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a V ugo 1 v B aş ve ki 1 i 
oli i ile Görüştü us 

s . Fra~sa l!e 1K926 da Akdettiğimiz: M F a 
Url Ye 1 yı O mş U U • Hariciye -nau.,..._n bugün 8ük-

a hede sini Feshettik . 1 Varı~~!~7u(~~!eık- Fran 

Hatay Hakkında Görüşmelerde Bulunmak Üze
re Fransa skeri Heyeti Bu AJ·ın 14 dünde 

A n k arır aya Gelecek . . 
Ankara,L7 (A.A) - Hü

knnıeumız, .. 1926 de Fraoııa 
lle aktedllmıı olan Türkiye 

Suriye iyl komıuluk mua 

bedeatnl zamana uymadığın 
~llD ve tefılrde de mutabakat 

olanadığandan feıhetttğlnl 

f'ransaya blldlrmtıUr. 
Muahedeoln yentden za

lllana uygun olarak tanzlnfl 
tn\izakerelerlne Fransa bari· 
t iye nazuının 
l lyaretlnden 
lıllcaktır. 

Ankarayı zl· 

ıonra başla-

Ankara, 7 (A.A.) - Ha
l ay hakkında milletler ce
IJJlyeti kararları tcabatmdan 
olarak büyük erklinıharblye· 
ler araaındakl temae yapılmak 
Gzere Franıa askeri heyeti 
bu ayın on dördnnde Anka 
raya aıelecektlr. 

ISKENDERU~OAN BiR GÖRÜNÜŞ 

Ankar, 7 (Anadolu Ajan 
•ının muhabiri~ bildiriyor) -
Milletler cemiyeti konıeyi
nln Hataya dair 19 mayıs 1 
937 tarihinde ittihaz ettiği I 
luırar18f münaıebettle Tiir · 

kiye-Fransa orasındaki mu· 
ahede mucibince iki taraf 
erkanıharp heyetleri yakın· 
da temaslara baılıyacaklar· 

dır. Bu müzakereler için hi· 
rinclkanunun 14 ünde Frao· 

sız erkanıharp heyeti Anka 
1.. ya gelecektir. 

1926 Seneılode Türkiye· 
Fransa araıında aktedilen 
Türkiye Suriye iyi kom§uluk 
muahedesi hkamının e1ycvm 
tatbik kabıllyetlnl kaybetti· 

l ı k ok u 1 Öğre · e le i 
• 

A ·asında Tayinler .. 
Vilayet öğretmenlerinin Tkiöci kadıosu tasdık oluna

rak vekalett n gal~i 
Vilayet ilkokul öğretmen 

lerine an ikinci kadronun 
vekaletçe tetkik edildiğini 
ve vilayete gönderilmek 
<bere bulunduğunu geçen 

•ayımızda yazmııtık. 
Kadro düo taedikten ge-l 

nıt1Ur. 

Nakil ve tayinleri yazı 

Yoruz: 

Cumhuriyet okuluna, Ayva· 
lık Cumhuriyet okulundan 
Melek Altan Gnzt okulu 

öğretmt"nltğine, H o cıilbey 

oku uodan Nebıha Ç~tln 

merkez Gnzi okuluna, Ed
remıt Güre okulundan Fik 
ret Havran Ali Çet ınkaya 

öğretmenliğıne-, K~psut oku 
lundan Fıtnet NAyman mer 
kez Bahkla luiyü öğ retmenliği 

ne, lzmir Tot>altı okulundan 
Nadire Tünkan metk~z Gazı 
okuluna, Burs öğretmen 

olrnlu mezunlarmden Müed 
dep Dursunbey ikinci oku 
lune, Bursıl Ö~retmen oku· 
lu mezunlarından Medıha 

Göneu birinci oku1una, 

ğlni ve bir kısım hükümler 
için tki hükümet araıında 

anlaımağa imkanı olmadı
ğını nazarıdıklcate 8lan 
hükumetimiz, bu muahede 
nin bazı maddeleri üzerinde 
müzakereyi lüzumlu görerek 
bunun lçln Fron&o. hnkumc, 
tine bir nota verml§tlr. 

Müzakerelere Fr8nsız er
kanıharp heydinln zlyare· 
tini müteakıp ba§lanacaktır. 

İstanbul, 7 (Hkausi)- Var 

şovada bulunmal<ta olan 
Fransa hariciye nazın B. 
Oelbusun, bu ayan orta'armda 
Ankaraya geleceği btldırili 

yor 

Bu seyahata büyük ehem 
mlyet verilmektedir • 

Alakadarlar, Fransa ile 

aramızda bir 
gecıkmiyeceğlni 

yorlar. 

• 
1 

anlaımanm 

beyan edl 

e 
Komünistler ~ir ~eyanna

me neşrettiler 
Kudüs, 7 (A A .) Filis 

tin komünlstleıı bir t e )'an 

name neşrederek şah si ted 
h ş h :neketlerlne mani olun · 
masını ve memleketin tak 

s imine k ı. rşı kütlelerin sefer 
ber hale getiri l mesioı iste 

mitlerdir . 

Komünistler §imdiye ka 
dar asılerln siyasetini tasvip 

elme~<le idiler. 

~c·• •••D••••• .......... .. 

sa hariciye nazarının Varoo 
vayı ziyareti münasebetile 
ne§redilen resmi teblitde 
yapılan görüımelerde mev · 
cut ittifakın ıki memleket 
slyesetınln esaılı ve daımi 

unsurlarından birini teşkil 

eyled ı ğl n i birkere daha 
müş\hc:de edıldıği bildirıl 

mektedlr. 

f ,ansa h riciya nazırı 

yar n bugün Bükreıte hfk

l t": n n · tedlr. 

ik 
Oa~ili istibaz aUediyor 
Vaııngton, 7 ( Radyo) ·

Hüku net 450 milyon dolar 
lık istikraz tahvilini utııa 

çık"armıştır . 
~ 

• 
git re 

Yeniden askeri k'talar ih· 
das ediyor 

Londra, 7 (Radyo) - lngll· 
tere milli müdafaa planına 
göre yeniden bazı kıtalar 
ihdas edılecek; Singepur, 
Onkon ve Süveyt muııafız 

kıtaatı takviye olunacaktır 
____.. .......... . 

alya lar 

B.Stoyadinoviç Romaya Gitti. 
siyasiGörüşmeler DevamEdiyor 

B. MUSSOLİN 
Roma, 7 (A A.) - Yu

goslavya baıvekllf ve harl· 
ciye nazırı Mtlan Stoyadl
novlç dün gece Romaya gel 

mittir. 

Roma, 7 (Radyo) - Yu · 
goılavya bat ve dıı bakanı 

Milan Stoya.dlnovlç. dün 
refikaııile birlikte buraya 
gelmlt ve istasyonda B. Mu · 
aeolinl, Hariciye Nazırı Kont 
Ciano ile Yugoslavya sefiri 
tarafından kerı1lanm1ıtır. 

Milin Stoyadlnovlç, istas 
yondan saraya giderek hu 
ıusi deftere ismini kaydet· 
tikten sonra, ltalya kralları· 
nan mezarına, meçhul aıker 
abidesine ve KapttoUyoya 

birer celenk koymuıtur. 

B. STOY ADINOVIÇ 
bakanı ondan sonra Krnlyal 
ıarayına gitmif, Kral Vık· 

tor Emanuel tarafından ka • 
bul olunmu§tur. 

Mılan Stoyadlnovlçln re· 
fıka11 d~, aynı zamanda 
Kraliçe tarafından kabul 

edil mittir. 

Kral ve Kraliçe, MllAn 
Stoyadinovlç ve refikası ıe
ref ıne bir ziyafet vermtıler
dir. 

Bu ziyafetle; B. Mu110-

hoi. Kont Çiano, Yugoslav
yanm Roma sefiri ile ltal 
yanın Belgrat sefiri, Harbi
ye, Hnva ve Deniz Bakan
ları ile ltalyan generalleri· 
nin bir kısmı hazır bulun
mu§lardır. 

Mılan Steyadlno•lç ve 

Yani bir torpito ~aha yaptılar 

Mılan Stoyadlnovfç, bu 
aün refakatinde Yugoılavya 
ıefiri olduğu halde hariciye 
nezaretine gltmtı ve müte. 
akiben de, Kont Ciano ile 
birlikte Venedlk sarayına 

giderek, B. Muıısollni ile 

bir aaat konuımu§tur 

refika11, ziyafetten sonra, 
ikametlerine tahsis olunan 
(Villa Madama) avdet et

ml§lerdir. Roma, 7 (Rtıdyo) ltalyan 

lar 1 zoea admda yeni bir 
torplto yapmıı\aı ve dün, 
Siyempa tersanesinde denize 

indlrmiılerdlr. Yugoslavya Bat ve Dıı 

Milan Stoyadlnoviçle 8. 
Mussolinl arasında baıhyan 

müzakereler öğleden ıonra
da devam etmlıtir. 

2 ngiliz Vapurunu Japo 
Tay releri ombaladı • 

Maslahatgüzarının içinde Bulunduğu 
ö. üne \1 e Arkasına Japon taya releri 

ombalar Attılar .• 
Londra, 7 (A.A ) Roy yerinde değil, demittlr. 

Manç"ko hükumeti kam 
bio üzerine koymak istedi · 
ği kontrolu protesto için in. 

glllz baı konıoloıu· 
nun ve Nevyork 

Orhaneli okulu öğretmen 
ferinden Nuri Benli Bere 
ketll köyü öğretmenlığioe, 
merkez Hacıtlbeyden Şaziye 
Oraz merkez Mlthatpa§aya, 
Havran ikinci okul ba§Öğret
tnenl Sami Kodanaz merkez 
Namık Kemal öğretmenltğı 
ne, merkez Namık Kemal· 
den Asım Aybar merkez Ga 

ziye, Eıcn Y enlköy öğret 

ineni Bedıa Ulusagüven 
Manyas merkez oku'uno, 
Gönen birinci okuldan Ke· 

Antalya Keo ilçesi baoöğ · 
retmenl A. Nuri Alcyol Ka 
racalar köyü b şöğretmenli· 
ğıne, Zongu\d k merkez 
Mıthetpaga öğretmenle · 

rlnden Dıdar Onan 
Bandırma ık inci oku 'una, 

Gazi T .erbıye Enstitüsü 
resim-it ~ubeslnden r,vyar 
Bürhanlye Pelitköyü okulu 
öğretmenliğine, merkez Bn 
lıklı köyü öğretınenlerınden 

Müveddet Ünal Edrernıt 
Zeytınli köyQ öğretmenliği· 

ne tayin edilmlılerdir 

i Yurddaş ! •. i 

ter ajansı iki logiliz vapu 
runun Japon tayareleri tara 
fından isabetli surette bom· 
bardıman edildiğini bildir 

mektedir 

İngiliz mulahe:tgüzarınm da 
Uangkovaya geliıtnde bin· 
diği trenin önüne ve ardına 
bomblllar atılmıı olduğu bıl· 
dirilmektedir . 

yük elçisi arasındaki müza · 
kerelerin bittiğini ve ma· 
ra§alm Japonların silahla 
tazyikte bulundukları müd
detçe hiç bir sulh müzake· 
resine girlıemlyeceğlni ıöy 

ledlğinl ve önce Japon l<0v· 
v~tlerınln geri çekilmesinde 
israr ettlliol bildirmekte · 
dir . 

bankası direktörünün verdik· 

lerl ~notaları redetmi§ ve 
konsolosa eğer logiltere de 

Japonya gibi bir takım im· 
tlyazlardan istifade etmek 
ldlyona Mançukoyu tam· 
ması lazım geldiğini, Ameri· 

nuıl Ferdi Burcuoğlu 

Gönen Boıtancı köyü 
baıöiretmenlığine, merkez 
Gazi okulundan Emine Uy 
aur Hacıllbey okuluna, 
Şamlıdan Bilal F erıt Tüık 
oilu Ş mlı Kamçıllı köyü 
oğret nenltğlne, Ayvalık Ga 
a:t okulu öğretmenlerinden 

Nebahat Tandoian Ayva1ık 

• • ;il 
D 

• • • • • • 

K urduğumıızf abrllw-
lıır ue yuplı!]ımız 

demlryoU.ır hep ulusun 
biriktirme gücüne daya 
mr Bu gucıi artırmak se
niu elindedir. 

Bankada bir artırma 
htJli<lbl ol ııuya 11l n 

lj(fftfll kararılıkl1r 

1 

• • • • • • • • • • •l lu ııl Ek (l ı oıni 
: ,,. Aıtıımu Kuıumıı· 
• • ........................... 

Şanghaydaki Japonler bir 
miting yapmı§lar ve beynel
milel mıntıkada Japon bay. 
rnğuHt yapılan h!tkaret ha 
disesini protesto etmiılerdir. 

Royler Ajans1 Mnraşol 

Şaokanek ile Alman bü. 

Londra 7 (A.A.) - Japon· 

ların Şanghayda beynelml • 

lel imtiyaz mıntıkasında 

yapmı~ oldukları geçttres 
mi hakkında Avam Kama 
rasında sorulan bir suale 
hariciye nazın eden, 
böyle bir nümayiı hiçte 

kaya da kapitülasyonun Ilga · 
sından ecnebilerin hiç 
bir huıusi imtlyazdon htlfa· 
de edemiyecekleri ~cevabı 

oı vermlıtlr . 
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Ukranyadaki Karışık- '
hklar Gittikçe Büyüyor l 
Moıkoııdı ~urıunı dizilen bıı sefirden sonra Sofya- I B •• 

1 

SEHİR HABERLERİ 
dıki Rus Ataıeıilteri da idama mah~Om @dildi . O ge 
iıtokholrnden L'lklle ga · 

1 
• 

zetea•ne bfldfriliyor: Mo yerın 
Gazetelerin yazdıfına ıö 

re, So•yetler Birlrflnln Moı· 

kovaya çafırdıfı Helslnskı, 
Riıa, Varıova, Kanuas ıe· 

flrlerlyle, Londradakl aıkeri 
ataıesı kurıuna aızılmııler· 
dır. 

Diler taraftan, 19 Sovyet 
diplomatı aleyhine açılan 

davanın muhakemesine ya· 
kında haılanılacafı haberi 
teyit olunmaktadır. 

Ukraynadakl karııılclak da 
11ttlkçe bGyüyerek devam 

etmekte ve mQtemadlyen 
t••klfat yapılmaktadır. 

Sıf rıdıti Rus Atııımiliteri 
da idamı mıh~On1 

Sof ya, -Bulıar ıazetelerlnln 
yazdıfına 16re. Sof yadaki 

Ruı ataıemiltterl Albay Su · 
borukef birkaç ay önce va 

zlfHlnden azledilerek Moı 
ko•aya ~afıralmııtır . 

Ataıemlllter Moıkovaya 
ııtmemlı, V arıovaya giderek 

neticeyi beklemtıı~ de; ~ ala 
nan ıon haberlere 16re, ıı· 
yaben muhakeme edilerek 
idama mabk(im edil mittir. 
lıtokbolmdeld Ruı kadın 

sefiri Bayan Kolontay da 

Moıko•aya çafanlmıı, fakat 
ııtmemlt; Yallfeılnden lıtlf a 
etlerek lıtokholm clvar1nda 
bir k&ıkte ikamete karar 
vermJıtlr. 

Varı ovadan ıelen haber · 
lere ıöre, oradaki R uı ıe· 
f arethaneılnde Moskovadan 
ıelen 6 memur araıtuma
lar yapmıtlardır. Bu memur· 
lar, tevkif edilen eski atate· 
mlllter Albay Davtlyana 
alt birçok vesikaları ahp 
Moıkovaya hareket etmlı 
lerdl.r 

Hayatı filime ahnıcak 
Son defa Franıa da çevril· 

mit olan bir çok ftllmlerde 
büyük muvaffakiyetler ka 
zaoarak herkesin nazar1 
dikkatini celbeden ve Fran 
ıa sinemasının inkltafanda 
büyiik yardımları dokunan 
Jan Davrll ve Rober Pol 
adındaki iki rejisör, sinema 
aleminde biiyük merak uy 
andıran bir lıe teıebbüs et 
mektedirler. 

lkı rejisör Fran11z edebiya 
tanın dehalarından biri olan 
meıhur Molyerln hayatını 
filime alacaklardır . 

iki genç sanatklr, son de· 
fa sahneye koydukları bir 
çok tarihi fillmlerln kazandı 
fı büyiik rağbeti ıözönOn· 

de tutarak, Molyer gibi ha· 
yatı çok acı ve bazan ıü

liinç serıüzettler içinde ge. 
çen dahi hakkında çevrile 
cek bir ftlimln daha bilyük 
bir raibet göreceilnl pek 
hakla olarak dOtOnmüılerdir. 

Bunun için timdlden hum· 
malı bir faaliyet baılamıt, 
Molyer hakkında yazılan 
yiizlerce eser tetkik edtlmek 
üzere m6tehas11slara veril· 
mittir. 

Filimin mümkün olduiu 
kadar hak ika ta ifade etmeaJ. 
ne çahtalacaktar. 

Bilgi müsveddeleri 
Btlıt, nihayet bilgidir; lü

zumu veya lüzumsuzluğu 

ıonrakl bir ittir. Btz de bu 
teselliye da yanarak bildiri· 
yoruz ki: 

Venedik ıehri 1 18, An11· 
terdam da 100 küçük ada 
(lzerinde kurulmuttur. 

Okyanuslar ansızın boıal 
ıalar, mevcut nehirlerin SU· 

ları ile ancak 35000 senede 
dolabilirler 

1 
-~B~Si!~~~ı ı 

Satıhk Ev Eşyası 1 

- Temiz mobilya edinmek istlyenlere fınat -

Ku koşulınndı derece ıiın 
atlet va kulüpler 

Merkez ku!Qpleri araıın · 
daki birinci bölge kır kotular1 
bayramın ikinci 16nü Ko 
ıuçınarı pistinde yapılmıttar . 

Saat 10,30 d" bathyan 
müsabakalara 14 atlet ııu -

rak etmtı ve ıöylece netl· 
celenmlttlr: 

16 18 Y aıındakl ıençler 
ara11nda birinci koıu, mesa. 
fe 2000 metre: Birinci Ha · 
lit (Yurt), ikinci Mustafa 
cYurt), üçüncü Vedat (Yurt), 
dördüncü Mustafa (Yurt), 
betlrıcl Sezal (Yurt) gelmit• 
lerdir. · 

18 y •tandan yukarı senÇ 
ler arasındaki ikinci koıu, 

rneaafe 3,500 metre, Blrinct 
Fethi (Güç), ikinci Sermet 
(GOç), üçüncü Sami (Yurt), 
dördündl Mehmet (Güç), 
beılncl Muıtafa (Yurt), al
tıncı Mehmet (Yurt) olmuı· 
lardır. 

Birlikten Hikmet bu ko · 
ıuda tahsen birinci olmuı· 
tur. 

Koıularda sekize kadar 
derece alan atletlere birer 
madalya v~ en fazla puvan 
alan kulübe de bir kupa 
hediye edilecektir. 

Birinci bölge kır kotula · 
rınm birincisinde ldman7ur· 
du birinci, ikinci koıuda 

Giiç birinci ldmanyurdu 
ikinci olmuıtur. 

B61ge kır kotularının 
ikincisi pazar giinil Ayvahk· 
ta yapılacaktır . 

Sparculırı bo~s dır si 
Bölıe ıpor çahımaları 

ara11na boks kolter spor 
ları da konmuıtur. Bu ıpor· 
lara çalatmak lstiyen genç· 
lere İhsan Suner tarafından 
bölıe güreı salonunda aat., 
pertembe ve cumartesi gün . 
leri eksentzler yaptmlacak· 
tır 

lcı~h bir ölüm 
inhisarlar idaresi memur

larından 8 . Ahmet Oğuzun 
ve Vilayet Matbaası mil· 

Vazife deiltikliflle l"tanbula ııdecek olan inhisar· 
lar Baımüdilrü 8. Salih Ihsan Gençulu, ataiıda yazılı 
etyaları hizalarında gösterilen fiatlarla takım ve par· 
parça olarak aatacaktır. E,yalar 1nhisarlar idaresi ya· 
nındalcı evde pazartesi ıilnGne kadar görülebilir. 

rettlp lerlnden 8 . Bilrha· 

l
'D mn kardeılerl Kemal Ko· 

cabıyıkoilunun pazar gQ 
n6 öldüiünü tee11ürle haber 
aldık . Bu genç, bir eczaha 

1 neden aldardıiı nezle ve so-
Parça Lira 

2 Cevizden Beyrut iti bilylk kristal ayna 80 
ve mermerli açık konıol 

6 Aynı cins ve takımdan ıomyah sandalya 40 
2 Sedeflt dlvar etejerl t 3 
4 Slillra iskemlesi 12 
1 Eıkl Fran11s fabrlka11 mam6litından ay 

da bir kurulur yaldızlı pirinç ve cam 
mahfazalı çalar konsol saati 20 

2 • " Beılt ıamdan 5 
1 Oymalı abanozdan çiçek sehba11 5 
3 Bır küçilk orta masası •e iki slğara 

iskemlesi 
1 Mermerli ceviz bGyQk orta masası 
2 Japonklrl vazo 
3 Yaldızla lılcemle 
5 Sandalya 
1 Ceviz ve maundan bGyQk açık blfe 
1 Babuçluk 
9 Muhtelif yafh ve sulu boya basması 

tablo -

5 
5 

10 
10 
10 
25 

3 

15 

393 

ğuk algınlığına karıı kulla-
nılması lazım gelen Fena.
pin haplarını müshil illcı 
zannı ile fazla miktarda 
içerek zehlrlenmiıtlr 
· Sekiz, on ıiin teda vlslne 
çal ııılmıtsada zehirlenmenin 
6oüne geçilememlt ve za
vallı genç ölmilıtür . 

Kederdtde ailesine batsai
laiı diler, acılarını paylaıı· 
rız 

Bir talıbınin ölOmD 
Ltae ikinci 11nıf talebe· 

lerlnden B. Cafer kızı Mem· 
nune pazartesi ıünü ölmOı 
tGr Genç talebenin cenazesi 
6fretmenlerlnln ve arkadaı 

larmın gözyatları araamda 
kaldırılmıthr. 

Tanıdıklarının ve aileılnln 
ı acılarına tıtlrak ederiz 

Bandırma 
Ortao\ulu ile Oüretmın 
o~ulu araımda~i maılar 

Bayram tatili dolay11lle 
Bandırma Ortaokul sporcu· 
İarı pazar günü ıehrimlze 
gelmltler, Ôlretmen okulu 
talebesile voleybol ve futbol 
maçları yapmıtlardır . 

Voleybol maç1na baılan · 

mıtıa da ha vanan yalmurlu 
olma11ndan dolayı devam 
edilememiıtir . 

Ôfleden sonra yapılan 
futbol maçı O 2 Ôf· 
retmen okulunun galibi· 
yeti ile bitmlttlr. Bandırma· 
h talebeler aynı giln akıa· 
mı Bandırmaya dönmüıler
dir. 

General Ali Hikmet ıehri
mizda 

Gaziantep. mebusu hem
ıehrf mlz General AIJ Hik
met Ayerdemle mebuılan· 

mızdan 8. Cavit Demir An · 
karadan tehrlmlze lt!lmtıler· 
dır. 

8 . Cavit Demir Bürhanl· 
yeye geçmlttlr . 
. 

inhisarlar 
Müdürü 
İatanbula 
Tayin edildi. 

inhisarlar BaımüdOrü 8. 
Salih lhıan Gençulu terfian 
lstanbul umum müdürlüfl 
~lraat ıubesl mQdiirlüfQne 
tayin edilmlıttr. 

iki yıldan fazla bir za · 
mandan beri tnhlıarlar bat· 
müdürlüfQ vazifesini muvaf
fakıyetle yapmakta olan B. 
Salih lhıan Gençulu deierli 
idare memurlaramızdandır. 

Kendisini muhitine sevdiren 
ve çok iyi bir intiba bırakan 
B. Gençuluya yeni •azife
stnde de baıarılar dileriz 

Şehrimiz inhisarlar baı 
müdOrlüiOoe lıtanbul bat 
mQdQr muavini 8 Bedri Şa · 

kir tayin olunmuıtur. 

in~iıırlırda bir teri i ve 
tayin 

Şehrimiz İnhisarlar baı· 
müdQrlQiü muhasebe me
murlarından B. Ihsan Akkal 
on lira maaf zammlle Ça
nakkale inhisarlar müstakil 
müdürlilfu muhaıebe imlr. 
lığlne tayin edilmittlr. Teb
rik eder, muvaffakıyet dile. 
riz. 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 205 inci ıa· 

yuı çıktı. Yeni Adam bu 1&

y111ndan itibaren milteha1111 
bir heyet tarafından hazır

lanan '"Yeni Adam Anslklo
pedlıl" adlı büyQk eseri for 
ma forma lllvıe olarak ver
mektedir. Bu Iİive hariçte 
para ile satılmamaktadır. 
Yeni Adamın bu say111nda 
bir çok kıymetl i yazılar var
dır. Tanlye ederiz. 

Bayram Günlerindek 
P o 1 is V a k a 1 a r 1. • 

3 Günde Muhtelif Şekillerde. 
10 Vaka Oldu .. 

Bayram ıünlerlnde ıeh- 1 
rlmlzde ıu zabıta vakaları 
olmuıtur: 

Sadıia bekarette bulunduk• 
larından yakalanm1tlardır· 

§ Y ıldmm mahalleııadelt 
Numan oilu Nazımın baça 
tatıdıfı ıörüldQfünden 1a• 

1 Dinkçiler mahallesin· 
den Ali oflu Ôztürk, bu 
mahalleden kahveci Ali of
lu Mehmet ve Emin kızı 
Hatlcenin ıerhoı olarak gez. 
dikleri ıörOldüfOnden yaka · 
lanmıılardır. 

ff Umurbey mahalleıJnden 
Mehmet ojlu Hüaeylnln, Kara· 
oflan mahalleılnden bakkal 
AIJ otlu Mustaf anın Edremit 
caddesindeki dOkklnından 
üç lira çalarak kaçhfı an· 
laııldıiından yakalanmıı ve 
adliyeye verilmııtır. 

tf Y enlce mahallesinden 
Salih oflu lbrahlm, Kur 
tuluı mahallesinden Hak 
kı otlu Muharrem ile bir 
lokantada rakı içerlerken 
aralarında kavıa çıkmıt, lb 
rahim, Muharremi bıçakla. 
hafif y-aralamıthr . 

~ Dinkçiler mahallesinden 
Ali kızı umumi kadınlardan 

.FerJde bu mahalleden Mer 
can adında bir kadının beı 

yaıındakl çocufu Nazlıyı 

tatla baıından yaralamııhr. 
f ln6n6 mahallesinden 

Alt Kadir oflu Ramazanın 
ıerhot olarak hGkQmet cad 
desinde Oruçıazl mahalle· 
sinden Ali oilu Ali Çavuıa 
hakarette bulunduiu ıtkiyet 
olundufuadan tahkikata baı· 
lanmııhr. 

§ lnönü mahallesinden 
Muıtafa otlu Ha11m Ali, 
Çay mahallesinden Muıtafa 
oğlu Murat ıerhoı olarak 
Çay mahalluioden Abdul-
lahan kahvesine gl· 

derek kahveci ıle 

mütterilerden Mevlit oğlu 

Arttırma 
Ve Ekonomi 
Haftası 

Ulusal Ekonomi ve Arttır
ma Kurumu, 12 Blrlncikl
nunda bathyacak olan haf. 
ta hazırlıklarına baılamak 
üzere yarın aaat 7,30 da 
Parti kuralında bir toplantı 
yapacaktır. Toplantıda haf. 
tanın proframı teıblt edile· 
cektlr. 

lrttuıı Yı Ekonomi luı umu 

kalanmıthr. 

tf Cumhuriyet mahalleılD 
den Mustafa otlu bahçe 
van HQıeyln elinde bir bı 

çak olduğu halde bu -· 
halleden Hahl lbrahfm ol• 
lu Necatlnin evine ıırm•" 
Jsterken n111lsa bıçakla 
kendi kendlılnln yaralaam•• 
11na ıebep olmuıtur. 

1 Sakarya mahalleıtndell 
Hakkı oilu bahçavan Nec• 
minin serhoı olarak Cum· 
hurlyet mahallesinden Meb· 
mek kızı !minenin evla• 
ılrdlii ıtkiyet oldufuadaP 
yakalanmııllr. 

§ Dinkçiler maballeılnde• 
Ali oğlu Ganinin aerhoı1uk· 
la mahalle aralarında na 
athiı görildüiGnden adli· 
yeye verllmııttr . 

idıınaOcDndı ııçiı 
ldmanıilçlQler baıkan •• 

dtfer ıeçlmlerlnl bayramı• 

birinci ıiinG akıanu yapmıı 
lardır. 

Hemen bltQn GOçlQlerlD 
hazır bulundutu bu top 
Jantıda kulGp ıılerl Oze· 
rinde hararetli 16r01meler 
ve mtlnakaıalar olmuı, ya· 
pılan seçimde baıkanbl• 
avukat Eyup Sabri Koçak; 
kulGp haysiyet divanı rlJ• 

aetlne Balya madeni meıul 
mildQr6 MGmtaz lıık, 01•· 
ilklere noter ROknettln, a•· 
ukat Emin Vedat Çataloflu; 
hesap ıılerl mQfetttıllflne de 
mahkeme baıkitlbl fatll 
ve batkltlp muavini Kemal 
seçtim iti erdir. 

Tekaat 
Ve Yetim 

ikrımiyelırindın yıpllıcık 
tııkifıt 

Aıkerl ve mQlki tekailt 
kanunu ile bu kanuna ek bl· 
kiimlere 16re memurlara vef• 
maata mQıtahak Jettmlere 
•e1ahut varislerine •erileO 

ılnamlyelerle on ıenellk 111• · 
atların verıı kHlntd~rıotD 
naııl tayin ve hesap edll•· 
cefl meselesinde tereddatle· 
re düıQldGIO anlaıılmakt• · 
dır. 

Bu yQzden tatbikatta 1a 
nlııhklara mahal verllme111e· 
si ve her tarafta ıtyaneD 
muamele yapılması için 111a· 
ltye vekile ti taraf mdan def 

Uluıal Arttırma ve Ekono · 
mi Kurumu idare heyeti to 
planarak aralarında ltb&IO 
mil yapmıılar. baıkanlıta 
bayan Mükerrem Klmll Su, 
vezvedarhia eczacı Avni 
Sathkçı. azahklara tik öi
retim müfetttılerlnden B. 
Sarra Ovmak ve ticaret oda· 
11 relı B. lsmatl Hakkı Var· 
nalı, klttpllfe baı&fretmen 
lerden Cevdet Demiray ay · 
ralmııtır . 

l ter darlıklara bir ızahn•ID8 

16ndertlmı1t1r . 
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lngiliz Gazeteleri Çıkacak Bir Harpten Miite
eaair Olacak Devletler Arasında En Başta 

: Günü geçmlf sa yılar 25 : 

: kuruıtur. : 
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Belçikanın Geldiğini Söylüyorlar • • 
lnıtltz matbuatı Belçika 

kralı Leopoldun lnılltereJI 
llJaretl mOn&1ebet1le yap 
tılclara neıriyatta misafir 
kralın mOmtaz vaııflara ve 
laılltere hallnnın kendileri· 
•e karıı 16ıterdlil ıonıuz 
.. IDpatlyt tebarGz ettirmltle· 
rdır . Gazeteler misafir kra
lın bu zlJaretl veılleatyle iki 
devlet araıında cihan sul
hını vlka1e için teati edt · 
len noktalnazarlara temaa 
•clerek bu temaalardan ha
Jırlı neticeler çıkmaıı te · 
llllenntılnde bulunuyorlar. 
kral Leopoldun lnılltere 
hakkında kullandıiı ıltaylf· 
icar llaan da ayraca mem · 
•untyetle karıılanma ktadır. 

Uınumi1et ltlbarlyle Belçika 
hGkClmdarının lnı&ltere ıe · 
Jabatl ztyadeılyle mOHlt bir 
hava içinde karıılanmııtır. 

~•c•• •••••••••••••••• .. 
lar üzerinde durarak bunla· 
rdan da yine umumi ıekll
de bahıetttklerlni, fakat kral 

Ttmea ıaaeteıl Belçika 
icra la 111 Leopoldun 1ük · 
itik vasıflarından ve btlhaa
ıa lnıtlterede Eton kollejln· 
de tahııl 16rmG1 olma11 iti. 
bart1le lnaıltereyl daha 1a· 
lundan tanımıı bir kral ol• 
ID&11ndan babıettlkten ıon . 

ra Belçika hariciye vekili 
bay Spaakın da krala r~fa· 
Irat etmeılne bakılırsa kra· 
lın lnıtlterede ıeçlrecell in 
.. mO Met sarfında Ud dey· 
let ara11nda harici mGna · 
1ebetlerla de 16rll1iilmesl 
ihtimalini ileri ı6r6Jor. Ga 
zetenln blldırtldlilne 16re 
harici pollttlra meaelelerlnde 
iki memleketi aJıran hiçbir 
nokta yoktur. 

G\zete Belçlkantn ıulh 

Yolunda ıcbterdlfl ıaJret· 
lerl Ye bu meyanda lnıllte . 
re ve Fransa ile Lokarno 
m6kelleflyetlerlnln kaldml 
ma11 buıuıunda erltttll an 
laımayı, Almanya ile top 
rak tamamlyetlnl ıarantl 

ltlndekt muvaffaklyetl, bey· 
nelmılel ticaretin thyaaı için 
B. Von Zel&adın ıöstermlt 
oldufu takdire · pyan ıar

retlerl, uzak ıark meıeleıl· 
nln ılfrOıülmeal için Belçika 

Denizin yOkıelltl ılbl ateı 
de derhal merdivenin alt 
ba1amaklarına ıaldarmıttı· 

Roıersln daha emin bir 
Jerde kalma11 için kaptan 
k6pr0ı0ne fıkmala mecbur 
kaldılar. Bu eınada ıemlnln 
6nQae tehlıkeılzce •ldllebtle· 
cek bir 101 buldular 

Burada yirmi kadar me 
mur ve tayfa toplanmıttı. 
V armı, heyecan içinde, kim 
ıenln yapmamak için lnad 
ettlil emirleri vermekte lı· 
rar ediyordu. 

Alaıua, yalnız kalmanın 

verdlll bir tee11Grle arkada 
ıını ıemlnln batında bir yere 
Jerleıttrdl. Roıera durma. 
dan kuıuyordu: Alaıua ona 
bakmak için yanına oturdu. 
Roıera bltOn ıece H yıklı· 
yarak çarpındı. 

Y ılculınn ölümlı mücı~alııi 
Saat 3, 15 den ıonra yol· 

cuların ıemlnla arka· 

topraklarının ıeçllmeıl ıure· 

tile bu memleketin ıulbper· 
ver ıayrellerlne karıı göıte · 

rllmlı olan teveccObQ ve 
ntha yel Belçlkanın Milletler 
cemlyettnde yarı daimi aza· 
lala intihabı ıaydıktan ıon · 
ra kardet mtllet diye saydı· 
lı Belçlkahların kralının in· 
ıtltereye yaptılı ziyaretin, 
birçok menf aatlerlnde oldu· 
fu ıtbl A vrupada sulhGn 
ldamesl arzularında müıte · 
rek olan iki memleket ara· 
sındakl m6nasebetlerl daha 
fazla kuvvetlendireceğini 
ümit etmektedir 

"News Chrontclen gazeteıl 
kral Leopoldun tahta ıeçmeıl 
h&dlıeatnden baıhyarak ıon 
zamanlara kadar çekmlf ol· 
dulu elem ve kederlerden 
dolayı lngiltzlerln kendisine 
karıı biyük bir sempati 
duyduklarmı, kralın üç haf 
tadanberl memleketi idare 
edecek kuvvetli bir baıve· 
kıl bulamama11nın Belçikayı 

f aıtıt ırubuna ballamak 
için ıchterilen mezbuhane 
ıayretlerden neıet ettlilnl, 
Belçtkanın cofrafl bakımdan 
maatee11Qf gıbte edilt cek bir 
mevkii olmadıiını, büyük 
devletler arasında çıkacak 

olan bir harpten mütee11ir 
olacak devletler ara11nda en 
baıta Belçlkanın ıeldlllat ve 
bundan baıka ırk ve din 
bakımından birbirinden ayrı 
olan iki halk kCUleslnl bir 
leıllrme ıayrellerf nln de ay· 
rıca bir iç dava teıkll etli• 
tını kaydettikten sonra bu 
ıeralt altında m6ıkll bir va 
zlyette bulunan kral Leo -
po!dun büyük bir dıplomut 
rolQaü ıeyam dakdtr bir ma· 
baretle lf a ettiğini ve Be içi· 
kanın demokrasi prenıtple 

rlne ve milletler cemtyeU 
mikellef lyetlerine sadık kal 
daiı mlddetce lnglltereden 
tam ve esaslı mOzaberat gö 
receflnl ilave ediyor. 

"Da ily Malin gazetesi in· 
ıtltereyl ve lnglllzleri en iyi 
anlayan kral Leopoldun in-

-
sanda kalabildikleri yer; ıD· 
ratle dıualıyor; yolcuları pa · 
nfie tahhvvül etme tehlikesi 
olan bir eodite kaplıyordu 
Bundan baıka zaman ıeçl · 
yor ve kimsenin ne on 
lara düı6ndQjQ ve ne de 
onların iklbetlerlyle me11ul 
olduju ıörllllyordu 

ince bir kül ve kıvılcım 
vatmuru yQzlerlni ve elle
rini yakıyordu. lıık birden · 
bire yok olunca akıbet ıon 

haddini buldu. lzttrap dolu 
bir Hı karanlıklar içinde 
y6kaeldi. 

A ıilverteatndekl sandal· 
lar 16rOnmeıt imkanı olan 
B ıilverteslnde bulunuyor· 
lardı. 

On dakika zarfında ıan· 

dallara yerleımek l&zım ıe· 
llp ıelniedlllnl birbirlerine 
ıordular . Tam karar verdik· 
lerl ıırada1 birdenbire alev· 
tamamtle bura11nı çevirerek 

gllte rede büyük bir sevinç ve 
mubahbetle karıılandığından 
bahıeltlkten sonra bu ziya· 
relin makıatlarandan birinin 
de iki komıu milletin gaye 
ferini tevhid etmek olduğu· 
nu, hiç tüpheılz bu gayele
rin baımda ıulhun temini 
tıtnln ıeldiflnl, Lord Hallf · 
ksan Berllnl ve kral l.eopol · 
dun Londrayı zlyaretlerlle 
Avrupa devlet adamlarıma 
ıulh davası peflnde hart'ke
te geçmlt olduklarının ıöy· 
lenebileceğlnl ve Belçika 
kralının lngllterede yapaca· 
iı temaslar esnasında her· 
halde Almanyanın mlıtem c.. 

leke taleplerinin mevzuu ı 

babı olacaiını blldtrlyor. 1 

Leopoldun Lu kaideye rla · 
yet etmlyerek açık ve dol· 
ru sözleri le her d6ıündüiü · 
nll ortaya koymak cesareti 
nt 1rösteren bir hükümdar 
olduiunu, bir gün evvel lrad 
ettlii nutukla kral Leopol
dun ıöyledlil ıtbl Loradra· 
nan bütün milletlerin ıözle 
rint ümH ve merakla diktik· 
lerl bir ıahne oldufunu fa
kat ferdlerde olduiu gibi 
milletlerde de yüksek mev 
kilerin yükıek, meıuliyetler 

taııdığmı. blnaenale) h kral 
Leopoldun lngllterenln, bil 
hatsa ekonomi me1elelerln 
de büyük meaullyetler taıı · 
dıimdan bahıetmeıinde hak· 
h olduiunu, hükümetin bu 
ıözlerden ilham alarak Ot 

"TheTlmes.,gazeteıl kral Le. 
opoldun, kendi ıereflne vert· 
Jen zlyefetlerde ı6ylediiJ söz· 
ler arasında dünyayı karaı · 
tıran beynelmilel nıeselel" 

• tavva tarlfelrrt, lngiliz-

rln eıaıını teıkıl eden eko
nomik mOıktlltın bertaraf 
edilmesi itinde lnılltereyl 

en ön ıafta 16rmek lıtedl 
finden bahsettiflnl ka1det· 
tikten aanra lnıtlterede hiç· 
klmıenln cıhao hastahiına 
kartı kral Leopoldun koy 
duğu teıhtst lnkir edemlye· 
ceğlnl, bir taraftan milli po 
lltlka ıhtıli.fları ekonomik 
mütküllerl arttırırken d•ğer 

taraftan ekonomik müıkil· 
lerln halleri davalardaki ıb 
tilifları gentıletmekten geri 
kalmadığını, Belçika krala· 

\ 

nın bu m61killerl önlemek 
için yaphiı tavsiyelerin in 
gtlterede bOyük bir alaka 
ile karıtlandılını ve ekono· 
mi aahuında yatııma temi· 
nt itinde ancak Amerika ile 
birlikte lnatherenln liderlik 
vazifesini uhdelerine alma 
larının müe11tr olabileceilnl 
bildiriyor. 

"Nevı Chronlcle., ıazeteal 
alelekıer kralların, ıöyl~ckk 
lerl ıözlerin ne derece bOyQk 
bir kıymet ve ehemmiyet 
t•t!Yacaiını bildikleri için 
sözlerinde ıayet ihtiyatlı 

davranarak umumi mevzu· 

ı 
Amerikan ticaret anlaıma11 
yolu Qzerindekt manialar 
ve bunlara müıa bıh diler 
ekonomi meselelert iizerlnde 
yeniden ve daha büyük bir 
dikkatle durması ıerektlğlnl 
ve· ıtmdlye kadar ehemmi · 
yet verllmtyen bu gibi ikaz· 
lara, bu defa bir hüküm
darlardan sadır olma11 Hl· 
bıutle daha büyük bir kıy
met verllmeıl llzımgeldiilnl 
bildiriyor 

"Datly Teieırapla., gazeteli 
Belçika kralı Leopold lngıl. 
tereyi ziyaretten ıonra mem· 
leketine avdetlnl müteakip 
neırettlil bu baımaka lesi de 
kralın lnrilteredeki umumi 
ve huıuıl temaalarmda gös 
termit olduiu cesaret ve ıa· 
mimlyetln lngiliz milletinin 
kendtılne karıı beıledtii 
hayranlık htılerl11I bir kat 
daha arlhrm11 olduiunu kay · 
dedlyor. 

Bu gazetenin btldtrtldlilne 
göre Belçika clhanm mede · 
niyet sabaamda terakkisi 
için ıtmdlye kadar uhdesine 
almıı olduiu rol O oynamak· 
ta devam edecektir. Belçl 
kanın ıeçirmekte olduiu ka· 
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merdivenlerin aıai:ıından 

yükıeldl. Hepıl sooıuz bir 
ümltıizlıte düıto. tahammülü 
lmki.n11z bir hararet yolcu• 
ları aıalıdakl C ıll•erte.ane 
sQrdO Kamarotlar ihtiyat• 
ıızca evvel& kadınları ve 
çocukları indirmeyi dlıün· 
diiler. Bu suretle karıııklak 

arttı Karanlıkta berkeı bir· 
birini arıyordu. Kaybolmuı 

çocuklar atlıyor, kadınlar 
baimyor, bir babayı, bir 
kardetl veya bir kocAyı bul· 
mala ufraııyorlardı . Hara· 
ret ıtttlkce artıyordu; tenef· 
f6ı6n güçleımeaile ıaraılmıı 
bazı klmıeler kendtlıertnden 

•eçl1orlarcjı. Alevlerin, on· 

ları, pliıtrelere 11kııtıracaiı 
veyahut diri diri yanmaia 
razı olmazsa denize ahla
cakları dakika, önüne ıeçil· 
11111ez bir bslde ilerliyordu . 

Nihayet vaztyetlerinln 
debıetınt anlayarak, herkeat 
lstlll etmlt olan lztlrap pa 

nlie tahavvll etti. G6zlerln 
de, korkunç ve vahtl sevki· 
tabiiler parıldamaia batlı · 
yordu En korkunç ıeml ba· 
tıılaranda o;iahlı kana bo
yamıı olan m6thit manza · 
ranın Morro - Caatle Ostün· 
de de, nerede ise, kendini 
ıöıterecell kolayca ıezlh · 
yordu. 

Bazı erkekler; kendilerin· 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

29·11 937 Pazartesi ıünü saat 15 de ihale edlleceil 
ilin olunan 20,000 kilo mangal kömürüne talip çıkmadı · 
ğından ihale giinü on ılln uzatılmııtır. 9 12 937 Perıem· 
be saat 11 de yapılacaktır Bedeli muhammene1I 800 lira
dır. lıteklılertn ıartnameılnl ıörmek için her ıtln ve ek. 
ılltmeye lttirak edeceklerin vakti muayyentnde tik temi· 
nal akçesi olan 60 liralık teminat makbuzu ile kor sa
tın alma komlıyonuna mnracaatları. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

mevkii cinıl ve nevi mahallesi hududu 
mahallede ev Aziziye sağı: ev, önü: ve ar · 

ka11 yol solu ibra· 
hım iken timdi otlu 
Celil evi. 

Yukarıda hudut ve cinıi ve bulundufu yer yazılı evin 
318 euı yoklama tarih ve 135 ıayılı tapu kaydı mucl · 
blnce sahibi Aziziye mahalleılnden Celil oflu Muıtafa 
iken 1328 senesinde ölmestle karııı Zeynep ve kızları 
Ane ve Necmiye ile kendinden evvel ölen kardetl Salı 
hin evlatlara Mehmet ve Habibe ve Fatmayı terk ederek 
badehu bunlardan Necmlyenln de 1334 da ölmeslle anası 
Zeyn~p ve kardeıı Ayteye terk ederek bunlardan baıka 
varisi olmadıiınden ve bu vere.eden Muıtafa kızı Ane 
tarafandan ıenet almak iatedlil bu ev hakkında mahal· 
ltnde tahkikat yapılmak üzere 12 12-937 tarihine mOıa· 

dif pazıır ıün6 hava açık olduiu takdirde memur 16n· 
derllecektir. Bu yer hakkında bir hak veya sair bir su· 
retle hak iddiasında bulunanlar varsa bu g6nler içinde 
yaz. ı ile tapu ıi~il muhafızlılına veyahut mahalline gele · 
cek memura mQracaatları ilin olunur. 

bine buhranı beynelmilel 
f aallyellnl muvakkaten ak· 
1atmıı ise de, bu mütkila· 
tın da ortadan kalmakla ol 
duiu memnuniyetle görOl 
mektedir. Ba ziyaret mQna· 
sebetile bir defa görlllmiiı· 
Uir ki lnılltere· Belçika doı 
tluiu ıadece ılratejtk ıayelere 
lstlnad etmekten çok daha 
gentıllr Bu iki memleketi, 
dQnyayı birbirine zıt iki ır · 

upa ayırmak htlyen ideoloji 
mOcadeleainden uzak bulun 
mala sevkeden amil ıadece 
tehlikenin bertaraf edilmesi 
kaygısı deitldlr. 

logtltere ve Belçıka dev· 
letlerl diinyanın yırtılan mu· 
ahedeler enkazı Qzerlnde 
ıulh ve ıükiina kavuıamı· 

yacaiı kanaatini teıulıkları 
için elele vermlt bulunuyor. 
lar. Bundan baıka iki dev 
let teıkilih eıulye kanunla 
rında bllytlk m6t.s behetler 
vardır . Ve nihayet iki dev 
letln ıenç hlikiimdarlarını 

birbirlerine baihyan çok ya · 

den kuvvet.izlerin takdık · 

lan tahltılye kemerlerine 
ıöz koyuyorlardı O eıha
da bir ihtiyar, bu çılgın sQ· 
rüye hakim olarak, bir sıra 
Ozerlne çıktı ve keıkin bir 
seıle slkiit iıttdl. Gemide 
onu İlerkea tanıyordu: Bu 
katollk rabtbt Le Reve 
rand Pere Eıan idi Sükdt 
ba11l olunca: 

- Dostlarım, dedi, bir 
tnıanın, tanrının takdir etti 
ilne karıı gelmesi iyi de· 
fildir . Biraz ıonra, mubak· 
kak ıurette ölOmü daıane 
cefiniz saat ıelecek. Dinini& 
ne olursa olsun, her aaman 
yalnız dua etmek, ılze, bt · 
raz ıonra ıüverteden denize 
atılmak için ihtiyaç duya
caiınız cesareti verecek. 
Çömeleltm ve dua edelim. 

Yolcular, bu 1af kuvvetle 
teıhlr edilmıı teımtr edil· 
mit bir halde, soylenllenle-

Kıdm ahı va ıatııı 
"Beyaz et., ticaretinden 

bahsedecek deitltz. 
Eıkl zamanlarda Trakya

da; fıntkede, Ermenlıtan ve 
Giirclltanda kocalar karala· 
ranı satın alırlar ve icabında 
da satmak hakkını halzdt
ler. Hattl öldGrmek hakkı 
da kocaların ellndeydtl 

Bunlardan daha garip uı· 
uller balen Amerikanın kır· 
mızı derllılertnde caridir. 
Kırmızı derililer ber aene 
evlenecek kızları toplarlar, 
ikiye aymrl.r; birinci k111m 
ıüzellerden. ikinci kısım da 
çirkinlerden mürekkep olur. 
Birinci kı11m kızları para 
ıle satarlar, bu satııtan haııl 
olan para ile de çirkin kız· 
lara birer koca satın alarlar! 

Fena içtimai bir uıul de• 

111! 

1 km karakter btrltit de iki 
kardeı mıllettn ıamtmtyeUne 

pek çok ilave etmektedir, 

re itaat ettiler' ve çökerek 
duaya bRtladılar. Evveli 
ıeıler tıtrlyordu; ıonra kuv
vetlendi ve yanımın ıııfl 

altında bir ıli biye b111lamak 
Qzeı e ıeıler birleıtt. O za . 
man herkes kendini aaktn 
leımıı hl11ettl. Rahip bu 
mütevekkil çehrelerin her 
birine ayrı ayrı okudu. Ban· 
dan sonra yolcular kuvvet· 
lenmltlerdt. Pllstrelere 
yaslandılar Heyhat! Ufukta 
hlll, hiçbir gemi görOnml· 
yordu. Y alnıf, ara ııra ıemt 
bir dalıanın Gzerlnde Jllk · 
aelince uzakta tltrtyen ııık 
ları ıörüyorlardı. Oraaı top· 
rak, Amerika aabtllerl, kur· 
tuluı topralı idt. 

Saat 4 den biraz •~vel 

en ceaaretltler on metre 
kadar ıuya dalmak ıartlle 
••minin teknesi bo,unca, 
ıalyaımın ucunda aallanan 

(SONU VAR) 



SAYFA: 4 

Def t rdarlıktan: 
Mevktl Cinsi Bır senelik bedeli icarı 

Camlı bedcstanda 
lbrahlmbey Yeıll
lı sokak Sahni1ar 
mahallesi. 

fevkani dükkan 12 lira 

Yukarıda evsafı yazılı hazineye alt bulunan dükkan 
27- 11 937 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa konulmuı 
tur . Taliplerin pazarlığın yapılacağı 
müaadıf pazarlt'si günü saat on beıte 
teıekkil komisyona ve fazla malumat 
emlak müdürlüjüoe müracaatları. 

27 12-937 tarihine 
defterdarhlı.ta mü 

lsllyenlerlnden milli 
4 1 546 

Defterdarlıktan: 
Mevki Cinci 

Börekcller Ev 
M.de Tapuk 
ıokağı 

No: 
34 

Sa.BD. 
480 

Müıtemılitı 
Üstte üç altta bir oda 
ve bir mutbah 

Hudut 
iki tarafı yol, 

fı hane. 
bir tarafı emlikl milliye auaaı, bir tara. 

Yukarıda evıafı yazılı evin aatıtıoa ait müzayede 2 · 
12-937 tarihinden itibaren on gün u2atılmıkbr . 

Talip olanların mOzayedenln yapılacağı 13 12 937 ta
rihine mQıadlf pazarteal güon saat on betle yOzde yedi 
buçuk pey akçalarlle defterdarlıkta mOteıekkil komiı· 

yona, fazla maldmat almak latlyenlerln de milli emlak 
müdürlüAüne mOracaatları. 

Balya icra 
Memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulan 
ne olduAu: Balyanın Ilıca 

k6y0nde iki dönüm tarla; 
halen bal 

Gayrimenkulün bulundu· 
iu mevki, mahalleıl, numa· 
rası: Ilıca köyünde Elmalık 

namı dlfer köy üıtü mev 
kllnde. 
Takdir olunan kıymet: 100 
yQz lira. 

Artırmanın yapılacajı yer 
gQn, aaat: Balya icra daire· 
ılode 13 • 12 937 pazartesi 
gOnii aaat 14 de. 

l - lıbu gayrimenkulün 
artırma ıartnameal l 3· 1 l ·937 
tarihinden itibaren 20 No 
ile Balya icra daireıinln 

muayyen numara11nda her · 
keıln görebilmesi için açık· 
tır. llinda yazılı olanlardan 
fazla malO.mat almak lali 

yenler, itbu ıartnameye ve 
20 dosya numaraalle me· 
murlyetimlze 
melidir. 

müracaat et· 

2 - Artırmaya iıtlrak 

için yukarda yazılı kıymeUn 
yüzde 7 ,5 ntabetlnde pey 
veya milli bir bankanın te· 
mlnat mektubu tevdi edile
cektir. ( 124 ) 

3 ipotek sahibi ala-
caklılarla dl~er alikadarla· 
rm ve irtifak hakkı aahip · 

terinin gayri menkul üze· 
rindeki hak!arım huıuılle fa· 
b ve mane fa dair olan id 
dialarıoı iıbu ilin tarihin 
den itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbttelerile bir 
ilkte memurlyetımize bildir 
meleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu ılclle sabit ol 
madıkça satıı bedelinin pay 
laıma 11ndan hariç kalırlar. 

4 Göıterilen gügde 
artırmaya ittirak edt·nler ar· 
tarma ıartnameılnl okumuı 

ve lüzumlu malumat almıı 
ve bunlara tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunur 
Jar 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayrimenkul üç defa 
bairaldıktan soara en çok 
artırma ihale edılir Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiı be 
tini bulmaz veya sarıı iıtl· 

yenin alacaiına rüchanl 
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"-·····-·················' 
olan difer alacaklılar bulu 
nup ta bedel bunların o 
gayrimenkul ile temin edil
mlı alacaklarmın mecmuun 
dan fazlaya çıkmazıa en 
çok artıranın taahhüdü ba -
ki kalmak üzere artırma 

onbeı gün daha temdit ve 
onbeıincl günü aynı ıaatte 

yapılacak artırmada bedeli 
ıatıı lıtiyenin alacağına rüc-

hani olan diler alacaklıların 
o gayrimenkul ile temin 

edilmlf alacakları mecmu 
undan fazlaya ç&kmak ıar

Ule en çok artırana ihale 
edilir Böyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapılmaz 

ve aatıı tAlebl düıer. 

6 - Gayrimenkul kendi 
sine ihale olunan kimıe der · 

hal veya veralen mühlet 
içinde parayı vermezse iha-

le kararı feıholunarak ken 
d11lnden evvel en yüksek 

teklifte bulunan kimse ar
ıetmlı olduğu bedelle alma· 
ğa razı olursa ona, razı ol. 
maz veya bulunmana he 
men on beı gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ıhale edilir. İki iha
le araaındakt fark ve geçen 
günler için yQzde 5 ten he· 
aıııp olunacak f aiı ve diğer 
zararlar ayrıca hükme ha 
cet kalmaksızın memurlye· 
ttmlzce ,alıcıdan tahsil olu · 
nur. Madde ( 133 ) 

G.tyri menkulün yukarıda 
gösterilen 13 12 937 tarihin 
de B•lya icra memurluğu 

otiıuında tıbu ılan ve göt· 
terlien artırma ıartnamesi 

da lreıinde 18 tılacağı tlan 
olunur. 

TORKDILI 

Balya icra 
Memurluğundan: 

Balya icra memurluğun 

dan: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu : Dofanlar kö 
yünde iki parçada 24 dö· 
nüm tarla. 

Gayrimenkulün bulundu· 
ğu mevki, mahalleıt, soka
ğı numara11: Doiaolar kö 
yünde takdir olunan kıymet: 
( 108) liradır. 

Artırmanın yapılacaiı yer, 
gün, saat: 27. 12-937 p&zar· 
teal günü aaat 14. de Balya 
icra dairesinde 

l - lıbu gayrimenkulün 
artırma ıartnamesf 27·1 1. 937 
tarihinden itibaren 936 157 
numara ile Balya icra dal · 
reılnln muayyen numaraıın· 
da herkeıln g&rebllmeıl için 
açıktır. lllnda yazılı olan • 
lardan fazla maldmat almak 
tıtiyenler, tıbu ıartnameye 

ve 936-157 doıya numaraai 
le memuriyetlmlze müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iıtirak 

için yukarda yazılı kıymetin 

yQzde 7 ,5 nisbetlnde pey ve
ya milli bir bankanın temi· 
nal mektubu tevdt edilecek· 
Ur. (124) 

3 - ipotek aahibl alacak · 
lılarla diğer alakadarların 

ve lrtlf ak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarını huıuıile faiz ve 
maarafa dair olan iddialara 
nı ltbu ilin tarihinden itiba · 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müıbltelerile birlikte memu· 
riyetlmlze bildirmeleri lca 
beder Aksi halde hakları 

tapu ılctlile ıabit olmadıkça 

sattı bedelinin paylaımasın · 

dan hariç kalırlar 
4 - Göıterilen günde 

artırmaya ittlrak.., edenler 
artırma ıartnameıinl oku· 
muı ve lüzumlu malO.mct.t 
almıı ve bunları l1'mamen 
kabul etmıı ad ve itibar ol
unurlar. 

5 - Tayin edilen zaman
da gayrimenkul üç defa ba. 
farıldıktan sonra en çok ar 
tırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlı beti 
ol bulmaz veya ıatıı lstiye 
nln alacatma rüchani olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayrlmen 
kul ile temin edilmıı ala 
caklarınan mecmu undan faz 
laya çıkmazsa en çok artı· 

ranın taahhüdü baki kalmak 

üzere artırma on bet gün 
daha temdit ve on beılncl 

günü aynı ıaatte yapılacak 

artırmada, bedeli ıataı lıtl
yenln alacağın(rücbanl olan 
dtfer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edllmıı 

alacakları mecmuundan faz. 
laya çıkmak ıartlle, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilemezse 
ihale yapılamaz ve 1111t11 ta 

lebl düıer. 

6 - Gayri .:menkul ken 
dlsine ihale olunan klmıe 
derhal veya verilen miihlet 
içinde parayı vermezse ıha· 
le kararı feıholunarek ken 
dislnden evvel en yOksek 
teklifte bulunan klmıe ar· 
zetmlı olttuiu bedelle alma· 
ğa razı oluna ona, razı ol · 
maz veya bulunmazaa he 
men on bet gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir . iki iha
le araıandakl fark ve geçen 
gQnler için yOzde 5 ten he· 
aap olunacak f alz ve diler 
zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmakıı~ın memuriye -
tlmtzce~alacıdan!tahıll olu
nur. ,_Madder( ı 33) 

Gayrimenkulün yukarı 

da göıtertlen~ 27 · 12 • 
937 tarihinde Balya icra 
memurluğu ~odaaanda iıbu 
ilan ve gösterilen artırma 

ıartnameıi dairesinde ıatıla · 
cafı ilan olunur. 

3 - l 

Balıkeair inhisarlar 
Baş müdürlüğünden: 

1 12·937 Günü ekılltmeal yapılacak olan Bostancı bo
fazmdakl Barut depoıu tamiratını yapmaia iıtekh zuhur 
etmedlilnden eksiltme on gün müddetle daha uzatılmııtır. 
Bu lfe ait keılf evrakını görmek lıltyenler her gün, ek· 
slltmeye girmek lçlo de ihale günü olan 11 12 937 cumııır• 
lesi günü saat onda ılk teminat makbuzlarlle birlikte Bat 
müdüriyette müteıekkll kom•iyona müracaatları. 

1 - 2 - 547 

Balıkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Biğadıç inhisarlar bakım evinden Balıkeılr ıttnendüfer 
lıtaıyonuna kamyonla nakledilecek kabili tezyit ve tenkis 
(10 000) kılo idare m"li ye.prak tütünler l.12 937 günün. 
den itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin Ba
lıkesir, Sındırgı ve Biğadıç inhlaarlarına müracaatları. 

ı - 4 - 549 

Balıkesir İnhisarlar 
· Başmüdürlüğünden: 

Sındırgı inhisarlar Hakımevlnden Ba ıkes i r ıtmendüfer 
tıtaayonuna kamyon!a nakledilecek kabtlı tezyit ve tenkıı 
(100,000) kilo idare mali yaprak tOtOnler 1·12-1937 gQ. 
nünden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur . Taliplerin Bat.keıfr ve Sındırgı lnhtıarlarına mü · 
racaatları. 1 - 4 - 548 

8 BlRlNCl ~ANUN ~J'l 

Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

J - Ilıca -Bürhaniye-Ayvahk 99+0o- 99+9.4011cı 
Bürhanlye kuabaaı içinde yapılacak 235 metre tulündekl 
parke kaldırım ln1a11 18· 11 937 tarihinden itibaren 15 180 
müddetle açık ekılltmeye konmuıtur . 

2 - Bu itin keııf bedeli 7953 lira 12 kuruı, muvakkat 

teminatı "596,. hra "50,, kuruıtur . 
3 - Bu tıe alt evrak ıunlardır: 

Ekılltme ıartnamesl 
Fenni ıartname 
Keılf cetveli ve teferruata 
Mukavele örneği 
Nafıa itleri ıeralti umumiyeal. 
lıtlyenler bu evrakı Vilayet Daimi EncClmen kaleınlD 

de veya Nafıa mOdürlüğünde görebilirler. 
4 - İhale 9· l 2·937 tarihine raılıyan perıembe 10116 

ıaat 15 de yeni hükumet datreıiode teıekkül edecek Vi
layet Daimi Encümeni tarafından yapılacakUr. 

5 - Eksiltmeye bu gibi tılerle ufraıtaiına dair Bala· 
kesir Nafıa müdürlQfünden ıekiz gün e\ vel veaikalar alaD 
girebilirler. 

6 - lateklilertn keııf bedelinin yüzde 7,5 iu olan uıık· 
tarı yukarda yazıla muvakkat teminatını malsaodıtın• 

yahrdıfıoa d,_ır makbuz veya banka mektublle ihale güol 
muayyen vaktinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat· 
ları ilin olunur. 4 - 1 - 532 

VilAyet Daimi 
Encümeninden: 

1 -- Bahkeair Bandırma yolunun muhtelif kilometre· 
lerlnde betonarma ferbetoneye tahvil edilecek 10 adet 
menfezin müddeti uzataldıiı halde ekıiltmeılne istekli çık· 
madığından 23 12 937 tar ı hine raatlyen perıembe ıOnO 
saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlığa veril•cekttr. 

2 - Bu itin keıif bedeli 8900 liradır. 
3 - Bu ife ait evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnameai 
B - ,,Fenni ıartname 
C - Mukavele örnefl 
D - Keılf cetveli 
E - Nafia tılerl ıeraiti umumiyeıi 

lattyenlcr bu evrakı Vilayet daimi endimen kalemıacl• 
veya naf ia müdürlüğünde görebilirler 

4 - Pazarlıkla ihale bu müddet zarfında hükümet da 
reılnde teıekkül edecek encümeni daimi tarafından yapı· 

lacağından istekliler encümenin toplantı g6nlerl olan pa 
zartesi ve perıembe günlerinde ıaat 15 de encümene mO· 
racaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç n Nafia vekiletlndea 
1937 yılı için alınmıt mütaahhıtlik veılkuı ve bu tıe eh 
hyetlni isbat edecek vealka veya Bahkealr Nafta miid6r 
lüiünden al11cafı vesikayı ibraz edenler ıtrebilirler. 

4 - 1 - 542 

Bahkesir Cumhuriyet 
Müddei Umumiliğinden 

Bahkeıir Ceza evi için 1 kanunusani - 938 tarihinden 
31 Mayıs· 938 tftrihine kadar alınacak beı aylık ve 43488 
kilo ekmeğin 1 - kanunuevvel . 937 tarihinden iti bert o 
on beı gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuı oldufun· 
dan ekmeği vermeğe istekli olanlar ıeraiti öirenmek için 
hergün ,Cezaevi müdürlüAüne baıvurmalara ve yüzde yedi 
buçuğu nisbetınde malsandağana yatıracakları 1342] lir• 
47 kuruıu hav( teminah muvakkata makbuzlarile ihale 
günü olan 16 • kanunuevvel · 937 tarihine müıadlf ptr 
ıembe günü ıaat 14 de n üddeiumumllik dalreıinde tol" 
lırnacak komisyonda hazır bulunmaları ll&n olunur. 

4 - 1 - 545 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komiayonundan: 

Kolordu merkez furunu 11e un deposunun ihalesi açık ek 
ılltme ıl~ 13 12 937 pazartesi günü ıaat 11 de yapılacaktır· 
Muhammen bedeli 868 lira, ilk teminatı 65 liradır. latekU 
lerin ıartnaınesint g&rmek üzere her ıün ve ekıiltmefe 
itlirak edeceklerinde vakti muayeoeıinde Kor ıatan al..-
komisyonuna müracaatları 4 - 1 - 541 

iyesi ve Saıyazmanı: Hahkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' AL 
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