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Yunanis a a Dü ü. Kari Radek 
Yük Şenlikler 'f aprld1.. 
:~nınistan~a .Ba_şve~il .Geneilı Mataksasın i~tida~ ~ev.
ııne geçlığı gun mılll bayram olarak kabul edılmıştu 

Yunan Kralı Jorj General Mtfaksaı 
btı~tlna, 4 (Radyo) _ Dün neral Metaksaı da hulr bu· 

t, 11 Atına 4 ağuıtos bay· lunacaklardır. 
t.\ '-'• dolayastle donanmıttır. Bu aktam bijtün Atlnada 
I 'Jdanlar ve caddeler ma . büyük bir feneralayı yapı. 
'l•la lacaktır. Bu alaya aabık l, r ve evler bayraklar 

•Gat muharipler, mektep talebesi 
" enmtıtir. 
ı u ve aıker ittirak edecektir 

,1_ tıaniıtanın her tarafın 
'"'" h Bütün gece PJrede deniz 
.. eyeu mahsuıalar kara 
Yt de eğlenceleri yapılacaktır Bü 

Hariciye memuru oluyor 
Moıkova, 4 (A A.) _ lz

veıtiye gazeteıi baımuhar. 

riri ıken ıon zamanlarda 
tevkıf edilenlerle birlikte ya· 
kalanarak muhak~me edl-
len ve on ıeneye mahkum 
edilmiıke:n bilahare affa 
mazhar olarak aerbeıt hıra· 
kılan meıhur Ruı muhar
rırlerinden B. Radek Karlin , 
Rus sefarethanelf'rinden hı 
rinde vazife alaca~ı 

söyleniyor 

Cezairde 
AHı gün süren bir yangm 

Cezair, 4 (A.A )- 28 Tem 
muzda çıkmıt olan yangın 
halihazırda Letournex mın
takaımda 7 .000 hektarlık 
bir orman aahaıında tahri 
bat icra etmektedir. Felaket 
birçok bağları ve çiftlikleri 
tahrip etmfı olduğu halde 
henüz durmamııtır. Ônüne 
raatgelen meıkenlerl de teh· 
dıt etmektedir. 

ltdı l llb: yotlarlle gelmek tün va~urlar bu meraalme 
'-ılll; er. Dün y~lnız 40 grup iılirak edecek ve tenvir edi · 

dtt Q koıtQmlerıle gelmiıler lecektir. ı Eski Kral 
llt~ı \l ıruplar ıtad ve milli Pireden Kaleruna kadar 
d,._ ı'' Yapacaklardır Bu umu~i bir deniz gezinth.I 

~~~~n·r·i;~ ci ~nuHkidi~d~,~ 
Sini Pro esto E ti 

~l•nlaıİlf ıaÖsızlariıBsiDd aki i htil il halledilmisliı 
''anyada tahsil etmekle olan 5,0DO ~ir.li talebe 

memleketlerine dönmüşlerdir 
olan bq bin Çinli talebe Çi· 

ne döomüttür. 
Sovyet Ruıya Tiençınde 

ki Sovyet konıoloshanesine 

yapılan taarruzdan dolayı 
Japonyayı protesto etmit ve 
alınan eıyanın iade.ini, za 
rarlarm ödenmesini lstemiıtir. 

Japon hariciye nezareti 
bu protestoyu red etmiş ve 
bu hadisenin BeyEız Ruslarlo 
Sovyctler Birliği arasında 

[Sonu ikinci sayfada) 

Yugoslavyayı gidiyor 

Dlik Do \1inlsvr 
Varıova, 4 (Radyo) 

Dük ve düıes Dükent En fi· 
ye!de vasıl olmutlar ve ha· 

)k tarafından tiddetle alkıt 
lanmıılardır . Dük ve Düşes 
Dükent Yugoslavyaya git 

mek üzere yola çıkacak-

lardır. 

Roma -londra arasın~a yapılan görüşmelerle ya~mlaş· 
madan ziyade mevcut i~tilif lar ~alledilmeğe çahsıımakta .. 

Parla, 4 (A.A ) Son za 
maniada lngilizlerle ltctlyan· 
lar arasında yapılan görüş

melerın, yen i dostluklar 
aramağa değıl mevcut ger 
ginliği izaleye matuf olduğu 
bildirilmekted ir 

Lond•ada İhlyan siyaıi 
mahafıllerl Roman n İnglliz
Frcınsız dostluğunun ltalya · 

ya da teımili maksadını ta 
kıp ettiğini beyan etmekte

dir. 

1 

Diğer bir Londra telgra 
fına göre ltalyanm Habe
ıtstandakl hikimlyetının ta 
nmmnaı için Roma ile pa 
zarlığa girltilmıt değlldır. Fa· 
kat Mi letler Cemiyetınin 
gerek hal ve gerekse htik-
bal için tekrar canlandırıl 

ması arzusu vardır. 
lngiltere hükumetinin ltal· 

ya ile münasebetini düzelt· 
mek için gösterdiği arzu, 

[Sunu lkinıl sayfada) 

· == 

N f ıa 
.......-

Vtkitimiz 8. Hitler tara
tından kabul edildi 

n. Ali Çt'finkaya 
Ankara, 4 A.A.) - N11fıa 

Vekılım •z Alı Çt:tinba} a 
refakatinde Berlın büyük 
~lçimlz olduğu haldt• Alman 
devlet ve hül<ümet reıai 8. 
Hıller tarafından kabul edil 

mitUr. 

Alman n.ünaka at 01\Zlrl 

Vekıltmız ıerefıne bir ziya 
fet vermlıtir Ali Çellnkaya 
Duueldorfta 11ergiyi zi 
yaret etmittlr . 

~ocuk Esirgeme Kurunu
nun yardımları 

Ankara, 4 (A A.) - Ço 
cuk Esırgeme Kurumu ge 

nel merkezı son onbt ı gün 
zarf anda 3034 çocuğ11 yar 
dam eımtıtir . 

Başvekalet yaptığı bir tamimle İsflklfıl 
ve Hürrıyetimizin şerefli bir timsali olan 
Şanlı Bayrağımıza stvgi ve bağh/Jğımızın 

arttJrılmasını emretmiştir. 

Başuekdletteıı vilayrtlere şu tamim gönderilmiş
tir: 

"/Jayn k ue sancağa karşı göslı ril nıı si < lztm 
olan sevgi vt• saygı Jılslerirıi arttırmak ve bıı yolda 
kusurlurı gidermek için bilumum okullarda ve Hal· 
kevlerind" derslt r vı kun/eıanslar vc. ı ılnıı sı A.ılli 
Miidal'ua \'ekilllğirıden yazılan tezkere sıınulnwşlur. 
Bayrak, vatan ve milltlin istiklal ve lıürriytlinin 

· şertfli bir timsali olmak ılıbaı iule bütün vatandaş 
lcırrn bu kıym< iti utdioycı ldyık olduğu lıı yecan ve 
Jıassaıiytile scıygı yöslcrnıesı nııW ue vatani bir 
borçtur. 

Hu itibı.Jrla bilıimıım okullarda ve Halktulerirıde 
buna, daha fazla ehemmiyet verilerek esasll dersler 
ve l<on{eruııslar talibini, ıelıir ve köyınde de lıal 

ı 
km bilgi ve saygılarrnı yükstltecek ltibirlr.r alınma· 
suu elıc:mmiytlle rica ederim.,, 

~ ~ 

Asi lspanyot Askerleri Samsunda 
Ar ı da İsyan mıÇıktı 

-------~ -------
General fran~onun fasit ~uvvetleri italyanlaıa kaışı 
ıs yan etmişlerdir. Yüzlerce fasit ~urşunı dizilmiştir 

Gc11crul Frunkonun FuslL Asker/uf 
Granada ıehrinde Faslıla · Bunlar araıında bir cuuı 

rın ltalyan kumandanlarına bulunuyor ki, yabancı bir 
isyan ettikleri haber verili· ıef aretten kar11ile birllkte 
yor. 

Asi kuvvetlerinden kaçtın 
efrat, hükumet hatlarına 

geldikleri zaman yüzlerce 
Fuhnın idam edildiği söy · 
lenmektedir. Asilerin Elham
re ıarayı bahçeıinde kurıu 
na dizildikleri söyleniyor. 

Faslılarla ita lyanlar ara 
11ndaki gerginlik artmakta-
dır. Madritten gelen reımi 

haberlere göre, asi kuvvet · 
ler arasında görülen bu lı· 

yan hareketleri, Garnadaya 
civar diğ~r tehirlere de ya 
yıl maktadır 

- ( Nlyu: Kron/kiden) 
Deyli Heraldın yazdığına 

göre Madritten hükumet 
aleyhtarı, faaliyette bu un
malarından füphe edilen 100 
kiti tevkif edilmtıttr. 

çıkarken yakalanmııtır. 

Londra, (A,A.) - Mlll~t 
ler Cemiyetinin gelecek iç
tima devresinde İıpanya 
hükumetinin Almanyaya ve 
İtalyaya kartı zecri tedbir · 
ler tatbik edilmesini iıtlye. 

ceği hakkında gazetelerde 
çıkan haberler henüK teeyyüt 

etmemitttr. 
Bununla beraber iyi ha 

ber alan mehafiller teknik 
sahada düçar olduğu müı · 
külita rağmen ademi mü 
dahale komitesinin İıpanya 
meıeleılni tetkik edecek 
vaziyette bulunduiuna Lon
drada kanaat getirilmfı ol 

duğunu ı~vlemektedirler. 

Filhakika ademi müdahale 

komlteıinde bütilo allkadar 

Hava Kurumuna ıerilecek 
ma~sul için bir toplantı 

yapıldı 
Ankara, 4 (AA.) - Yer 

ürünlerınden alınacak yüz-

de iki Ha va Kurumu hl11eıl 

için Samıunda yapılan bır 

toplanbda evvelce Trakya, 
Mumara ve Orta Anadolu 

kongrelerinde teıbit edilen 
e ulara uygun "ararlar ve 
rılmittır. 

••li!I">'-

iki JaPon 
Me~lep gemisi istanbula 

geldi 
Ankara. 4 (A. A ) - İki 

Japon mektep gemisi bu ıa

bah lstanbula ıelmlttlr. 

Fılo amfralı b~raberlnde 

gemiler kumandanları oldu 

RU halde Dolmabahçe ıara· 

yına giderek defteri mahsu· 

su imzalamııl.u valiyi, ko

lordu kumandanlağını, aalıeri 

akadecni kumandanmı ziya· 

ret elmtılerdir. 

filo kumandanı Cumhu· 
rıyt't abidesme meraıimle 

çelenk koymuıtur. 

devlt'tler temsil edilmekte 
dırler . Halbuki Mılletler ce. 

mi yetinde va zi vet maaleıef 

böyle deiıldlr. 
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50 Sene da 
HABlelllleR ' 

Yunanista 

Büyük şenlikler yapı\dı Koca bekliyen kadın!. 
Buııünlerde Streatham ıe 

hrlnde, bundan elli yıl ev 

vel bir genç kızm vermit 
olduğu kararın neticeıinl 

teıkil eden btr evlenme ya 

pılmııtır . 

[Baş tarafı Birinci Sayfada] 
yapılacaktır . Gezinti ancak 
gece yar111 bitece~tır. 1 

.~~{"· - -····.. ~__.. ......... ' .... .., ·.=· 

Koc sını Aldat Ka
dını Muhakemesi .. 

, 
Köy 

Öğretmenleri için tültür 
bakanhğmm bir karan 

Bundan elli yıl evvel :!O 
yaımda olan Delorah Ornet 

admda bir genç kız, her 

huıusta kusursuz bir erkek 

le evlenmeyi aklına koyu 
yor Fakat kızcağız gönül 
verdiği erkeğin kendisine 

ayna duygu ile mukabele 

edeceğini beklediği bir an 

da, baıka bir kızla kiliıeye 

giderek evlendiğini haber 

alıyor ve tabiatlyle büyük 
bir hayal ınkiaarma uğru· 

yor. 
Bundan ıonra artık Bayan 

Ornet, mesud bir yuva ku · 

racak olan mükemmel bir 
koca bulmaya karar verdi 

Ornet ıençti; genç olduğu 
için de kendıne ııüveniyor· 

du. Ancak yıllar geçtıkçe, 

hayalinde yaıattığı gayeye 

kolayca varmanın imkanı 

olmadığını anhyor. Beı. on, 
onbeı, nihayet elli yıl sab· 
rettıkten ıonra, Ornetln mu· 

kadderatmı tayin eden mü· 

kem mel koca meydana çı · 

kıyor . 

Geçenlerde komıu Vılla 
ya Core Hevit adında bir 
rantiye taıınıyor Üzerinden 

çok geçmeden Ornet kendi-

' ıile nlıanlaoıyor Bu gllnler· 
de düğünleri yapılacak. Her 

halde elli yıl araıtırmadan 

• ıonra keıfedilnılt olan bu 
..... akc:mmeı koca,, yı goı 1 

mek için düğün töreninde 

pek çok ıeyircl bulunacak

tır 

. 
ltalya 
lngıltere 
(Baıtıuafı birinci ıayfadaJ 
İtalya hariciye nezaretine 

ıi fahen bıldtrilmitli Bu ar · 
zuya İtalya dahi ayni hüs

nüniyetle mukabele etmit 

tir 
Su suretle, İngiltere hal 

ya arasında mevcut olan bü· 

tün anlaımamazlık mevzu 
tarının düzeltilmesi için yol 

hazırlanmıı oluyor Bu mev· 
zular ıunlardır: 

l~panya, Akdeniz. Filistiu 

ve yakan Şark ihtilafları ve 

radyo neırlyatında lngilte

reye hücumları . . 
Bu mev-ıular etrafında ge 

rek ltalyan ııerek İngiliz hü 
kiimlerl gene her iki tara· 

fıo mfttbuatı ve efkarı hayli 

asabiyete kapılmııh. 
Şimdi yapılmak istenen 

bu ıenenln 2 kanunusani 

ılnde hn'lalanmıı olan 1ngi
liz - halyan Akdeniz anlat 
maainı, icap ederse müte

kabil teminat Jle tekit ve 
tevsi etmektir. 
~--

M ğlada 
Köycülük işleri ilerliyor 

Atina. 3 {A.A) - Atina 

ajanıı bıldiriyor: Gezeteler, 

yeni rejımin tesir.i tarihi olan 
4 ağustos 936 dan bugüne 

kadar milli faa liyetin her 

sahasınd a elde edilen neti 

celer hakkında iıtatistıkter 
neşreylemektedirler: 

Sürülen arazi, 683,746 
strema azalmııhr 

Almıyanlara so~adı vali
ler ve kayma~amlar tara

f rndan verilecek. 

~----_, _____ _ 
Suçluların duruşmasf yapılır
ken karıs kacırılan adam da-

' vasından vazgeçti ! .. 
Kocasını ve bir çocuğunu 

Buğday istihaali yüzde 73 
artmıthr 

4 ağuıtoı 936 da 257300,000 
drahmi olan mi li banka al· 

tın stoku, 937 nisanı ıonun· 
da 3,285,(JOO,OOO dıahmiye 

çıkmııtır 

Soy adı iılerinde artık 
kati bir netice verilmesi ha 

klunda iç bakanlığı vila 
yet ere yeni emirler ver· 

mittir. Bakanlık bu tami· 

mde diyor ki : 
«Mertvet müddeti 2 7 936 

tarihinde bilm i~ o lan 2525 
sayılı soy adı kanunu mu

cibince bütün vatandeıların 
mezkur tarihe kadar birer 

soy adı almaları ve taııma 
la.rı mecburi olduğu ha 1de 

bazı vl ayetlerde elan bu işin 
bitirilmediği ve alikadarlar

ca takip ve taariinde ihmaı 

gösterildiği anlaıılmııtır. 

1 bırakarak Miıon ~ğlu Al· 

bert admda zengin bir Ya

hudi ile kaçan M. Kemal 

paıalı Fatmanm sevgilısi ile 
birlikte Ankara Otelinde 

ma ile Albertin gayrlmeı· 

ru müneıebette bulunduk 

larına dair açılan amme 

davası sukut etnıiıtır. 

Kendisini aldatan karısı 

ile rakibinin ceza görmesini 

lstemiyen İsmail mahkeme

den çıktıktan sonra karısını 

koluna takarak, bu iti dal 

lanıp budaklanmadan ha l 
letmeğe muvaffak o lduğun· 

dan mütevellıt sevinçle ora 

dan avralmııtır 

Maarif veka letinin evvel 

ce verm iş olduğu bir karar• 

göre erkek ve kız 'mualliıtl 
mektepleri mezunları, ikifer 
sene köy mekteplerinde vat' 
zife görmlye m~cburdurlar· 
Ancak bu mecburi vazifentrı 
ifasından sonra şehir rnek· 
teplerine tayin edilebilirler 

Maarif müdürleri bu k• 
rara tevfikan iki sene ev\lel 

köy mekteplerine tayin ed· 
iimit olupda bu mecburi"'' 
zifeyi yapmıı olan mualllrr' 

mekt~pleri mezuqlarına bi 

rer mektup göndererek ar'" 
ettikleri tekdirde bu der• 

Altın olarak ödenecek 

iıtikrazlarda yüzde 18,41 
drahmi ile ödenecek istik· 

razlar da yüzde J 8,05 te 

zayüd vardır. Muhacirlere 

yapılan yardım 23,046,000 
altın drahmi fazlalaımııtır. 

Tasarruf sandıklarından 

hesaplarda 450,0oo.Ooo drah· 

mi tezayüd kaydolunmuıtur. 

Endüırl lıtihsaltndeki te
zayüd iıe yüzde 10,38 nis· 

belindedir. 
Bütün belediyeler ve na-

hiyeler, hükümet reisi Me· 

takıaaı merasimle birinci 

fahri hemşerı kaydettirmiı 

lerdir 

Rusya 
Japonya 
(Bcaetarafı tıumcı sayfada] 

Çtnde mevcut mücadelen n 
bir safhası olduğunu ve J a pon 

askerlerinin ittirak ettlii hak 1 
kındaki düıüncenin Japon 1 

ordusuna karıı müsamaha ı 
edılmiyecek bir hareket ol 

duğunu ıöylemııtlr 

Japon hariciye nazareti-

ntn 11öz söyl~meğe salahiyet-

Mezkur kanunun sarih hü 

kümleri ve 1709 numaralı 
ıoy adı nizamnamesinin 29 
uncu maddesi 2 7 · 936 
tarihinden sonra sov adı al 

mıyan kimselere soy adı ta· 
kmak hak ve vazifesini va 

li veya kaymakamlara veya 

bunların memur edecekleri 

kımselere vermiş ve kanu 

nun 1 2 inci maddesiyle ni 

zamnamenin 52 inci mad· 

desi de bu hükümlere riayet 

etmiyenleri cezalandırmayı 

emretmfttir. 
Daha faz1a uzamıığa ta 

hıımmülü olmıyan bu itin 
hlr an -.vval oık Si olnıauıs~. 

üzere viilı ve kaymnlcamla 

rm, alakadar, memurları fa· 
aliyete sevketmeleri ve ha
len defterleri alınmış olup 

da iılenmemlş bulunanların 

diğer daire memurlarından 

temin edilecek yardımcı 

memurlarla baıarılma11 la· 
zımdn 

Nüfus idarelerinden listesi 

yakalandığını evvelce yaz 

mııtık. 

Evrakları ile birlıkte meı
hut suçlular mahkemesıne 

sevkedilen Fatma ile A1bert, 

ahı ıahit ile yapılan gizli 

b1r duruşmaden sonra Ha 
kim Bayan Makbule . bunla 

rın ıabılutları olup olmadı 

ğının anlaıılmaaı için mu 
hakeıneyi pazarclesl günü 

saat 15 ıe talik et mit ve 
, suçlular da serbest bırakıl-

mıılardı. 

Genç kadının kocası ve 

davacı M Kemalpaıah 
Mehmet oğlu İsmail yapı· 

lan muhakeme esnasında dava· 
sından vaz geçtiği için Fat 

Sarr&f Mııon oğlu Albert 

de, her halde kendi gü 
nahını bağışlıyan adama bir 

hayli du., etml~ ola aıerek! . 

e· 
senesi baıınden itibaren f 

hir mekteplerine tayin edıte· 
bileceklerini bildlrmtı ve,,. 

zu edenlerin leimlerint göll 
dermelerini iste.'niftir.~ 

Kız k 
ç 

çırma vakaları 
ğ alıyor .. 

Son ~ir~aç gün zarf tnda ill Smdugı~a ve i~isi [~r~-
1 mitle olma~ üzere üç kız ~açırma vakası olmuııır 

ormanların 1 Edremidln Havran' nahı I AY!•Yi kaçırdığından ,uf~ 
yeslne bağla Şevketiye kö· ı yakalanarak adljyeye te•

11 

yünden İsmail oğlu lbrahim ı edllmiıtır 
Tahribine mani olmak için bu köyden Alı kızı 16 yaş s Sınd:rgının Cür.eYl ~6 

LI }ıliP 
S) 1 te~birler alınaca" lıuındak l Atıkeyi kaçırm ıtır. yünden İımıul oğlu n!t 1 

H Suçlu yakala nmış ve evr~· Kirli köyünden Yuıuf ~:: 
Bazı yerlerde ve v ilaye · i " 1 ile birlikte adllyeyP. teslim l 15 yaılarında EmioeY ı"' 

timizln bazı ormanlarında i '' edllmiıttr . çırdığı jandarmaya vBk ,0 
sık sık yangınlar vuku bul- 5 Ç maktadır. ~ Ayvalıklı İbrahim oğlu bardan anlaşılmııtır. LI 

Murat Edremidın Gaziil 

yas mahalleoıindcn bahçıvan 

b•' yakalanmıı ve evrakile .1 ed1 
likte adliyeye tesliDl 

İskender kızı 16 yaılarında mittir ~ 
============;==================~ 

tar bir mümessili &on za· alınıp da henüz adlandırıl · 

Ziraat Vekaletinden vila 

yetlere gönderilen bir la· 
mimde mf:m 1ekct için mü 
hin bir servet olan orman 

lanmızm, yangın ve katiyat 

suretıle tahribine mani ol· 

mak içın çok sıkı tedbirler 

Bir Çocuk iki Yalancı 
$ahit hakkında mü~iıi· manlarda Tıeoçinde Japon mıyanlara da vali ve kay· 

larla Fransızlar arasında makamlarc&. en lnsa bir 

vuku bulan hadl selerın doı· müddet zarfında soy adı 
tane bir surette kapandığını 1 

verilerek tescil ettirilmesi ve ı 
beyan etmiştır. ka\i neticeye aid raporun 

acele gönderilmeıi lazımdır 

"ıınması bild!ilmiıtir Bir çocuğu ~ıça~la yaraladı 
Mülkiye mülettisi gitti 1 Su .. ğ .. lığa bağlı Demlrka 

Bir müddetten beri ıehri pı köyünden Aziz oğ1u 1 O 
mlzde tefliılerde bulunan yaılarında Ramazan adında 

mülkiye müfettiılerlnden B bir çocuk bu kö \ den Davut 

Raif Tek teftfılerinl ikmal oğlu 13 yatlarındaki Nazımı 

umumilik taki~at yapıJ1! ,e 
Geçenlerde, ağır .. 1dor 

mahkemesinde birini 0 ,~· 
mek maksadile yaralaf1" ~' 

d•" tan suçlu İbrahim a ıtı~' 

Tıyençin, 4 (AA.) - Çın 
illere taarruz etme:k üzere 

be:ynelmi lel lıöprüden geç 

melerl menedılmiı o1an Ja 
ponlar, 1901 mukevelena 

meaı mu~ıbincc. şark iatas 

yonunda bulunmakta olan 

Franıız müfrezesine taarruz 

etmiılerdir. 

Muh seb ederek dün istanbula git · 

mi ıtır 

bıriıintn duruıması es11•'1.,,ıf 
tabanca kurıuntle ayağmdan suçlu tarafından gösteri Je-
yaralııdığından suçlu çocuk olan müdafa ıahltlerlO ocı' 

Japonlar bu müfrezenin 

slllhlannı almıflar ve sonra 
efradın gözlerini bağlamak 

iıtemiılerdir. F ranaız nefer 
lerl kaçmağa muvaffak ol · 

arak istasyon sa lonunda ba

rikatlar vücuda getlrmiıler 

• dir. Japonlar, Fransız uker 

lerinin üzerine atPf açarak 
bir çavuı ile bir neferi aiır 
ıurette yaralamıılar \'e ya 

ralalan tedavi dmeksızin bı 

raklmıılardır 
Fransız lntaeh, bunların 

yardımına ancak 30 temmuz 

sabahı yetiıebllmiştir. 

Memurlan arasrn~a yapı- -
. lan nakil ve ıavinler 1 Faydalı 
Muhasebet hususiye memur 

1 Yağmurlar 
ları araıında )'eniden bazı 

nakil ve tayinler yapılmııtır . 

Erdek mubasebei hususiye 

memuru Kini Boz.tcır Dur· 

ıunb~ye, Dununbey muha 

sebel hususiye memuru Ka · 

dri Kaynak Susığu lığa, Su 
sığırlık muhElsebe i hususiye 

memuru Hifat Müstecaplı 

oğlu Handırmaya, Bandırma 

muhasebe! hususıye memuru 

Halil lbrahim Ünver Erdelc 

muhasebe! hususiye memur 

luğuna naklen tayin edıl 

mitlerdir 

Epeydenberl davam et · 

mekte olan bunaltıcı sıcak· 

lar d ün öğleye doğru bir 

denbire yağım yafmurlarm 
tesiriyle tlddcllni kayb~t 

mit ve ha va serini emiştir. 

Kısa f aaı l alarla devam 
eden yağmur yaz mahsula 

tına çok faydalı olaca1'lı
0

r 

Açık teşek~ür 
A nnemin ölümü münase 

betiyle taziyette bulunarak 

kÔ1 
yakalanarak adliyeye teslim Balyanın Kocaavıar 1,fı 

den Ahmet oğlu r.1~: ol 
ile yine bu köyden Ve 1 f' 

edılmiıtir. 

Bir 
Yangında 

1500 Kilo yulaf yandı 
Bandırmaya bağlı Edincik 

nahiyesinin Yenicfl mahal 

lesinden Deveci Emin oğ 

lu Ahmedin Hızır ltöyü Ark 

altı mevkılnde nohut 

lu Mustafa adındaki ılı ,ııO 
lancı ~ah ' tlcr hakkındB f' 

kıb•l ı' deiumumilikce ta ,.,~ 
pılmıı ve suçlular L " 11~ıtt' 
birlikte sorgu haki"

1 

veril mitlerdir 

Bağlarda 
r angın ,.,,, 

P - .. Su~ tlUce ,ıı 
azar gunu ·r11e o~ 

kiinde voğurtcu Be'~ 1aı ~ 
bağda. bir dıkkaufıll l•'' ,. 
den, kuru otlar atef 

' yanmıftır. Jı 

Ateş civar bağlartt ~,rf, 

Ankara, 4 (A. A .) - Muğ· 

lada 55 bin metre genltllğinde 
bir fidanlık ile tavukların 

lala hı içlr. tavuk ve fenni 
kovan yetiıtirilmek için de 
arı lıtasyonları kurulmuı · 

tur . 

Fransız memurlıırı. hadi· 

ıeden Fransız ı:ef aretlne 

malümat vermiılerdir. 
Paris, 4 (A A) İspan· 

yada aai topçular dün bü- 1 

tün gün Madrid.i bombardı 

man etmlılerdlr. 

Hususi muhase~e mü~ürü 
Ayvahğa gitti 

Muhasebei huıuslye 

dürü 8. Raılt Sekendız 
Ayvahğa ııitmlıtlr . 

mü 

dün 

ncımı:.ıı p a ylaıan ve ıiddet 
li yağmura rağmen mezara 
kadar gelmek zahmetini es · 

irgemiyen muhterem dost 

larıma ıonıuz minnet ve 

teıekkürlerimi arzederim . 
Avukat 

Sadık Deniz 

pişirmek üzere yaktığı ateı 

tep o civarda bulunan Re· 

mzi oğlu Nedıme alt yulaf 

tarlası hıtuımuş ve 1500 ki 

lo yulaf yanmıştır. 

Suçlu yakalanarak adli· 

yeye teıltm cdılmlttir. 

hl .kesi f ~· rayet etmek le ı 1 ~ 
unda bulunmuf ve ,aııd 
etraftan yeti~ilerek 

I 

rülmüıtür ft'1 
1, 

Ateıin, yoldan g~j,,.,ı,, 
çenlerin attıkları 8 ~I' 
dan çıktıi• anl•t•

1"'' 

1 

t 

' 

() 

d 
b 
tı 

)' 

b 
() 
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t i k a Geri 1 e riı eğe a h k Q m d u r.. va~ı;. ':~~~~; .. :~·~~~~;: :~· En acaip evlileri Kışlıyanlara "Sesli mektup,' 
Fransız gazetelerlnin .mev-

tuu b h 1 lıf a ıey edıkleri muhte· 
meseleler arasında Bel 

çıkıt kralı üçüncü Leopol
dı.ın V 
d 

an Zeelanda httap 
t 11n 
d nıektubu, Yugoslavya 
~ l kılıse mensupları ile hü 
flrrıet kuvvetleri araaında 

C:tre 
Yfln etmiş olan çarpıı

llıa 
p \'e Fransız komünıst 
&ttfıfnın meı kez komitesi 

ı:ıın l 
Ça ıınıaları hakkında ya· 

lıl11r 
•tesadüf edilmektedir. 

k lle T enıpı) gazetesi Relçi· 

hl kralının Van Zealanda 
ltıtb 

lı.ıb en Yazmış olduğu mek-
t Un Fransa ve İngiltere 
•tar •nd B tdıı an elçikaya tevdi 

ı... rnıı olan vazifenin ehem· 
... 1Yct· 
old •nı tebarüz ettirmekte 
d Ufunu kaydederek şöyle 
tlbektedır: Blrleıik Ame

tıka 
t, ' lngiltere, ve Fransa 
b.~ltfından dünyanın muhtaç 
.. ,llnd 

hı.ı Uğu refahın temini 
•uau d h buı n a iz ar edilmekte 
Utıa a 1 n arzuya temaıı eden 

e çık k 1 
kıkı <ı ra ı, ekonomik tel 

1 
kerde bulunacak bir le 

e knı-
dıır:ı un ıhda8ı Jaıım gel -

s ili h 

kütGn '.oy iyerek bu teşek 
"'"' cıhantümul, devamlı 
" rn -liyle Uıtakil o mak do'ayı· 

t.._ cıhan ekononıfıinin 
··~ıtn• 

ti 1 7.ırnnında fcap eden 
lttıerıı 

c h arı araştır mRI< ve 
dei~rı ekonomisinin daima 
tlbt flllekte olan vaziyet 'e · 
ot, llYrnak suretiyle faideli 

"C:&" 

esasen bütün gayretlerin bu 
müıkül nokta üzerinde top 
lanması icap ettiğine hük 
mevlemektedır 

Üçüncü Leopold. gümrük 
tahdidatınm kaldırılması ile 
iktisadi sahada )" Bpılmaaı 

lazım gelen i§lerin bitmi§ 
olmadığım ve sulhüu kurla 
rılabilmeııi için ekonomi 
mesele8inin tam bir surette 
ortaya konulması ıcap etti
ğini bildiriyor. Böyle bir 
projenin tatbiki oldukça 
mütküldür. Zira · politikanın 

ekonomi önünde gerilemesi· 
ni temin etmek kolay bır 

iş değildir; fnkat bu fikir 
çok yüksek ve f aJdelf oldu 
ğundan ciddi bir surette 
tetkık edilmeğe değer. 

Kral üçüncü "Leopold,, 
tarafındaıı Belçıka baıvekıli 

Van Zeelanda ·yazılmı~ olan 
mektubun metni ıudur: 

Heşeriyetin içinde çabala · 
makta olduğu kar ıık vazi · 
yet göz önüne getırildiği 

zaman duyulan deı in bir 
endlfe, atiyi kannlık gös 

tcrmekten geri kalmıyor. 

Bunun için fıkirleri beşeri 
bir tesarıüd idealine doğru 
yülaeltmek hususundnki her 

tP.ıebbüsü kuvvetle ve inan
la teıvik etmt>k lazımdır. 
Bu mÜ§ahede lngilterenln 

ve f ransacın sizi vasıta kı· 
Jarak Belç1Jcaya tevdi eyle-

miı bulundukları vazifenin lf•nı bıldirmektedır. 

"'"' d0 ı; •n Prensıp itıbariyle 
l gtll 
q'" 0 nıı tezi, tamamiyle 

"'la b 

j ehemmiyetini t ~ b2' r üz ettir 
emi~or mu? 

l>o ağ ı bulunan eko· 
'-'i ·1 

)'il 
1 Rlinın hayatın cere 

b ın" 
lı llaı· uyması icap ett ı ği ve 

of~tıt •n ortaya çıkarmakta 
'-tel u meselelerin halledil· 
ı trı h 
""id 1 Ususunda değişmez 
doı; e ere bağlı kalmanın 

"u ı dır. 1( 0 rnıyacağı ıekUnde· 
~~I.. '"I böyle btr teıek-

liıı . f 
~lı"&f l a edeceği vaziff'dc 
'lılJfj fak olabilmHi ıçın 
bttı tesirlerden tamamiyle 
lı ç "e - k 'l "~•ıtı rnusta ı bulunması 
~o ... keldifı kanaatindedir. 
t ~otrı · 
l!•lr) 1 

88 huının politik 
b trde 
lılurı n tamamiyle ayrı 

~'~ı.ııl'lı' 81nın zor olduğunu 
eylemekle beraber 

Hu vazıfe dünya ekoı o 
misınin esaslı bir sure le 

tanzimi içın lazım gel n 

elamanları eraştırma)'a ta 

allük ettiği cihetle kendisine 

atfedılmekte bu.unan ehem 
mıyetin hududlarını aşmak

ta ve çok genfı bir mana 

ta~ımaktaeır. Atlantlk deni 
zinin öte yakasında ıize 

karıı gösterilmiş olan iyi 

muamele Fransa ve İngilte
re tarııf ından derpıı edılmit 

bulunan itin Berlinin Ame· 

rlka hükümetleri tarafından 

da müzaheretle karı~landı · 
ğını meydana koymaktadır. 

Bu üç büyük devlet dün 

- Madranla, ya ıen? .. 
- Doğma, büyüme "Naz 

lıpınarlıyım" ama gezmedi
iım yer kalmadı . 1 ut Bağ 
dattan ver elıni Balkanlara, 
Gallçyaya kadar .. Tann er 

ocağına gün aöıteı ip dert 
vermeıln Onun aayeslnde 
çok yerler gezdik . 

Ço1uğunuz, çocuğunuz 
mı?. 

Yedi tane . 
yolda, eder ıekiz. 

Bir de 
ikisi bu 

aavaıta muradına erdi.. 
Devlete. ulusa eriştiriyo 

ruz . Ne yapalım, baıka 

yanın muhtaç bulunacağı 

refahın teıntni için ne ka 
dar büyük bir arzu besle· 
mekte olduklarını anlatmış 
oluyorlar 

' Bu ağır vnzıfeyl deruhde 
eylemekle işlerinizin daha 

yorucu bir mahiyet almasına 
rıza göstermış olmanız, bu 

çalıımanızla takip eylemek 
le ol duğunuz gayeyi anh 
yanlar ve onun :Benf§ ehem· 

miyetini takdir edenler ta
rafından büyük bir takdirle 
karşılRnmanızı mudp ol
muıtur. 

Tetkiklerinizin ilk netice 
!erini kaydedec~ğlniz bir za 
manda size bir fıkır beyan 

eylemek isterim: Cıtıanıu· 
mut. daimi ve mü takil ol· 
ması dolayrsiyle bilhassa 

takdir edilecek mahiyette 
bir ekonomik etüdler teşck 
külünün yaratılması en e!'as· 
h iştir 1anncdiyorum. 

Cihan t l.onomisinfn tan 
zımlne yarayacalc elamanla 
rln araıtırılması, bu ııuretle 

temin edilecek olan niza 
mın da ekonominin dRlmi 

tahavvüllerine uydurulması 
yukarıda hllhııdtlğfm teıek · 
külün gayeııini teşkil ede 

cektlr Tamamiyle hayattan 
ibaret olan ekonomi ilmi 
hayatın şıutlarına uymak 
mecburiyetinr.ledır Ve bu 

ilmin ortaya çıkardığı me· 
selelerin h ılledtlmelerindeld 
şelol zamana wöre değişir 

N ha}d mevzuu bahis t~ 
şekküıün, uhdesine düşen 

vnzıf evi iyı bir surette gö 

rehılmesi tesirlerden müm 

kün mertebe azade 

icap eder. 
olmnsı 

Şüphesiz ekonomı sahası 
nın polıtık tesırlerden iıariç 

bırakılması çok mü§küldür; 
fak&t esasen önünüzde bu 

lunan me.,elenin düğüm 

noktası bu müıküldedır ve 
bül ün gayretlerimızin bura· 

da teluıf edılmeleri lazım· 

dır. Hu ıortlar cfahilınde 
bahsettiğim iz teşekkülün 
dünyanın ~ndüıtri, ticaret, 
ziraat, maliye. iş meselele 

l':lZ 1 N: /Julll Ucdi hral 

işımiz kalmndı kl . Er ocağı 
baıka ıeydlr vesselam .. 
Hani komutan, oradan ayrı 
lırken öz evladımdan ana, 
baba ve avrat ocKğından 
avrılır gibi ağladım . 

Heygidi günler hey .. Şim· 
di sakat olmasaydım durur· 
miydim hiç . Trablus, Bal
kan, Çanakkale... Bir bu 
kalmıştı Bundan da btr 
yara alHydım ölürken gö 
zü açık gitmlyecek idim . 
Aıtıı\ ne yaparsın .. Bir kez 
ııakat olduk ııte. 

Ha hat otursana ça vuı .. 

liyetleri nisbetinde oloralc 
yardımda bulunacaJdardır 

Gümrük manılerinin kal 
dırılması veya diğer kıami 

tedbirler sulhü tehdid et 

mekte olan tehlıkeyi yalnız 
baş arına önliyemezlcr. Eğer 
hakikaten harp teh likesini 
ortadan kaldırmak ve insan· 

ların daha pasifik duygular 
taşımasını temin etmek iati· 
yorııak ekonomi meseletıinl 

gen;§ bir surette tetkık ey

lemek ve bütün beşerıyet 

karşısınde tehdididir bir su 
rette } er almakta bulunan 

bitün meseleler için bir hal 
ıekli bulmak cesaretini gös
termeliyiz: Han maddelerin 

taksim edilmesi, mübadele 
vasıtalarının taksimi, bey 

nelmılel iş bölümü, ziraat 

ve sanayi memleketled ara

sında muvAzene tesisi me 
seleleri. 

Bu derece genıo bir prog 
ramın tahaklrnkunda kartı· 

!aşılacak olan rnü§küllert 

tahmin etmiyor değılim. Bu. 

nunln beraber böyle bir ıe· 

ye teşebbüı etmek ıçin za · 
manın müıaid olduğunu ve 

bu gllyretimlzin neticelen 

mesi huııusunda yalnız bü

tün hükfımetlerm değil, ay· 

nı zamanda bütün sosyal, 
dini ve insani kollektıvıte

lerin, yani bir kelime ile 
ifade etmek ıstcru I< yüre-

ğinde bir anl"şma ve tesa
nüt arzuıu beslemekte olan 

bütüo insanların 

göreceğimize kani 
yorum 

yardımını 

bulunu 

Büyük beşer bırlıldt>ri 

gruplarının artık birbırleriy · 

le anlaımamakte oldukhvını 

"Oünyamın en acaip evli 
leri kimlerdir?" Bu mesele, 
bugünlerde Londranm dedi 
koducularmı çok mefgul et 
mektedlr. Bunların büyük 
bir kısmı , bu sıfatı Bay ve 
Bayan Al Tomainiye vermek 
meyilindedir. 

Boyu sekiz buçuk ayak 
uzunluğunda dev· g ibi bir 
adam olan Tomaıni, seyyar 

sirklerle dolaıarak bQyük bir 
muvaffakiyct Kazanmakta
dır. 

Tomalni. bu törenlerinden 
birinde cüce bir kadınla ta 

nı§mıı ve bu kadının yalnız 
tirinliğine değil, aynı zaman 

da artistliğındeki fevkalade 
liğe de gönül vermi~ Bu 
gönül iti büyüdükçe büyü· 

müı ve nihayet Tomalni cü
ce kadınla evlı-nmiştir 

Dev gibi bir adam olan 
Tomainı fçfn, ııevgili knrıııını 

el üstünde gezdirmek bir 

mesele tefkil etmemlı ve hu
susiyle karısı iyi bir ev ka · 

dım olduğunu gösterdikten 
fonra, bunu seve seve yap 

maktan hiç çekinmemiştir 

Bugün dev gibi odam kılı. 

bık. cüce karıtı ise kazak 
kesll mııtir Hu suretle, aık 

tersine bir tenasüp kurmuş 

oluyor. 

Hasan adlı mühürümü kay 
bettim Yenisini alacağımdan 
hükmü o madığı ılan olu -
nur. 

Savaııtepe nahıyesln · 
den 1292 doğumlu 
Ahmet oelu Hasan 

Arktik mıntaka larında ıe· 
yahata çıkmakta olan buz 
kıran gemileri. Kutup tstas 
yonlarında kıılamakta olan 
kahramanlara ::mo kadar 
"r.eslı,. mektup götürmel.te 
dir. Bu mektuplar, üzerl~rln 
de gramofon plakı tertibatlı 
bir ıent hulunan kartpos· 
tallardan ibarettır Bu kart· 
postallarda, kutup kışla yıcı 
1 rınm çocuklarının, karıla 

rının, annelerinin ve yakın 

dostların sesleri mazbut bir 
halde bulunmaktadır. Bu 
kartlar, ılım uğrunda Arkti
ğln soğuk mıntakalarmda 

yuvalarından uzAk yaııyan 

bu kahramanlar üzerinde 
her halde çok iyi ~ir suret
te tesir edecektir Bu, ken
dilerı için en büyük bir he 
di)e ve en beliğ birer mek· 
tup te§kll eyllyecektir. 

...ı:==<:ıo=M!Jfur-=--=-

K u g ı z 1 s ta n~a ~u ~arajı ~itti 
Kırgızistanda Frunze ıeh· 

rJnln yirmi beş kilometre 
ötesinde. Çu nehri üzerinde 
betonden yapılan büyüle bir 
bnrajın inşaatı blttrilmittir. 
Bu baraj 1 ı metre yüksek· 
liğinde ve 75 metre genitll· 
ğindedır. İnşaatı yeni biten 
ve işlemeğe baılı)'an bu ba· 
raj &ayesinde esasen münbft 
araziy i ihtiva eden Çu neh
ri vadisi mükemmel surette 
sulanacak ve bu vadiden alı
nan lstl1ısal de bittabii o 
nisbette artacaktır. 

··~ 1 ~ 
f iatlarda tenzilat 

•• kendimizden glzlememelıyiz • 

1 
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ı 937 s~nesinin haziran ve 
temmuz ayları zarfında, So· 
vyetler Birliğinde umumi ıs 
tihlak mamul maddelerı üz 
erJnde yeniden parekende fi· 
atları fndirilmi§tir. Bu ten· 
zlliit neticesi oiarak Sovyet· 
ler Birliği halkı, sene sonu · 
na kadar, J milyar 200 bin 
ruble tasarruf etmiı 0

1acak
lardır. 

Eğer bu grupları birbir l erıne 

yaklaıtırmak hususunda ilk 

adımı atabilirsek beşeriyete 
ve bılhaıısa şarka, hakiki 

bir kardc:şlık hissinden do 

ğan manevi l uvvetln maddi 

meşgalelerin fevkinde oldu 
ğunu sözlerimizle değıl ha 

reketlerimizle göstermiı ola 
cağız 

Uzat bacaklarını 
Sağol.. Komutanım . 
Tamam, itle ıımdi ra · 

hat rahat konuşuruz . 
Demek epey savatlarda bu 
lun ha .. 

Birçok düğün elemek 
ler gördüm komutanım. 
Anlatsam üç gln, üç gece 
sürer .. 

Hele bir tanesi ömür mü 
ömür, tatlı laf açtık . Birer 
kahve daha tçııek mi . Ne 
dersin komutan .. 

Zahmet olmesın .. 
Harmanlarım uğruna 

kurban olsun . Zehra, Zehra 
Kızım .. 

- Gelıyom babacık . 
- Bize mısır dolabile ıl<i 

kahve daha ilet kızını. 
- Olur. 

Evet komutanım nn· 
latsam tam üç gün, üç 
gece ıilrer \ Ne oldu size 
hasta mısmız? . 

- Hayır çavuı Yara 
larım sızladı da . 

Demek siz de vuruldu 
nuz .. 

Pazartesinden başka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 'I Günü geçmış ııayıla~ 25 
kuruştur. 

ADRES: 

~. 
rORKDlLI ~ 
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- Kurşun yarası erlik 
aynasıdır .. Yas çekme çavuı .. 

Hu ulus ölmez komu 
tan .• Dekı neden. Çünkü ben 
de senin gibi düşünüyorum .. 

Demek k:. . En okuma 
mıımdan en okumuıuna ka · 
dar hep böyle düşünürüz .. 
Yanı lafım bu kı , hep bir 
den yürüyoruz.. Değil mi 
komutan. 

vuı. 

Ôlünciye !tadar. 
Zatınız evli midir? .. 
Hayır. Bır anam var .. 
Tanrı kavuıtursun .. 
Teıekkür ederim ça 

1936 senesinde umumi is 
tihluk maddeleri ile gıdai 

maddeler fiatlarında yapı 

lan tenzilat neticesi olarak 
da Sovyetler Birliği vatan 
daıları, o sene zıufmda, 5 
milyar ruble kadar tasarruf
ta bulunmuılardı. 

ğırdıkça Balkan ıa veıı so· 
nunda, ltırdlğim bir kızı 
an rım Öz kızım değildi . 
Fakat onu öz evladımdan 

çok aeverdlm.. Bu adı ona, 
bır savaş yadigarı diye tak· 
tım . . 

Dediklerini kavrıya-

madım ça vuı. 
Anlatayım da dinle .. 

Komutanım pek merakla ve 
acıdır . lliç unutmam, Zeh
rayi bulduğum günden 
birgün evvel. Ba kan sa va· 
tının ıonundaydık .. 

Evet Sonra. 
Sabahtftn erteıi güne 

Seğol komutan ' kadar uyku uyumadan, ye 
ikiııi de bir lahze auıımuılar- mek yemeden çarpııtık • 

dı . Fıkret biraz evvelki heye. ikindiye yakın bir zaman 
cemnı gizliyemediğıne hala dı.. Birden karşı tarafın 
hayret ediyordu.. ateşi kesilir gibi oldu .. Ara 

Ondan ne kadar uzaklaş sıra bir iki tak tuk. Anla -
sa, bu dağların ardına dık . Yoklama yapıyor •. 
gitse yine onu unutamıya - Aradan yaram saat geçmiı· 
caktı.. Elinde olmadan ça· ti.. 8 r haber geldi.. Düı 
vuıa sordu: man illeri, köyleri yakarak 

Zehra küçük kızın mı?.. kaçıyormuş. Duraksız bir 
Zehr \ 1 cıö,ı l üm 2oncası panik ba~lamıı . 

evlat ortancasıdır. Onu ça · SÜRÜYOR. -
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SAFYA 4 TORKDILI 

~~~ 'J!!d·~~ r:•::"' _____________ t:z::;ıı: 
~·.· ,.~ 

Y • Q 1 ~ • Fennin Harikası • ~ 
enı te ~ıı :~· 

1 ~: V E B O L 1 O ; i --~= 1 DursunbeJ·de Modern 

«YEN/ OTEL» Acıldı ~ . Tatlı •u yepıcı vrkireç t•mizliy•n cıhazları ıeh· 1 • ·,; I~ . , ı 
BUTON KONFORU Hjj/z.. 1 rım~e:ı1::: .. ~::ua:~~~:::.n kırrcını ( o ı derecede • 

11 ~~., = 
• 

YENi BiN/j .. , VENi MOBiL V/j .. , ı gideren ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti el· ı :W-:,...g ı ' ! 
y E /Y j y /j T /j K... ~ han değer ( V ebolld ) cihazları lnıanların: 1 I~ 

Sayın Müşterilerin Her ihtiyacına ~ S/HHA TIN/ • 
~ Kolayhkta Cevap Veren ~ • 1 
~ Yeni Otel Açıldı.. 1 G ÜZELLJGINI 1 Türkiye plyammda yüksek mevki kmnmıı ol•• ı 
~ Dursıwb..u Yeni Oltl Sa/ıibi Alımtl » SERVET iNi : düny•nın en m•ıhur ( (MiL MtftOJ J Kallurfabrl' 1 
6t ue ılf11slafa Sıkıcwğhı ~ ... • • kasının mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 nuınıı- i 
" ~~~~~~ ~. ~»?&~ Muhatız .. oıdu~~r.u .ııan ede~ .we tak.dırkar muhterem • rala bütün ve I~) pıırçalı bü) ük haaılatlı maklnrler 1 

muşterııarımıze k~ndısını takdım euer. ., 1 ticarethanemıze, gelmittir. 

l • •t •• o •• :·· Balıke•irde yeaane sallı yeri: tt 1 1ny1 omuru. 
1
tt Hükumet caddesinde Zarbali oteli "arıımH~a No 20 •! §i ·ı t b I p· d .. d ·r 1 
it M H /" E d · ttcarethanesıdır. •• • s an u ıyasasın an yuz e yı .. o 

DEPOZJTERLERI 
f1vni Sağlıkçı - !1hmet Sevmen 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cınsı Azami 
mfkdarı 

Rayiç Muvakkat 
bedeli teminatı 

K. S. L. K 
Kuru çayır otu 30000 kilo 3 50 75 00 

Yulaf 27000 ,. 4 50 81 00 
1 Balıkesir Ayaır deposundaki damızlık hayvanların 

bir yıllık ihtiyaçlarından olan yukarıda cinsi, azami mik
darı, rayiç bedeli ve muvakkat teminatları yazılı iki ka
lem erzak 22-7 937 tarihinden Hıbarf'D onbeı ~ün müd 
detle açık eksiltmeye çıkarılmııtır 

2 - ihale I 2·Ağustos 937 tarihine rastlıyan perıcmbe 
günü saat on beıde Vilayet makamında teff'kkül edecek 
Encümen huzurunda eksiltmesi yapılacaktır. 

3 İstekliler yukarda yazılı muayyen vaktinde yüz· 
de 7 ,5 nisbetınde muvakkat teminatlarını malıandığına 
yatırdıklarına dair makbuzlarile birlikde f'ncümene ve bu 
hususda malümat almak ve gartnameyi görmek htlyenle 
rin daha evvel Encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4 1 297 

=~ . u US/ r ın n 1 mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satılı 1 
.. ::::• •::::~•maktadır. 

D • " v·ı " t 1 Bu Bir Fırsattır. Bu Flfsat Her Za-- i 
aım 1 1 aye ~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· ·fi 

Encümeninden: 1 ci!ere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. i! 

J - Balıkesir · Sındırgı yolunun 9 uncu kilometresinde ki. 
in Çitnehor köprüıünün ahıap olarak müceddeden lnıaaı 
2 · 8 - 937 tarihinden ıtibarcJ! on beı gün müddetle açık 
ek11ltmeye konulmuttur. 

1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI = 
• Malzemesi Rençber Al ''''' 
; Çlvlcller içinde Hırdavat, D~mlr, foşaol 1 
• Altm Ve Satım Ynl 

lira 3 kurut, muvak- I • "'' =· .••• •••• ...... • • .-~ 2 - Bu itin kellf bedeli 7145 
kat teminatı 535 lira 90 kuruıtur 

3 - Bu ite ait keıtfoame ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Keılf cetveli 
C - Mukavele örneği 
D - Fenni ıartname 
H - Nafia itleri ıeralti umumlyeıl 

lstlyenler bu ıartname ve evrakı vilayet daimi encü· 
men kaleminde veya nafia müdürlütünde görebılirler 

4 - fhaJe 23 - Ağustos 937 tarihine rastlıyan pa· 
zarteıi günü saat 15 de vilayet makamında toplanacak 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmlye bu gibi itlerle uğraıdığına dair nafia 
müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel vesika alacaklar 
girebilir 

•• •• 
~Her Malin Yerlisi Var .. 
" Uzun senelerdenbt'ri tecrübe ntliasl clarok Jıtf ~ 
;J düzeni bir 1 ürk sarıatk<inmn elinden çıkan buğdDY '
'-" eleme kalbur mahiııelı rirıl piyasayu ar::uiiyom= ı 
~ ·rlO 
'1' Bu makineler muhitimizde t:kılen buğdaylar 1

" ·~ 
~ en elveritli ve en uygun bır ıekilde tecrübt-lerle Y' '
~ pılmııtar. Saatte muhakkak dört yüz kılo buğd•11 j 
it. her çetlUe ayırır ve temizler. ~ » Makineyi Kullanmak Avrupa /V/akinefe" J 

Tapu Sicil Muhafıızlıg., ıııdan: kat temfnıstlarmı malsandığına yatırdıklanna dair makbuz 1 ~~. rinden Çok Kolayd!f. ~ 
veye banka mektuplarile vll1yet encümenine müracaatlara it f• ~ 

Köy ve mahallesi CJnıi Hududu ilan olunur. ~ Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çe ~ "1 

6 - isteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvak-

Aziziye mahrılleıl Ev Sağı: Bulgurcu Mehmet, 4 - l . 308 1 f:t.. rtlmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir ~o~~tr I' 
solu Hammal Ahmet, ar· ------------------ •• tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edı e 1• 

katı ve önü yol. Balıkesir Askeri Satın Alma Böyle bir makineye sahip olmak lstiyenlere tr.r' 
Mahallesi ve cinıl yukarıda yazılı gdyri menkul Azizi- ~ han bir Türk tıçiılnin emeği ile olan bu makirıele' .. 

ye mahalleıinden Kınm hırsıvalı Zlyaettinın 50 senedenbe· Komisyonundan: ı it. den almalarını ehemmiyetle taVllye ederiz. Tecr&ıb' 1 
rl senetsiz ve nlzat1z tasarrufunda ıken 316 da ölmeslle ~ lerlnl her arzu edene herzaman gösteririz. IO• ~ 
evlatları Huıbc ve Ahmet ve Mehmet ve Azizeye, bun· Susığırlık garnizonu ihtiyacı olan 35000 kilo 1 ğır eti it. . Ticardlıanemlıdc• inşaata ait demir, çl.n~etl dl ~ 
lardan teselsülen diğer vereseye intikal etmit olduğundan kapAlı zarfla ıatın alınacaktır Tahmin bedeli 8750 liradır. ~ çlul vesaire gibi lıcr dt1:.t n ve köylüfrrlmlz ıçlf' ağ ~ 
bahhle namlarına senet almak iıtedıklerinden tuarruf Eksiltme 20 Ağustos -937 cuma aünü ıaat J 5 de Su11ğır. ~ lıernevl rençber du:.erıl ile en iyi boya ve buya Y ~ 

1 

b 
t 

& 
ti .. 
d 
f e 
lı 
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hakları tahkik edtlmek üzere 15 8 937 pazar günü mahal 1 laktaki komisyonda yapılacaktır . Taliplerin teldıf mektup- Jt lart bulunur. j 
ime memur gönderilecekdır lurazı olanların bu müddet l larile ıhale ıaatinden hlr ıaat evveline kadar komiııyona ~ ç . oe" ,, ~ 
içinde Tapu ılcll muhafız'ığına veva mahallinf: gelecek müracaatları 11! Fiatlanmız ok Ehvendir' Bır J , __ 
memuM mürRcaat eylemeleri lüzumu ılan olunur. 4 1-310 fa Deneyiniz.. ı '- ~ ---c--z-------------------------. SaraçkrBa~n~~m~reMr~vaK~ ahkes1r T ıcaret ve 

Sanayi O~asmdan: 
Balıkesir Vilayetinın Sa

vaıtepe nahtyeunde atağı 
mahallede ( 12 ) numaralı 

evde oturan Türkiye Cum 
hurıyetı tebaasından olup 
ayni nahiyede han önü mev· 
lclinde ( 121) numaralı dük
kanı ikametgahı ticari ıtll

haz ederek 929 yılındanbe

ri zahlreci l ık ticnretile işti · 

ge.I etti~lni beyan eden Ali 
oğlu Hnmldin ünvonı ticare 
ti bu kere (Alt oğlu Hamit 
Çalış) olarak tesçtl edıldıAI 
gibı bu iinvanan lmzn ıekll . 
de Türkçe el ynzı ıle ( H 
Çalış o rek ticaret k11nu
nu un 42 inci maddesine 
göre Balıkesir Ticaret v~ 

Sanayi Odasınca 922 sicil 
sayısın kayt edildiği ilan 
olunur. 

T. . iraa Bankası » Hasan cumalı .p~ , 
ahkesir Şube ... inde · •~~~~~A·~~~IJAt~ 

Borç senedi 
159 
256 
183 
400 
123 
155 

106 

Ne kö)ün lsmı Borçlunun fımi • Baltkesir Askeri Satın AfftltJ , 
Köylü"köyü Halit oğlu lbrahim ve karısı Zekiye varisleri Komisyonunda": 
llalalca köyü Mehmet oğlu Ali Oıman ""'"" 
Halalca köyü Kahva oğlu Hasan kızı Cemile Kor merkez billrklerlnin ihtiyac ı olan 13 toıı 11111 ıO Jı 
Kabaklı köyü lsmail kızı Nazile ve oğlu Üzeyir 6 ton şehriye 21 Ağustos 9J7 Cumartui günü s39 t llb'.-ı 
Karaman köyü Kuru oğlu Ali ve bıraderi Muetafa varisleri açık eluıltme suretıle ıhale edllt>ct-k.tir Bunların "' '/J 

05 li•' , Çoban oğlu Halil lbrahlm oğlu Alt ve ka· men bedeli 407U lıra, muvakkat lt>minalları 3 ıD 
r11i Adile kuruıtu,.. isteklilerin fıHt11ameıini görmek üz,.re ht~l"Jt 

Hekir oğ lu Hasan kızı Fatma ve M Ali ve eksiltmeye iıtırak edeceklerine de vakti n uııYYt~,,ıı 

.. 

.. .. 
oğlu Hüseyin 1 ilk teminatlarile kolordu ~atın alma komisyonu b•t 

152 " " Abdi OR!u Ya~up ve kardeıi Ayte varl11leri \ ğına müracaatlar1 i an olunur. 
T. C Zıraat Bankasına 2814 numaralı kanunun ıumulune dal.il l orçlarını va<lt"ıınde 4 1 _30

9 
./ 

ödemedıkleı ınden 13 7 937 tarıh ınden 3 8 937 tarihine kRdar yirmi bir gün müddetle 1 ~ 
müzayedeye konulduğu Türkdıli gazetuının 10176 10180 10184.10187 numaralarında ı------------------
ı an edilen emvali gayri mcı ~ ulelere müşterileri tarafından konulan bedel haddılayık gö 

1
. 11 H 1 k . 1 t-ı K-'l<A~ 
vesi ve 1aıyazmanı: " ı t-sır say avı ı. "' ~ 

riihnenı ı ve bazılarına d"' talıp zuhur etmemtı olduğundan vıla vet meclf!i ıdaresince __ ..:.:;. ________ .....;, _____ . 

4 8 937 den 13 8·937 tarıhiaıe müsadıf cuma gününe kadu yeniden on gün müddet1e l ~ . _ _ ~ I , r 

Ü d · J k 1 t ı ld ~ d t ı· 1 1 r- k . C h · t z· Çıkarını G"'ııel Dırelctoru: FUAT B LA._ 
nı zıtye enın 'evnrnı arar a§ ırı mıı o ugun an a ıp er n ur ıye um urıye ı ıraat ----------------
Bankası Balıkesir Şu'ıesine müracaatları ve ihale günü olan 13 8 937 cuma günü de vi j 
la yet meclisi idaresinde hazır bulunmalara ilan olunur. ı 13.uunyerl : İl Bas,mevl 


