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Meçhul Tahtelbahir meselesi de• 
vam etmektedir. Bir torpitomuz dün 
Bozcaada açıklarına doğru hareket 

etmiştir. 
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! rı nan Gazeteleri ve Monovra: 

"Türk iye Kuvvetli B i 
Devl'et Olmuştur .. ,, 

-------
''Harp fenninin keşfetmiş ol~uğu ~er vasıta 

Türk ordusunda ~ullanılmaktadır ,, 

8üyuk Şef; Trakya Manavralarrnda Siperde 
1' Mthmetcikle Konuşuyor 

llQo;akyada yapıltın ma 1 Bu mana vra la rda dost dey-
9Q alar lıcıkkında YLJnan letlerin genel kurmay baıkan· 
bıı:eleleri lıararetli neşrlyatlc; l~ra ile Ankaradaki ateıe, 

~n.tnaktadrrlar. militerler hazır bulunacak· 
YQ: alsamfdis gazetesi şöyle tardır . 

1Yor: 
l\,tbal TA k k • Bulgar atflff!&i de davet 

~.. ist ur iye, as erı d"I k b 1 l"'•etı e ı mit ve a u etmittir. t,k erini göstermektedir. 
"' y, nıanavrasa Türkiye Bu manavraya hava kuvvet "t •Gel sahada sarfettiği leri de i§tirak etmektedır. 
~t tetıerı berrak ıurette is Hatay meselesi, bu gün 

t edecektir. lerde yeniden mevzuubah 

t'tt~lden ehemmiyet bile ıolmıya batlamııtır. Türki · 
1',1 "'1Yen bu devlet, diri yenin bu muvaffakıv~tl de 
dır '"•nın yurtseverlik ve 'Yeu küçük değildi. lskenderun 
'"d sayesinde isted i ği l ' h yoluna Rus çar aranın ver 
~'-• llkkını tanıtabilecek 
t tetıı b dikleri ehemmiyet malum · Ur lr devlet olmuş 

dur Kıbırs hu yüzdc:> n in 
lGtk 

~ı,1 iye, bu sahada çok giltereye verilmif değil miy · 
1'ttıc~11ı Ve ıayana hayret dı?. 
f.._ er elde etmlıtlr . Harp 
~·qQI ı Montreux ve Hatay za 
~t •" 

111 keıfetmit olduğu feri, Türkiye Cumhurrtyell 4- le '•ıta, Türk ordusun· 
"-'tı Ullanalmaktadır Trakya 
't'-'ıll"raları buou ibıat 

nin dıı siybs-. Eın<la göster· 
dtği maharetin bir neticesi

dir. ~ 
~orna=n=y=a=Ka=binesinde 
Değişiklik Yapılacak .. 
& --- -----
"(~ 4rada Hariciye Nazaretine 

1rıe B. Titülesko Getı rilecek .• 

~ ~o /j · 1'ittilesko 

l 
it d~'n dıı polltlkaaının 

orı~ 
~~d~I unı noktasında bu 
~t~,1 u hakkında P. L ga 
Q' ilde ı ~ t~,k ntiıar eden bir 
~,, "leyt ehemmiyetine 

d, il te A 

tc'dı rcume ve aıağıya 
lı Yoruz: 

"ı tGı,,k 
l Uht,1 unun Karlsbadd;ı 
'•ı lf R ~ >1~ .. omen polıtıkacı 

1 ~t-t toroıerek kendlsınin 
.. --~'"' hlevkıtne geçmesı 
~11 l lrırı 
'q'be . 1 mevzuubahsetti · 
,')o~,ı· ~eeyyüt etmi§tir, 

t'd&lt çıftçiler partisinin 
'l cenahının lideri 

13. tlntenesko 
Juliuı Maniunun da bu po 
litikacılar arasında bulunup 

b~lunmadığı kati olarak 
tesbit edilmemiotlr. Fakat 

fU cihet lcati ve ~üpheslz· 

dır ki Romanya da umumi 
bir hükumet buhranı değil· 

ıe de, nezaret mevkilerinde 
kısmen değiıiklik vapalmaıı 

ektüel bir İf halini almııt1r. 

Kral Karol yabancı memle. 

ketlerde yaptığı seyahatten 

geri dönmüı ve hemen baı· 

Aıaıi1rkün !Meçhul Taht el b ah İ r İn 
Kastamonuya ve ~antnıy~ '-' ..., 
aya~~~~!!~'2u4on~n}~dö)nomi ogurduguSiyasiV a.ziyet 

Atatürkün Kastamonu ve 

Çankmya tetriflerintn onun· 
cu ve on ikinci yıl dönüm
leri dün her iki ıehirde de 
coıkun tezahüratla kutlan 

İspanya Hükünıeti Batan Gemilerini İtalyan 
Deniz Kuvvetlerine Atfettiğinden Mılletler Ce-, 

mııhr. rrıiyeti_ Konseyinin Fevkalade Toplantı Yap-

ltalya 
Sicilyayi ıa~~im e~iyor 

ması icin Müracaat Etti •. • 

1 alyan baıvekıli Mussuli· 
ni, Sıcilyadaki askeri ma· 
navralardan sonra zabitlere 
verdıği nutukla, Sicilyanm 
müdafaasından bahsederken 
harbi umumi esnasında Ça-

nakkalenln gösterdıği mu. 
kavemett misal olarak lleri 
sürüp demiıtir ki: 

.. .Slcılyaya bir hücum ya
pılabileceği ihtimalini uzak 
görmüyorum. llerkee harbi 
umumide Çanakkalenln mu 
kavemetini ve orayı almak 
hevesıyle itılaf devletlerınln 

ne kadar insan kRybettikle· 
rinl. gene de alamadıklarını 
hala batarlar Fakat, Sicil 
yaya bfr hücum yapılma11 

imkanı da tamamen akıldan 
çıkarmamalıd1r Sicilya, her · 
hangi bir hadiseye kartı ha 
zırlanmıı bulunmalıd1r. , 

Par is, 24 ~A A .) - lspan· 
ya hükümeti bir kısım va

porlarının son zamanl&rda 
Akdenizde İtalyan d e n i z 
kuvvetlerine atfettiği torpil· 
lenme meselesinin Millet ~ er 

Cemiyeti konseyinin ruzna 
meslne konmasını ve kon 
seyin fevkalade bir toplan 
tıya karar vermesini cemi
yet umumi katipliğinden fa 

temittJr 

Biı to;pidomuz Bozcaada
ya hareket etti 

lıtanbul, 24 ( Hususi ) 
Bir torpidomuz Rozcaada 

açıklarına hareket etmiıtir. 
Londradan bildiriliyor: 
Oeyli l lerald gazetesine 

göre Çanakkaleden Akdenl 
ze çıkan ticaret gem!lerlni 

tahtelbahirlerin hücumun 
daıı hurtarmak maksadiyle 

İogi 1 tere hükümetf "Koven 
tr" harp gt- mininin derhal 
hareket etmesini emretmıı
tir. 

Fransa hükumeti de iki 
harp gemisinin süratle Ak
denize hareket ederek tah· 
tel bahtrlere kartı tedbirler 
almaamı emretmlıttr. 

Velansiya hükümeti res 
mi bir teblığ neıretmittir. 

Bu tebliğde, C. 13 tahtel 
bahirinln Malagada btrkaç 
ay evvel batmlmıı olduğu

nu, binaenaleyh, Çanakkale 

dıtında görülen C. 13 tah 
telbahirininln General Fran· 
koya ait olamıyacafını tlan 
etmektedir. 

Paristen gelen hazzı ha· 
b e r 1 e r e g ô r e, Akde 
nizde, l11panyadan Karade
oize giden bir gemi daha 

batmlmııtır. Bu gemi dört 
bin tonluk Conde Abaeolo 

isminde bir vapurdur. ispanya 
bandıralı Karadenlzden alaca• 

ğı bazı eıya üzere İspanyadan 
hareket etmiıtir. Bu gemi 
Sıcilyadan 75 mil açıkta 

tabii seyrile giderken, meç · 
hul bir torpito tarafından 

torpillenerek yaralanmıı, 

biraz ıonra da batmıtbr. 

Meçhul torpito da derhal 
kaybolmuıtur. Gemide bu 

lunan 41 kiıtden' ancak 23 
kiti kurtulabilmlttlr. 

Yugoslav 
Krovezörü .. 
lstanbulda .. 

Ankara, 26 (A.A) - Yu. 
goslavyaom Dubrovolk krova
zörü bugün lstanbula gelmit· 
tir 

Çin Tayyareleri Japon Donan· 
masını Bombardıman Etti .. 
Japonyanın Şanghcıya. Çıkardığı Kıtaat Çinliler Tarafından 

Püskürtülda. Mücadele Şiddetle Devam Eaiyor .. 
Londra 1 24 (AA .) - Şang· 

haydan verilen haberlere 
nazaran Japonlar bu ubah 
bütün cephelerde karadlln, 

ir alınan haberlere göre 
Nankin · Yangçt-n ve Nan kin· 

, Şanghay üzerinde uçan 24 
Japon bombardıman tayya 

denizden ve havadan taar 1 

ruza baılamıtlardır. Çinliler 
ıtddetli bir mukavemet göt 
t~rmektedirler. 

resinden ıklsi düıürülmüı 
tür . 

Benzinleri bitmesinden do· 
!ayı yere inmeğe mecbur 
olan diğerleri de rakipleri ta 
rafından tahrip edllnıiotir. 

Çın ajansı dün Şanghay· 

da karaya çıkarılan Japon 
kıtaatının tamamile püskür 
tü ı nıüı olduğunu bıld • rmel< 

tedır . 

Çınlıler Tıençin ıstık ıı me 
tinde tauruza geçmıılcr ve 
Tiençın Pukao şlmend ı fer 

hattının ılk istuyonunu İ§" 

gdl etmıılerdir Mücadele 
tiddetle devam etmel.tedır . 

Çın tayarelt-r i dün gece 
J apon donaıımasını bombar· 
<laman etmiı1 erdir 

Londra, 24 ( A A. ) -
Uu k şarktalu hadiselere da 

vekil Tataresku ile müzake 
relere baılamlttlr. Umumi 
kanaatlere göre bu müza
kereler yakın olan olan hü 
kümet tebeddülüne taalluk 
etmektedir. Timesin Bükret 

ten aldığı bir habere göre 

ıımdilik yalmz bazı neza
retlerde de-ğifiklik yapılacak 

ve bu meyanda Hariciye 
Nazırı da cieğlştirilecektir 

Şu halde Antonesku küçük 
itilaf konferanaından evv~l 
(Devamı ikinci sayfada ) 

Pekin Hang den ir l'Olu 
üzerinde mühım muharebe 
ler o maktadır . 

Nopeydekl Japon kuvvet 
leri yfiz bın ktıiyı geç
mektedır. lki Çin fırkası 
Mançuriyeye doğru ılerle-

mektedırler. Çınliler Çahar 

I o ı malınde alta kasabayi İ§ 
. gal etmişlerdır. 

Şanghay limanında 45 
Japon harp gemisi bulun 
makta ve bu gemiler ecnebi 
gemiler yanında yer almak 
tadırlar. 

.ngiliz, Fransız ve Ameri 
kan filoları baıkumandan 

ları ecn~bi gemiler yanında 
demirli bulunan Japon harp 
gemılerinin endaht etmele 
rini Japon bahriye maka · 

matı nezdinde ıiddetle pro 
teslo etmıılerdir . 

Sovyetlerln yeni Tokyo 
elçisi Japon gazetelerine 
Maraıal Bluher 'n dıı Moğo 
lıstanı ziyaret etmesinin muh· 
temel olduğunu söylemiıtir. 

Şanghay, 24 {Radyo) 

Çin 
Hareketinde İngiltere mü

him zararlar göı üyoı 
Patis, 24(A A.) - Bir Lond· ' 

ra t~lgraf Şııoghay hareke · 
tinden lngılız mülklerınin 
gördüğü zarftrın bır buçuk 
mi lyon sterline yülueldığini 

ve tıcaret~n görülen zararın 

tahmın edıiemıyeceğı dere 
cede olduğunu bildirmek 
tedır 

Geçen gece sehervaktı Şa 

nghaya muhtelif noktalar 
dan J!pon kıtaatı çıkarıl 

mııtır. 50 Bınden fazla as 

kerle olan bu ihraç hare · 
keti tam bir muvaffakıyetle 

nelicelenmlttir. 

Şanghay, 24 (A A.) Ja· 
pon maksmah namına söz 

söylemeğe salahiyettar bir 
zat, bu sabah Şanghaya 

50 UOO Japon askerinin çı -

karalmıf olduğunu beyan et 

miıtlr. Bu hareket Jap'ln 
harp gemileri tarafından hi· 

maye edılmi9tlr. Çin batar
yala11, Japon kıteıatınm ih-

racına mani olmak için hü· 

tün gece bombardıman et· 
mitlerdir. 

Festivale 
iştirak e~en heyetler cum

~uriyet i~idEsinde 

Taksim Cumhuriytl Abidesi 
lstanbul, 24 ( Radyo ) -

Festivale tıtirak eden hey
etler Tepebatını takiben 
Taksim Cumhuriyet ibtde· 
ıtne gltmtılerdlr Heyetlere 
konsolosları da yolda tıttrak 
etmlttlr. 

Şehir bandosu abideye 
çelenkler konurken her he 

yetln martını çalmııhr. 
Merasim aaat 11 re kadar 

devam etmlftlr. 



SAYFA: 2 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 
makamını terkedecekttr. Ye 
rlne kimin ıeleceli herkeıt 

itaat eden bir meaeledir. 
Antone•kunun çekıleceil 

hftberl tabiidir kı yalnız mu· 
tua vver bir kombinezona 
iıtlnat etmektedir. Ve bu· 
nun hemen derhal timdi 
olacajı kati deitldir. Fakat 
hl11edilmekte olan kükumet 
buhranı böyle bir değf tıkli · 

yorlar Bu teklife muanz 
olanların Almanyanın Av 
rupada Statuıpuo alayhtarı 

politika güdenlerin alemdarı 
olduğunu ileri ıurerek yap · 
hkları itirazlara karfl Goıa 
partiıi Hltlerin ıahıen ve 
Roıenbergln maruf makale 
ılyle Gogalara Romanyanm 
timdıki hudutlarını garanti 
ettiğini söylüyor. 

ai ıayri kabili içtinap kıla 
caktar. Bu deiltlkliiin timdi 
mi yahut birkaç ay ıonra 

mı olacaiı ayrı bir meaele 
dir Herhalde Komen dıt 

politikası mühim bir karar 
vermek arlfeılndedir. Anto
neakunun tuttuiu ıiyaaet 

umumiyet itibariyle "ıayrı 
mahirane., dejtldt, fakat bu 
ılyaıet bir nevi lklektiıiıuı 
teıkll etmlf •e Romanyanın 
doıtluklaraoı, taabhntlerloi 
ve temayüllerini gayet ka 
raıık bir tarzda çojaltmııtar 

TıtOleıku, Statuıauonun 

ve Pariı · Pral - Moıkova 

hattının mu haf aza11na ıid 
detle taraftar olduiu halde 
Antoneıku bu hattan hayli 
ayrılmıı ve Ruıyanın müda· 
fauına karıı Ramanyayı 

maıun bulundurabilecek 
m(lnaHbe,leri takvlye7e ça 
hımııtır . Bu münaaebetler 
araıında Lehlttan · Raman· 
ya doıtluiu ilk ıafda gel 
mektedlr ve bu doıtlufu 

muhtelif lıtlkametlerde de 
rlnleıtlrmeye Antoneıku ha· 
kikaten muvaffak olmuıtur. 
Fakat bu ıuretle Romen dıı 

pollUka11 hallı ıGç olan 
1 

muhtelif problemlerle kar· 
ıılaımııhr. Romanya evvel 
•• ahir Küçük hıllf ın ve 
Balkan lttlfalnnın azasıdır. 

Franaa ile olan baflaranı da 
çözmemtıtır. Romanya Po· 
lonya ile de müttefiktir ve 
bu demektir ki icabında Po· 
lonya Ruı lntaahna geçit 
vermekten imtina ederse 
Romanya Polonyaya yar
dım etme1e mecburdur. Fa· 
kat ayni Z&Cllanda Roman· 
ya Çekoılovakya ile de m6t· 
teftkttr ki bu da Ruıya ile 
Çekoılo•akya araıındakl 
paktın icabı olarak Çek or· 
duauna yardıma Loıacak 
olan Ruı kıtaahnın Roman· 
yadan ıeçmeılne Romanya· 
oın mlıaade etmeye mec
bur olduiuou göıterlyor. Bu 
f ahit teıadla birlikte diler 
iltlkametlerde de vuzuhıuz 
luldar vardar. Neteklm Ro· 
m.-n7a ile Yuıoılavya ara· 
sandaki m6naae':>et Yuıoı· 

lav · Bulıar ve Yuıoslav
ltalyan paktlarından sonra 
ıayet rartp bir ıektl almıı
tır Dobrlca meıelerl dola
y1111le Bülueı kendiıfnt Bul
ıariıtandan eaaıda ayrı hil 
ıedlyor fakat itaba ile bir 
doıtluk paktı akdedebilmek 
planından vazıeçtlmemiıtir, 
ama Romen. dıt politikası

nın ana me1eleıi bununla 
da lıalledllmtı olmıyacaktar 

Buıin muhalif uflar yani 
Goıa Cuza partiıl ve demir 
muhafızlar Romen politika· 
11nda radikal btr deiltiklık 

yapılmaıını, Parlı ve Prai· 
dan bnıbOtün yüz çeviril · I 
meılni ve kati olarak Al- 1 
man,a1a iltihakı teklif edl · 

Antonetku dahi Roman · 
yanın Almanya ile münaae· 
betini dü-ıe\t:neye ıayret et 
mtıUr. Bununla beraber Ro
men poltttka11 ve Kral Ka
rol için buıün Franaadan 
kati olarak y(lz çevirip Al 
manyaya iltihak mevzuu. 
bahı deiildir Çünkü Romen 
orduıunun Franrız parası ve 
Çek ıllablara ile modernlet 
Urllmeıl icap ediyor. Şu 
halde tamamen maldia bir 
istikamete mi dönülecektır? 
Yani Antoneakunun gülUijü 
iki taraflı ıiyaaele naha yet 
verilerek tamamen Franııız 
hattına mı danülecek ve 
TiUileıku tekrar iktidara mı 
ıetırllecektır? Bu ıuale mu · 
tad olan ihtiyati kayıtlarla 

bile mOıbet bir cevap veri 
lemez, bazı korkular ve me 
ıeli Beıarabya hakkındaki 

endtıeler evvel ve ahır ha -
il mevcuttur. Bazı doatluk
lar ve mesela Lehiıtan ile 
olan dutluk bajları kolay
ca çöıülemez Binaenaleyh 
bu vaziyet karoııında "vasat 
bir hat" ıçln karar verilme 
ıl hiç de müıtebad deiildır . 

Bu takdirde kati bir Sta
tuıpuo p0Ut1ka11 gütmek, 
bolıevık aleyhtan cephelere 
tltthak etmemek. lngıltere
ye daha kuvvetli bir tarzda 
lıttnat etmek varid ve mev 
zuubahı olur Söylendiğine 

ıare bu yolda bir ılyaaet 

ıütmek üzere Vaid Georg 
Brattanu grubu hükOmet 
meıullyetlni deruhte etmeye 
karar vermiıttr. Haıka bir 
lmkln ve thtlmi.l de vardır 
ki o da Sturadza ıarayında 
Nattonalzarnlat bir hükumet 
t~ıktll ve Tituleıkunun tek· 
rar Hariciye Nezaretine ıe 
tirllmealdir Bunlardan hangi 
iıtlkametlerde yQrümeye ka
rar verilecejınl tuaünden 
tayin müıklldtr. 

Romanya hüktlm~ti ya · 
ba•cı memleketleri. döviz· 
lertn kuvveti itibarile btr 
taınffe tabi tutmuıtu. 

Bu tasnife ıöre; yabancı 
memleketlerin bir kıımı 
kuvvetli döviz ıahtbl mem 
leketler, bir kuma da zayıf 
döviz sahibi memleketler te· 
llkki edilmlf , kuvvetli dö 
viz sahibi memleketlerden 
ıelen mallardan prim ftlmak 
sistemi kabul edilmltti Bu 
arada memleketimiz kuvet 
li döviz ıahlbi memleketler-
den ıayılmJf ve yapılan ih 
racattan yüzde ~8 prim al

ınmıth. 

Fakat bunun neticeıl hak
kında dövizli bir memleket· 
ten ithal edilen bir mala 
nazaran Türk mallara Rom 
anyada yQzde J8 dah~ pa· 
halıya geldiği için hükume. 
Umlzin teıebbüıü üzerine 
Türklyede zayıf dövizli me 
mleketler lıatealne ıeçlrllmlt, 
bu suretle prim almak uıu 
le kaldıralmıthr. 
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iLiMiZDEN HABERLER , , 
,. '*' , .• - . 
• .. ... ~ 1 , • 

toı cuma aünü 
barakılmııtır . 

saat ona 

Memleketi dolaşan An~a
rah ~isikletçiler 

Ankara bisikletçilerinden 

altı ktılllk bir grup memle· 

ketin muhtelıf yerlerini do· 

laımak üzere tura çıkmıt 

lardı. 

Bu biıtklet kafileıtnln bat 

kanı Erdofan difer be~ ar· 

kadaıının ujramağa lmkin 
bulamadıkları kaeaba ve ıe 

hirleri dolaımak üzere iz 

mirden, kafileden ayrılmıf 

ve Bergama yolıle d6n ak· 

ıam ıehrimlze gelmiıtir Şeh· 

rlmlz blıikletçlleri tarafından 

karıılanan Ankaralı sporcu 

buıün Kemalpata Buna yo 

lu ile Ankuaya dönecektir. -
Tütün 

Ma~sulünıüzün ~u sens~i 
vaziyeti nısırdu 

Batlıca i~raç maddemiz 

olan tütün mahıulünün bu 

ıene de bir hayli yüksek 
rekolteal olduğu ıörülmek 

tedir Fakat tayanı memnu

niyet olan dthet, ıenelerden· 

beri muntazam ılerliyen bir 

katile lıtlf aıını 1teçlreo tü 

t ünlerlmiz bu sene de ge
çen seneden daha yüksek 
bir kalite arzetmekt~dir. 
Bunu, tütün mıntakalarımız 
da seyahat etmit olan bü · 
tün ecnebi müteha1111 ve 
alıcılar teılim etmiılerdir. 

Yapılan ikinci tahmine 
göre bu sene Efe mıntaka
ıının tütün rekolte11 35 mil
yon kilo kadar olllcaktır. 
Dljer mıntakalarda lıe bi 
rlncl tahmınler yapılmııtar. 

Bu tahminlere göre Sam 
ıun ve Haf ra mıntakagı re 
koltesi 5,5 milyon kilo Si 
nop, Gerze mmtakaııı rekol 
test 800 000 kilo, Taıova 
mıntakaaı rekoltesi 4,5 mil 
yon kilo, Trabzon ve hava 
ltai reko'teıi J .600 000 kilo, 
ıark ve cenup vJli.yetleri 
rekolteri 1 .400 000 kilo ka 
dar olacaknr. Marmara mın
takaıı rekolteıl kakkında 
henüz hiçbir tahmin yapıl
mamııtır. 

idmanuyrdu Bas~anhğtn~ın 
1 1-9 937 Cumartesi günü 

aenelik umumi toplantı ya 

pılacafından bütün Yurtlu 
arkadaılarm ogün saat 20,30 
da kulüpte bulunmaları ri
ca olunur 

Yeni kavak 
Köyünde 
Çalışma .. 

ilaca nahiyeıine baih Ye 

nlkavak köylülerinin güzel 

çahımaaile köyde bir heyet 

odası yapılmıttır . 

Köy odaaı btr bodrum 
üzerine bir kAtla, genlt pen 

çere\i ve çok zarif bir ıe

kildedlr. Binanın yapılma · 

11nda Balya kaymakamının, 

Ilıca nahiye müdürünün 

ve köy muhtannın çok yar 

damları dokunmuıtur. 

Çalııkan ve uyanık köy

lüleri bu batarılarından do 

layi kutlularız . 

Sandalya Kavgasın -
dan Çıkan Yaka .. 

Bu kanh vakımn muhıkemesi neticelendi. 
Suçlular mu~telif cızalara mah~ôm oldular 

• oı1 
Bir ıene kadar evvei Pa Kahveci Aaımın ıarıo ~ 

ıacami clvarındakl bahçeye olan Haıan da, ihsanı pe 
aandalya koymak yüzünden ağır bir tahrik kar111ıo•l• 
iki kahveci arasmda bir kav· öldiırmek makaadlle 1•'11~ 
aa çıkm11 ve lhıan adındaki ladıfından dolayı iki buçu 
kahveci tabanca kurıunu ile ıene hapse. ıuçlulardan Jl• 
karnından yaralanmıtb mazan da Rüıen adındaktdl~ 

Buna ait dava •iır ceza· jer birini bu kavı• .,,.. 
d• dün netlcelenmlttir sanda bıçakladı~ından bl' 

S det· Kahveci A11mla bu da · ıene iki ay hapıe, a• bf' 
vada alakası bulunanlardan tin adında olan dıter 

Sabri ve lhıan mnddelumu ıuçlu da ıerboılutundaD dO 
mtlljln talebine uygun ola- layl fiç gün hapse mahkt" 
rak beraat etmıılerdir olmuıtur. ~ 

Bir 1 h t i y a r Ev i n d e 1 Banka 
.. I .. B I d Memurluk 
O U U U U • • imtihanı 

----------
Cesedin kokmasiylı ıradan altı gün gıçti~tın 

sonra ölü mıydına çı~tı 
Dinkçiler mahalleılnde Bu ev Smchrgılı Mehmet 

bir adam evinde ölO olarak otlu Hüseyine al!Ur. Evin 
bu\unmuıtur. kap111 açılarak bir kaç 

Bir gün önce bu mahal- kiti içerıye ıtrmiııe de 

lede oturanlardan bazı kim- ıayet feci bir hadise ile kar -
ıeler alır bir kgku duymuı ıılaımıılardır . Çünki ev aaht-
larcfır . bl 60 yaılarındaki Höıeyin 

Gittıkçe artan ve bir çok ölü olarak, vOcudunun her 

.,,ıır 
Ziraat Bankuına ırıe 

1 
olmak iıtiyen hıe mezuO; 
rının imtihanı da dün .,. 

mıttır . d 
Heıap hendese, tarih· .,, 

ğraf ya , iktisat, Fran••I~ d' 
muhuebeden yapılan 1" 11~ 
hana ıehrimizden bet f' 
ittirak etmlıtır . ..,e· 

İmtihan evrakı umulll ,,. 

dürlük tarafından tetkllı "~" 
lerek kazananlar btl• 
bildırllecektir. ktmıeler tarafından hl11ed&· tarafı tltmiı bir halde bu -

lunmuıtur. Hadlıe müddet· ._ , 
len J.:oku iizerine bu umumiliğe ve poltıe bildi z· b k -Jııı 
nun nereden geldlil araıtml· rilmtıtır . trıat an ısı ıuu -

N d b ok' mafa baılanmııtır . elice e Tahkıkatta ve muayenede Erzurum ::draat • ,ı· 
kokunun bir evden gelmek· ihtt , arın anaızın eceli ile müdOrlüfQnden ıehrllll1;0,,, 
te olduiu farkedılmlttir. öldüi6 ve ceaedtn bu yüz raat bankası modOr

18 1 
d k k tayin •d'l•n 8 Sadılı •' ---

Bir teneke zeytinyağı çalınmtı 
Abahane hamnda otur -

makta olan Düzceli Haaan 

oğlu Süleyman ve oğlu Meh 

met Paıacami civarındaki 

yaic:ı Müminin dükkAm önü· 

nden bir teneke zeytin yaiı 

çaldıkları iddia edıldığinden 

ıuçlular hakkında tahkikata 
baılanmıı ve yağın tutarı 

olan dokuz hra kendilerin 

den alınarak adliyeye veril· 

mitlerdir . 

Açık teşekkür 
Etimin haatahjını çok ıü 

zel bır ıektlde tethlsle "Do· 

ğum evinde ,, tedavi eden 

Doktor B Hııtlit Uzele ve 
onun arkad&tlarma açıkca 

teıekkürü ödev bilirim. 
Kütahya Lalahüıeyin 

pafa Okuıu Baıöğretme · 
nl Hüseyin Ka rdet 

Bir dü~kindın gacılıyin 
elli lira cahndı 

Bal&kesir oteli altandaki 
Eıat bakkaliyeıinde dün 
ıece bir hırsızlık vakuı ol 
muıtur 

Dükklna girilerek ç~kme· 
cedekl elli lira kadar para 
ile bazı etya çalanmııtır . 

Hınızlık hakkında tahktka · 
ta baılanmııtır 

en o tutu netle uine va -ı .. • "" 
rılmıttır. mittir. /, 

--=-===== 
Çiftçi Hüıeyinin ahmnda 

bulunan iki çift öküz de 
bu m ü d d e t içinde aç 
ve ımıu~ kaldıklarınden bit· 
kin bir hale gelmıılerdir 

Ceıedin df'fnine ruhıat 

verilmiıtir . 

Siirt kültür dira~törü 
Siirt kültür direktörü B. 

Ali Rlıa Ak11an mezunen 
dün lzmir yolile ıehrlmize 
aelmiftlr . 

;ocuk 
""'""~ 1 Çocuk E,ırıeme ""-

ıenel merkezi tarafıod•~,,ı 
hafta çıkarılan bu .,. ııf 
mecmuanın 48 ncl ıd 

ıt•t· 
dala yazılarla çıkOJ1 ,,ı.t" 

Renkli bir kapak iÇ ı• 
de çıkan bu mec.oıu• 11 

vıiye' ederiz. / 
Okullara Girme Şartları: 

Teknik Okulu.. . ... 
22 t•• 

Nafia Vekllelioe bai· · 4 - lıteklilerll'I I•'' ~ 
lı olan (Teknik Okulu) mü dan büyük olmadl• ttJ'~ 
hendlı ve fen memuru ye· 
Uttlrmek Qzere ıkl lcısm& ha
vidir. Her iki k111mda timdi· 
hk: A) inıaat - (Yol. Demir 
yol, Su itleri,' Yapı tıleri) 

8) Makine. 
Şubeleri vardır. Her iki 

ıubede mühendialık tahıtll 

dört. fen memurluğu tahıılll 
iki ıenedtr. 

2 Orta mektep mez 
unları imtihanla, olgunluk 
imtıhanı vermiı lise mezun· 
lara lmUhanaız alınır . 

3• - Kayıt müddeti 1-30 
eylüldür; kaıo· ıt muamelesi 
lıtanbuld11 Yıldızdakt okul 

latida. hüviyet cuıd•"'' ı•' 
,,e'/• "' tep tahadetname vılı' 

dlknameıi, 12 adet f ıı~ 
f 

t ,,, ' ,, 
ya ebadında o 0 b•o' 1 
teıekküllü bir haıt• ıf'' 

,... b' 
heyeti 11hhlye r•P0 d•" 1 , 
hü11nühal kağıdlar•0 d.,_tıP~ 
ret evrakı kayıt 111:,d•'~ı 
ıonuncu a kıs rnınll rlf''I,., 

H -.e ...-
ul mOdiirlüjuoe ,1ıf""'.,• 
veya iıbu güo0° 10ıoo' ıı' 
kadar okul mOdOr t• ti'~ 
ııl olmak üzere po• IJ I p 
deli taahhütlü ol•'' f'ol1', 
dernıeleri liııoıdır el•' ~f 

·ikll' dl,,., vaki olacak ge\uı e 
111

, 
zeret olarak ka 

1 
,ıo ~J 

5 Btrınd ef k d"ıt' 
Jac• 1 

blnuındtt her gQn eaat do· langıcında ya P1 

1
, 1c• 

kuzdan on ıkıye kadar imtihan ıoolerl • 
yapılar. edilecektir 

, 
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Sovyetler Bir 1 iği nin 
Harici Ticareti.. 
1937 teneılnin ilk altı ayı 

~arfında Sovyetler Birliffnln 
arıct ticaret umumi mua· 

llıel&.t YekQou, geçen aenenln 

~Ynı ayları hetaplarına nlt· 

1 
ette 80 700 000 ruble faz· 

t'1'1 ile, l 308.400.000 rub-
'Ye halli olmuıtur. 

Bu yekQnun 634.600.000 
~Qbleıı ihracata attilr. 673. 
ÇOO.ooo rubleal de, Şarki 

in denılryolunun satııı he· 
~'Plıarına att mebalıt ıle bir· 
lkte, ithalata aittir. 

1936 ıeneıfnin aynı ayla 
tın, 

nlsb"tle, afağıdakt ih . 
tac t 

" maddelerinde f azlahk 
llıe.\.'cuttur: 

1 
t'aınuk .. Milyon ruble 

0 
arak fazlalık: 20,7 
Odun ve kereate milyon 

tubı 
e olarak f azlahk: 17 ,5 

l Otomobil milyon ruble 
0 

'lt"k fazlalık· 12 8 
~ . ' 

~b 1•nganez madeni milyon 
le olarak fazlalık: 1 J ,3 p 

, arnuklu milyon ruble el 
'tk fazJahk: 7,5 

r,~•kıne milyon ruble ola· 
f aı.tlllık: 6 15 

f Keten milyon ruble olarak 
'ılalık : 6,0 

ı l(hnyevi gübre mılyon rub· 
t olarllk fazlalık: 5,7 
f Şeker mtlyon ruble oluak ı 
'ıl,lık· 5 1 1 • • 
~ \hali.ta gel ınce. demirsiz 
'tı 'denter, yün ve kauçuk 

'dd ' 1 f,~ e erinde fazla aımıı, 
d,~~t buna mukabil aıağı 
"· 

1 rtaısddelerde mühim te .. l·rıı 
~ U er kaydedılmtıUr: 

llt •kine milyon ruble te 
t~Qh 30 8 
{) ' 

~il eıntr ve çelık madeni 
{ı0n ruble tenezzül: 18,2 

)o tktrık makineleri ıl · 
~tule tenezzül: ıü,O 

~:ı. 1 trni Milyon ruble tenn 
il: 8,0 
l\ırn 

ttıbt y-. maddeleri milyon 
S t tenezzül: 4, l 

' ... 
0~Yetler bırltğinin 1937 

~taı l 
~ı th 1 k altı ayı zarfında 
>ı,,. t"te.tınao yüzde 22,8 ini 
dn.1'• Yüzde 77,2 ıini de en. 
ltttıı'leJ hıaddeler teıkil ey 

ttlr 
lıb,,. 

dt flhn yüzde 92 5 ını tnd- ' 
t~tı k Uatriye alt levazım, 
1'lfhıl~lan yüzde 7 ,5 ini iıe 
'tıılllr tnaddelerl teı" H et· 

'11rıt111 birliğinin tabii 
lJ zenginliüi 

>, ,llıurni harpten evvel Rus· 
tı1oj 1 t:ıtıintn yüzde 90 ı je· 
1 ~"' e.lcınıından tetkik ed 
) t~ı b tdu. 1 tr halde bulunu 
d tı~lt O devirde Jeoloji 
1 -., tıırıin 50 memuru var· 
~.ı~0"•ttıelik büdceai yarım 

Q ruble idi 
~rıG 

Qıl\~ n lıe, Sov yetler Bir · 
~ t, bı 1 
il "'ti n erce mfttehaaııa· 

~tıiı,r tekkep tam btr je 
ı. tt~ 11 • 0rduıu mevcuttur. 
1( lı J 1 ı ,
1 
ttı,ı, eo ojı dareıl. araı 

~ lltt,ı1 ta, "e daha dl fer ne
~ l)oıı bt•alye senede 50 
~~il b, ._ arcarnaktadır, Bun· 
'') '"a d , 0111 1 en üstri orıanl • 
•tı 'tın d ~~ r'-l, ~ •n a husu&I ar 

bl ld,t I fldrol rı vardır ve 
ı ı t tr d , t ~te e ayraca bu gl 

).t' , rtıühim mikda•da 
•ll l\rf t 

' tt 8· e rnektedlr . Sov· 
d, ltla~ı ıı 

Q1th • hu Akademe 
fln fazla ve iyice 

tetkik olunmamıı mıntaka 
!arına ıfıtematlk bir tarzda 
her zaman tetkik heyetleri 
yollamaktadır. 

Jeoloji ilminin yükıek le 
ra"kllerJ ve araıtlrma faali
yetinin bu mühim f azlalaı · 

muı. Sovyetler Birliğinin 

ta bıi zenglnliklerl hak kında 
timdtye kadar elde edllmiı 

olan fikirleri pek çok deilt 
tirmlıtir. K6m6r madeni ih 
tlyatı mıkdar1, J91i aeneain· 
de 230 milyar ton iken bu· 
gün 1.654 mıJyar tona ba· 
hi olmuıtur. Ka:ıakiıtanda 

yeni bir kömOr havzaıı bu· 
lunmuıtur ki bu havı.a, Ka 
raganda bavzaaı, her cihet· 
ten meıhur Oonel7. havza· 
tından aıaAı kalmamakta 
dn. Şimalde, Peçora nehri 
ha vzaaında da çok zengin 
kömür madeni damarlara 
keıf edt 1 mtıur. 

Petrola ıellnce, harpten 
evvel, iıtlheal, yalnız Baku, 
Grozni ve Emba mmtakala· 
rina lohiaar etmekte idi. 
Halbuki bugün. geoit araı · 

tırma ve kuyu açma faali· 
yeti netlceıi olarak, orta Aı· 
yada. Garbi Uralda, Volga 
üzerinde ve Sovyetler Birli· 
ğlnin daha bir çok dtfer 
mıntaka larmda yent yeoi 
Z'!!nafn petrollu arazi bulun. 

muıtur. 

Araıtırılıp bulunarak kı· 
bit edllmit demir madeni 
ihtiyatı mikdarı, harpten eY 
velktne nazaran, 8 mltlioe 
çıkmııtır Bu madenler, ha 
len, M if&ltogorakta, Kuzni 
etzkte ve Korçta vücuda ae· 
Urtlmlt bulunan Sovyetler Bir 
llğlnin en muazzam meta 
lürji kombinalarında iılenll 

mektedir. 
İıletilen kurıun, bakır ve 

çinko ıhtiyatları da fazlalaı 
mıttır Nıkel, cıva ve daha 
difer demluiz madenlerin 
iılettlmeıi de memleket da· 
bilinde organizr edllmlıttr. 

Solikamtkta dünyanın en 
zengin potu damarları bu· 
lunmuıtur Kola yarımada· 
ıında, büyük ve zengin apa· 
tit madenleri civarında, yep 
yeni Ktrovık endüstri ıehri 
fıık1rmııtır 

Jeoloflar, Garbi Sıblryada 
geoit boraalt mah:ıenlerJ ve 
ıodlum ııöllerlnde de derin 
araıtırmıdar yapmıılar ve 
genit lhtıyatlar teabit eyle
mlılerdlr .• 

Vaktiyle, grafik, kükürt, 
barit ve ıpat gibi bir çok 
madeni maddeler. hariçten 
ithal edilirdi Şimdi iıe bü
tün bunlar, memleket dahi 
linde bütün ihtiyaçlara te 
kabül edecek miktarda is 
Ui11ll olunmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde altın 

endüıtrili de, gentı jeolojık 

araıhrmalar neticesinde ay· 
nı ntıbette artmııtır 

Madencilik, arktrlk mmta · 
kalarında da büyük bir ıü · 

ratle inktıaf etmektedir. 
Amdermada ıpat ve Yaku 
Ustan tle Anadlrde ite kö 
mir çıkarılmaktadır. Nordw· 
lck burnundaki tuz maJen 
leri de tılemektedir. Jeoloji 
lltmlerl taraf ıodan Arktik 
mıntakaaında yapılan ittik· 
ıaflar neticesinde ılmdlye 
kadar J ,600 mnden damarı 

bulunmuıtur. 

TORKDILJ 

40 Sene 
Suren bir aynh~ 

Fred Palmer iımlnde Ka 
nadah bir mühendlı 40 ıe 
ae evvel 9 yaıında iken 
babaıını kaybetmit ve bir 
hayır müe11eıeıi tarafından 

tahıll için Kanadaya gön· 
derilmtıttr. Küçük Fred bu · 
rada ıOnlerce ajlamıı . an· 
nesini fllemiıtir . F8ket ora· 
da kendltlne annesinin çok 
fakir olduğunu ona bak mı -
yacajını aöylemııler ve nl 
hay~t bir gün de annesinin 
öldüiünü haber vermtıler 

dir 
Küçük Ered büyümöı ve 

orada kendiıioe taktıklar1 

Smit iımini kendi lımi ıııbl 

bentmıiyerek eki Palmer it 
mini unutmuıtur Nihayet 
gel zaman git zaman Fred 
Smit meıhur bir mühendlı 
olmuı. Loodradakl çocukluk 
günlerini hahrlamııtır. 

Londraya yazmıı 

fakat atıl ilmi Palmer 
unuttufu için kendlıine m(i 
ıpet cevap veren olmamıı 
hr. Nihftyet günün birinde 
Kanadalı mühendis yeni bir 
Up rayı tetkık ederke-n ka· 
kafaaaoın içinde Palmer la · 

mi te~ekkill edtvermiı ve 
9 yatındaki ismini hatırla· 

mııhr. . . Hunun üzerine 
derhal Londraya yazmıı ve 
anneaioin hayatta oldujunu 
öirenmlttir. 

Etki fred Palmerın, yeni 
Fred Srnitın Londrada bir 
darüllcezede yalan anneıiy 
le karıılaımaaı çok hazin 
olmuıtur. 

GeneralF ranko 
..,,- -

Har~in uzamaım~an endi· 
ıe ı~iyor 

Hrüluelde çıkan Revue 
Bel1ıe {Röv6 Belj .. Belçıka 

mecmuaıı.,) ıon ıayaaında 

General Franco ( Fraoko ) 
nun bir makaleaini neıret · 
mektedlr 

General franko bu ma· 
kaletiode Hlhusa diyor ki: 

w Harbın bu kadar uzun 
süreceğini sanmıyordum . Ş& 

mdi de daha ne ka· 
dar devam edeceğini bilmi
yorum Harekat bizim lehi· 
mizde olmakla beraber ya 
km bir iıUkbalde biteceğine 

dair olan ümidimin hergün 
biraz daha azaldıjını ıörü · 

yorum . Fakat gerek ben, 
aerek milyonlarca olan ta-

raftarlarımın ılze katiyetle 
ıöyliyebileceil bir ıey var: 

Harbe yeniden bile baıla 

mak la~ımıelıe bir dakika 
tereddüt etmeyiz ,. 

General franko bundan 
sonra, lıpaoyadaki ihtilal 
devresinden bahsediyor ve 
memlekette komol:ıml koru· 

~dramit icra 
memurluğun~ın 

Edremllte Camii vasat 
mahalleılnde mukim tüccar· 
dan tuhafiyecilik ve mOıkl 
rat ıatıcılığı ile meııul Sa · 
dık Akınm ıfla11 19 8 -937 
tarihinde açılmıt olup tatfi · 
yenin adi ıekilde yapılmaeı· 
na karar verllmf§ olduğun· 
dan: 

1 - MQfllaten alacağı 

ol nlarm ve llltihknk tddift· 
ııoda bulunanların alacakla
rını ve latlhkaklarmı ilan 
tarihinden itibaren bir ay 
içinde dairemize gelerek ka · 
yıl ettirmeleri ve delillerini 
(ıenet ve def ter ~üllıalan 
ve saire) aııl veya taadikli 
ıuretlerlnl tevdi eylemeler;, 

2 - Hılaf ına hareket ce 
zat metuliyeti müstelzim ol · 
mak (bere müf/fıin borçlu 
!arının dahi ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçla
rını bildirmeleri, 

3 - MOflisin mallarını 
her ne 11fet ve surette olur 
ıa olıuo ellerinde bulundu· 
ranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak ıar
tlle bunları ayni müddet 
içlade dairemiz emrine tev · 
di etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeretleri bu ' un · 
madakça cezai meıulivete 

uğruyacakları va rücha hak· 
larından mahrum kalacak 
ları, 

4 -- l 1 Eylül 937 ta · 
rlhlne müıadlf cumartesi gü· 
nü ıaat onda Edremit icra 
dairesinde alacaklıların ilk 
tpplantıya ıelmeleri ve müf · 
Ilı i 1e mfiıterek borçlu olan· 
lar ve keflllerlnln ve borcu· 
nu tekeffül eden saJr lılm · 

ıelerin toplanmada bulun 
mala hakları oldufu ilin 
olunur. 

Kızaya uğnyan adam 
Com Smit isminde bir 

lneillz Avmtura)yaya gider
ken l<arıu lehinde \5 000 
lnglliz liralık bir hayat ıi · 

~ortaaı yaptırmııtır. Yani 
efer kendiıi bır kazaya ku· 
rban gidecek o lursa, ıitorta 
kumpanyaıı bu parayı ka· 
rııma verecekti . Yolda ge 
mi bir kazaya uğradı ve 

battı . Kimıenln kurtaramadıtı 

haber verildi. Fakat Com 
Smil bir tahta parçasına lu· 

tunmuı oradan geçen bir 
baıka vapur tarafmdan al· 
ıomııtı. İngiliz bu vapurla 
Sidneye geldı ve oradan ka· 
in biraderine ıu telırafı çek· 
ti: 

Hayattayım. Fakat karı 

ma birden bire söylemeyin . 

mak için 350,000 kitinin te· 
lef edildtğlni hatırlatıyor . 

lıpanyanın müstakbel ida 
re ıekll ne olacağı meıeleıi 
ne geçen General bunu hal· 
kın kararlaıtaracağını, yeni 
hükumetin, ~ ovyetler Bırli· 

llnden malda . bütün dev 
letlerle doıt geçineceiini 
ıöyliyor. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Damızlık ayıırlar için alınacak ve klloıu 3,5 ku. 
ruı rayiç bedelli ve azami miktarı 30,000 kile kuru ça
yır otuna talip çıkmadıiından ı3-eylfıl 937 tarihine raıt
hyan perıembe g6nü aaat on beıe kadar bir a y zarfında 
pazarhkla • verilmealne karar verildi. 

2 -- lateklilerl bu m6dd~t zarfında paurtesi ve- p~ r 
ıembe günleri \tlllyet makamında teıekkül ~decelc daimi en 
cümen• mQracaatları lllo olunur. 

- . 

3 SAYFA: 

Bal ke ir V kıflar 
üdü lüğü den: 

Balı kesirde hükumet caddesinde vakfa ait ana üzeri· 
ne yeniden inıa edilecek zemin kat dükkanlar, blrlsacl 
kat vakıfl r müdürlüğü ikinci kat ikametgah binası ol· 
mak üzere kapalı zarf usullle 25 8 937 tarihinden ltlba· 
ren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - İtin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur . 
2 - İıtekliler bu ite ait fenni ıartname, proje ve ıa · 

ire evrakı 250 kurut bedel mukabilinde Balıkesir vakıf· 
lar müdürlüğllndeo alabilirler 

:.i - Eksiltme 1 O 9 937 tarihine müsadlf cuma günü 
saat 16 da Balıkesir vakıflar müdürlüğünde mütet .. kkil 
arhrma ve eksıltme komisyonunda yapılacaktlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıaiıtla 
yazılı teminat ve vesaıki ve teklif mektuplarını aynı gün 
saat on üçe kadar komisyon reislerine makbuz mukabt· 
linde teılfm etmtı olmalArı ve nihayet bu aaate kadar 
komisyon reiıliğfne gelmiı bulunması lazımdır. Pottadakl 
gecikmeler kabul edilemez. 

A 2490 sayıh kanunun 16 17 inci maddelerine 
uyııun 100~ bin iki liralık muvakkat temanat . 

B Kanunun tayin etti~i veılkalarla 4 üncü mad-
desi mucibince eksiltmeye glrmlye bir manfi bulunmadı· 
ğıoa dair istekli tarafmdan imzalanmıf bir mektup . 

5 - İsteklilerin bu iş hakkında izahat lmak ve evraln 
görmek Ozere Bahkesir Vakıflar müdürlüğürıe müracaat
l arı . 

4 - 1 . 347 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

BalıJ,eıır kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 
ton un kakalı zarf uıulile ı 3 Eyliil 937 pazartcai 16n6 
saat 15,30 da ihale edilecektir. Unun muhammen bedeli 
4lOOO lira muvakkat teminatı 3150 lirad1r . lateklilerin 
ıartnameıl ni görmek üzere her11ün ve ekılltmeye lttfrak 
ed~ceklerin de gösteri len saatten bir saat e\.'veline kadar 
teklıf mektuplarile kolordu ıatın alma komisyonu baıkan· 
lığına müracaatları . 

4 . 1 . 346 

Balıkesir Emni:>·et 
Müdürlüğünden: 

15 8 937 gunu çar~ıda bulunan blr miktar para 
dairemize teılimen emanete ahnmııtır Sahibinin çıktığında 
dairemize müracaatı . 

Balı i T pu Sicil 
hafızlığından: 

Vı layeti Mahallesi Cinsi Hududu 

Balıkesir İzmirler Hane Sağı Halim veresesi ıolu 

Mehmet Ali evi arka11 müf-

" 

rez dergahı önü 
yol 

Osmaniye U11aki Sağı Halil ve lımail ve 
derıahı ve lbıı evi solu muhacir İs 

arsası mail ve lbit evi solu mu 
hacir İsmail ve Recep ve· 
re esi evleri arkaaı Nuri 
ve Mehmet oğlu Sabri ve 
Bı Uil oğlu Ahmet ve Meh· 
mt?t Ali ve Halil evleri 
önü yol. 

Yukarda cine ve evsafı sairesi yazılı hanelerle içenin· 
deki anaıının ıahibi Uttaki dergahın alt derıahlardan ve 
evde müritlerin oturmasına ait ev olup dergablarm flgaal · 
le vakıflar idaresine devir edilmiı ve bu kerre vakıflar mü 
dürlüğü namına tesçili istenildiğinden bu yerlerin mülki 
yetı hakkında bir hak iddiasında bulunanlar vana ilen 
gününden evvel tapu ılctl muhafızlığına veyahut 3 9 937 
tarihine müsadlf cuma günü mahalline tahkı k memuru 
gönderileceğinden memura müracaatları ilan olunur. 

Balya M 1 
Müdürlüğünden: 

Cinai Mevkii Alan zatın ilmi 

Hane Enver paıa M Dursunbeyli Mehmet oilu Mehmet 
,, .. ,, Bektaı çavuı 

Yukarıda isimleri yazılı zevatın Balya maliye datreıln . 
den aekiz sene ve sekiz takııtle bilmüzaylde satın aldık· 
ları evlerin taksitlerini miadında vermedikleri anlaııldıiın . 
dao on gün zarfında Balya maliye daireılne gelerek m6-
terakim borçlarını ödemedikleri laktırde lhalelerlofn feth 
edileceAln ın hukuk usu lü muhakemeleri kanununun 144 

1 QncU maddesi hnkmüne tevfikan llln olunur. 



SA .. 'YA 4 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 
Altı Aylığı:400 .. 

Sayısı: 3 .. ı 
Günü geçmı§ sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 

Kiralık Ev 
lataıyon civarında, Ata 

türk parkı karşııında dö· 
rt oda, bir hela, benyo 
ile bir mutfak ve geniı 
bodrumu havi önünde iki 

dönüm yetlşmfı hağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzaruı güzel olan Otel 
ci Hedrfye ait ev kiraya 
verilecektir . 

Talıplerin Yeıllli civa 
randa Terzi Ziyaya mQ 

racaatları ilan olunur. 

Geyik marka 75 .S. Kayseri yerli malt 

Amerikan kaput bezi Bez 
470 520 230 

Ceketlik etyah keten Erkek ayak kabı Kadın ayakkabı 

30 Büyük So 33 büyük 
32 küçük 

Erkel< elblıe dikimi 
33 Büyük adam 
32 küçük " 
65 (Pantolon ceket) 

25 küçük 
Kadın elbiıe dikimi 
37 Büyük entari 

bir manto 

12 Orta entari 
49 

Balyadaki göçmenlere lüzum olan malzeme ile dikil · 
mesl 10 gün müddetle eluiltm.-ye lrnnu1muşlur . İhale müd· 
deli 3 9 937 cuma günü öğleden ıonra Hal)·ada müttfek i 
kil iskan Komisyonunda yapılacaktır Talipluın o gün ko· 1 

misyona müracaatları 
3 1 331 

D~vlet Demiryolları Ücüncü . , 
işletme Müdiirlügünden: 

19-7-937 Tarihinde yapılan açık eksiltmede ihale edi 
llp müteah~it tarafından kanuni müddeti zarfında muka 
v~lenameııl eıktedilmediğinden fuhedilen muhammen be· 
deli ile mikdar ve vasfı aıağıda yazılı Balıkesir deposuna 
bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil ve tahliye işi 
8 9 937 Çarıamba günü saat 10 da Balıkesirde açık ek
siltme usulü ile 3 ncü tıletme binumda tekrar ihale 
edılecektir . 

Bu ite girmek iatıyenlerin 45 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite glrmeğe manii kanuni bu 
lunmadığına dair beyannamelerile ayni gün ve saate ka 
dar komisyon reisliğine müracaatlara llzımdar. 

TORIWILl 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demi: ve H1rdavatçı 
Hasan Cuma/J 

Bu ite alt ıartnameler komisyon merkezinde parasız· 
dağıtılır 
Tahmil ve tah· Muhammen bede Beher ton Beher ton 
liye edilecek li 600 lira tahliye için tahmtl için 
kömür miktarı 

3000 ton 
mahammen muham · 
bedeli 8 kr. men bede· 

il 12 kr 
4 l . 332 

25 ACUSTOS Y37 

S A T 1 Ş O E P O S LJ ,ulıl 
/Vlemduh Özinan ve !lhmet ~u;,010 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketı 
Tünel caddesi 83 İstanbul 
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