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ON İKİNCi YIL SAYI: 3693 
GÜNDELİK SİYASAL GAZETE 

Şimali Çinde: 

Müstakil Bir HükUmet 
Tesis Ediliyor .. 

Jıpan klhinesi salı günü bilİaplantı yapacak, Dokuzlar 
~onfıranS1n1 iştirak işini gö r üşecek. 

J Şanıbay- 23 (Radyo) -
•pon karargibınıa nepet 

tlfı bir teblijde; Japonların 
Çın orduıunun mukavemeti 
tGzQnden tlerllyemedıklerl 
baldundakt ıaytalar tekzip 
eclllnıekte Ye Japon kıtaa 
lı1aın, bir kaç ıün ıonra Sa· 
tı Dehrt tutmut olacakları 
ll&ve edilmektedir. Resmi 
tebltfde deniliyor kf: 

"Japon ordusunun umumi 
1
'-rruzu, bazı teknik cihet· 

lerden ıerl kalmıı bulunu· 
t0r. Bundan baıka, Ç•n ıe· 
~rallerlnden Şanı Tuoı 

Tokya , 23 ( AA.) - Asa 
bİ gazeteılnln bildirdiğıoe 
göre, bu 1abah aktedilen 
kabine içt ima1nda bütün 
nazarlar hOktimetıııı Dokuz• 
lar konferansına ittirak el· 
mlyeceğl ürrıüd ini izhar et 
mitlerdir 

Bu huııuflta ayın 26 sanda 
kati bir karar ittihaz edile· 
cektir . 

Brüksel, 23 tA A) 
Avusturya, Vena Zehlnd, 
Cenubi Afrika blrlifl, Fele 
menle ve Ç•n 30 ilkteıdnde 
Brükıelde içtima edecek 
olon dokuz devlet konferan •9'ıtanı An. Fuço ile Ja 

-._ 11na ittiraki kabul etmekte 
orduıu umum komuta· olduklarını Belçika hGkime· 

"' •raıında cereyan eden '-1. tine bildfrmfılerdir 
~ ıma mOzalrerelerl henOz Mekıiko, 23 (A .A.) _ 

Yunan 
Krıh Parise gidecek 

r1111an Kralt Juıj 
He'grad, 23 (Radyo) 

Politika gazetesinin Atlna 
dan öğrendiğine göra Yunan 
Kralı Jorj . General Metak· 
1aıın Ankaradan avdettnl 
müteakip Roma, Parlı ve 
Londrayı ziyaret edecektir. 

Atana, 23 (A .A.) Yunan 
gazeteleri Kral Jorjun bu ay 
ıoolaranda Pariae ve londra · 
ya gtdecelinl yazmaktadırlar. '-t IDemııtır. Bu m6aakere- Melutka hü~Omdl BrOlrael 

• mOıbet aetfceler ver· de toplanacak Dokuzlar ı••••••••••••••• ,. ••••••, 
~ lbtlmalı ku•vetlidfr konferanıın ittırak için vaki İ Alman ! 

takdirde, Şanı - Tunr daveti kabuj etmiıtir . • : 
~•ıl t&mdllik terkediJe · Londra, 23 (A.A ) - Çın i Japon : 
~ Ye'!\lapon orduıu , kati 1l)auaı h);unhan o 9 ... ..-.. ... _ • : 

~•.ce almak için baıka yer · Hıinken mınlakHanda Hhir : lnlıımıiini". ltalya dı : 
..,._elet bareklta ıerml Ye il ı•• kullandıklar1nı btldır· : 9 fil • 

~istir. mekteJfr. : iştirak adacık i 
Bulgaristanda Saylav 1 u.L::d;:~!!d~~ ~l.ıı •• 0::: 
lh t ı· h a b ı K a n u n u . . :::~~~e elç~.~:~~ ~:::n::;~n 1 1 hah, ltalyaoın da Alma n · 

"ııı•ilın •u kanunla kidİİİları dı intıhıp atmık 11 ~:;,:: :;.k~:~. :~::~~~:~. 
ted&r. 

ıdilıık ~ıkkı llf İldi 
"~lıtad, 23 (Radyo) - ı daireılnden bir mebuı çıka 
~lar kralı Borlı, Saylav caktır 30 Yat1nı doldurmuı, 
'-et t..bı hakkındaki projeyi aıkerllfınl ikmal etmit ve ,•le etmıı ve proje bu muayyen bir meılek 1ahibt 
h ltcı reımi ıazetede inli · bullıoan her Bulgar va tan 

t •1lemlttir. 
~ dat ıaylav ıeçilmek hakkına 

"- •nı kanuna ı5re 2 I ya· maliktir. Dev:et menafii 
~ llcmal etmlt kadın er aleyhine ça l ıtmıı olanlar 
'- her Bulıar vatandaıı 
t tlbap hakkını haizdir . Hul- saylav aeçt lemıyeceklerdir. 
tt'tlıtan t 60 lntıhap daire Naz rlaran mebus o maları 1 
~yralmııtar. Her intihap ıarttır . = 

Belçika 
Kabinesi isıif a edecek 

Hava 
~ 

Şehitleri dün göıüldu 
Ankara, 23 ( A.A. ) -

Dün Ankarada !Türk~uıu 
meydanmda paratüt a tl a
ma: ta liminde vuku bulan 
müeuıf kaza neticesinde 
vazife kurbanı olan Türk. 
kuıundan iki muallim pi 
lot ile Üç paraıütçü•ün 
cenazelf'rJ bugQn reımi 

törenle ka l dırılmıı ve va 
zife kurbanları Cebecidek ı 
ıehitliğe gömülmüt erdır . 

Fransız 
Müstemlekelerinde h a v ı 
manevrılan yapılacak 
Pariı, 23.]Radyo) - Ge-

lecek ay, biitGn 

mfhtemlekelerlnde 
Fran11z 

bOyük 
hava manevralara olacaktır. 

Bu mün81ebetle muhtelif 

Franıız tayyare filoları, 

Franıız müstemlekelerlne 

hareket etmek üzere bulu· 

1 
Devlet Ormanlan içinde Bulunan 

Yabani Zeytinlere Aşı 
Yapı I a c ak .. 

Memleketimizde 2& milyoiizeytin ağacı, huna mukabil 
54 milyon ya~ıni zaytin vardır. 

Vildyetim lz Çevrtslndeki Zeytinliklerden Biti 
Elde mevcud ••tattsUklere metinde~24 bin ton ze7tln ya· 

göre memleketimizde balen fı~çıkarılmakta.ı. Ye ıert ka . 
26 milyon zeyttn afacı ve lan 20.000 ton da"'ealamura 
54 milyon kadar da yabani ıofra zeytini yapılmaya haı · 
zeytin ( del ice ) mevcuttur. redllmektedfr. 
Mahsuldar zeytinliklerden 
vasat olarak ıenede 230 000 
ton zeytin taneıt ahnmakta, 
ve bunun .210,000 tonundan 

nuyorlar. takriben nn mllvon it•• 1r •• _ 

Yunan Erkanıharbiye 

Bu ebemlmlyetll mahıulln 
daha çok tıtihıall Ye zeytin 

mahıullerlnJn tydettlrtlmeal 
hakkında bir kanua projeal 

biitiin aıalanmıı seytlnlaklerln 

Reisi lstanbula Geldi .. 
-----------

Jugoslıvya ''Romanya askeri hıyıtlıri dı.~ıu ~ir kaç 
gün içinde memlıkıtimiza galıcıklardir 

lılanbul, 23 (Radyo) -
Yunan Genel Kurmay Baı· 
kam General Papagoa, er-

kinıharbfye heyeti ile bir· 
ilkte gelmit ve askeri me-

ruimle kartılanmıttır . Dost 
ve müttefik diler Balkan 

devleti heyetleri de bekle
niyor. Heyetler. Ankarada 
büyük merasimle karşılana 
caklardar 

Genel Kurmay 
mız Martal Fevzi 

Baıkanı· 

Ç ıt kma k 

heyet 1ere ziyafet verecekler 

dır . Doıt ve mGttefik dev· 

letler Genel Kurmay Baı · 

kanları, Büyük Ônder Ata· 

türk tarafından kabul edl 

lecekler ve Cumhuriyet bay· 

ramımızda Ankarada yapı· 

lacak geçit reımlnde hazır 

bulunacaklardır. 

Heyetlerin, Kmkkaleye, 
Kayıeriye ve Eskiıehire gi · 

derek oradaki askeri fa bri 
ka laumızı gezece kleri bildi

r iliyor. 
======= ===-= = ==~---"'=-=====o==......,,.-===:r 

lngiltere 

bakım, tlmar, toplama, J•· 
nlden fidan dikmek ıuretile 

meydana getirilecek zeytin· 
lakleri te1iı •e yetlıtirme, 

yabani zeytinliklerin açma 
ve aıalama tılerl Ziraat Ve · 

kiletinın direktif Ye kont · 
rolu altında yapılacaktır. 

Devlet ormanları içinde 
bulunan ve aııh bale ıellrl· 

lecek olan bOtQn 1abanl 
zeytinliklerin ıahalara orman 

ldareıiyle zeytin bakım teı· 
kilitı tarafından mOıtereken 

teabit olunacaktır. Bu ıuret· 
le ayırd o lunan mıntakalar· 
da herhangi bir makaatla 
kesim yapı lmasına miiıaade 

olunmıyacaktar. 

lngiltere,Filistin Mese
lelerine K a r ş ı Ye n i 

Tedbirler Allyor .. 
fdiıtin işini tetkik etiiid üzere Kudüse ikinci 

1 Harrarda ~ir üniversite tesis Sıliblanmı proğrammın 
· edece~ler tatbikine ehemmiyet verece~ 

Devlet ormanları içindeki 
yabani.,:zcy tln ağaçları ya 
yerlerinde aıılattırılmak iiz · 
e re ya bani halinde yeni ku· 
rulacak ~ zey tin lı k lere naklo· 
funacakhr. Devlet ormanla· 
randa bulduiu sahaları teabtt 
edi len yabani zı::ytin ağaçla · 

randan aıılamak için her ıe· 

ne ta lip olacak ların aııhya· 

cakları miktar teabit edıl. 

dıkten sonra o ıene atılama 
için müsaade verilecek, ataç• 
)arın miktarı~ ve yabani ze 
ytln ağaçları orman mefhu 
mu dııında ıayılarak bunla
rın tevzii, aıdathrma •e ta
puya baflama~iılerl zeytin 
bakım teıkilltı marifetiyle 
mahallin en b6yük mOlkiye 
memuru tarBfından yapıla 

caktır. 

bir tı~kik ~ayeti göndırilıcık 
~lolldra, 23 (Radyo) 

'· ~ere mOıtemle l< lt nazın '9 ~ Btıar, Filistin ahva 
~be dGzelmeıt için eaHlı 
-. t almdığmı ıöyJem f 

aıayif yoktur. Cinayetler, 
infiiik 1ar ve tecavüz hare 
ketleri, birlbiriol takip et· 
mekte ve Araplarla lnııl ı z 
ler araı ındakt müıademeler, 
günden güne artmakhdar. 

Hugün , Yafada11 Kudüse 
gelen bir otobüı, yolda Arap 

~0tınal vaziyetin teeaaü 

~·· daha iyi bir t "kil için 
' bulacak ikinci bir tah 
\, heyeti 1anderileceğini lar1n tecavüzüne uğramıt ve 

fr~ ~Ylemittir . yolcularc;lan 4 kiti yaralan ·· 
~;ac'Gı, 23 (Radyo) Va mııhr. 

' ıarf KudOıte biraz iyi- lnıllizler, bugün yenld"n 
,la tutmuıtur. Fakat, iki yüz k iti tevkif elmitler

.,., taraflaraada dlr. 

B. Von Zela11d 
Parla, :l3 (Radyo) - Bel 

çika Baıbakam H Von Ze· 
lidın; milli bankada görülen 
yeni ıuliatlmal münuebeUle 
mezuniyetten avdet eder et 
mez istifa edeceii söylenl- 1 

Londra, 23 (Radyo) ltal
yanm Harrar müılümanlera 

için orada bir üniversite aç· 
mağa karar verdiği Roma 
dan bildiriliyor 

İtalya; birkaç ıene içinde 
Hab~ıiatandan üç milyon 
uker toplıyabileccğlni ümit 
etmektedir 

=' 0

=r =====' Porte~iz Alman anlııması 
Kudü ~ . 23(A.A ) - Fı liıtin ı Berltn, 23 (AA) - Al · 

deki tedhit hueketleri de· manya - Portekiz aruında 
vam etmektedir . Hükumet imzalanan hava mnka . 
merkezinde 11ükunel höküm 
sürmekte h e de ba zı ver · 
lerde ve bılhuaa r ılııtinin 
tlmal inde ıuikasdlar yapıl

dılı haber verilmektecllr • 

veleıine g6re. ı ki tuaf da 
müteka bilen tayyarelerinin 
ve balonlarının kendi top· 
raklara üzerinde uçmak hak 
kı Yerllmekteclır. 

Londra, 23 ( A A ) - İn 
giliz milli müdaf a nazırı , 
İnıilterenin ıllihlanma prol 
rammın tatbiki için ıarfet 

m ekte olduğu ıayretlerl bir 
kat daha artıracatını ıöyle 
mittir 

Karadenizde 

işliyecak üç vapurun mu
ka,ılesi imzalandı 

Ankara, 23 (A.A) - Ka
radeniz, postaları için ima l 
ettirilecek üç büyük geminin 
ana mukavelelerJ buıGn I~ 
t aııat Velc iletınde imzalan 

IDlfl:lr. 

Devlet mali zeytinlikler · 
den aıılanmak (lzere ıahaa, 
veya :tlrkete:!veya • k6yler 
manevi ıahıiyetine verilecek 
ya bani zeytinlik ıahaıı 20 
hektardan Jukara olamıra· 
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Konuşuyor 
Mılli hırlııttyan partisinin 

orgaDI olan Tara Noastra 
gazetesi "Atatürk Konuıu

yor,, baılığı altında oeıretti. 

ğl bir makalede ezcümle 

ıöyle diyor: 
- Daha büyük ve ebedi 

itleri sadelikle ifade etmesi
ni bilir Halbuki orta dere 
cedekl adı&mlar beladat ivi· 
caçları arasında kendilerini 
kaybeder ve yaratmak ka
blliyeUoi haiz olmadıklarını 
izhar ederler. 

Kamil Atatürk, çoıkun bir 
ırma~ın batakla bir çöl içe. 
rilinde kaybolmak teblikeıl
ne maruz kaldığını görünce: 

ırmağın mecrasını değiıtir · 
mekten baıka çare olmadığı· 
nı anlı yan adamdır. Muvaffak 
da olmuıtur. Ve elde ettiği 
istiklal, mazi ile istikbal ara. 
11ndakl yollardan birinin in. 
tlhabı hususundaki göııterdi
il kiyasete medyundur. Bir 
millet htikball düıüomeğe 

baılayanca, millt tntibahdan 
ve müıterek tehlike duygu· 

sundan baıka hiç bir ıey 

bikim olamaz Büyük dev
let adamı, Avrupanın tüyük 
bir kısmında gördüğümüz 

ve partinin hizmetinde 
maddeten ona ti.bl olao ar 
ıiy adamı değildir . Memle· 
ketin büyük müdafllert is
tikbale bakar. Hallayet~ga
DUK tnaııye mkılap· eder. 

Beıerlyetin ta ha vvOli.tı ufka 
ılyah bulutlar getirir. Ve 
millet rehberlerfnln vazif eıi 
milleti böyle fırtınalardan 

korumaktır. 

Ankarada Dabfllye Velcii 
leli nezdındeki Matbuat Um· 
um Müdürlüğünün neıret. 
tlği La Turquie Kamiliste 
( 1937) 18 numaralı nüsha· 
11nda birçok zengin ve sa 

natkirane malzemeyi lstib 
bari yeden baıka, Cumhur · 
reisinin Romanya hariciye 

nazırı ile muhaveresi eına· 
sanda yaptığı bazı mühim 

beyanata tesadüf ediyoruz. 
Romanya matbuatında bu 
yQksek ialihtçının sözlerıne 
rast ııeldik. Bunlar pek yü
ce bır vatanperverliğin ve 
terakki perverliğin akidesini 
teıkll ederler. 

"Atatürk Konuıuyor .. baı· 
lıklı sütunlardan bazı ıözler 
ıeçelim: 

Bütün beıeriy~tin mevcu · 
diyetini temsil etmek iddia· 
sanda bulunanlar badbahttır. 

insan ferd Hlbariyle ölmeğe 
mahkumdur. Kendi için ça· 
lıımayıp kendisinden sonra 
ge1ecekler için çalıımak 
ferdin hayatta mazhar ola 

cağı saadetin en büyüğüdür. 
Akıllı bir adam baıka türlü 
hareket edemez. Hayatta 
saadeti tamme, gelecek ne
ıillerin hayata, ıerefl ve 11a· 
adeti için çalıımakla olur. 
lstıkbalJ hazırlamak mtlli 
hayatın hedefidir. Möıterek 
enerji gelecek neıillerin ıe· 
raiti hayatlyeslnln islih 
mecraıına akıtılmasıdır . Hu 
ıuretle nesiller arasında 

münaferetler zail olur. Ve 
onlar arasında de•am •e 
mlnaet mlaa1ebetlerl teeı· 

TORKDILI 
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8 Yöşm~a bir çocuğu 
ö\dütdü. 

ayan Ruzvelt ne kazamyo1 
Bn~an Ruzve it her çar

ıamba gunu. Amc:>rıknnın 
muhtelif ı·adyo merkezlerin· 
de günlük meseleler üzerine 
konferanslar vermektedir. Bu 
konferanslar pek büyük bir 
rağbet kazanmıştır Bu kon
feranıların her 15 dakikası 
için Bayan Ruzvelt 4000 
dolar ücret almaktadır ki, 

radyo aleminde en fazla 

ücret budur. 

(@ı il -ı Mi~r.DElt HABERLER ~ 
~==========================================~ 

Fransada bir ay kadar 
evvel· uhk bir Kasabada, 8 
yaıındaki küçük bir kız ço 

cuğu kaybolmuıtu 
Odette ismindeki bu kız 

cağız sabahleyin mektebe 
gitmek üzere evinden çıkmıt 
ve epeyce ileride olan mek
tebin yoluna doğru kırlara 

uzaklaıauıtı. 
y oldn amcasının çiftliğine 

uğrıyacak. oradan sefer ta· 
sına yumurta ve tiıesine süt 
alarak mektebe gidecekti. 

fakat yavrucağızı ne am 
caıı, ne mektepte muallim 
ve arkadaıları göremiyorlar 

ve meraka düıerek evine 

haber verıyorlar . 
Çocuk akıama da gelmi

yor Aradan eünlt·r geçiyor. 
Tahkikat baılıyor . Hiç bir 
ip ucu bulunamıyor. • 

Görülmemiş bir yağmur 
Geçenlerde Vinnipingde 

yağmur yağmıı , fakat halk 
ıemıiyelerlni baılarına tuta· 
rak kendilerini 11lanmaktan 
koruyacakları yerde, ıemsi
yelerini yere doğru ve ters 
tutarak yağmur tanelerini 

toplamağa çahımıılardır? 
Neden mi? Diyorsunuz 
Bize kalına, siz de orada 

bulunsaydınız ayni ıekilde 
haret ederdiniz. Çünkü 
gökten yağmurla karııık al 
tın zerreleri yağıyordu! 

1 O ilyar yavru anasll 
Hem de bir mevsimde tO 

milyar yavruyu dünyaya 

getiren mahluktan bahsede · 

ceğiz. Bu mahlnk ne bir 

Nihayet bir ay ıonra, o 

civardaki bütün ıüpheli kim· 
seler soreudan geçiriliyor ve 
bütün ıüphe yolun üzerin
deki tımarhanede hizmetçi· 
ilk eden bir adamın üzerin· 

de toplanıyor. 

Gourdoa ismindeki bu 
adam nihayet ıuçunu itiraf 

ediyor. 

\ 
fildir, ne de bir dev! Fakat 
bildiğimiz mini mini, zayıf 

1 bir sivrisinektir. 

1 birp:;~;::ın!;~n b:;b;a~ m:i:~ - Evet, diyor , Odettei 

ben öldürdüm. 
- Niçin? Denince bunun 

sebebini izah edemiyor ve: 
- Bılmiyorum , bilmiyo 

rum .. Diyor 
Gourdon evvelce bu tl 

marhanede tedavi edılmif, 

Tiniarhaneden Çıktıkt~n s~n 
ra oraya bu ıefer hizmetç\ 
olarak girmiıtir 

Gourdonun bu menfur ci

nayeti tlmarhanedekı daha 
bir iki deli ile beraber yap· 
tıiı zannediliyor ve onlar 

da arnıtınlıyor. 

~arkı ile devriarzl 
A vakla, biıikletle, ıunun 

veya bununla devrlalem 

yapılmııtır. Garabet merak· 
lılarından birısl de arzı farkı 

söyliyerek devretmeği dü· 
ıüomüf ve tatbikine de bat 
lamııtır . 

süs eder Her ceht ve gey 
retio esası tecridi nefs et· 
mektedir. insan sormamalı · 
dır: Benden sonra gelecek 
olanlar a vm zihniyette ve
kayiJ telakki edecekler mi? 
En bahtiyar o adamlardır 
ki, hizmetleri gelecek nesil · 
ler .tarafından meçhul kala
cağı ihtimali karııaında la 
kayd ve aakin olanlarder. 
Tabiri diğerle saadet için 
bfr yol vardır: Ammenin 
m enfaattnl koru. S ayinden 
başkaları istifade edecek 
diye sevin Hüyük binaya 
bir kiremit getirebilmek ik
tidarında bulunduğundan 
memnun ol. Hakiki rehber 

ve hakiki vatandaı kendini 
millet mennafiinin hadimi 
bilir Memleketin saadetin 
den evvel kendlıinl düıünen 
adam olamaz. Mensup olduk 

iare milletin saadetini nefiı 
leriyle kaim olduğunu dü · 
tOnenler; milletlerin saadet 
ferine hizmet etmiı addo 
lunamazlar. 

Yalnız gelecek nesilleri dü 
ıünenler milletlere hayat ve 
terakki imklnları verirler. 

YAZAN: Pro/eaör Aurel 
~orge Stlne 

siminde vasati olarak 1 O 
milyar yavru vücude getire. 
bilece2ini tesblt etmişlermit· 

inanmayanlar varsa, Pari· 
ıe giderler, bu fen baylarile 
birlikte sivrisinek yavruları
nı ıayabiltrler! 

Hunun alı uıma~ mudaiı! 
Amerikada, Cumhurreisl 

maruf Oilingert "l numa· 

rah halk düım•nı" ilan et
mitli Bu, bırçok ıeylerin 

ouoıaralanmaınna ıebep ol
muıtur. 1 Numııralı halk 
dostu, 1 Numaralı moda 
güzeli vesaire. . Şimdi bir 
de "l numaralı seyyah,, çık· 

mııtır 1 Numaralı seyyah 
Andrea Kostelattır ve 1936 
da 200,000 kilometre mesa
feyi 675 saatte katetmitlir. 

f ira,mm eşyasmı çaldllaı! 
Kahire müzesinde Fira 

vmlara ait mücevherat ve 
eıyadan 2600 adedi meçhul 
ıahıslar tarafından çalıomıt· 
tır . Müze bekçileri ve Ka
hire polisi büyük bir ıstırap 
içindedirler. Bu eıya, her 
hAngi bir memlekette ııatıl 

ması mümkün olmıyan ~ı · 
yadandır. Hırsızların ıata

.mıyacaklara ıeyl'eri çalmak
tan maksatları belli değil 

dir. F akat çok mahir kim· 
seler oldukları, birçok bekçi 
nezaretinde bulunan ceme 
kanlardan bu kadar çok 
mücevher ve eıyayı kaldır

mıı o1marından bellidir. 

Doğrusu.. Buna cesaret 
liZ1ml 

Galiçyada 107 yaıında 
Elen Nlciyolevıki adlı bir 
kadın evlenmek üzere dok 
tordan sıhhat raporu iste

mlıtir 

Bu terütaze bayanın ala · 

cağı delikanlı da henüz ço 
cuk denecek bir yaıta, ken· 
diılnden on iki yaı aıağı 

olm!lk üzere 95 yaıındadır. 
Allah dirlik ve düzenlik 

•enin, dersek bedavaya ııt 

me• mi? 

Yüz zci Dü . A n k a - Bugün 
Yapılacak 
Maclar ra.va Gitti.. , 

Cumhuriyet bayramımn 

on dördüncü yıl dönümünde 
yapılacak merasime ittirak 
etmek üzere Necatıbey Ôğ 
retmeo okulundan ve Llle 
den yüz izci dün Ankaraya 

gitmiıtir . 

İzcilerle birlikte Necatlbey 
Ôğretmen okulu direktörü 
B Reıat, Llıe dtrektöri 

B. Vicdani , jimnastik öğret

menlerınden 8. Şahin, 8. 
Kamil de gitmiıtir . 

Şehrimizden ve diğer ci · 

var vilayetlerden eiden iz

ciler de Esklıehtrde birleıe · 

cekler, oradan huıusi bir 

trenle hep birlikte Ankara
ya eideceklerdir. 

Bueün saat J 4 te Bir
lik - Güç tekaütlerl ara11nda 
bir maç yapılacaktır. 

Saat 16 da da ldmanbtrllli 

ile Ayvalık 
mı ara11nda 
lacaktır. 

Akınspor takı· 

bir maç yapı · 

Ayvalıklı sporcular 
ıehrimize gelmiılerdir . 

gece 

Devir yapmıyan Bir Dükkanda Halkevinde 
Filim •. Nüfus Yapılan Akıam da Halkevtnde 

Memurları 
Mezuniyetten gayri her 

n"' ıuretle olursa olsun vazi 
fesinden ayrılmaıı icap eden 
nüfus müdür ve memurları
nın muhafaza ve mesuliyetleri 
altında bulunan nüfus küt 
üklerlni halef veya vekille
rine devir vermeden ve ha 
lef ve selef tarafından im· 

zalanmıt devir cetvelleri id
are heyetlerine tevdi olun· 
madan evvel vazifelerinden 
ayrılmalarına müsaade olun 
maması ve maaı nakil ilmü
haberi verilmemesi Uahili · 

ye Vekaletince takarrür et
tirilerek keyfiyet 18·8 937 
günlü ve 9835-3 J 82 ıayılt 
umumi yazı ile vilayetlere 
tebliğ edilmtı olduğundan 

tahvil ve ıalr !Uretle vazi
rıcn:nooen ayrılacak olan 

nüfus müdür ve memurları 

na sözü geçen umumi teb 
liğ hükümleri dairesinde 
devir cetvellerini idare He 
yetlerine tevdi ettiklerine 
dair veıika ibraz etm~dtkqe 
maaı nakıl ilmühaberi veul 
memesi icap etmektedir. 

Şa~it küpe~ 
Evet, köpekler de ıaha

dette bulunurlar. Bu defa 
da bir köpek Viyanada bir 

talak davasının ıa hidi ol· 
muıtur! 

İmzasız bir mektup Vi 
yananın meıhur bir tücca
rına karısının hiyanetinl ha

ber vermittir. Adamcağız 

bir seyahat vesilesi çıkar

mıı, bu sayede ve bir de
tekttvfn yardımile de talak 
davaıı açmııtır 

Günahkar kftdın aııkile 

gayrimeıru münasebette 
bulunmadığı lddiasile koca 
sandan talik için tazminat 
istemiıtir . 

Bu talep üzerine zevç bir 
müddet mahkemeden ayrıl· 

mıı ve biraz sonra yanında 
bir köpek oldutu ha lde dön

müıtür . İıte bu köpek gü. 

nahkir kadının cürmunu 
hakimlere iabat etmtıtir . 

Tayyareler ve sivrisinekler 
Tayareler bazı çok garip 

hamuleler naklederler; Lon· 
dra- Cenubi Afrika tayare 
postasını yapan bir tayare, 
Londraya m~him miktarda 
slvslnek getirmiıtlr, 

Bu sivrisinekler, Londra 
mn küçük hır sıhhat ensti 
tüsü için getirilmektedir 
Bunlar ile mühim tecrilbe
ler yapalacaktır 

Hırsızlık .. 
Okçukara mahallesinde 

bakkallık yapan Halil oğlu 
Mehmedln ııeceleyin dükka 
nının kılidine anahtar uy 
durularak içeri girllmif ve 

çekmecede bulunan 65 lira 
kadar para11 çalınmııtır. 

Hırsızlığın kimin tarafın -
dan yapıldığı hakkında po 

ltsce tahkikata baılanmııtır. 

Kış yaklaştı. fakir yavru· 
lan düşünelim 

Çocuk esirgeme Kurumundan: 
Kıı yaklaıta . Geçen sene· 

ler olduğu gibi, bu sene de 

Çocuk Eslrreme Kurumu ıh 
tlvarı nlan rnrnlclarıo ••11ln • 

meslne, mektep kitaplarının 

tedarikine baıladı. Eviniz · 
deki eski çamaıırlan, elbi· 
selerl. çocuklarınızın eski 
mektep kitaplarını Kuruma 
vermeniz birçok yavruların 

ihtiyaçlarını temin edecek
tir. Kuruma telefonla haber 
vermeniz kafidir. 

Eıya evinizden vesika): 

bir memur tarnfından aldı · 
rıhr. 

Davet 

Ankarada Cumhuriyet bayr•· 
mı, Kamutayın açılııı, An· 
kara çıbuk barajı filimleri 
ile Halkevi taraf andan çe 
kilen 6 Eylul Kurtuluı bay· 
rama (ilimleri eösterilmiıtlt · 

Filimler alaka ile taklP 

edilmektedir. 

t!iJU7fJ 
Çocuk Duygusu 

lıtanbulda çıkarıl111•f' 
baılaoan bu çocuk derli,I 
nefis resim ve ıüzel yazılar" 

lı' la her haf ta inttıar etll11 

tedir 1• Ço~uklaruı . okuma ı:e•lı 
ol arlbracak cazip ve f•~ 
dalı yazılarla çıkan bu 111t'lı 
muayı okullara ve çoe" 
velilerine taniye ederiz· 

Yawrulanmll ., 
Çocuk Eılrgeme K uraJ.,, 

0 
Genel Merkezi tarafıod~lıl 
bastırılan ve doiuıtaO 1 
yaııoa kadarki bebekl•'., 

~" et' nasıl bakılacafını o•' 
11

• 

yavrularımız adla klt•P 

tııa çıkanlmııtır. 1,t 

Ocağımızın yıllık konııreal 

dolayiıtle Martla ve Börek 
çiler ocağına mensup bütün 
Partili arkadaıların 1 11 -93 7 1 
pazartesi günü akıamı oca- 1 

ğımıza teırtfleri rica olunur. 

Nefis va parlak bır ıı•,,, 
üzerine renkli bir •11'

1 fi° 
basılmıı olan bu kttab"' 

atı bir liradır . ,,,. 
Faydalı eseri tavsiye 

riz . 
----·~mı.-__ ,,,,,,._ 

Yabani 
Zeytinliklere~ Bir tayin 

Ortaokul öğretmenliği 

Türkçe imtihanında kazanan 
Kooal<pınar nahiyesi öğret · 

meni B. Vehbi Evinç İzmir 
kız lisesi Türkçe öğretmenli · 

ğine tayin edllmlı ve emri 
vilayete gelm\ıttr. 

Bir genel ev kapatıldı 
Fuhuıla mücadele komis 

yonu, hıfz111ıha kaidelerine 
riayet etmiyen Dinkçiler 
mahalleılndeki ıenel evler
den Emsalin bir numaralı 
evini bir ay müddetle ka 
patmıştır. 

Haltevi Baskanhğmdan 
2 Teırinsani salı günün · . 

den itibaren Fransızca kur-

Aşı Yapıla~~ı 
1 (Raıtarafı birinci ıaYf tıı1ı 

ca lı tır. Ancak aldığı ••
1 

,,ıı 
1 d'' 1 vekillikçe tayin e 

1 ıd•' 
müddet içinde rrıah•" ,t 

ar•'' hale getirenlere 111 d• 
·kt•' 

taktirinde aynı 1111 aıttr· 
ilt'' yeni parçalar ver ,lı 
ı- toP' Bu dağılmada ev'le a elJ 

0 ot• 
ıahibi olmayanlar, 1 k çıft ' 
yakın köyler ile kOçil 

kU'· çiler tercih olunac• b•~ · 

Yabani zeytıoliklerd• "'' oz .. 
tar batına en az Y bl' 

k r "' hesabiyle bir he ta b•"'" •• hektardan yukarı t1rd'' 
1 hale 11 t afaçlarını .,. 1 zır•' 

yl taahhüt edeDlere ,e01 

D bef ı · 
Bankasınca ve 0 111• 

t101•' 1 
milddetle atı ve e""' ' 

sumuz faaliyete · baıhyaca · 1 
ğından den almak arzusun-

ıdaD ~ 
rafları için biri •f 0 ld'1 

dt"eri aııdao ıonr• •-t•' b'' 
15 d h•"' ~-

da bulunanların Halkevi 
sekreterlijine adlarını yaz · 
darmalarını rica ederiz. 

üzere iki defa • .-.ıect• ç , ... 
ııoa yiiz lir• bor 

tir. 

c 

' d 
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Dalgıç Batan Alman Gen:ıilerine Girerek Şif
releri Ve Torpil Tarlalarının Yerlerini Göste

ren Planları Elde Ediyordu. 

.. ___________ ~ 

Bahkesir Asliye Hukuk , 

ilamı ile ismi Emine 
ğuna karar verilmiı 
ğu ilan olunur. 

• • oldu· : ADRES: : 
oldu· : BALIKESİR TÜRKDlLl : 

~ -~················~···~ 

Bahkesir Orman Baş Cihan harbmda Alman 
donanmasınm hareketlerine, 
kullandıkları gizli işaretlere , 
hele gizlice dökülen torpil
lerin nerelerde bulunduğu
n" dair lngtliz bahriyesi in· 
telicenı servlıfnln aldığı ha· 
berlerin mevsukiyetl uzun 
zaman birçoklarını hayret· 

lere duıürmOıtü. Deniz za· 
bitlerinden ve gizli tutulan 
kaynaklardan alınan bu ha
berler o kadar doğru idi ki 
bır gün Almanlar tarafından 
d6külen torpiller ertesi gün, 
tnüttef iki er tarafından tah· 
tip ediliyordu. 

Bütün müttefikler bu ha· 
berlerl lngihz bahriyeıl gi · 
ılı servisinden alayorlardı . 

lngiliz baı amiralhğı da 
Jıllarca bunu saklamıf ni · 
hl\ yet bir roman aayf asım 
•ndıran bu reımi ıarrın ta 
tıhtnl ifıa etmiıtlr. 

l 9 l 4 Senesinde İngiliz bah
tlyeılnde E. C . Miller ls
l'tıtnde bir dalgıç çalıııyor· 

du. Bu adam çok ceıur, atıl · 
hn. korkusuz, büyük derin 
11klerdeki tazyika ziyade. 
•iyle dayanıklı idi. Bu adam 

Whale adasanclaki ıefler ta 
t'fından takdir olunmuı, 
Cesareti göze çarpmııtı . 

Günün birinde baı aml 
t'lhk Keut aahıllerinde ba· 
t,n bir Alman denizaltı ge· 
IQiıtnin üzerinde bulunan 
Cihazlar hakkında malumat 
\labtlmek makıadiyle bu 
d,lgıç Mitleri denize daldır 
dı, Miller orada dalınıı ve 
te111ınio içine eirerek elin 
delu kuvvetli! elektr ı k lam 
b\aiyle istenilen cıhazı adam 
'~•Ilı tetkik etmifti . Ondan 
'0tıra dalgıç, zabitlerin ka · 
'-'•raıına giden bir kapı gör· 
dil ~e bunu zorluyarak aç 

~ Orada demir bir sandık 
~ \ıldu ve alıp yukarıya çı-
''dı. Bunlarm içinde bir 

~~it defterler, kitaplar, ve 
~'i•tlar vardı. Bu defter-

tden birisinde, Alman bah
t() . 

1 eaınde kullaml ırn ıki giz 
1 

tifrenin anahtarı bulunu · 
:
0 tdu Bunu ellertne geçi

't~t\ ıabitlerin ne kadar 11e
~ l\dtklerini düıünebilirıiniz. 

111

1
' taneılnde de büyük de 

b ~ FHolariyle yapılacak mu 
'9\b~telere mahıuı bir t ifre 
ı ''dı, Ele geçirilen kiiğıd 
~'dil da üç gün evvel dö 

~t~~lt torpil tarlalarının 
111 bulunuyordu 

~~illerin bu keıfi üzerine 
ı, tiliı sahillerine yakın yer-

td 
d, e batmıı olan Alman 
\ıt tııı,ltı gemilerinde arat 
tı "'•lar yapmak üzere dal· 
ııı: tertibatını havi bir de 
di. tllJarc f ıloıu teıkil edil 

il 
~ '>t~ndan bir kaç gün ıonra 
bt, '" Yr sahılleri açığında 
\t, ~lınan denizalh gemiıl 
~ tıc, bu filo vu süratiy· 
d, 

0
'•Ya gltmitti· Au geml-

~t :-S>dan tetkiklerde uf ak 
thlı bulunmuı buradan 

içeriye girmek imkan11z gö 
rülmüıtü. Miller bunun üze· 
rine, geminfn kuleıini atma· 
yı düıündü Yanına fiti l dt. 
namit g ibi malzemeyı ala
rak den izin dibine indi; ter 
Ubatını aldı ve suyun yüzü 
ne çıktıktan sonra elektrik· 
le d inamiti ateıledi. 

Tekrar aıağı intliği za 
man kulenin açılmı§ oldu 
funu gördü. O/ada bir Al 
man bahriliyeainin cesedi, 
sanki yukarısını taraasud edi· 
yormuı gibi duruyordu . On· 
dan ıonra geminin içine 
girdi Elbiseıinin havuiyle 
ıürüklenen bir çok ceıed

ler etrafına •toplanıyordu. 
Bunlar itlerini güçleıtıriyor · 
du . Nihayet bin müıkilatla 
demir sandığı buldu ve onu 
yukarıdan aıağı uzatılan ha 
lata gene güç bela bağlı 
yarak yukarıya çekmeleri 
için iıaret verdi. Bu sandık 
ta iki tifrenin anahtarı ı)e 

yeni torpil tarlalarının pli 
nı bulunuyordu. 

Bat amirallıim bu yeni 
keıf ınden ıonra duyduğu 

sevinci güç tasavvur ede
bılirsinız .00ndan ıonra ar 

tık nerede bir Alman deni 
zalh gemisi baha hemen 
dalgıç Mıller oraya gidıyor 

ve denizin dibine dalıyor , 

onun içinde bulduğu demir· 
ıandığı alıp ıuyun .· yüzüne 
çıkarıyordu. 

Dalgıç Miller tam 60 ta . 
ne batmıt Alman denizaltı 
gemiıiode araıtırmalar yap· 
mıı ve bunlarda bulduju 
demir ea•dıkların içi boıal · 
hlarak :- Almanların daima 
değlıen tifrtlerl, torpil tarla
larının planları ve donan 
maya verilen gizli emirleri 
öirenilmlıti . 

Bır defasında:Miller, Do
ver açıklarında batan bir 
denizaltının yanına inmlt ve 
kuleyi söylediğimiz usulde 
allıktan ıoora içeri)e girdi 
ji zaman orada yatan ce 
ıetler in hala ı ı cak olduğunu 

görmüıtür Mıller bunun 
hakkında diyor ki: 

- Makine bir isabetle ça· 
lııamaz bir hale gelmit. ge 
minin teknesine bir ıey ol 
mamıt, bu yüzden denizat 
lı denizin dibine inmek mec· 
buriyetinde kalmış tekrar 
suyun yüzüne çıkamamı§lı 
Vaziyeti an l ıyan geminin 
nefer ve zabit elli kitilik 
mürettebatı arasında bir pa· 
nik baılamıı ve kurtuluı ça 
reıt olmadığı görülünce bun 
lar biribirlerini öldürmüıler, 
arkaya kalanlar da intihar 
etmiılerdl. Manzara gayet 
korkunçtu. Bazıları a ileteri · 
ne hitaben mektuplar ya 
zıp bırakmıılardı. Bunların 

bir k11mmı alıp çıkardım Zan 
ederim ki bunlar, ıonradan 
akrabalarına teslim edil
mlttlr. Burada gördüiüm 
çehrelerde gördüğüm ihtilaç 
ve dehıet izlerini ömrilmün 

sonuna kadar unutamıyaca· 
ğım.,, 

Bir gazeteci , bu meıhur 

dalgıca ıöyle bir sual soru
yor: 

- Batan denizahı gemi 
lerJnfn içinde balıklar yuva 
yapıyorlar mı? 

Mili" fU cevabı veriyor: 
- Evet, bir çok iri balık· 

lar, deniz dibi hayvanları, 

istakozlar gördüm . Hen ini · 
nce bunlarm rahatı bozulu · 
yordu. Bunlarm arasında 

beni ıaırmağa kalkııanlar 

da oldu. 
21 O kademe kadar varan 

derinliklerde dalgıç Millerin 
kAranhklar içinde elleri ve 
dizleri He sürünerek ilerle· 
mesi, batan denizaltını bu
labilmek Jçin torpillerin 
araıından geçmeıl, her han· 

1 gl bir korkunç macera ro
:ma nını yazan bir muharririn 

muha yyilesınden bile çıka 

Hakimliğinden: 1 

İzmirler mahalleıinde ka· 
)' ıth olup Sanht11ar mahal · 
lesinin Balakan sokağında 

Kurtoğlu Hasan evinde 
oturan Mehmet kızı Ayte 
tarafından İzmirler mahalle
sinden Rüıtem oğlu Hüseyin 
aleyhinde açılan boıanma 

davasının yapılan duruıması 

sonunda: 
Müddeaaleyhin üç ıene 

evvel evini ve karm davacı 
yı terkle aılttlğt ve mahke
mece yapılan ihtara rağmen 
de olan avdet etmediği ci · 
betle davacı Ayıenin koca11 
müddeaaleyh Hüseyinden 
bot bulunduğuna 22· l O 937 
tari"1inde karar verilmittir. 

Müddeaaleyhln tkamet
eahı belli olmadığından ilim 
tebliği makamına kaim ol · 
mak üzere ilin olunur. 

Mühendisliğinden: 
Miktarı Beherinin muhammen bedeli Teminatı 

Metre mikabı 
M3 D3 Adedı Kilo Cinıi Lira Kurut 
6 070 13 Çam dört köıe 15 00 
o 212 20 Çam tahta 20 00 
o 252 14 Çam ımk 15 00 
o 558 26 Kayın yastık 15 00 

81 
Beher adedi 

Lira Kuruı 
6 Meıe araba attı 00 30 

39 kaym araba - 00 25 
oku. 

61 kayın dingil 00 35 
86 Kayınesbit oo 05 

192 Beher kilosu 
Lira kurut 

1110 çam çıra 00 02 
14006 meıe odun~ 00 IJ0,75 
3062 meıe kömürü UO 02,25 

Lira 

8 

2 

1 

7 
5 

kuruı 

47 

79 

66 
88 
17 

:~:~;i~. derecede heyecan Kayıp natil ilmühaberi 1 - Kaçak olarak naklinden dola yi hazine nam ana 

iri deniz hayanlarının, · Dumlupınar ilk okulunun 
mülhit nebatların , kumların betinci sınıfından kızım 21 

Melihatın aldığım nakil tlmü 
kayaların arasında yapa-

müsadere olunan yukarda miktar ve cinsi ayrı ayrı yazılı 

kereıte ve mahrukat ihaleleri 3 l 1- 937 çarıamba günü 

eaat 15 de orman binasındaki satıt komıiyonu huzurunda 
ayrı ayrı yapılmak üzere açık artırmaya çıkarılmııtır. 

haberini kaybettim. 
yalnız geçen bir hayatın 

Yeniıini alacağımdan eı· 
tasvırı kadar enteresan btr kisinin hükmü olmadığım o -·"· 

tarları hizalarında göaterilmittir §ey taaavvur olunamaz. Ta- ilin ederim. 

bii burada adım baeında Kepıüt: lıtthkim Taburu 3 - Şartnameleri Orman bat mühendisliitnde aörü-
türlü tehlıke ler dalgıcı bek Btnbaıı lebilır 1-4 - 466 
!emekte idi ve Miller, bir Sırrı Akbaı 

kaç defa ölümün elinden 

eüç hal ile yakasını kurla · 
ra bil mittir. 

Mıller, içine girdiği deniz 
altılardan bir kaçmda, dııa · 

rı kaçmak isterken aıağıda 
atılan tabancalarla öldürül 
müı kaptanlara da tesadüf 
etmiıti. 

Miller, Orkeny açıkların · 

da batan bir denizaltının 

içine girdiği zaman gayet 
eıırarengiz bir keıif le bu 

lunmuıtur: Bu geminin bü
tün mürettebatı zabitlerden 
ibaretti. Bu geminin içinde 
bir takım bavullar dil bu 
lunuyordu Miller, bunları 

açınca içinde ıivii elbiseler, 
gömlekler. kravatlar ve bir 
mıktar da para bulunduğu· 
nu görmüıtür. 

Herhalde bu zabitler, in 
gilterenin bir yerine gizlice 
çıkacalt, orada ıivil elbiıe· 

lerıni kiyecek. gemilerini 
bırakacaklardı . Fakat bu 
hareketin ne maksatla ya· 
pılacajı hala sır halinde 
kalmııhr. 

Acaba bu, yadım kalmıı 

büyük btr cuuıluk darbesi 
miydi? 

Dalgıç Miller, mütareke 
ilan edilinciye kadar bat
mıı düıman denizaltılarının 
ziyaretlerine devam etmiıtir. 
Fakat bir taraftan bu itle 
uğratırken bir taraftan da 
Laorentikte batmıı bulunan 
5 milyon ingıliz lira11 kıy . 

metindeki altının çıkarılma· 
ıma yardımda bulunuyordu 
Miller ve arkadatlar1, diiı-

manm devamlı bir ıurette 

torpil dökmelerine rağmen 

bu itte üç ıene çalıımıılar 

ve 4 milyon fngilız lirası 
değerinde altın çıkarmağa 

muvaffak olmuılardır. 
Bir gün dalgıç Miller, ka · 

r111 ile birlikte kralın emri 
ile ukingham ıarayına git 

mif, orada betinci Corca 
yukarıda anlattığımız mace· 
ralarını anlatmıf . kral da 
bunları büyük bir alaka ıle 

dinlemittir 
Kral sonra bu dalgıcın 

cesaretini takdır ederek 
kendiııne lki niıan vermiıtir 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

Bahkesir icra Mamurluğun~an: 
inhisarlar idaresine ( 112) 

kuruı ve masraf vermeğe 

borçlu Ova köyden Şakir 

oflu Ahmet namına tanzim 
kılınan 16_2 937 günlü öde
me emri borçlunun ikamet· 
gahının meçhul bulunmasan · 
dan tebliğ edilememlı ve 
keyfiyetin ilanen tebliğine 

karar verilmiı olduğundan 
bu babdaki ödeme emri ic 
ra dairesi divanhanesine ta
lık edil mit olup iıbu tarih · 

ten 10 gün içinde borç öden· 
mez veya borcun tamamına 
veya hır kısmına veyöhut 
alacaklının takip talebine 
bir ltiraz edilmezse bu müd 
det içinde 7 4 ncü maddeye 
göre mal beyanında bulun
ması akıl taktirde haplı ile 
tazyik olunacağı ve cebri 
icraya devam edileceği ıh · 

tar ve keyfiyet teblti ma
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

KATRAN HAKKI EKREM 
BahkesirO man Baş 

Mühendisliğindeu: 
Ormanm ismi Cinsi Miktarı Beher kental Bedeli 

Karaçam Kuru çam 2766 muhammen Ltra 
enkaz bedeli 192 

odunu Lira Kuruı 
o 6 

Mecmuu Muvakkat teminat lbale 
Kuruı Lira Kurut 1 - 1 1 

96 14 50 

rünü 
937 

Karııyaka Meıe kömürü 264 Ü 30 79 20 5 94 1 J 1 _ 937 
1 - Balakeıir merkezine naktl ve lmrar edilmek kaydtle merkez kaza Kepıüt nahi· 

yesloe bağlı Nusret köyü hududu civarında vaki Karaçam ormanından 32 l 6 kental ka· 
raçam enkaz odunu ve 1 vrlndl nahiyesi hududu dahilinde Karııyaka ormanından 264 
kental meıe kömürü ıerl>eıt ıatııa çıkarılmııtır . 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve muvakkate minatları yukarıda aöıteril· 
mittir. 

3 - Satııları 1 11 -937 tarihine raslıyan pazarteıi günü saat on bette Balıkeıir orman 
mühendisliği binasında müteıekkil komtıvon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı yapılmak 
üzere icra edilecektir. 

4 - Şartname ve muka•eleaame ıuı etleri orman baımühendiılliinde 
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Det·terdarlıktan: 
Mevkii Bir ıeneltk bedeli icarı 

30 lira 

Cloıı 

Dükkan Karaoilan mahallesinde 
Y emloçl sokağmda f ev
kani dükkan 

. 36 : 
Tahtanı dükkan 

Yukarıda eHafı yazılı hazineye alt dükkenlarm bir 
senelik kiralanmaları 16 10 937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle müzayedeye vaz edilmlttlr. Ta\ip olanların 1 
Tetrioıanl 937 tarihine mOıadif pazar giinü aaat 15 de 
yüzde 7 ,5 pey akçelerıle defterdarlık dairesinde bulunma. 
ları ve daha fazla malumat istiyenlerin de milli emlak 

müdürlüğüne müracaatları . 

Ocftcrdaı-lıktan; 

Mahalleıt 

Aygören 
Satıı bedeli 

Sokaiı Teıbit No. 
321 

Müotemılat 

4 1 ·468 

Tapu No. 
1 

300 Yukrıda 2 aoağıda 2 bir mutbab 
Bir miktar avlu 

Yukarıda"'evaafı yazılı ve hazineye alt evin temliken 
ıatııı 16 10 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle mü . 

zayedeye vaz edilmittir. 
TaltpEolanlar m6zayedenln yapılacağı ) teorlnisaoi 937 

tarihine müsadlf pazartesi günü saat on beıte yüzde yedi 
buçuk pey akçalarını defterdarlıkta müteıekkil komisyona 
ve daha fazla malumat almak iıtlyenlerinde milli emlak 
müdiırlüğüne müracaatları. 

4 1·470 

Balya Belediye Riyasetinden: 
1- Eluiltmeye konulan it: Balya kaıaba11oın tahminen 

30 hektar meıkun ve tahminen 12 hektar gayri mekiin 
kısmınan hali hazar harita11nm alınması l 1-1 O 937 tarihin 
den itibaren 21 gün müddetle açık ekıiltmeye konul · 

muıtur. 

Meıkün k11mın beher hektara 28 lira ve gayri meıkün 
kıımınm beher hektarı 14 lira olma k üzere muhammen 

keılf bedeli 1008 liradır . 

2 Bu ioe ait ıartnameler ve evrak ounlardır: 
A - Ekıiltme oartnameıi 

B Mukavele projeıi 
C N.tfia mecliıinin 13 3 937 tarih 9 ve 2sayılı ıe · 

hır ve kasabaların haliha21r haritalarının ahnmaaına ait 
ıartname 

lıtiyenler evrakı ve oartnamelerl Balya 
görebil irler 

belediyesinde 

3 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin yetmiıbeı 

lira altmıı kuruo muvakkat teminat verm~si ve Nafıa Ve
kaletinin ıebir ve kasabalara halihazır haritalarınm alın· 

masana ait müteahhıtlik vesika11 ibrazı ıarttar . 

4 Eksiltme 1 1 1 937 tarihine teaadüf eden pazarl~si 
günü ıaat 16 da Balya belediye dairesınde yapılacağmdan 
taliplerin yevmi mezkurda Balya belediye encümenine 
müı acaa t lara ve posta ile gör derilecek mektupların nıha · 
yet 4 üncü maddede yazıla gün ve aaate kadar gelmit o l. 
maaı ve dıo tarafının mühür mumu ile iyice kapatılmıf 
olmaaı lazımdır Poıtada vuku bul"cak gecikm~ler kabul 
edllmeyeceji ilin olunur. 

TORK.DILI 

- ~. :., . . . '" . ·"' . _, 
PERMUTİT VPıTERSOFTEl'IER 

P - 3 Modeli Su Filitresi 

Size,~t n zyikli ve tazylluiz rrıut\• ğu bulurıan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıl<anecak , yemek pt 
otrecek ve h~tta çanıaıır y,kayacak tatlı su temin 
eder . Her musluğa ka bt\i tatbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad 
de bulunmaz. Bu cihazlar vaaıtaaiy le milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuıtur . Peımutit laboratu 
varlarının ihtiraı olan bu uf acık cihazları size iftl 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a lınız . l ıml size en 
büyük teminattır. Bize yazınız size poıta tediyel i bir 

adet gönderelim. 
Muhitlnizde bulunan hernevi suy1Jn kirecini ala -

rak içilir tath su haline koyar. Sodayı evinizden ko· 
ğar. Mti:le, böbrek, mesane, bağaraak ve damar haa
tahklarına kartı ııhhalınıiı korur 

Kum sancılarından rahahız o1upta hayatı için 
avuç dolusu para ıarftle dağlardan kireçsiz menba 
ıuyu arayanlar artık Amerilıanın "Nevyoık,, ıehrlnde 
.,_.. ..,.._,a. ı ........ ....... .....ı:ı __ .... ı .•• - a... •• ı r-.~ıı... ... 
haatahaneal doktorlarının uzun uzadiye yaptıkları 

tetkikat ıayeılnde muvafık neticeler elde edildiğine 

dair verdikleri rapor üzer ine Hükömeti Cunıhuriyenıt 
zin Türkiyeye ithal ine müuıade ettiği 1 PERl\l.U1 il 
VATER SOFTENER 1 markala su filitresi eayeıinde 

kireçsiz, temiz ve berrak su içmeğe ve bu sayede 
kum hastalıkları bUrabıodan ve inkibazından kur-
tulmağa muvaffak olacağınız gıbi , ver<cefiniz su pa
raları da cebinizde kain ıt olacakhr. 

Bu alet , dakikada bir litre ıu tahlil ettiii gibi, 
kahve değirmen i ceıao:etirıdedır . Bağ . bP. hçe ve te · 
nezzühe gıderken yanmızda taoınır ve yemek esna11nda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığınız taze ıoğuk 
ıuyu fılitreye koyarak yemek eınasında buz gıbı:kıreç 

ıiz, temiz ıu içmeğe muvaffak olursunuz. Her keseye 
elveriıli, fiatı ( 15) 1iradır . Toptan alanlara iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı
lan mektuplara derhal cevap verilir. 

Balıkesir Vildyeti Umumi Acenltsi: Hav
randa Manfjaluract Htisnü Kdhyaoğlll 

• 
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Susığırlık garnizonu ihtiyacı olan 90,UOO ki lo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuıtur Tahmin e dilen fiatı 12 150 
lıra , ilk temınatı 912 lira 25 kuruıtur Eksiltme 25· I Teırin 
937 pazartesi günü ıaa t 10,30 da Susığırlıktakı lrnmiıyon 
da yapılaca kt ı r İ st ek l ilerin münakasa saatınden b ir saat 
evvel teklif mektup larile Susığ ırlık askeri satın alma ko· 
miıyona müracaatlar ı 

4-t 443 

Dursunbey Belediye 
Riyasetinden: 

Dursunbey kasl\ ba s ının 20 hektara meskun, 60 hektarı 

gayri meskun olmak üzere 80 hekta rl ık hali hdzır harita 
ve plfAnı açık eksiltmeye konulmnıtur . 

Meskün olan kısman beher hekta ra 40 lira meskün ol 
mıyan arazinin hektara 30 lira olup muhammen bedeli 
keşfı 2600 li radır İha l es i 4.} l .9 37 perıembe günü saat 16 
da Lelediye dai resinde yapılacaktır. Tafsilat alm1tk iati· 
yenler bele dayeye müracaat etmelidirler. 

2.1-453 

2• BiRiNCi TEŞRiN 9J7 

!) Çivici~ a~ıt:n~I ~ ?um~I~ ~~in•~·~' 
t ayni ıırada 14 · 15 nuınarala dükkana naklettik· 

ı llt~r tiirlü in~aatm büliirı ma lzemclPri bil
t hassa kert·~te, ziraat «ılatları, d.-miı·, cinıeıı-
• , • l ' • to, lıırdavat, her ohalta ~u boruları, otlt11 

' 

•. ve maden kümiit·ii ~ohHlarınm ctısitleri uı3 ' 
! ihızamızda huhıııur. · • • · ıe ~ Gerek topt ın ve gerekse parakeı7 

• suret ıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat işle' 
~ I ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir·,_ I 

·---·-·-·----···-···-~~ - ----- -

Aydıncık Belediye 
Riyasetinde11d: 

25 hektar• t 
Nahiyenin tahminen 50 hektarı mesküo, • lıb'ı• 

gayri meılıtun olmak üzere 75 hektarlık ptlio ve h~rad"JI' 
harıtasının alınmaaı meıı kün yerlerin hektarı 25 

( 1575 ~ 
gayri meskun yerlerin hektarı 13 liradnn olarak P' 

tla yarı ı· 
lira muhammen bedeli 1 - 11 937 tıuıhlne ras 14011" 
zarteli güııü saat 16 da ıha leıt açık münakaıaY~ btıe · 

1 i 0 ah•Ye 61 
muıtur. Daha fazla tahılat alma k is~ iyen er n 4 J 4 
d iyesine müracaıst etmeleri ilan olunur. 

l ye~ ı ve8aşyazmanı: Balıkesir saylavı H. ----Çıknrım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Ba11myert : ll Basamevl 
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