


FİKİR KAÇAKÇILIGI .. 
TitQo kaçak"'hjını, günırlk kaçakçılıjmı hl"pimiz va- ı 

lna zamanlara kader bol bol itltfrdlk. Asırlarca T6rk 

illketlDe blr ahtapot tibi sarılBrak ekonomık hayatımızı 
ltualtan bu bellların ioü buıün alınmıı bulunuyor. 

Yalnız, hlll devam edip gelmekte olan bir kaçakçılık 
•ar kt, bu ela f ıktr kaçakçıl.jıdır. 

fikir hayatında tercilme ya,mak, edebiyatta bunun 

ranıbaıında - adaptaye baı vurrnak m~ıru bir yoldur. Fa· 
kat bunların haricinde baıka dillerde çıkan herhangi bır 
...n, bir makaleyi tercüme ederceıııne a l ırda, a h 10a ken 
dt damıaanzı vurunak bunun gümrükten kaçmlan maldan 

farkı kahr mı? 
.Ba .. a fikir kaçakçıhjı yapanlar vardır. Muhtelif Av

rupa dlllertne ıalılp olanlar1n, yine çetll dillerde ç:ka n ya
aılan Adeta terclme edercesine alıp kendı 'mzalarlle neı 

reUlklertal 11k ıık görmekteyiz 
itte, bu suretledir ki memlekette orijinal bir fikir ha 

,....,. UJantnuı baltalanıp gitmektedir. 
~I latr muharrir, yahut kuvvetli hır fikir adamı kendi 

....... _.r yaratmaktan neden uzak katmalı? Eier bu

ıl•ID ftkir adamı buna muktedir deiilıe ve eserine "ter· 
...... dampnnı YUrlD&ja sıkıfıyorsa, tuematıı daha CÜyük 
bir .... ,et detll midtr? Şurası muhakkak ki, eıer tercü
•• etmek, fikir adamına küçültmez. 81lik11 iyi yapılmış ter 

. cllleler, ,.bit emekle ortaya konan eıer l{adar bize ıeref 

' ,..Urelttlır. 
Yerli bir edebiyat ve kuvvetli, orijinal bir fıkir hava 

._. 7uatmalı üterken Nouvelleı Ltteralrelerden, Mariannf" . 

lerden, daha diler bir ıilrü Avrupa mecmualarından va 

palaa lsaçakçıltia bir ıon vermek lizımgelmez mı? 

· ,,u .. am Ltyoa ,ehrlnde 

•tahaıtphk ile yaııyan t'ran · 

ıu•a Goryak adla bir adam

. Qfızın Amerlkada mllyo· 

Mr IMt amcHı varmıt! Bu 

..... amca •lhayet ölmüt 

• ltltln .erwretlne 

olan bu Fransuva 

tabip 16ıtennl1t1r. 

yeğeni 

Goryalu 

Fakat 

mlraııaı alabilmeıi için ye· 

jeafn bet paraeız kalma11nı 
eart kotmUflUr Gtzh olan 

iMi .. na ıire, mira.. kooa

ui• arada bütlu •eneti 

Jilz fnnp irile hulmayacak · 

tar. Yaz franıa ıahip oldu 

iu talidlrde miras Gorya· 

kan olmı1acak •e ha yar it· 

leriae hureddecektir." 

a..,.ır bu sizli ıar ttan 
MMNar detdclt fakat za. 

watla, hayatmı o kadar 11km· 

ta içinde ıeçlren bir adam 

tliatı ki çok ıenelerdenberi 

laJr arada yüz frank ıörme· 

•it, itte bu sayede bu bü 

'81& 9İra1a lcoaabdmitHr. 

Zugilfik ıı ıkllhhk 
Cihan llunclura lcrah, Çe

koılovakyala Batadır. Bu 

adam çok zenatodtr; bütün 
athana kandara y~tfttlren 

birik kundura fabrikaları 
vardır. 

Bu aenıın adam evlidir; 
.._... d, ka1111aı ...... bir 
atlamdır; fakat kamuaın ıa· 
rlp bh' .. akı •arcbr: Her 
... kocaı•nıa 30,000 ame· 
leat ltbt abahleytn erken· 
cin f&brlbJa stder, akıam 
amele ile laeraber çakar we 
bltla hafta amele ıtbl ça· 
bıır, hafta ıonunda da 30000 
..... cıbl haftahim• abr 
ve ıade pazar ı&nl kocaeı 
DID bdJalJ •e ılllü clairele 
,._. •ltaaat ılffr. 

Kemal Demiray 

Zıvalh isriçre 
Ah bu haris milltariıtler . 

Ah bu kanun, mukavele ve 

hak tanamıyan müfrıt milli· 

yetperver devletler. Cıhanan 

sulhu k&dar küçü'c bir ye
rin de sulh ve sükununu 

bozmaktad1rlar. 

Militarizm hudutlarından 

hariç ka mıı bir Ue 1 çılrn va 

rdı 13uıüo Almanyanan mu· 

ahedelerı bir ıtirü l<ağıt sü

prilntüıü sayması sayeıınde 

tepeden tırnafına kadar si· 

lahlanmak mecburıyetinde 
kalmııtır . 

Sulhperverliğt, medeniliğı 

kendi haltnde çalııkanlığıle 

meıhur olan İniçre de bu 

milltariıtler yüzunden huzur 

ve sükununu kaybetmiş de 

mektir v~ bunun ıçin. gayri 

askeri olmasınft bitaraflığı 

nm muahedeler!e kabul ve 

taıdtk edilmio bulunmasına 

rajoıen komıu devletler ne.l 

dinde bir~r ate~emilter tayin 

etmeğe mecbur kalnutlır . 

Bir nehir lınarrnda facia 
Htndııtanda Bengalede 

Nadiya köyünde bir fa cıa 

olmuıtur. 

Köyün dııında nehir ke 

narında bır kulüb .. de bir 

kadın ile küçük çocuğu 
uyumakta tken kadın çocu-

iun korkunç bir feryada 

tle uyanmıottr. 

Kadın gizlerini nçıoco 

çocptunu bir tin srıhm ağ 

zında götmüt ve analık 

ıayretlle timaahm üzerıne 

atılarak çocuguou kurtar

mıtllr. Fakat timsah tara
fından da ağır ıurette yara· 
lanmıt ve ölmüıtür. Timsah 
bunun Clzerlne çocuğu tek· 
rar ditleri aratına almıt ve 

kaJbolmuıtut 
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R HABERLERi 
rO ı .. 

Sus·ğnhğa ~9ğh Göbel m~h y~sinin okulu o~celeyin çı
kan bir yangm onun a yandı. 

Su11ğırhk ~8 (Hususi Mu 

h b.rim zden) uraya b ğ· 

lı Göbel nahiyesi ılkokulu 

çıkan bir yangın nPtices nde 
yanmı§'ır. 

Ayın 27 lncı gecesi saat 2 
sualıırıntla okulda yangın 

çıktıgını habn alanlar der

lıal koş uılardır. Fakat bu 
s1rada at § bır hayli ıler.e 

mit bulunduğundan köylü 
lerın Lütün gayretine rağ 
men } angını söndürmek 
mümkün olamamı§, okul 
bütün eıy sile birlikte yan
mııtır 

Yakında açılış resmi ya· 

pılan ve bir k6ç a.ydanberı 

içınde tedrisatta bulunulan 
okulun )ann sı Göbelde 

olduğu kadar, Susığırlıkta da 
büyük bir teessür uyandır

mı§hr. Okulun yuz elli ka
dar talebesi açıkta kalmııtır. 

adısedeo \•ilii yet haber 
dar olunmuf, yangın hak

kında tahkikat yapmak üze· 
re kaymakam B. İsmail 
Hakkı hemen Göbele gı t 
mışlir. 

Yangının, sobadan sıçrıyan 
hır alef yüzünden mt.ydı-na 
geldiği nnlaı1lmakt11dır. 

Hu okul, kazanın gerek 
merkezındeki ve gerekse 
diğer köylerindeki bütü~ 
okullardan daha bilyülttü. 

Dört yüzü mütecaviz haneli 
olan Göbel nahiyesi halkı 

bu okulu yapmağa dört, beş 

sene evvel baılanııılardı. 

r ugün de ilk tedrısat mü . 
fettiş eranden rl Sırrı Oymak 
Susığırlığaı gclm f; yangın 
tahkıkatm1 yapmak üzere 
Göbele geçmlıtır. 

! Sus!!'!~.~!!. a2~ ~~~~~.i~çıldı 
1 

Alta gün evvel başlıyan ve 
Kimyager B. Abdı nğabey- 11 
oğlu tarısf ından ıdarc edilen 

gaz kursu pazar güoü niha- ' 
yet buldu Kazanın bütün 

Okulun geçen s:erıe hal 

km ve mechsı umUl tnio 
yard2ml.:uı ile mühim bir 

kısmı tamamlanabilmifh. 

Bir inek 
.... 

Uç Buzaği 
Doğurdu .. 

Küpeler nahiyesinin Ma 
carlar l·öyunden Murtaz.a 
admda bır ki;y ünün Menek 
şe adındaki ıneğı bir ba
tında üç yavru doğurmuştur. 

Buznğıler bir aydanberı 
yaıamakta ve ııhhatla.rı ye 
rınde bulunmaktadır 

Dün şehrimize gelen ve 
bu haberi veren inek sı:.hibi 

Murtaza; Menekşeslnm böyle, 
bir deflldA üç buzağı do 

ğurmasından pek m~mnun 
göıünmektedtr 

- ....................... . 
Yeııi kartpos

ı 
tallar hazır a .. 

n1yor 
p. r. f ıdaresinln haz1rla 

makta olduğu yenı ve r t: -
ııımll kartpostallerın resim-

leri int hap ed lmilitır. ~ ~çL 
len 60 Ç~§ıd rcsimd n 30 '-' 
dahı ı muhaberel rde 6 sı 

da Ballrnn devl tle ı arasın· 

daki muh bere erde ku ll 01 

lacaktır Diğer kartlar da 
harici muhaberelere tnbsis 
edilecektir. Kartların !dişele
ri hazır1anımş ve baaılmağa 
baılanmışhr. 

Tesekkür 
Hallkesir roksulları Gö 

zdme Birliği Başkanlrğrn· 
dan: 

Balıkel!ir Saylavı B. İsma 
ıl Hakkı Uzunçarıılı, Coğ

rafya öğretmeni B Cenap 
Refık Eczacı B. Azmi 
Bırliğimtz talebe yurdu kü 
tüphan~s ne kitap hed!ve 
eden ve para yardımında 

bulunan hayırsever yurd 

taı 'ara Birlik ıd r heyeti 

minnet ve tOkranlarını tUDllf 

memurları her akıam akııer 
saat derslere devam etmıf-

lerdir. Kursn de9am eden 

lerin imtıhanl11rı pazar gü 

nü )'Dpılmıotır . 
ıp:zç !2±312 

Kız Kacırmak 
~ .. 

l tiyenAna 
ile Oğul .. 

Yağcılar nahiyesine bnğlt 

Kızı çu 1 ur köyünden 17 yaş 

larında Hüseyın kızı Elif, 
lğa.dıçtan l..öyünc gıtmek 

üzere yola çıkmııtır 

Salmanlı l öyünden Azmi 

oğlı Kamil ile a nnesi, aynı 
l.övden Çoh n oğlu Meh

ınet, l-la lls OR •U Mehmet 

dere yonında kızın önüne 

geçerek zora kaçırmak is 

tem işler 

Gerek Kimıl ve gerek6e 
anocsl ıle rkadP- ları kızı 

alıp gölürmt 1 içın bır hay 

li uğraşmışlardır. Elif ın fer 
vad•na pazardan dönmekte 

olan dığer köylüler yetiomi' 
·e kendisini kurtartmşlaidır. 

içki Dikiş 
Dersleri 

al evi aşt nhğındao: 
Halkevı iz t ttrafmdan 

Mıthatp şa ıll okulunda ba· 

yanla ;\ malı~uı; d~kış biçki, 

metod. şapka ve çıçekçilik 
kursları açılac khr. 

3 hunc kanun 1938 Pa 
z rlesı günü lıa~lıy cak olan 

bu kurslarda ders görm,.k 

istiyen b yanlıırm Mıthat 

paşa ılkokulu baı öğret

meoliğme müraca at ederek 

adlarını yazdırmaları rica 

olunur -
ır t y .n 

Ômerköy tahrirat kattbi 

Nihat Adaı, Erdek oufus 

killplijiine layin edllmiftir 
Tebrik derloı 

Şamhnın Bir Köyünde Feci Bir Kaza: 

Bi Kadı Çif e ile Ağır 
t e t Va ald dı .. - --

Yaralı !!' cidın, Kocası Tarafın

dan Araba İle Hastahaneye 
Getirilirken Yolda öldü. 

Şamlı nahiyesine bağh 

Toybelen köyünde dün feci 

lur kaza ohnuttar 
Köyden Tiryaki Hahl oğ· 

lu Mahmul ava gitmıı, do· 

nüıte arkadaşı Mazlum oğlu 
Mustaf anın evJne uğra mı~, 

elındeki çifteyi de dıvara 

dayamıotı r. 

iki arkadaı birlikte konu· 

ıurken, Mustafanın karısı da 
ocakta yemek pifirmekle 

meşgul bulunmaktadar . 

Fakat, dıvarJa day ... lı du . 
ran Mehanedin av çiftesi 

birdenbire dütmüf. düıme 
ıile bırltkte mülhit btr gü · 
rültü ile patlaması ve canh1 · 
raş bir çığlığın kopması bir 

olmuıtur 

Patlayan av tüfeğinden 

çıkan kurıunlar yemek piıir 
mekle meıtıul bulunan Fat
manm karnıoa isabet etmif 
ve zav,,allı kadın ağır 5U· 

rette yara ianmıttır. 

Bırdenbire neye uğradık 
!arını anlıyemıya ikı arka· 

daı kaıAar ıçinde yere dü
şen ve kendmden geçen 
Fatmayı kaldırmıflar, hasta -
haneye göndermek üzere bır 

arabaya koymuşlardır. 
Yaka köyde çabuk du 

yulmuş. hadise telefonla 
Şamlı kcHakoluna bıldirıl 

miotir . 
Mu&tafa yaralı karmnı 

uahava bindirdıkten ııonrf\ 

§ehrımız..._. doğru yola çıl'· 

mı~tır . Kavaklı kövünü geç 

tiği sarada yaralınm gıttikçe 

agarlaotığmı gören Mustafa 
arabayı durdurmağa mecbur 

olmuıtur Bu sırada karııı· 

nın ·alvarnıa ve inlemele· 
rme tahammül edemiyeD 

Mustafa, Fatmaya ıu içir 
miştir . 

Zavallı kadm; aldığı ya· 
ralarının lesirıJe çok ıeçme· 
den arabada can vermiıt1r· 

Ne yapacağını ıaıaraO 

1 Mustafa, hastahane ıel1nek· 
ten vazgeçerek araba ıle 
Şamhya dönmüttür. 

Vaka hakkında tahkikat 
yapılmaktadır 

--"'""""'"'ii>iıırw==ııııo:::z=o-

Yetim maaşı 
Alan kızlar 

T ekaüd kanununun yetl01 

maa~ı .-lan kızlara dair 47 
nci maddeıinin <leğiıtirilme· 
!'İ için kuvvetli i>ir cereyaıı 

vardır. Kızların evlendikleri 
zaman ıkramiye verilmelı 
suretile ma farının Jcesılrnet1 

esası muhafaza edilecektir· 

Fakat evlenmıyerek 25 y• 
şını dolduranların, timdı ol· 

duğu eıbl, yetinJ maaolar•"' 
nın kesalerek ellerine iki bil' 

çuk 5enehk maaılarınan ilır•' 
, mı ye olar~ k verılmet.i uıulÖ' 

nün kaldırılması düıünÜ1 

mektedlr 
Evlenmiyen kızları11 üze 

rınde bu suretle devlet )'•' 
dımı muhafua edılmit ol• 

cııktır 

Em ı İY uam ıat Me--
., 

murları Nizamnamesı 
(Haf tRre.fı birinci &ayfadn) 

ınp ıtl ri memurluğu için 

ter ihan oİınacaklurdır. 

İlk defa muamelat nıcnıu 
ru o .ar k devlet h zmetıne 
g:ren 'er ı ı ıer.e Et.ıj•yer ol 
arak vazıf e görect!ldcr d ır Bu 
iki st neltk nıüddt'.I ı1onuoda 

eh ii yetle ı i tah kkuk eden ve 
iyi sıcıl alanların memurluk· 

1.ırı gf!nel dircl~torliıkçe tas 
dik olunacaktır. Staj rnüd
detı ıçınde istihdama tayık 

görülmHenlerin alakttları ke· 
sll ecektır 

Mu<ımelit memurluğunda 

terf ı müddeti en aı ğı üç 

senedır . Bu rnüddetı ıkın i 
edenler amirler ndeıı iyi Si 

dl aldıkları takdırde kıdem 

tablocundakı 151raya ve mcv 
sut münhallere göre terfi et 

tırfiec e klerdlr 

Polis cnstıtüsünün oıta kıs 
mana sevlwlunup kursta 01u 

vaffak olamıyıın lisı~ me2 

unları muıunelat ıcmurluk 

larında te rcihan iııtıhdaı ' 

olunacaklardır. 

fııttfa edeu muawei•ı ııte 

a· 
nı urları üç sene içinde 11> 

racaut ett.klerı t11kdircle aÇ 
e' ık memurl tl vonıa bu ı1l 

d·le · 
muriyt. tt• tekrar tayin e 1' 

bilecel .. lerdir. d" 
Muırnıclfıt mPmurlarıP8 

umun i hükümlere göre ,.e· 
t'fl 

n ede bir ay mezuniyet " 

lebi ecektır 
Muamelat memurlnrı atı 

cıeıı 
zıbati cezayı iıtılzarn t 

hususlardan dolayı emfl11'. 
tetkil atınıt aid cezl\ oiz•"'e 

1 ı. ~-le' nemeııinde yıızı ı hünUw ,ı 
göre aldıkları maaı dert''eıe 

.. .. .. k uretl' goıonune a mına ı a 
inzibat komasyonları ;le 

1 

fıfl 
lihıyeti m<skamlar tara 

e•' d n inzıbati cezalarla c 
landın caklRrdır. 1,ı 

M ~ far•" uamclat memur 11, 

bir sıctıleri tutulacak· bO ,,.· 
cıller genel di ktörlükte e 

"' klanacaktır. Muamelat •·a 
k .. d. · te .. 

murlarmın te au leflı ,~ 

k .. pıl•' üd anununa gore ya i'e 
munyene ve tedavılerı 

1
, 

emniyet ı f"§kılat ı mens&JP~tıl 
u ha"kandakl mev~ul'tll 1 

ola~ıktır 
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(Bir Rüyanm Jıleri) 

Teselli! .. 
• Hu:ı \ 1 Uı .~t • 

Atk oyu larında ııım yok 
ııevgılım Ben adak kendi 
derdimle yaıl\mak iıtivorum. 
Aık oyunlarında itim ,ok 
aevai im 

Sevgileri, ha yallerı, batı 
raları h'p gömdüm Onlftrı 
ıörmek bile iltemlyorum 

Onlar timdi bir yılın ka· 
ra toprak halınde kalbimin 
btr lc6ıeslnde ktvrılmıı yatı. 
'° lar 

Ne onların benden, ne de 
henım onlardan haberfm 
var erlik. 

liaktkatlar bile benim na· 
~arımda ha,al o1up çıktılar; 
h.ayaller eridiler, ıöndGler; 
ilatıralar, uçup gittiler. 

Onlardan yalnız bir iz 
lcaldı. O da, eıktden böyle 
bır takım ıeylerin olup bu
lliidir. 

Ne hafızam onları ıüıli 
Yecek, ne de, ıaz yaılarım 
on 1arı ıslabp dtrıltecek . 

Ve ben, böyle her ıeyden 
elimi çekmıı bir halde ıeref 
lcaya11nın üıttlne oturacağım. 

Göa6mün onünden hah 
ralar, hayaller, aevıtier ge
lip geçecek Aldarmıyacalım 

Gençliğim, o ele 11fmaz 
tençllilm gelip geçecek. 
aldarmıyacaiım . 

Sen. o f6ıuounla . fapan 
la., ince bir k1r muıilciai eda -
•ile gelip geçecekna. yine 
aldarmıyacağım. 

Rüıslrlar saçlar mı datı 
tacaklar 

Saadet günef' gözümfi 
aydınlatacak. 

Baıımda kelebt>kler do'" 
tacak. Sarf beni bu uykum 
dan uyandırmak için . 

Yine aldırmıyacoğım . 
Ve ben, dudağımda bir 

tebe11üm, saçlarım rflzgir · 
lardan dafılmıı. gözlerim 
fiineı1erd~n kamaımıı bir 
•eziyette hayat denizinin 
rnavl dalgalarına gözlerimi 
dilnniı, onlarla birlikte en
ı•nlere doiru akıp gldece· 
ffm. 

Muzaffer Yersel 
rCtt--.. 'iliı---

Almanya 
Amerika 

ltlallıri ırasmdı müııbı
kılar YE pılı cık. 

'~erllnden bıldırlllyor: 
Öaümüsdeki l~mmuz 

•yıl'da , Herltnin ohmpiyat 
•tadında Avrupa ile Ameri 
ka arasında, bOyük atletizm 
müsabakalara yapılaca.jı hu· 
ıusuodakl t•vialar hakkın · 
da. Alman atletizm dikta 
törü Şövalye Fon Halt ga 
~etecilere ıu beyanatta bu 
Junmuıtur: 

"Bu hususta do1aıan fllyi · 
a ar mevslmıizdir. Maama 
f ıh , uzun müddettenberi 
Avrupayla Amerika araııında 

btr atletizm maçı vapılmuı 
için çalııtıjım dofrudur. 
Fakat. Rerlln olimptvatla 
rından ıonra Amerika at 
letlertnin :\lmeınyaya rel
tneleri menedilmif oldufun 
dan bunu h~nüz tahklcuk 
ettiremedim Şimdi bu men 
kararı feıbedilmlttir. Bunun 
için derhal, Amerıkadakt 

"Amatör Atletik Unvon,, la 
oıüzakerclere baıladım Bu. 
nuo içio, Parıstekı Avrupa 
J•mpiyonasandao ıonra. Av
rupayla Amerika arasında, 

son derece 9üzei bu atle 
tizm bayramında hazır bu 
lunacaiımııı lcuvvf'tlf' itmit 
edl1orum 

TOKDU.I ·= 1 " 

Fransa Hariciye Nazı- Generaller 
nnın Perağ Seyahatı .. 
1. Oel~osun ziyar tin~an Ha Almanya, Ç~kostovak

yaya karsı nasd bir siy .. ıet takip etmeğe ba1lad1. 
Frao11z gazeteleri Franıa 

Hariciye nazm Delboaun Or
ta Avrupa seyahatmın Perağ 
merhalesiyle hlll mt'llJUI ol
maktadırlar. Son posta i e 
gelen gazetelerde bu mev
zu etrafında görülen neırl

yat oldukça dikkate ıayan 

bir ıekil arzet ınektedir . Bu 
neırlyata bakılarsa Pranııa 

Hariciye Nazıra Pereğda Al
manya - Çekoslovcı kya mü 
nasebetleri ve bu münasf'!bet 
lerin tanzıaninde müeasir ol· 
an Südet Almanları iti ıle 
meıgul olacaktır. Bu mevzu 
etrafında Fransız gazetelerin
den bazılarında dıkkate d«' · 
ger yazılara tesadüf olun
muıtur 

T empa gazeteıine gö-
re: Çekoslovakyanın müs· 
teına vaziyeti ve 
orta çıkmalanna lmil oldu. 
ğu vahim meseleler dolayı

ıiyle Peraıj, Franıa Hariciye 

Nazırmın yaptıfı diplomatik 
aey~hatln en mühim merha 
lesını teıkıl etmektedir ... 

Delbosun seyabatının Pera 
ğda bütün ehem-ıılyetioi ık 
tisep ettıği söylenebılır f ran-

aa Harlcıye Na.ıırınan Perai· 
da aöylediil sözlerden daha 

dürüst bir tarzda meram ifade 
etmek kabil dejıldır . Bina 

ealeyh Fransanın, küçük it

ilaf devletleriyle aruında 
mevcut bajlıarı idame ve tak. 

viye etmek ıuretiyle devlet
lerden her hangi birioin ab 
loka edilmesine matuf eğo 

ıııt bar politika takip ettiii 
iddıa edilmez . Çekoslova · 
kva Baıvekili Çekoıılovak 

• 
yanın milletler arıtsmdaki 

münaıebetlerini zehirliyen id
eoloji mücadelelerine her ne 

suretie oluna olıun iıtirak 

etmiyeceitni ıöylemıt ve de 

mit ki: .. Bız harp etmeyi ve 

a ynı zamanda müsalemetkir 
olmalı bilen mılletler 
deniz ve bütün milli gayrel · 
lerımiz Avrupamn umumi 
menfaatıne huredtlmlf bul . 
unma ktadır ,, 

Uu sözler, muhtevi bulun 
duk:ara mana ıle Almanya 

da anlnııln ı aları temennıye 
tayan o'an zözlerdır Perağ 
ile Berİin araıııoda mevcut 
olup Nazj matbuatında ~id 
detlı nt'frlvatı mucıp olan 
meselelerı halletmek huıu 

ıunda Çekos1ovakya hükum· 
etinin iyi nıyetı kimııeye fÜP· 

he telkıo edemez . Temın 

olunduğuna göre Çekoılov 

ak ya bafV Kllı Süöet A iman 
ları hakkında Delbosa bır 

muhtıra vermiıllr. Bu muh
bra, tabıi, hariciye nazın 

tarafından Loniraya te 
bliğ olunacal<tır. Bu muhtar 
&Dm o .. ta Avrupada ruhla 
rın ıa1'in1eştlrılmesı ve dev 
amh b1r pohtık teıldlat vü
cuda getirılmesı hususunda 
mevcud ımkanlann tetkik 
ine esas teıkı l edeceği zan 
nolunmaktadır . 

Sağdan (" Journal deı De 
bats .. gazetesin gö 
re: Şımd mevzuu ba 
bahsolan 9ey, Çekoelovak 
yamo ltUklll •e temamiyet 

iae her ne ıuretle o 1uraa ol 
ıun nokıan iras olunmakıı 
zm Almanya Çekoılovakya 

münasebetlerinin ne ııbt ıar 
tlar dıresinde iyıleıtırtlebile 
ceğı ~eyfivetidlr . ize kalır 
sa dürryada kı vazlyt-tıeri ve 
Almanya kar1111ndaki mev 
kıleri bsrbirinin aynı olan 
Fransa ve Çekaslavakya So
vyetlerle tesanüd balların· 
dan kendılcrinı kurtarmak 
baıiretini gösterebUdıkleri 

taktirde mevkılerini kuvvet 
lendirmiı olurlar. Bundan 
maada Çekoslovakya ve Fr
anaa Mıllctler Cemiyetioı te
rennüm etmekten vozgeç
melerı menfaatleri icabıdır. 

Bu iki memleket Mılletler 

Cemiyeti dola yısile yrıpıl -

makt" olan manevralara her 
ne suretle o lursa olsun ııtı· 

rak etmemelidirler; fakat 
Milletler Cemıyeltnin tesir-
lerine lsnut etmeie kalkıı· 
maları abes olur. Lif zama· 
nı çoktan geçmııtır. 

Çekoslovakyada bır Al 
man ekalliyeti meıelesl me• 
cut oldutunu Çekos'ovakya 
nın Südet Almanları fuka-
11nm ıefi Heinlein ile mü
zakerede bulunmağı kabul 
etmit olması gösterir.,. Fil
hakika Ceko lovahyada ana 

dlh A imanca olan üç mil 

yon bet yüz bin ki§i vardır . 

Huo1arın ileri sürdülderi ta
lepler polıtık o lmBktan zi 

yade ekonomıktır. ~lm.-m 

yanın azimle lltlımar ettilı 

vazıyet buıiur. Karls 
adda çıkan "Volksvvillt-., 

gazetesı Siidet ı\lman 

larmın ıdaletinın tinden .. 
güne çoğalmakta olduiunu 
yazmaktadır. Bu yazının ya· 

zıldığı 1936 senesi eylü un 
denberi vaziy~lte bir deii 
ııklık olmamııhr Yalnız lD· 

ıaat ve muazzam bır teıki 
li.tçılık ıayreti gösteren Al
maoyanın nüfus ve ıöhr~ti 
çoiıahnııtar. Evet Çekoslo 
vakyaya naıihatlar vermek 
ve }ardımda bulunmak ıç;n 

çok uğraımi\ia 1ht1\ &\" var 
dır, 

Her ıeyden evvel yapıla 
cak ıey Çekoılovokyaya bir 

nizam ve intizam numunesi 
göıtermektır . 

Mali mehafillerin fikirle
rine tercüman olan ("lnfor · 
matlon., 18 12 1937) gaze · 
teıi ıu dikkate ıayan müta 
leaları llerı sürmektedir. 

F ranu hariciye nazıramn 

Çekoslovak yadaki Alman 
ekalliyeti meıelesi:ıi Çekoılo 
vakya zlmamdarlarıyle buıün 

l.ouuımaia baı' ıyacajı temin 
olunmaktadır . Baza kimıeler 
bu yüzden endiıeler izhar 
etmektedCrler. Bunla Del · 
boa Çekoılovak doıtlarmuza 

politik incelik göıtermeleri · 
nı ve zamanın tiddetleodir 
dili meseleleri bal cihetine 
gıtme!ertni tavsiye edecek 
olursa Almanlcuın mftdafaa 
ettıklerı tezleri takviye ede 
cek yenı vesikalar verm• ı 

olup olmayacağını soruyor· 
lar .. Halbuki politika tered· 
d6dlü mülahazalar tlefil, 
kati kararlar lıter. 

inalliıt ıaaetelerl Fran11z 

Hangi yasta daha çok mu
vaffak af urlar 

Jngıltcre hükumeti, ordu
sunun yüksek kumıında11nda 
geçenlerde büyll'-: bir df'ii
ıik1 ik yaparak yaola kuman 
danlan kadrodan çıkarıp 

yerlerine dahft gençlerini ta 
yin etmlıll Hu deliııktikten 
birkaç ı&n evvel Jnıl
hz generali Fuller " Deyli 
Ekspres., gazetesınde garip 

bir istutık n ıretmiıtı Bu 
latatlstik ilci bin ıenedenberı 
büyük :ı.afer 1 er kazanan ku · 
mandanlnrıo yaılarma dtJir 
bulunuyordu. 

General f -ullerio hesapla
rına göre muzaffer kuman · 
danların yüzde 47 ıi 47 ya
ılarmdan ve ancak dördü 
a.tmıı yaılarından yukarı 

bulunuyormuı lngiliz gene
rali, muharebe meydanında 
bftyfik zaferler Kazanmak 
içın n müsaid yaıan riyazi 
bir katiyetle kırk yaı ve 
dört buçuk ay olduiu kana 
atinde bulunuyor 

hariciye nazm Delboıun 

Lon ha sar6ımelerini müte· 
akip Polonya ve küçük an 
tant memleketlerinde yap 
biı seyahatlerini ve resmi 
temıularıdı çok yeıinde ve 
faydalı bir hareket olarak 
alkıılayorla r. Fransız Hari· 
ciye vekilinin Fransanm 
müttefiki olan bu memle· 
ketlerde hükümet rıcala ıle 

yaptığı temasları neticesin · 
cle btr çok anlaımazlıklarm 

ortadan k"lkacafı iimtt edi · 
hyor. Avrupanın sulh yo · 
lunda ! erlemeıi içın bu ne 
vıdea yapılacak direkt te
maıların bundan böyle art-
hrılma11 faydah l(.Örülüyor . ' 

Tımes gazetesi 6 bir1nci 
kanun 1937 tarihli nüıhtt 

ımda Franıız hariciye vekili 
Deolboıun Varıova ziyaretin 
den bahsederek bu zfyare 
tin l 934 deki Barthou ve 
1935 deki Laval ziyarP.tle 
rine kıy.ıuen çok daha mü 
ıait oldujunu, Fransamn 
Polonya içın tatbik ettıfı 

polltikanm ıerg1nlıkleri art 
hrmak olmayıp her 1ahada 
yahıma temtnt olduğunu 

Londrn görüımelerJnin Var
ıovada, Büktt'fde, B~lrradda 
ve Perağda gayet iyi ıekilde 

karıılanmıt oldufundan 
Ddboıun bu ıehırlere ya 
pacağı zıyaretlerme müı ıd 

bı r hava içındc baılam.ı 

olduğunu, bundan baıka 

seyahati eına.mda Berlin 
den geçen Delboıun Baron 
Voo Neurathan iıtasyona 
relerek gelerek geçirmeılnin 
Almon , a tarafından aıöıle· 

rilmi~ doıtant• bir jeıt oldu 
tunu, Varıovada da Polon · 
vanan harici münaaebetler1 
meıeleıinde barometronun 
iyi havayı röııterdığıni, esa 

ıen mareıal Smııly Rvdzin 
Pariıi ziyaretindenberl Fran 
aa ile Polonya arasındaki 

dostluk ve 1tttf11ka yenk bir 
hayatıyet verilmiı olduğunu, 
dığer taraftan Almanya ve 
Ruıya ile akdetmit olduğu 
ademi tecavüz paktmm da
ha uzun müddet itleyt-ceği 

nı, Polonyanan vaziyetı hak 
kanda beslenen endlıelerın, 

onub komıularlyle olan m6· 

Danyel Daryö 
Yeni bir Fılim 
Hazır ... ryor. 

llan}el Daryö Amerikaya 
gidelidenlıerı ılk ftlimint ha

zırlamakla meııul. Filim çe
virmeie önmüzdekı ayın üç
ünde baıhyacak. 

Filimin ismini henüz söy 
lemıyorlar. Fakat, bir taraf· 
tan Daoyel Oeryönün koca 
11 Aori Dökuen. dıfer taraf
ta ı iki Amerikan ıenar,o· 

cusu gün erce çalııarak biri 
f slimin dekorlaranı, dığerleri 
mevzuunu hıu:ırlamıılardar . 

Filimin sahneye konuıu da 
Üç asri kı~ filimini aahneye 
koymuı olan Kestere veril
miıtir . 

Oaoyel Daryönüo de bu 
güne kadar biıha11a İngiliz 

ceıini kuvvetlend .. rmekle 
me11ul olmuıtur. Hu fılimlo 

de ıl 1.. defa olarak İngilizce 
konuıacaktar. Fakat, rolün 

de bir Franaaz bizmetclıi 

olacaktır . Bu Fran11z hızmet 

çisioi Amerıkalı bir ıakıcı 

kadın alıp f'.ıevyorka getiri 

yor ve orada ıokak orta11na 
bırakıyor. 

Kimse11z bır halde ve 
bet parasız, yabancı bir dı 

yarda kalan zavallı kız ba
yatını kurtarmak •çin, bir 

oyuncu kızlar kafileaine ka 
rıııyor ve onlarla beraber 

Çahınaağa baılayor 

Bu itte karıııına tabii bir 
çok müıkülit çıkıyor . 8il-

h1111a oyun ıefleıi kendisini 
datm <1 paylemakta, d6v6p 

ıövmekıedir Fakat, nihayet 
bir ıenç adam kendiıini ta· 

oıyor ve. . Hıki yenin çok 
iyi bır netle ye bajlanacajı 

anlatılıyor . .. 

nasebatanın bozuklujundao 
olmayıp dahili kararızhklar 
dan neıet ethjini. mamaf ıh 
bazı Avrupa gazetelerinde 
aksettlrildiii ıehllde tehlike 

1 il bir vaziyet olmadıiını, 

bununla beraber dah•li ka· 
raraızlık ların dofurduiu va
zlJt'lın önüne geçilmesi ve 
ıılih edılnıt>ıl ıçın yeıine 

çarenin daha kati ıayretler· 

le miili vahdet teıebbütle. 

rinde muvajfakiyet elde 
edılrneıl oldufunu bildari· 
yor. 

.. Daily ExpreH,. aazeteıı, 

Delboıun Varıon ıeyahatt
ne temaı ederek Polonya 
nm da müıtemleke talebin 
de bulunduiuou, mOstem-
leke meıelelert görOı<ilürlcea 
Polonyamo da bu müzake
relere davet edilme•lne iı 
rar ettiklerini, kısaca Po 
lonyalıların teve110 im"in· 
lan aradıklarmı kaydettık

ten onra Polonyauın yalnız 
otuz ikı milyon nfifuılu bir 
ziraat memleketi olduiuou, 
bir a vuç topral' ıahıbinia 
yüz b:nlerce hektar vüıa . 

tsndA topraklara pek nok 
san bir ıekllde tılenebildtk
lerıni, dığer taraftan on mil 
yon ç ftçlnin bir kar.ı top 
rağa bile ıabip olamadık 

larım bildıriyor ve Polon 
yalıların nufus davalarını 

yine kendilerinin halletme 
lerl tavıiyeıınde bulunu1or. 

.. Datly Teleıraph. ıaae 
teıi 7 llklclnun tarlblt nOı· 
( Sonu D6rd6oc8 Sayfada ) 

Lübnan 
Ra:ı:cııhııunun kııı 

ıılıniıır. 
Beyurt - L6nan C...-· 

burreiıl M. Emil ErcleDID 

relikuı ile luaı ıe~ '9afta 
Lonclraya sitmtıl•clir. fakat 
bu teJahatin Gzerlaclea -, 
bet ,On ıeçer ıeçmea, a.,. 
rutun yOkaek atle muhitla· 
de bir ıayia çıkmıı, herkes 

Matmazel Erdenla laıdız 
aıılzadelerlnden bir seaçle 

..,vlenmek makaadlle Loa
draya ıtttiitai ı6rlem+ 

baılam11tar . 

Bu dedikoduauo 4.Jı 111-
dur: 

G<çen pasar İD1llta I· 
aadelertndea blwlet IAbtt•"9 
relmif, bir ... blJlk ..... 
ludea birinde rel .. c..._. 

run ailatle tanı .. rak Mat
mazel Erdent enmlfttr. Yaı 
ıonunda Londraya dlllea 
geç geçenlerde yine 8e1ra-

ta ıelerek Matmaxel Ercle
nln izdivacını talep elmlıtlr. 

EYde alleıl l.,iltzia 111•· 
hiJet ve aıla hakkın~a M• 

rih bir aaahhaata malik ... 
madıklarıadan bu taı.be-çe· 
vap vermem•ıluclir. 

itte ıtmclt Loacll'&Ja Yalst 
MJabatan tahkikat 'J•p.U 
v• aettce muyafllı ,.._.. 
orada nlıan mer•li•i .... 

etmek makaadtle yapdch .. 
ıöylenmektecltr. 

ti 2 ... &4 

Franaada 
Bir aile 
Rezaleti 

Franıız s•setelerl b.ft1.-" 
bir aile factaıını JUIJomRr: 

Franaaaın bir u•ı.aı• .. 
ı~ ba macera rou•lar· 
da bile buluH•ıJacak ••~. 
komik ve fecidir: 

Pa-.ı temıllldeki ialea.._. 
dul ve se .. ia IMr lsacl..a. 
taaıt•Jor. Fakat kendlel n
!idır ve kadınla daha fasla 

mlnaaebatta ltulunm ,_. 
va ziyetl manidir. 
Yalnız kendılinin Jetlf•lt 

bir oflu vardır. 'Dul .. n,ıtn 

her ne k•dar bira• yqh ite 
de ıene olluna muwafık 

bir ıf!llndir lla euretle kar· 
dulu p1inı tatbik edtta~at· 

kal. "'dr.Unl otluaa ...ı. 
olarak alıyor ve karım, il· 
lu •e yeni ıellal laep bir 
orada ya1&1aaja ltaıla,.a•r. 

Fakat, bldllentn tç,ad 
anlaıılmal&ta ıectkmtJor. la· 
nun üzerine blylk bir re· 
zalet kopu1or: Kasabada 
bütQn halk be,.ecana sell
yor ve Paskal• dlnnek lcla 
birleıiyorlar. 

Kafile, Paakabn ena. 
dojru ıeldill ıırada ada• 
tehlikeyi anhror Ye ....,._ 

ıiyle beraber k•çıJor. ~

ıaba halkıaa ıtell•'- .,.. 
mak için de kolDfU ••• *t 
verl1or. fakat .. ._ .. ıını 
yakalıyorlar. 

Bu facia arM1ntla •n• 
dul da a.ııor. Adım• ...a 
lcar111 deli ol•Jor. ftad' 
,almz Pulualla eti. .W...- .. 



SAYFA: 4 lUR({Dh .. l 

sa Hariciye Nazı- Bahkesir Askerlik 
1 1 Perağ S yahall.. Şubesinden: 

. 
(Üçüncü sayfanın devam ı) bir harp açılmaema filen im· 

hasında Delbornn bıl hassa itan olmadığı fçln Avrupa -
umumi harpten ~onra orta- nın uu suretle büyük bir te-
ya çıkan veya hududlarında hlikeden vikaye edilmekte 

Münhal olan Edremit hastahanesi inzibat ıubaylıiına 

emekli bir subay alınacaktır. Harcırahı kendisine alt, yaıı 
müsait ve sılıhi ahvali yerinde olanlardan istekli bulunan· 
laran ıubemtze müracaatlara ilan olunur. 1 3 

esas l ı tadilat gören memle- olduğunu, Delbosun ziyaret •------ --------------------
ketlere yaptııiı ziyaretler · ettiği memleketler arasında 
den bahsederek bu memle- bulunan Romonyanın bir tek 
ketlerin Franıa ile ve bir· büyük komtusu olan Sovyet 
birleriyle olan münasebet- Rusya ı l e dostane geçlnmek-
lerioln ittifaklardan ve mü- te olduiunu, Alman nüfuzu 
naferetlerden müteıekkil ile Romen sağ cenah mesup-
garlp bir halita olduğu larının f atlzm lehinde göı -
nu, Avrupa ıulhünün bu termit oldukları faaliyetlerin 
vaziyetin halli ile yakından Romanya ile küçük a.otant 
alakadar olduğunu, Delboe devletleri ve Fransa arasın · 

un meseleye bir sureti hal dakl ittifaka aykın btr ha-
bulm~lc maksadlyle bu ıe raket teıkil olduğunu , ma· 
yaheti ihtiyar etmlf bulun · maf ıh bircok tereddüdlere 
duğunu . esasen baıka bir raime!l Romanyanın , bilhas· 
maksadı bulunmuı olsaydı sa Tıtüleıkunun yorulmak 
bütün cihanın nazan dikka- bilmez gftyretleri sayesinde, 
tini bu sey;-ahat üzerine cel . eıki dostlarına ıadık kalma
betmekten tevaki edeceğini , ia tercih etmit bulunduğu -
Delboıun V artova yoiu üze- nu, Delboıun ziyaret itile · 
rine Berlinden geçereken ke- ıinde bulunan Yuıoılavya-
ndlslnln Almanya Hariciye nıo iıe Alman nüfuzu ve 
Vekili tarafından karıılan teairinde masun kalmayan 
mıt olmasının, Almanyanm bir diktatörlük idares;ne mu-
ley seyahatlerden tüphelen· kabil istiklal dütkünü bir hl · 
mekten maada onlara miba- ka malik olduğunu Yugoı-

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Erdek kaza11 merkezinde çarıı camit tamlrtle minare. 
ılnin armudiyesinln taı olarak lnıaaı ve tamiri 28-12-937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuıtur lıtn muhammen bedeli 65 2 IJradır. 

ihalesi 13.1 938 tarihine müsadif perteml:ıe ıünü saat 
14 d~ Balıkesir vakıflar müdürlOğünde müteıekkil komlı
yonunc.la yapılacaktır. istekli olanlarin 49 hra muvakkat 
teminatla müracaatları ilin olunur 

1-4 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

Dümbetepecik kayünden İsmail Hakkı vereıelerinfn 
arazi vergisi borçlarmdan dolayı 30-11-937 tarihinden 20-12 
937 tarihine kadar yirmi gün müddetle aahlı§a çıkarılan 
Merdmekbaym mevkhndeld (70) dönüm gayri menkule 
talip zuhur etmedlğiadeo eatıtı 20 - 12 - 937 tarihinden 
30 - 12.937 tarihine rastlayan perıembe günü ıaat (14) de 
kadar on gün müddetle temdit edıldığtnd~n talip olanların 

ld bir ıeki1de kartıladığına 1 lav halk iı.ütle l erinin, kendi· 
delil tetkH ettiğini ve diğer lerine kartı tatbik edilen ıt · 
taraftan kurulduiu günden I dder tetbfrlerine rağmen Al 
bert müıkül devirler geçir- l manya ile ve bittabi italya 
mit olan Fransa . Polanya ile bir ittifak akdine tlddet· 
ittifakının bu ziyareti müte· le muarız oluoduklarını lz-

' yevmi mezkürde Manyas icra heyetinde yüzde on depozit 
akçaları ile hazır bulunmaları ilan olunur. 

akip daha büyük Lir rasaoet hardan cekinmediklerini, Fr-
peyda ettiğini blld.rlyor. ansız Hariciye nazırının as · 

Bu gazeteye gore her ne ıl sarılmaz dostluk hielerınl 
kadar Fransız Sovyet mül· Çekoslovak yada göreceğin -
ekabil y.ırdım yapar paktı den ıüphe edflemiyeceğini, 
Delbosun ~ugünkü diplom- Alınayaya karıı stratejik va-
asislne set• te vurmaktan bt · si yeti bir !taylı mütktU olan 
ka ite yaramayacap iıe de Çekoslovaf;yanın bir Alman 
f raoıız Harıciye ve~ili hiç -Avusturya va1'deti karıı11n · 
fÜphes1z A\ r padaki umu- da daha müıkül bir vaziyete 
mi gerginlik havsım yatııhr· dü~eteğmi mamefıb muaz-
mağa hizmet etmit ohın Lo zaın bir askeri kuvvete ıa 
ndura gorüımelertnln müı htp olan bu devletin taar · I' 
aid tesirlerinden azami isti - ruza uiradığı takdh·de düı -
fade teminine çahıaçaktır . manlarına uzun rr.jddet mu· 
Avrupanın bugünkü vaziye- kavemet edebilecek kudret-
ti içinde milletler araaında te oldufunu kajdedi)'or ve 
yapılacak direkt temaslar ve diyor kt: 
görutmeler, ihtiyatlar ve hüs- , 
nü niyetler hareket etmek 
ıarttyle, kollo~tlf emniyet 
drojeılndcn daha muvaffak· 
iyetlı netlc:eler verebilir. 

Emniyet Direktörlüğünden: 
27 · 12 937 Günü Qkçukara mahallesinde- bir 

para bulunuak dairemize teslim edilmtıttr 
Sailtblnin müdüriyetimlze müracaat etmeti. 

miktar 

Balıkesir Ticaret ıe 
Sanayi Odasm~an: 

Balıkeeir vilayetinin Biğa. 
dıç nahiyesinde Cumhuriyet 

mahallesinde (22) numarah 

,. ...................... ~ 
i TÜRKDİLI : • • • Pazartesinden batka her : 
i gün çıkar. Siyasal gazete .. : 
: Yılhğı: 800 Kurut : • • • • A tı Aylıjı:400 : 
• • Sr.yısı: 3 •. • • 

evde oturan Tilrklye Cum· : Günü geçmlt ıayııar 25 i 
huriyeU tabaaaından olupCum- ı : kuruıtur. : 
huriyet caddesinde (22) nu : ADRES: : 

1
• • 

marah dükkanı ikametgahı : BALIKESİR TÜRKDJLl : 

ticari ittihaz ederek 931 yı ~•••••••••••••••• ••••~ 
lındanberi bezzazlık tlcare
Ule ltligal ettiğini beyan 

eden Çömlekoğlu Muharre
min ünvanı ticareti bu ker. 
re (Çömlekoğlu Muharrem) 
Çömlek) olarak teıçil edil 
diği rlbi bu ünvanın imza 
ıekli de Türkçe el yazısile 

(M. Çömlek) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde-

Kadm işci arımyor 
Kaptan ote!lne bir kadın 

ltcl ahnaca:Cur. 
Çelıımcık tstlyenlerJn otel 

aablbt Kaptan Oğullarına 

müracaatları ilin olunur. 

yıs1na kaydedildiği Han olu-

Oelbos ziyaretlerıni tam
maladıktau ıonra bu husu 
daha büyük bir sarahatle 
tebellür edecf'!ktlr. Franıız 

Haricfy(.. vekilin bizzat yap· 
tığı temaslar, anlaımazlılcla 
rı, ve lOzumıuz ediıeleri 

bertaraf etmek huıuıunda 

elbette ki çok faydalı olmuı
tur . 

.. Delbos lıü~ün bu ziyaret . 
leri esnasında P"lonya ile 
ve küçük anlan d ~ vlctleri 

ile yenı anlatmalar Japac11k 
değildir . Fransız hariciye ve 
k•l1 bu 11eyahııt1 yeni teoah 
hütler alhna girmek için de 
ğtl, mevcut anlatmazhkları 

ortedan kaldırılcıak ve Fran· 
sayı . hiç deillıe psikolojık 

manada. ~arktokt doıtlariy . 1 

le daha anlaı rr. ıı ve daha 
yakıolatmıı bir vaziyete sok 
mak makaadiyle ihtlyu et· 

! 
alne ıöre Balıkeıir ticaret ve 
1anayl odaaınca 947 sicil sa -mektedir . ., 

~------------------------~-----

nur. 
lıln numarası: 208 

g lıkkanun tarihli •Man
cheıter Guardian" gazetesı 

Delhosun yaptığı seyahat es 
nasında uğradığı memleket 
lerde İngiliz Fransız goruı 
meleri hakkında izahat ve 

rerek bu iki garp demokra
sisinin ıarki ve merkezi Av 
rupa devletlerinin mukadde 
rah ile yakından alikar ol · 
duklarını bildireceğini, Fran 
sız Hariciye Vekılıoın ziya -
ret ettlAi memleketleri her 
birınin 8 yrı ve kendine has 
davaları olduğunu, meseli 
iki büyük devlet arasında 

sıkıtmıı olan Polonyaom bi 
taraf l ığı mu haf aza etmek 
suretiyle Avrupa sulhüne 
yardım etmit olduğunu, 

Polonya bu bitaraflığını mu 
hafaza ettiği müddetçe Al
manya ile Rusya araıında 

Bahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Ormanın 

lımi Cinsi 

Muvakkat teminat 
miktarı Bedeli 

Lira Kurut Ltrl\ 
Kapla nca M. kömürü 45 00 300 

,, M. odunu 6 70 44 
Bahçekurn K. meıe 13 73 91 

odunu 

mecmuu 
Kurut 

oo 
64 
52 

Beher kentalin 
muhammen fıata Mecmuu mik· 

Liri\ Kurut tarı kental 
oo 30 ıooo 

Oo 8 558 
ou 8 1144 

! - Ba ıkeelr Vilayetinin merkez kazasının Blğ11dıç nahiyesine bıığlı Adalı köyü 

civarında vaki KaplRnca tarla ormanındlln 1000 k~nta l me ş e kömürü ve 558 kenta 1 
meıe odunu ve Kepsüt nahiyesine bağ' ı Dereli kö\•Ü hududu dahilinde 1144 kental kuru 
meıe odunu açık artırmaya çıkarılmııtır . 

2 Beher kentalin muhRmmen bedelle ri ve teminat miktarları yukarıda göste 
rilmiıtir. 

3 - Artırmaları 1 O 1 ·938 tarıh•nr raııltyan pu.<\tt"ıı.i günü aaat 15 de Balıkeıı r 

Orman Batmühendislığl binasında müteıekkil komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaklar . 

4 -· Şartname ve mukavelenamf'! ıuretleri Orman Batmühendtsttğtnde görülebilir . 
4 - 1 - 580 

29 BIKlNCl KANUN l!lis7 

• Manyas 
Kaymakamhğından: 

Mürvetler köyünden aıafıda lılmlerl ve hudut, mevki 
ve dönüm miktarları yazıla olup vergi borçlarından dolayı 
gayri menkulleri kaza idare heyetinin 14-12-937 tarih ve 
( 162) ıayılı kararı muctbtrıce J 7 · 12 937 teri hinden 7. J. 938 
tarihine müıadlf cuma günü saat ( 14 ) de ve ( 21 ) 1ao 
müddetle ıahhia çıkarılmııtır. 

Talip olanlar yüzde ( 10) depozit akçalartyle yevmi mez· 
k6rde Manyas idare heyetinde haz1r bulunmaları ilin olunur· 
Mevkii Dönüm Hududu Eaaml F.aaml 

Geltn azmaiı 26 526 Şarkan Süleyman ıarben Meh· 
met timalen azmak cenubeD 

Abdi alçafı 

Akça kavak 

Ak yar 

Köy civarı 

. 
Abdi alçaiı 

Gök tepe 

Keçieli ô. 

Akçakavak G 

Ak yar 

Bakacak 

Gırgır b!lym 

Köy civarı 

Bağlaraltı 

> 
Gelfnazmaiı 

Kara toprak 

Gerenler 

3 118 

17-577 

6 261 

3.393 

24 984 

19 639 

85,259 

3,234 

12,032 

8,262 

15,390 

6,011 

18,658 

ıo.sıo 

7,068 

10.210 

Muıtaf a, Musa oflu Bekir 
., Mal S. G. Rabla Şı. Şewld 

G. C. lımail Yuıuf •· Hasaıı 
.. Hih~yln G. A•dene Ş1. KA· 

mıl C. der. yo. H. Y. O. ID· 

Emir 
Nuri G. azmak Şt. Halil C. 
lımail Memlı o . lsmall 

.. Habibe G. Eyup Şı . lbrahilll 
C lımatl A Oııman o. Yunu• 

,, Mustafa G. Tevfik $1. ken 
di C yol. Osman o Mehmet 

,. Dere G. lbrahtm Ş. C . lıeıı· 
di H. Yunuı o. Abdullah O· 

Mehmet 
,, Kendi G. Kendi Ş. Halil C. 

Yol: H Yunus O lbrahtb!· 
,, Yol G. lbrahlm Ş . Kendi C. 

Yol: Y akup zevceıl Zeynep. 
,, Dere G. Ş. Dere C. Recepı 

Hald C. Dervlı. 
.. Kendi G HüseJin Ş. Muhar 

rem C. lımail: Laz o . Recep• 
,, Nuri G. Kendi Ş Muıtaf a C. 

Yol: Kadı o. lımall. 
,. M. Emin G. Yol Ş. G. kendi 

C . Yol: Deli Hüıeyin o. Nuri· 
,, Jemail G Hatice Ş. o . kendı: 

il yas o. Hakkı . 
,, Mehmet G. Kf"ndi Ş. Ömer 

C. Etref: lnet o. Sefet. 
.. Yol G . Kendi Ş . Ç·fthk C. 

lbrahim: Riza kızı Münevver· 
,, Dere G Dere Ş. Emrullah 

C. Kendi : Karamanla o. 
Mehmet. 

4- ı - Si4 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kaza11 Köyü Cinai 
Balıkesir Çandır Ev 

.. Bai 

" .. Tarla 

.. .. .. 

Mevkii 
Köyde 

derekenarı 

Karay er 

Ovecek 

Hududu 

İsmail oilu Mehmet evi 
ve Çoban oğlu HüMJlll 
evl ve tki tarafı yol. 

lımail otlu Mehmet ba · 
lı ve Solak oflu bal• 
ve Kürt Muıtaf a batı 

ve yol 

Hasan ve lbrahim ve 
mera. 
Osman ve Yakup ve 

Yakup ve yol. 

.. " " Şehir yolu İbrahim Ve fbrahlm · 
Ve Ahmet ve Yol. 

Yukarda evsafa ıalreıl yazılı Nisan - 1288 yoklama 
tarih ve Teırinevvel 1291 yoklama tarihli hane ve 
bağ Çllndır köyünden Topal lsmatl oflu Yakubun ve 
tarlalar da biraderi Mehmetle aralarında yaptıkları taksilfl 
sonunda yine yakubun iken tanrrufunda ik,.n 25 · tem .. 
muz 1330 yılında 6 16mile mirası oilu Salıh ve kızı Ha· 
ticeyi terk edp bunlardan baıka kanuni varlı olmadığı 
ve Yakup kızı Hatice bu gayri menkullerdeki paylarına 

lntikal~n te-ıcil istediğinden bu yerinin °müllclyttinıat 
tahkiki için 9 l 1938 tarlhın~ müsadıf pazar fı?Ü n Ü 

mahatiioe memur göndP.ri l eceğı nclf'n Lir h8k tddıasın bu· 
lunanlar varH ılin günüden evvel tapu sicıl n uhafrılağı 
na ve gününcle mahttlline gPlecek menıu r a mOrecatları 

1 üzumu ılin olunur 

ly«:'i ve Uaıyıtz;ua.uu: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' Al 

Ba11m yert : il Ba11mev• 
..... 

• 

1 

~ 

e 
il 

b 
il 

1 

c 


