne bugün, ne de ileriııi 

için hiç bir gözü olmadıiı, 

ft ılyanın Habeş İtalyan an· 
laşmazlığını genişletecek he· 
rşeydeu sakındığı yazı'mak

ta ve İta ya ulusunun kesif 
bir kitle hllinde faşist in· 
kılab öııderi etraf mda top· 
!anmakta olduğunu ve bu
nu tarihte göı ülmiyen bir 
ı; v ı l seferber ıkle göıtereceği 
ilave edilınektedır . 

Dığer taraf tan Makdona · 
lıl da bir söylevinde lngilt· 
ere ile İtalyanın dost luğunu 
ve lngilterenin barışı ıa~la 
mak amacile verdiği 

emek'erin özdenliğini 

kaydetmiş ve İngiltere-
nin İtalyanın rakibi olm ı· 
dığını yalnız Stresada kuru. 
lan yöneyi cepheyi tuttur
mak dileğinde bulundu. 
ğunu ilave etmfıtfr 

Landra, 28 (A.A.) - iki 
İngiliz diretnotu İskende · 
riye önünde demirlemit ve 
liman etrafında büyük men· 
zilli toplar konulmuş, donan
ma ve uçakların katımi' e 

manavralar yapılmııtır. 

Liman dar bir geçit hı 
rakılmak sureti1e bir demir 
ağla kapatılmıştır. 

Roma, 28 (A.A.) - hal 
yanlar da Mmr Trablus sım· 
rı boyunca üç sıra dikenli 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Yugoslavyada 

31 Genç tevkif e~il~iler. 
İstanbul, 28 (Özel) 

Belgrattan bildirildiğine gö· 

re ikisi genç kız olmak üze· 

re 31 genç tevkif edilerek 

husuıi ve fevka'ade mah-

kemeye verilmiıtir. 

Bunların suçu memlekette 

Başakların 

Tuzağı 

larile dönen gençler oralar· silahlanma işlerini konuş · 
da gördüklerini anlatmakla mutlur. 

komünistlik propagandası 

1 yapmaktır. 

Yazın11zın çokluğun
Pan bugün giremedi. ' 

bitiremiyorlar. 

Mehmetçik abidesine ve 

ünlü tarihsel savaşımızın 

ıehitlerine saygılarını sunan 

ve muvaffakıyetli bir yürü· 
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58 Bin Ev Sular Altında 1 

1 
. J"ponya alt üst oluyor, ölüm, 
zarar ve ziyan pek fazla ... 

İstanbul, 28 (Özel) - Ja telefat vardır . Fakat ölen 
ponyada mülhit bir felaket ve yaralananlarla ziyanın 
olmuştur. Zelzele, su baskı hakiki miktarı tesbit edile· 
n ·, fırtına ve yağmur birçok 
Japon ıehirlerinde korkunç 
tahribat yapmıştır. Tokyo 
civarında 58 bin .ev sular 
altında kalmıştır. Nito ıehr

yakınlarındaki bakır madeni 
lerinde bir çöküntü olmuı 

ve otuz kişi ölmü~tür Tren 
yolları bozu'muıtur. Şiddet

li yağmurlardan seller olm 
u~tur. Birçok yerlerde büyük 

ınemlştir. 

Japo ıyada tayf on kazası 
Tokio, 28 (Ôzel) Dört 

Japon destroyeri bir tayfona 
tutulmu,, bu arada 4 l nefer 
dalgalar tarafından ıürük

lenmfıtir . Bundan baıka ta · 
yf al ardan biri ölmüt, 10 u 
yaralanmııtır. Destt'oyer1er 
den 2 si önemli bir ıekilde 
hasara uğramııtır. 



~················································ ... 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
.......................... , ...................... .. 

Akdenizde Egemenlik 
~~~~~----~~~~~-

ita lyamn bugün 72 ~enizaltı gemisi 1000 den fazla 
uçağı, 60 muhribi, 45 torpitosu vardu. 

Pester Sloydden: 
İtalyanın coğrafi durumu 

bakımından Akde-nizde çok 
hakim bir mevki aldığından 
dolayı "Akdeniz d~vleti,, 
adını kazanması lazım gel · 
dığin de füphe yoktur. Ad· 
riyatik denizile Adalar deni
zi, tamamile halyanın eğe 
menliği altındadır. Sicilya 
nın batı güney noktasile 
(Marsala) Tunusu körfezinin 
doğu kuzay noktası (Kap 
Bon yahut Rasaddar ) ara· 
smda 75 deniz milli yahud 
140 kilometrelik bir mesafe 
olduğuna göre İtalya deniz 
kuvvetleri vasıhile Akdeni
zi ikiye bölmek kudretine 
maliktir. Hatta İtalyaya 
ait o1an Pantellerla adası 
hem deniultı gemileri ve 
uçaklar için tyi bir istfnad 
noktasıdır, hem de Kap 
Borndan ancak 45 deniz 
milli uzaklığındadır. Şu he· 
ide bu günün modern sa 
vaı va11talarile vukarıda 
adı geçen yolu kapamak 
ve Cebelüttarık bo~azile 

Malta adası arasındaki bütün 
bağları koparmak pek kola . 
lavdır. 

İngiltere. Akıienizde üç 
önemli ve hakim mevkiye 
sahiptir. Cebelüttarık, Malta 
Portsait yahut fskendt>rlye 
daha sonra temamile doğu
da bulunan Kıbrıs adası 
ve nihayet Fili~tin de son 
zamanlıuda vücuda getiri· 
len limanlarının f"n belli 

baıh o1an Haifa İngiltere 
yüzlerce yıllardanberi, il~ri 
gören ıiyasuile bütün öne 
mli deniz tecimi yollarını 
kendi eline ve kendi haki· 
miyeti altına almıya çalıs 

mııtır. İngilterenin biitün 
limanlara ve hatta diye 
biliriz k, bütün eski dünya· 
ya malik olmak suretile 
dünya tecimi üzerindeki 
hakim durumunu hatta 
büyük savaş bile değiştime
miıtir. 

Bu yüzden büWn Akde · 
niz memleketlerinin İngilte
yi bir mütecaviz :.ıan ed 
erek onun tazyikinden 
kurtulmıık istedikleri kofay
ca anlatılır.Çünkü Büyük 
Birilanya bu gün bile Ce 
belüttarık ve Portsaidi (Sü· 
veyt kanala) kapatuak, 
bütün Atlas veya Hind 
denizlerine çıkmaktan men 
edebilir. İngiltere bu esna 
da Hindistan yolunu em. 
niyet altına alan ve ar 
tık tarihi bir mahiyet kes 
beden bir ananeye dayanma
ktadır. 

Yukarıda verilen izahat 
tan da anlaııldığına göre 
harp patlfldığı takdirde ltal 
ya Akdenizin doğusile ba 
tısını birbirinden ayrıbile
cektir, fakat buna mukabil 
İngiltere bütün Akdenizi is· 
tila etmek kabiliyetindedir. 

Her iki hükümet de bu ih
timali bir hakikate çevir(Jlek 
içın lazımgelen vasıtalar a 

malktirler İtalyanın bugün 
takriben 72 denizaltı gemi · 
si 1000 den fazla uçağı, bir 
çok küçük bolonları . 60 
muhribi. 45 torpitosu ve 
45 motörlü vardır. Sade 
bu kuvvet'er yukarıda hah 
si geçen barikadl yapmağa 
kafidir. Ancak Habeıistan-

la harbedildiği takdirde uç 
akların en büyük kısmı or 
adaki cephelere tahsis edi 
lecektir. Bundan baıka İtal · 
yanın biraz eski· dört drit
notu, bir uçak gemisi, 15 
hafif ve 19 ağır krovazö-
rü ve kafi mıktarda refa· 
kat eden levazım gemileri 
~e vardır 

İngilterenin filosu Fra 
nsa ve İtalyaya nisbet 
edildiği zaman şu sonuç 
e1r\e edilir. 3: 3: 5. yeni 
Büyük Biritanyanın deniz 
kuvveti ayrı ayrı her bir 
memlekete nisbetle bir mis· 
lJ fazla ve Lkriben ikisinın 

mecmuuna müsavidır. Bun· 
dan baıka İngilterenfn le 
hine olarak Cebelüttarık 
ve Malt , üssü bahrilerın 

anan vi denizciliklerlni. mü· 
cadeleci ruhlarını ve a tık 
tarihe karışmı~ sebatlarını 
zikretmek kabildir. Büyük 
Biritanya bundan b ıka 
Akdenizdeki egemenliği ta· 
mamen eline imasına 
yarıyan Avrupanın iki en 
büyük savaş gemisine ma 
liktir; bunlar da "Nelson" 
ve "Rodney,, dritnotları 

dır Aüyük Biritanya bun 
dan başka Akdenizdeki ege 
menliği tamamen eline al -
maıına yarıyan, Avrupa 
nın iki en büyük savaş 
gemisine maliktir; bunlar 
da "Nelıon" ve "Rodney,, 
dritnot' arırlır . Bu gemi1er 
hiçbir düımandan korkmı· 

yacak kadar muazzam ol · 
duklan gibi, aynı zaman 
da taşıdıkları iıme de şeref 
vermektedir . Geruide 4C6 
santımetrelik 9 top. torpido 
müdafaası için 15,2 santime 
trelik l 2 top ve uçak mü da 
faası için de 6, 11 santimet 
relik birç k makirıah top 
lar vardır. Mevcut maki
nular 50,000 beygir kuv
vetindedir ve geminin saat· 
te 23,5 deniz mili almasını 

temin eder. Gemi, alınan 
hususi tertibat sayesinde ge· 
rek uçak hücumlanna kar 
şı muvaff akiyetle göğüs 

gerebilir. Hiç bir Akdeniz 
devleti, bu muazzam 
&avaı gemilerile boy ölçüle
cek bir gemi çıkaramaz. 

Demek ki her iki devlet 
de, bir yandan Akde-nizdeki 
11 ünakaleyi durdurmak, di 
ğer yandan Akdenizle dışa 
rııı arasındaki irtibatı ke -
mek içın lazımgel~n vası · 
talara malikdirler. 

Fakat İtaly , açık ve mü 
dafaasız dıran limanların 
bombardıman edılmesınden 

korkduğu gibi Habeşistan •fa 
harbe giriıtiği takdirde Sü· 
veyş kanalının kapatılmasın 

dari endişe etmektedir. Bu 
takdirde Afrikada çarpışan 

askerlerine takviye kuvvet 
\eri göndermek için ancak 
hava yoltına baş vurabilir ki 
bunun da doğu Afrikadaki 
orduların ihtiyacını tamamen 
kapatmağa kafı geleceği şü 
phelidir Eensen daha bugün 
bile Mısırın üzer;nden uçmak 
yasak edilmiştir. 

Buna mukabil İngiltere de 
Akdenizdeki hakim mev . 
kıinin hayıp olmasından 

çekiniyor Malta,, kuvvetli 
uç k hücumları karıısında 
büyük zararlara uğrıyaca· 

ğı gibi Cebe" üttarıkın kaya 

lardnn meydana getirilmit 
istihkamı, mütel<asıf Lir ağır 

topcu ateşine ancak çok 
güçlükle uzun müddet mu · 
kavemet edebilir. 

İ~te her iki dev let de bü · 
tün kuvvetlerine rağmen 

bir iki zayıf noktalarile bir· 
b irlerine kar§ı korku dolu 
bir durum almıt 1ardır. Fakat 
eğer ba,ka bir Akdeniz dev 
leti. İtalyaya iltihak ede 
cek olursa, Ozaman halya
nın çok daha hakim bir 
vaziyet alacağına da şüphe 
yol< tur. 

Hava kuvvetlerine gelince 
umumiyetle bunlardan be 
klenen muvaffakiyetin pek 
fazla mübalağalı olduğu 

muhakkaktır. Zehirli 1razlar 
yasaktır. Fakat bu yasağın 

herkes tarafından tutu 'up 
tutulmayacağı da bellı değil 

dir. Eve1ce Avusturya · 
Macaristana ait o'an Pola 
limanı, büyük sa v a ş 

esnasında ekse r i y e t 1 e 
ağır kalibrede ( Kg. ) 
2QQO bomba ile bombardı 

man edılmitli. Fakat hakik. 
atte elde edilen zararın de
ğeri sıfıra müsavidi. Hava 
a =Iahının o -ıamandanberi 

inkişaf ettiği muhakkaktır; 

netekim isabet imkanı faz 
alaıınıı, bombaların tahrip 

ve infilak kuvveti önemli 
bir miktarda artmıthr. Fak 
at l::una mukabil müdafaa 
tedbirleri de ilerletmif ve bu 
yü 1 den düıman uçakları 

ancak 2500 4000 metreden 
hücum etmeğe mcbur olmu
ılardır Bununla beraber çok 
şiddetli çarpıfmalar olacaktır 

Ancak gazlı bombalar rüz 
garların çok sakin olduğu 

yaz mevsiminden çok daha 
az tehlikelidir. 

Bu gün İtalya Akdeniz 
havalarına hakimdir İngiltere 
ıse ancak tayare 6emileri 
vaııtasıle avcı ve bombardı
man uçak 1arını getirebilir 
Bu gün 1 V l uçağı taıı 
yabilecek altı büyük uçak 
gemı&ıne malı I< lir. Sade · 
en büyük uçak gemileri
nden olan "Glori sus,, ve 
" Courağeous ,. elli ikişer 
uçak laşıyabili r ler. 

Cebelüttarik ve Malta 
da bu gün 10 ve 15 uça 
klık iki veya üç filo vardır. 

Bazı gemiler de uçakların 
inmesi veya he.reket etmesi
ne elveritli bir şekilde ha· 
zır : anmıftır. Fakat bu~!ar 
bombaların isabetini tahkik 
üzere kullanıldığı için savat 
kuvvetlerine dahil değilclir 1 er. 
Siyasal bakımdan çok ger 
gin olan ıu son günlerde 
ve en büyük devlet 
adamlarının sanksiyonlardan 
açıkça bahssettikleri bir ın · 
rada insanın aklına bu san 

ksiyonların nasıl bir tekil 
alabileceği suali geliyor. Ev
vela kimyevi maddeler gaz 
maskeleri kor.serve kömür 
gibi savaıa yarıyacak bütün 
maddellerin satışı durduru
lacak sonra yazının batında 
adı geçen barikatlar yapıla 
caktır. 

Fakat İtalya her hangi bir 
sanksiyona baı vurulduğu 

takdirde bunun harp e>tmek 
için bir sebep telakki oluna · 
cağını bildirmitlir. 

Bunun için yukarıda de 
nizcilik bakımından izah 
edilmeye çalışılan bu mese· 
lenin en aktüel tarafı mev · 
zuubahs devletlerin hangi 
noktadan daha kolayca za
if düfilrülebilece~idir. 

il. 
Kadrolar öğretmen atanmaları: 

Kızoıta, ıfITTB öğretmen ~u Yd Mcz!nılarından 2~ 
okullaıınınkadıolaıı geldi. Oğretnıen llinıize Verildi 
ile ş~~:i:::~ey k:~:rt:e :ğ~:~~ Necati~ey öğretmen okulundan çıkanlar da Kültür Bı-
men okulun öğretmen ka- k ı ~ ~t l'f 'il 'fd'I droları Bakanlıktan bildiril· an ıgmca mun e 1 1 ere Vefi 1 er, 
mittir. Her iki okulun 
kadrosunda önemli bir de 
ğiıiklik yoktur 

Yalnız Necatibey öğret

men okulu ile lisesinin riya 
ziye öğretmenliğine Gazi te 
rbiye enistitüsü mezunları 

ndan Şeref, kızorta okulu 
na da aynı okul mezunla · 
rından Fahri verilmiftir. Er 
kekorla okul kadrosunun da 
bu günlerde gelmesi bekle
nmektedir 

Urayca cezalan~ıulanlar. 
İki et müteahhidi hasta· 

haneye kokmuı et verdik
lerinden dolayı. faytoncu 
Ahmet ile Sabri de su yol. 
larını tahrip etmek suçun 
dan urayca onar lira para 

cezaı;ına çarptırılmıılardır. 

(kmeğe yirmi para zam 
medildi. 

Ura yca has ekmeklere 

yirmi§t>r para zam ya· 

pılmııtır. Buna nazaran has 

ekmek sekiz buçuk, francı· 

la da on buçuk kuruıa sa

tılacaktır. 

i~manyur~unun ~alosu 
İdmanyurdunun bir ilkte

ırinde bir balo verecegını 

bildirmittik Haber aldığı 

mıza göre, İdmanyurdu yö· 

netimkunılu, balonun me · 
1 

vsimin en güzel balosu ol 

ması için hazırlıklar yap. 

maktadır. 

Açık tışek~ür 
İki senedir çekmekte ol 

duğum mide rahatsız 1ığımı 

memleket ha tahanesinde 
yattığım kısa bir zamanda 
teşhis ve tedavi eden hazık 
doktorlarımızdan İç hastalı . 
kları uzmanı Raif Demiralp 
ile Rontken uzmanı Nazmi 
Sezere ve hastaları ile çok 
yakından ilgi 'enen hemıire 
v~ haıtabakıcı bayanlara 
en derin teşel<kürlerimi su· 
narım. 

Gazi ilokulu baı öğretmeni 
Niyazi Sökmen 

Tahrirat ~atipf ef i arasında 
na~ıller. 

İlimiz kamunları tahrirat 
katipleri aTaıında bazı de 
ğişikler ol muıt ur. 11 unları 
bildiriyoruz: 

Sığırcı tahrirat katibi ba
yan Rdet Şevketiyeye, Ça· 
kır tahrirat katibi Hayri Sı 
ğırcıyo, Ômerköy tahrirat 

katibi Ahmet Çakıra, Ki 
reç tahrirat katibi Tahsin 
Ağunyaya. Ajtunya katıbi 

Rüştü Alibeye, Alibey tah 
rirat katibi Halil İbrahim 
Kirece naklen ahmınıılar · 

dır. 
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Necatibey öğretmf'n oku
lundan Luyıl çı1'anların ata
nmaları Bakanhkca yapıl

arak okul direktörlüğüne 

bildirilml~tlr . 

Ru atanmaları bildiri-
yoruz: 

İzmir illnt uerllı:11ler: 
47 Hecep. 5 ı İbrahim, 

52 Sabahattin, 53 Hasan 
Basri, 57 M. Haşim, 59 11e
kir, 62 Ali U lvi, 69 Muzaf· 
fer, 70 Mehmet 72 Remzi, 
9) Muharrem, 290 Ömer 
Fıkri. .. 

Ankara iline verileıı ler: 

43 lbrahim, 116 Bekir, 
122 Halil . . 

K(l .;/amıı ııi ileı. e verileııler: 

139 Kerim. 157 Hüseyin, 

285 Şevki.. 

Manisa llintt vı rifrlller: 
45 Fethi, 67 lsmai1 

•• 

Afyun iline verilenler: 
88 Kazım, 156 Mustafa .. 
İllrn i;c verilenler: 
7 -1 Ziver, 75 Yvsuf Ziya, 

63 Tevfik Zonguldağa, 124 
Mahir Eskiıehire, 27 4 Meh· 
met Urfaya verilmi§lerdir. 

Oığer öğrttmen okullHı,ıdın 
ilimize verilen ö~retmenld 
İlimiz buyruğuna diğer 

Gazi 
Eğitim enstitüsüne gife

c~klerin imtmam 
Ankara · Gazi eğitim en 

stitüsüne girecek olan öğre 

tmen ükulu mezunlarının 

smaçları dün Necatibey öğ

retmen okulunda yapılmıı 

tır. 

lmtıhaıı evrakı enstitü 

direktörlüğü tarafından tet 

kik edilecektir. 

i~man~ur~u ile i~mangücü 
bugün ~arşılaşıyorlar. 
Uugün saat on beşte İd 

manyurdu ile, İdmangücü 
birincı takımları arasında 

General Ali Hıkmet sıtadın· 
da özel bir maç yapılacak
tır. 

Şehrimizin iki 
takımının yap11cağı 

çın çok heyecanlı 

umulmaktadır. 

kuvvetli 

bu ma 
olacağı 

ı 

ojtret rucn t•k ulu 

-- ..,._ ____ ___ 
öğretmen okullcuının 935 
haziran devresinde çıkanlar 
dan yirmi öğretmen verJI· 

miştir. 

Bunlar•n da adlarını ve 
hangi okullardan çıkdıkları· 

nı aıağıya yazıyoruz: 

Bursa kı: ö!/relmen okw 
l11ndan ilimize vailerıler: 

Fahriye, Hatice, Fevziyeı 

Bedirye Nüzhet. 

Edirne kı: ö!frl'lmen oktl 
lundun: 

Fehamet Taıkıo, Le01aıı 
Demirel, Mediha Tekin. S•" 
niye Karayel.. 

lstanbul kız 
ok11lıından: 

Leman, Hayriye, Mıhri
ban, Müzeyyen, Meliha, LA 
yka .. 

Konyadan lsmail, Adan" ' 
dan Osm~n Necati verilOJİ' 
şlerdir. 

Yeni öğretmenlerimize h•· 
yatta muvaffalciyet!er dile 
riz. 

Okullar yarm açıhyorllf. 
Bütün ilk ve ortaokulla~ 

yarın a\ı 1arak 935 - 93 
ders yı'ına baılıyacaktar · 
dır. 

ftalya - HafıeŞ 
(Ba§tarafı birinci sayfada) 

- 1 ar> tel koymuılardır. Ira Y 
T ıb .. 

matbuatındaın r if 
ge lngıltereyi Cenevrede ~ 
bütün anlaımazlıkların {l"1 

ili oimakla muaheze ve hii · 

cum etmektedir. -Cenevre, 28 (A ıA·}_ lb' 
Staradali İngiliz gazete•• 
nissusdun İtalya tarafınc:lal'I 

ı -l"z tO Habetistana Ve) a ngı 1 

praklarıııa bir saldarıt ya 
ı ıo•· 

bıldıtı takdirde ulus ar dtJ 
yetesinden silahlı yardı":ıı.ı
bulunma.ğı özgelemff ol 
ğunu yazmaktadır. 

İı1tanbul. 28 (Öze~} . ; 
Londradan haber verıhY ) 

post • 
(Taymis), (Moring I 
\Fet Kroı1ikl) ve diğer ;B 
giliz gazeteleri. ltalya . 
karıı zecri tedbirler alı"IJlı~ . e· 
ımı ve Baron Aloizinf P 

1 

· ·· d-ğ·· -t l ları dit> rı sur u u mu fi ea ,. 
lemeırini U 'uslar kuruİu;,. 
tavsiye etmektedirler 11 

1• 
b net' liz gazete1erlnin u f ' 
l h• 1 yatı . Roma siyasa me f . 

!inde derin akisler yaprfl' 

lir. 
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Bandırma icra . . 
Memurluğun~an: 

l uuıisi~ VlllJETi DAİMi lNCOMlHi iLAHURI ı ı 8 A l I K Es 1 R A s K ER 1 s AT 1 H A l M A 
1 -- Eksiltmeye kvnulon iş Balıkesir - blremit yolu

llun 82+206 - 84+388•50 jncj kilometreler urnsındn ŞOHl 
ta""· · · ... ıratı osnsıyeı5ı . 

Bu. esaslı tnınirutın ke şif lıcdeli J?l2 lira 43 kuıu~tur. 
2 - Bu işe ni1 şrırtn .l me \'t3 evrnk şuıılurıhr: 
A. Eksiltme şıırtnomcsi. 
B Mukavelen ırne örnegi. 
e N ıfia işini ~eraiti umunııyeEiı. 
E - Fenni şnrtnome . 
(ı' - I\ ~ ·if ceLveli 
1stiyenler bu şaı trıomeleri ''e evrakı En<"ÜnıP-nİ Do 'm\ 

b\şktltibi ile 0: lfia mihltirliifrüne mürncn :ı tln görebilir ler. 
3 - Eksiltme l 4 - 10 g35 pazurtesi .günu saat 15 de 

Vılttyet Encümir c ynp locoktır . 
4 _ Eıcf'iltm t) n~·ık eksiltme uıulile y .. pıltı<· ... ktır. 
5 ..._ Elsiltmeyı) girelHlmı-k i._·in '263 lira 43 kuru~luk 

~Uvaklrnt terninut vermf s: bund: n hDşko nşf ğı d: k ı Y<'sİ
talıırı lı ıiz olup gö~tcrmesi l:lz md ı r. Eksilt mı ye yul vo 
köprü işler ; ıe uğroş~ığınn tfoir Nııfıa müdür lüğ·ür• dc n \'(si
ke. al.tbilcnler <rirebi\irler'. 

:"I • 

6 - İ!tekliler yulcard ı tiçüncü mndJedu yoz ı lı ~ante 
lalar Vılt\yet enciimenino miirııcnat ı Jer!n . 

7 - \1uvttk~.ıt tenıinul ,\I ıl.:>ondığıno ynı ı ılır gncü-
mende para v·: t ıhvilnt ı.ıl ı nn az. ( 1 4 136) 

** 
1 - E ~:si l tıneye konulon iş B lıkesir Eılremit yo'unn 

66 + 885 - 63 + 234. 5 rneı kılometreler :ırası da şnrn 
tuıniratı esasiyı>si. 

Bu esaslı tumirntın krşiC bedeli 3339 !irıı 47 kuruşdur. 
~ Bu İŞrl ait ş ırtnnnıe ve evrak şurılıırdıı: 

A Eksi'tme şnrtnnm 1 si 

B Mukavijlenamo örntğ' ı. 
U Nafıtı ışleri şerııitı unıumiyesi 

D - Fenni ~artname. 
I? - Kıış r cetveli. 

1stiyenler bu ş ırtnu meleri ve evrokı et.l'Ümeni tlu.mi 
tıışrdtihi ib 'afı' mü lürlüğünt' nniracoatlu görel>il ı rlı>r. 

3 - Ekı;iltnıo 14 1 O 935 Paz ırt·· ~i günii sout 15 Je 
\'ılnyet encümen.nde yapılacuktır. 

4 - Eksıltme n~·ık eksiltme unuliylo yopılncuklır. 
5 - gksiltmcyo g-jrelıilmrk i~·in 250 lira 46 kuru~lı k 

tııuvuk: ıat teminat vermesi bundtırı b:.ışk:ı aş n ğnlaki vesi· 
~\llurı h -ıiz olup gödlermesi la az md r. 

Eksiltmeye ynl ,.~ köprü işlerıle uğr. şılıg- na Jnır Nn
fıu ınüdiirliiğundt!n vesika al ıı'bileı leT girı·bin~lcr. 

6 _ lsleklilt!r yu\rnrJa iı\·üncü mndılcuo yozılı saate 
«a.ılur viiılyet encümenine mürarnnt ~derler 

7 = mu v \k.k lt t ·~m : nat m'l1S ındı~.nn yatır lır rnciimen 
!!d p1rn ve tahvil:H ul ınmıız ( l ·4. 137) 

** 
Umurbey mahallesinde 4 numaralı mağazanın bir se 

llelik kara 7 1 O 935 günüm! rastlayan pazartesi günii saat 
1
5 de ihale edılmek üzere açık artırmıya konulmuıtur. 
~Uhammen bedeli 20 liradır. İsteklilerin teminat parasını 
htırdıklarma dair makbuzla ih:lle günü saat 15 de vila-
~et encümenine gelmeleri. 1 - 4 - 1 '27 

** 
l - Eksiltmiye konulan it Ayvalık Altmova yolunda 

~"Pılacak o1an 0.60 lık beı ve 2.00 metrelik üç menfez ki 
teman 8 menfez •nıaatı. 

Bu menfez inıaatının keıif bedeli 2402 lira 5 'J kuruı 
ltır. 

2 - Bu ife ait ıartname ve 
A - Eksiltme ıartnamesi, 

B - Mukavelename örneği. 

evrak ıunlardır: 

C - Nafıa it1eri ıeraiti umumiyeıi. 
E - Fenni ıartname. 
F Keıif cedveli. 
İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı Encümeni daimi 

ll,tkattbi ile Nafıa Müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 

3 - Eksiltme 14- 10·935 pazartesi günü saat 15 de 
\lılayet Encümenininde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 180 lira 19 kuruşluk 

llluvakkat teminat vermesi , bundan baıka aıağıdaki vesi· 
kflları haiz olup göıtermeıi lazımdır. Eksiltmiye yol ve 
koPrü ıılerile uğraıdığma dair Nafıa Müdürlüğünden ve· 

•ika alabilenler girebilirlf'r. 
6 - İstekliler yukarıda üçüncü maddede yazılı saate 

kadar Vi :ayet Encümenine müracaat ederler. 
7 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encüm· 

138 'tıde para ve tahvilat alınmaz. 4 - 1 

t 

Ka~ıp mühür 
Ali adlı mühürümü kay-

t::ıcttırn Yenisini al.acağam 
dfltl eskisinin hükmü yok.tur. 

Ômerköy kooperat1fi 

79 numaralı 
Ali 

Kayıp mü~ür 
Mustafa adlı mühürümü 

k.iybettim. Yenisini alacağım 

dan eskisinin hül<mü yoktur. 

Ômerköy kooper tı i 
129 numaralı 

Muıtafa 

KOMiSYOHU ilANlARI.. 
Balıkesir garnizon kıtaatı için 400,000 kilo un 2 Tet · 

rinievel . 935 Çartamba günü : aat ı 6 da ihalesi yapıl -
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konn ı:ştur. Tahmin 
bedeli 38000 lira muvakkat teminat 2850 liradır. İhale 
kor satınaLna komisyonu binasında yapılacaktır. İstiyen
ler ıartnameyi mezkur komisyonda görebilirler. İstek lile· 
rin muayyen gün ve saatten bir saat evel teminat me
ktuplarını kolordu satınalma komisyonuna verebilirier. 

4 - ) ..... 96 

** Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun 10 n·eırin 935 
perıembe günü saat 15 buçukta ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur . İkı pavyonıın keıif 
bedeli 59~H, lira 48 kurut muvakkat teminat mıktarı 

449 lira 59 kuruıtur. ihale korsatınalma komİ2i) onu bin· 
aiında yakılacaktır . İstekli'er ıartname, pilan kt>şifran. e 
ve fenni ıartnameyi Kolordu satınalma l<omisyonunda gö 
rebilirler. Talipler1n muayyen gün ve saat den bir ı.mat evel 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri . 

82nduma icra 
memurluğundan: 

lstanbulda Abdurrahman 

oğlu Ali ve Hayım kanati 

tirketine iki bin lira borçlu 

Bandırma fhsaniye mahalle

sinde Abdullah oğlu manifatu 

racı Süleyman:n ııbu borç için 

ipotek etliği lhsaniye mahal 

lesinde ısağı yof solu sahun

cu oğlu Manol ile Halil 

arkası Fatma ve Sidikanın 

hane ve bahçeleri önü yol 

ile mahdut iki kattan iba· 

ret alh oda bir mutfak bir 

apdesthane bir gusü '. hane, 

bir miktar bahçe, bir kuyu

su olan evin paraya çevril 

mesine karar verilmitttr. 

1 - İpotek sahibi ve di. 

ğer alakadarların ve irtifak 

hekkı sahiplerinin iıbu gay · 

ri menkul üzerindeki hak-

iarı ve hususi faiz ve mas· 

rafa dahil iddıalarının ev · 

rakı müsbitelerile yirmi gün 

içinde icraya bildirmeleri 

ve hakları tapu sicilli ile 

sabit olmadıkça salış bede

linin paylaşmasından ~ariç 

bırakılacaklardır. 

2 - Artırma şartnamesi · 

nın ilan tarihinden itibaren 

her kesin görebilmesi için 

icrada açık bulundurulmak · 

tadır . 

3 - Birinci artırma 

4 - ı - 124 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bandırma acanta İbrahim 
oğlu Rllife 453 lira 6 ! lrn· 
ruş borçlu Bandırmanın De. 
re mah11lleıinden Murat 
usta oğlu Servet ve kanın 
Habibe ve kızl Mahmurenin 

ipotek Sofuoglu mevkii 

gazhane arkasında şarkan 

mukaddem Ohanes kızı ve 
elyevm Hüseyin tarlası gar· 
ben, fimalen yol ve cenuben 
sahibi senet ile mahdut üç 
buçuk dönüm :5 lira kıy · 

metinde bir tarla ve aynı 
mevkide şarkan Altuncu 
oğlu Ahmet bağı garben, 
şimal en sahibi senet ve mu· 
kkddem Agop elyem Abdul

lah oğlu Hüseyin cenuben 
yol ile mahdut bir buçuk 
dönüm on beı lira kı)·me 
tinde bir tar1a ve aynı mev 

kide şarkan sahibi senet 
garben cenuben yol şimalen 
keza sahibi senet ile mah 
dut bir dönüm 15 lira kıy 

metinde bir tarla ile Sunul 
lah mahallt-sinde sağı Meh 
met reis oğlu Ali ve solu 
saraç Osman ve arkası Eyüp 
kira evleri önli yol i e mah 
dut bir kattan ibaret iki 

oda bir samanlık bir miktar 
avluyu havi ve etrafı tahta 
perde ile bölünmüş olan 1 UU 
lira kıymetindeki hanenin 
satılmasına karar verilmiş
tir . 

1 - İpotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların 

irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu gayri menkul üzerinde
ki hakları faiz ve masarif e 
dair iddialarını evrakı müs· 

bitelerile yirmi gün içinde 
icraya getirmeleri ve hakla 
rı tapu sicillı ile sabit olana 
dıkça satış bedelinin payfh .. 

şmasından hariç hırakı acak· 
!ardır . 

2 Artırma şartnamesi 
niıı ilan tarıhinden itıbaren 
her kesin görebilmesi ıçın 

açık bulundurulmaktadır. 

Bandırma hazinei maliy · 
esine 2174 kuru~ borçlu Ba· 
ndırmanın Haydarçavuş ma 

hatlesinden Hacı İsmaıl oğ -
. lu Hafız Mustaf anın haciz 

edilen 1 Bandırmada şosa 

yolu mevkiinde ıarkan İsm 
1 

ail garben Kakman yo u 
ıimalen şosa cenuben Haci 
Mehmet tarlası ile mahdut 
54 dönüm 270 lira kıyme· 

tinde bir tarlanın tamamı 

2 Çetin azmağmda şarkan 

Yanık oğlu hırlası ve tar
ik timalen Kurudere nam 
Erdek yolu garben tarik 
cenuben şehir yo1u ve Kel 
Tahir oğlu Hüseyin ve Sa · 

murkaı tarlaları ile mahdut 
350 dönüm 1050 lira kıy

metinde bir tarlanın tama
mı. 3 Yine Çetin azmağında 
şarkan ve cenuben l ' andır· 

malı Samurkaş Mustafa ga· 
rlıen Çetin azmağı şimalen 
Değirmen yolu ile mahdut 
30 dönüm 60 lira kıymeti 

nde bir tarlanın tamama 
4 yine Çetin azmağı mev 
kiinde ıarkan tarik 
ıimalen Erdek yolu garb4'ın 
su yirimi cenuben sahibi 
semt tarlası ile mahdut 80 
dönüm 160 lira kıymetinde 

bir tarlanın tamamı 5 Kır· 
lar mevkiinde şarkan tarik 
şimalen t1trik garben Hafız 
Mustafa tarlası cenuben de
re ile mahdut 25 dönüm 
5o lira kıymetinde bir tar
lanın tamamı. 6 Dana çayı 
rı mevkiinde şarkan dere 
şimalen Ali garben tarik 
cenuben dere ile mahdut 
1 O dönüm 36 lira kıymetin· 
de bir tarlanın tamamı. 7 
Yine Danaçayırı mevkiinde 
şarkan yol şimalen Ali Ar· 

bendere cenuben Erdek ) O· 

lu ile mahdut 15 dönüm 
75 lira kıymetinde bir tar 
lanın tamamı 8 Yin~ Da 
naçayırı mevkiinde ıarkan 
dere şimalen sahibi fsmail 
tarlası garben yo\ 
cenuben Erdek yolu ile 
mahdut 25 dönüm 75 lira 
kıymetinde bir tarlanın ta · 

mamı. 9 Fabrika cıvarında 
şarkan Hasırcı Serope ve 
çilingir Ümitten metruk dut
luk yeri şimalen Nikoladan 

metruk garben hacı Kirya

ko bahçesi cenuben tarik 
ile mahdut 3 dönüm 45 il 
ra kıymetinde btr tarlanın 
tamamı. ı U Sofu 
oğlu mevkiinde tabak-
hane deresi şimalen tarik 
garben Kadir cenuben Mus

tafa tarlaları ile mahdut 2 
dönüm 2ü lira kıymetinde 

bir tarlanın 64 hisse

d•! 40 hissesi: 1 l Hay 
dar çavuş mahallesinde 
şarkan Rum Milletinehan 

arsası şimaJen hafız Mu ta fa 
arsası garben h ıcı haf az ~ h 
let arsası cenuben tarik ile 
mahdut 305 arşın tamamı 

30-10 933 çarıamba günü 

saat 15 le Bandırma icra 

memurluğu odasında yapı 

lacak artırma bedeli muham 

men kıymetin yüzde yetmif 
betini bulmadığı taktirde 
en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 

l 5 gün daha temdit edile · 
rek 14 11-935 perıembe gü· 
nü saat 15 le yapılacak ve 

artırmadan 2280 sayılı l<a · 
nuna tevfıkan muhammen 
3000 lira kıymetin yüzde 

yetmif betini bulmadığı tak· 
tirde ihale yapılmıyacak ve 

satış geri bırakılarak kanu 
nun ahkamı dairesinde borç 
tecile oğrıyacakdır. 

3 ~ birinci artırma ı-------------

4 - Artırmaya iştirak 

edecek alacaklı muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçu 
ğu nisbetinde pey parasını 

veya mil i banka teminat 
mektubuqu getirecektir. Da · 
ha fazla ma 1umat almalf is 
tiyenlerin 935 918 sayı ıle 
icraya müracaatları ilan olu 
nur. 

21 lÜ-935 pazartesi günü yetmiş beıini bulmadığı tak-
saat 15 te Bandırma icra tirde ihale yapılmıyacak satış 
memurluğ11 odasındn yapı - geri bıralu1aralt kanun ah-
lacak ve artırma bedeli mu- kamı dairesinde borç tcci'e 
hammen kıymetin yüzde uğrayacaktır 

yetmiı beıini bulmadığı tak- 4 - Artırmaya iştirak 

dirde en son artıranın ta - edecek alıcı muhammen 
ahhüdü baki kalmak iizeıe kıymetin yüzde yedi buçuğu 
artırma 15 gün daha tem nisbetinde pey parasmı veya 
dit edilerek 6-11 ·935 çar· milli bank tnninat m "ktu 
ıamba günü s&at 15 le ya nu getirece!<tir haha f Rzla 

pılttcak ve artırma 2.280 sa malümat almak istiyenlerin 

yılı kanuna tevfikan mu - 935·374 numara ile icraya 
hammen kıymetin yüzde müracaatları ilfın olunur. 

BAYPA 3 

lali~nir sulh ltukuk 
hakimliğinden: 

Balıkesirfn Vicdaniye ma
hallesinden Şaban kerimesi 
Zehra ve Mustafa kızı Sab· 
riye hanımlar vekili avukat 
T evf ık Zerdecinin Yenice 

mahallesmden İbrahim oğlu 
Rahmi ve Kadir ve Vicda
niye mahallesinden İspartalı 
hacı A'Ziz oğ'u lsmail ve 

Mehmet a 1eyhlerine ikame 
eylediği Börekçiler mahal
lesinde kain müıterek bir 
bap evlerinin tak simi dava
sının yapılmakta olan mu 
hakemesi sırasında tapu da
iresinden gelen cevabı mu
zakereye göre münazealı 
evde hissedar olduğu an1a 

ıılan Vicdaniye mahallesin
de bet numaralı hanede mu
kim P örekçiler mahallesin 
den eskici Salih damadı İs 
mail oğlu Ômerin namına 
gönderilen davetiyede mu
mailey hin tarihten on sene 
eve! Balakesirden ayrılarak 

semti meçhule gittifi muba
tirin meıruhatmdan anlaııl· 
makla muhakemece muma. 
i'eyh Ômere ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmiı oldu
ğundan muhakemenin mu
allak bulunduğu 11-10 935 

günü saat 14 ue muhake

meye gelmesi ıçm tebliği 

makamına kaim olmak üze. 
rt: ilan olunur. 

61 O lira kıymetinde hali 
arsasının 432 hissede 72 
hissesi 12 Haydar çavuı 

mah&llesi Taıdibi mevkiin
de ıarkan Urpatyandan met
ruk dükkan anaıı timalen 
tarik gar ben Yana ki aranı 
cenuben sarraf Muharrem 

Markodan metruk ana ile 
mahdut tamamı 180 lir.a 
kıymetinde 18 arşın arsanın 
ll 52 hissede 2 l 6 hisseıinin 

paraya çevrilmesine karar 
verilmiıtir. 

1 - İpotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu gayri menkuller üze . 
rindeki haklan ve husuıi 
faiz ve masrafa dair iddia
larını evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde icraya bildir
meleri ve hakları tapu sici 
llile sabit olmadıkça salat 
bedelinin paylaımasından 

hariç bırakılacaktır. 

2 _ Artırma 21-10-935 
pazartesi günü saat 15 de 
Bandırma İcra memurluğu 
odasında yapılacak ve artı . 

rma bedeli muhammen kı · 
ymetin yüzde 75 ıini bulma· 
dığı takdirde en son artıra· 
nın taahhüdü baki kalmak 

ıartile artırma on heı gün 
daha temdit edilerek 6-1 l ·935 
çarıamba günü saat l 5 de 
yapılacak ve artırma 2280 
numaralı kanun mucibince 
muhammen kıymetin yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde 
iha1e yapılmıyacak ve satıı 
geri bırakılarak k<. nunun 
ahkamı dairesinde borç te
cide uğrıyacaktır. 

3 - Artırma ıartnameıi . 
ni ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için ic· 
rada açık bulundurulmakta· 
dır. 

4 Artırmıya ittirak ed-
ecek alıcı muhammen kıy
metin yüzde 7,5 kıym~tinde 

pey parasını veya Milli ba

nk teminat mektubunu ge
tirecektir . Daha fazla ma

lümat almak istiyenlerin 
928·234 numara ile İcraya 
müracaatları ilan olunur. 
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GAZHANESİ ~ Q U S U N U N · U Z !. • W ~Her zaman taze çimento, Eskişehir i 
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ız k '">rneJ, lstor, kaplama almak ıstıye- : - ::: 

Paslanmaz Siyah Boya 
Stoklan daima hazır bulundurmaktad1r. 

· ı nler her halde: ı ~ Baııdırıııa ı~ııı .. ı l':ış:ı C:ulık~iııılı : i 
~=MMü:~~=at ~f~;;~~:~==~ 1ıiı Yesil~ü~k~~~:au~::~!ıı~~~~inin İl ! MEHMET NURiı VE OGLU HAMDI! 1 

Tafsilat ve sipatif için: 

Fabrikaya: Telefon: 22072 

- -- ----- =4 •ttt tftt •fN tfN te : Dernir hırdavat ma{;azasında bulunur. ~ 
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kendılerırıı hır an evel kurlarm:ılor ı iliz nıJ ı r. Muıılekt·tı· I~ .. . - ~ a 1 
~izin ~btnn?ul , 1zrni.', Bursa gibi büyiik şt>hirlerindP yür _ 1~ M URflC Pıfl T ETMELER/ ~ • ' 
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entarı denılon kudife üzerine i~lenn.iş fıir tııkım elbisı leri • ara e • 
yüksek fiudl ırla sutın almakta olduklnrını hnhı-r olıyorı m. Balıkt!SiT Ziraat ,· ' 
Kumnşı d ş memleketlerden gelen bu clbiı:ıclere nrilen pn-

ra.lor t ımemı!n ~ab'lncılıırın ve Ti.irk olmıynn kimseleı in Direktörlüğünden: fıa 1 
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Köylümüzün bir çok yoksulluklara kııtJanarak k uzandı- Cınsi Miktarı Kilo ' 
ğı paraların israf edilmesine hükumetimizin rızası yoktur. Buğday 6000 A 
Esa3~D Jüğünlerde israf:ılta k ı, nurılu ya~ak Pılilrrıiştir. Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut (6oOU) kilo 8 F t • k ş • 

., •·· buğday 14 · 9 - 935 tarihinden itibaren on bet gün müd. . Bın ııc rı o l ey lı Lundtı n sonra düQii lnJe t u !?İbi E· llı i st· lc · ' a n a z 1 u m a ' 
rı kullonıınlur bu kanuna nyk ı r:ı ha rekat almiş noz ·ırile a 
bııkılorak cezaJondırlucsıkfordır. detle müzayideye çıkarılmıfbr. Talip~erin ihafe günü olan e 

M ht k. 1 l · 30 · 9 · 935 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaetları VE · u er~m öy ü erımızin hurı~ı '.11 ~ hul h ı raknııynrıık snl-
103

. 
1 

' 
tunnt devrınden artakalan hu gıyınış tor z n:ı deı hu! njhıı _ ilan olunur. 4 ' 

** yeı vereceklerini ümiı •derım. i Tuhafiye mag., azalarında 1 
Ba'ILesı'r Necatı'bey o·g-retmen okulu arttırına Mülga Kepsüt ziraat mektebinin tarla, bağ, bahçe, YO· -

1 calık ve çayırları 14 9 - 935 tarihinden itıbaren ıki se- ı 

Ve eLSJ'ffme LOml·SyOnUndan·. ne müddetle icara verileceğinden taliplerin ihale günü & bulabilirsiniz? a 
Erzakın cinsi 

A 1 olan 30 · 9 935 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaat - • I' 
Mtktarı Erzakın cinsi Mtktarı ları ilan olunur. 104 - l _ 4 l'-•ll'e-......... ~ .. ---

Ekmek 
Kilo Kilo ~ ..,-_:;e* 

2
' •

000 ~:~urt ~:g~ i 1 a n 15Zi!S!U!i!Szsi!Si'-~E§i!!i~ll~ii:ıni!!ia.5i!Si5i!S2" UE!ia;iı!!i!Si!5i!S:!Si!!ii!S~~I 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sıiır eti 

Beyaz peynir 600 Yanımda hizmet etmekte :mı Halkevi Bakıevi ,ı 
1800 Kaıar peynir 300 ıken iki ay evel alakası ke UDi ı 
l SOO Tuz 1000 silen Nüzhelin ailem ve işim IDfl Halkevimizin Soıyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yap• l 

4000 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin daneıi 
Pirinç 

1 
SOÜ Soğan 2

2
0UOtO) ile hiç bir güna ilişiği kal- 1ıın sın da açılan bakı evinde aıağıda ya11lı günlerde doktor arkadaılarımız f aklr ~ 

1200 Salça madığından namıma ahzu ınıı 
400 İrmik 200 it"ya salahiyeti olnıadığı im halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baı vurmalarını dileriz. 

Şeker 

Kuru fasulye 
Nohut 

2500 Patates 4000 ilan olunur. ım H A S TAL 1 K LA R D 1 
2000 Şehriye 200 Yıldız kıraathanesi müs B A K 1 Z A M AN 1 U Z M A N 1 N A _, 
2000 S d teciri Faik 

450 s:b~n ı~~~ P" - - "I IMJ Göz hastalıkları 
soo Bezelye lso 1 1)( )K '"f () 1\ 1 lm 

~::~:::k I~~ Vn.on 4000 (adet) KADRİ YETKİN jı9 Cerrahi hastalıkları Salı 
Yumurta 3o,ooo adet iç hastalıkları müteha- im Kulak, boğaz: burun 

1 - Okulun 3 ı Mayıs 930 uısı Milli Kuvvetler cad - UO 
b 1 . tarihine kadar ihtiyacı desinde Yeni ru-rkiye ec- I"' hastalıkları. u unan (29) kal k . iNi 

em erza vesa ıre 1 7 -9 935 tarihinden zan esi üsündek1 muaye- 1111 
itibaren 15 gün müdd tl k . ıu D h l 

2 B 1 d e e açı e'uıltnıeye çıkarılmıştır. nehanesinde her gün sa. ıın eri aata ıkları 
. . -: un ftr an ekmek, et ve sade yağının ihalesi 2/1 bahtan akşama kadar ha· MJ 
ıncıteırın 935 Çarşamba oünü !{aat 1 ı d di- 1 . . 1 1ru Dog~um ve kadın 

e · ' e, ger erının sta arını muayene ve te· UT 
3/1 inciteıtrin 935 Perıembe günü saat 14 de öğretmen davi eCler !Of hastalıkları. 
okulunda yapılacaktır. la. .. l;D 

3 - Eksiltmeye girmek isti yenler yüzde yedi buçuk Sındtrgı Mal mu· "u· rıu· g-u·nden·. ,ıın İç hasta'ı'<ları 
nisbetinde muvakkat teminatlarını Maliye vunesine ya- U '"" 
tırdıklarına dair makbuzlarını ihale günü komisyona gös· Sındırgının K1Jrtu'uı ma· ımJ Cerrahi hastalıkları 

hallesinde evelce dispanser MJI 

Pazartesi günü saat 15-16 Bay Dr: İhsan Oskay Un 

Perşembe 
" " 

15-16 .. ,, Mehmet Ali 

,, 
" 15-16 

" 
,. Sadi Ö.ıatay 

Çarıaınb8 ,, 
" 15-16 

" 
Ki.mil Sesli 

" 

Cuma .. " 
15-16 .. ,, Raif Demiralp 

Perşembe 
" ,. 16-17 

" 
Ha:it Üze! 

" 

termeleri gerektir. 
Cuma .. " 16-17 

" 
Ali Riza Tezel 

" 

4 - Eksiltme için fazla izahat almak veya ıartname· 
yi görmek isti yenler okul idare sine her zaman l:aıvurabi 
lirler. 

olarak kullanılan hazineye IKJI 
ait harap bina t300) ltra mı Halkevi Baıkanlığı I 
muhammen bedeli 13 9 935 Mil 1 

5 - Yukarıda adları ve miktarları yazılı erzak ve 
sairenin Aynı fıat ve evsafta o1mak şartile Lise Pansiyo 
nu ve mektep talebesi ihtiyacı için yüzde elli nisbeUnde 
fazla miktarda müteahh itten istemek hakkını kullanmağa 
okul idaresi ıerbeıttir. ( 106 - 1 - 4 ) 

tarihinden itıbaren 20 gün ifDI ~ 

müddetle satılığa çıkarılmı, •52Hi!S5i!5i!~Si~~-25irii!S'i!Si!nsi525i!52i!SSi!25Si!S'afi~~DC!!' 
tır. isteklilerin 3 · 10 - 935 --- ---------- ~--·------------- , 

tarihine kadar Sındırgı Mal 
1 

-

müdürlüğüne müracaatları. ı Basın yeri: Jl matbaası 
(4 - 1 - 100) 1 


