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Almanya - lta.lya· Akdeniz 
1I<onf er ansına Girmiyecek 

Başve . il ! zmi de Dün B ü y ü k 
ismet inonu Ankarayı 

döndüler 
Tezahürat Yap il dı .. 
Atatürkün Annelerinin Meza
rına Çelenkler Konuldu. Şehit-l!alya, Sovyet Rusya Tarafından Verilen Nota 

D:ıerine Konferansa iştirakini Tehir Etti •. 

Ankara, 9 (A.A. ) - Baı 

vekll lımet İnönü lzmtrden 
Ankaraya dönmüıler ve Is 
taıyonda Vekiller, mebuslar, 
vekaletler ılerl gelenleri, lik Ziyaret Edildi. 

R So 0 tna, 9 (Radyo)- ltalya, 
tll \'Yet Rusya tarafından ve· 
~ tn nota üzerine Akdeniz 
Otıf 

fık transına ftUrak etmek 
ltt ttrıı thndı ltk tehir etmtı -

aU!:bdra, 9 (A.A.) - in · 
Q lnlltbuatı 2 el Sovyet 
ot, 

..., 11Dın Romaya veril · ... ,., - ı 
,,t 1 uzerlne talya • Sov· 
ıa.G er Birliği araaındaki 
~'t~'•ebatın lnklıafını dik· 

()' lllklp etmektedirler. 
)1 lil f elgraf ve Deyll Me· 
,1,dl•ıeteleri bunun netice. 
d,kıe ilet memleket arasın 
"'aeb •IYasi ve ticar1 mü 
h1ı •tın inkltaa uğrayaca 

Fran11z eazeteleri de bu 
notayi uzun uzadlye mevzu· 
bahsederek aağ ct'nah mat 
buatı bir vesile ile Sovyet· 
ler Birliğine hncum etmekte, 
halk cepheıt matbuah da bu 
notayı mevalmıtz bulmakta
dır . 

Londra, 9 (A .A. ) - İtal
ya ve Almanya Akdeniz 
konf eranıma ittirllk etmtye· 
ceklerlne dair olan ceva -
bı vermtıler ve Akdeniz 
emmntyetl meıeleılnin Lond 
ra Ademtmüdahale komlte
ılnde görütülmeılni tt'klif 
etmıılerdfr . 

Royter ajan11 İngllterenln ~diyorlar. 

~a syon a 1 Sosyalist 
Fırkasının Nurenberg 

Kongresi.. 
~lmanya - İtalya - Japonya 
&oıfevizme Karşı Müştereken 

Hareket Edecek .. 
lo ' ~ta lldra, 9 (A.A ) - Ja 

d1~1 hıeteleri Romadan al · 
11\ı::• bir habere atfen 
ı.ı,11 

111
1l da Japonya ile Al-

~o~~- •rHanda milnaktt 
~"'' •Uı111 aleyhtarlığı miea 
~ı ) lıtırake karar verdı~i 

k 'ı1 Yorlar. 
t~ ;tlın, 9 (A.A ) lnglliz 
tı, N''"•a gazeteleri Hitle· 
\ta \ltenbergdeki nutkun· 
>,ta' bi1ha11a Alman
tı... '" -..., llı6ıtemleke taleple 
~.,'-' •ebeplerinl tıah eden 
l~dıt'ı111 tahaffuz etmek -1 ,, 

'•Ilı '~, ı gazeteleri bu hu· 
~t. bır fikir ıerdetmlyor 
t c,ı 
'İ~bı eteler iıe müstemleke 
4ıl tıt lenklı ediyorlar. 

)'lı,~;rayada oaıyonal soı
tt~,1 d •rkllıının büyük kon· 
tııın1 \lıı Nürenberg de açıl 

t, 

"'~() ... 
~ t,,~;e açılanca lıpanya 
~d Ula uğrıyırn Ooyç-

~~tl ~lrhlııında ölen Alman 
~~ tcıu . 4 fıt d erı için bir dahika 
'll't' llnıtı , bundan sonra 
~,,1 reıaı Hitlertn b :!yan· 

~~iti 0kunınuıtur. 
'ti b 'ttt kQ eyannameıl fÖy -

1 ·ş,; t'Jdi: 
~tı tl\ t 
t~ ~'-'tn " ve garpta bol 

1 ~ k,ıd hücum!arına ma-
,,.. ık 8 'I -ıd,,.. u vaziyet kar -
~ı .\1 ı ~ ~ ., manya ile talya 

~·,, terek bohevizme 
~ ~d, ... '-'Gcadele ettıler ve 
' t '• •o 'ti 'ttt~ · llra da ayni saha-
~ tt~kı 1 llıeıailerine devam 
ll Ctdt 

lh.. '•ı el .. r. Muıevi para · 
"il Ott 

~ık, Yanımızda yan 
l.lı_ t,,, b :··q- ar He naıyonal 

lıtu yan11nc:lan 

zerre kadar müe111ir olmıya· 
caktır. İtalya ile elele ve 
rerek yıkıcı bolıevizme kar 
ı• yapıcı medeniyetimizi 
müdafaa edeceğiz. 

Bundan sonra Almanya
mn iktisadi kalkınma11ndan 
bahseden Hıtler yalcın bir 
harp tehlikeaine itaret et 
mekte ve ıöyle demekte· 
dir: 

"Birçok memleketlerde 
hoıouhuzluklar, hatta iıyan· 
lar baı g5ıtermekte olmuı · 
na rağmen Almenyada ke · 
itmenin tam manasiyle sü
kunet hükümfermad ır 

Son aylar zarfında Avru · 
pada yıkıcı harp t~ hlfkesi 

çoğaldığından, ltalya ile do 
etluğumuz takviye ed ılmtı · 
tir. Bu dost luk bundan son 
ra daha ziyade kuvvetlene 
cektir. 

Japonya ile aktettı ğimiz 

pakh hiçbir ıuretle ihlal 
edılmiyeceklir. Zira birgün 
İıpanyada, birgün Uzak 
ıarkta haılıyan tehl ikeli mü 
cadele yarın da belki "im· 
senin keıtiremediği bir yer
de baı göllerecektir.,. 

Beyannamede bundan 
sonra müstemleke isteğinin 

ikt isadi bir zaruretten baı 
ka b i rıey olmadığ ı ka yde
d ilmekte ve dünya ıulhu 

bakımından Alman müstem· 
lekeleri itinin behemehal 
halli lazım geldiğinde iarar 
edilmektedir. 

Beyanname Almanyada 
yaıamanın bir saadet oldu 
gunu kaydederek nihayet 
bulmaktadır. 

bu konferao11n toplanmak 
vali , emniyet müdürü ve İzmir, 9 (Giden Arkada-

huınsundaki kararını değtı- kalabalık bir halk kütleal 
tlrmeslnln katiyen imkanı ıımızdan) - lzmtrJn kurtu· 

tarafından karıılanmıılardır. l ı 
olmıyacaiını, gerek lnıll. uıunun 6 inci yıld6n0mG 

tere ve ıerek Franıanın kor· 1 k t ı•s at çok parlak tezahlratla kut. 
ıanhk meaeleılnln Ademi · lulandı. 

müdahale ııtnden tamamlle Sabahleyin Halkapınara 
ayrı bir mesele olduğu ka 4'" 

Vekt.1•1 Zongul~akta telkı' - ıtdılerek ıehttlerın hatıraları naatanda bulunduklarını bil 
anıldı , nutuklar verildi. Bir diriyor. 

Bir Cenevre telgrafı da kattı bulun~U müfreze havaya ateı etmek 
Millet Cemiyeti aenel ıekre· ıuretile saygıyı göıterdf. • Ankara, 9 (A.A.) - Tet-
terlnln konferan11n açıla kikatta bulunmak üzere Zoo- Saat ona doiru Eırefpa-
cağını tebliğ ettiğini ve ha- guldaia gttmlf olen lkuıat ıa · Kııla; Tepecik - Kııla 
zırlıklara hararetle devam Vekili Celll Bayar ile lıtan · ve Halkapınar kollarından 
edıldiğint haber veriyor bulda bulunan Hariciye Ve-

üç koldan askerlerimiz lz
Moık ova, 9 (A.A.) - Ha . kaleli ılyasi müateıarı Numan 

vaı ajanıı muhabirinden: Menemencloğlu Ankaraya mire girdi. Kurtuluıu temıtl 
Sovyet Ruıyanan Akdeniz gelmıılerdlr. eden bu glrlı çok heyecanlı 

konfe. anıına İftira ki kabul oldu. On bir bando ile Parti ve 

Saat 10,30 da AtatOrkGn 

validelerinin mezar1na ıtdi· 

lerek çeleDkler koad11, bu

rada da bir ılylev verildi. 

Gece btrlncl Kordonda ve 

denizde muazzam fener 

alayları tertip edıldi. Hüllaa 

9 Eyldlünü lzmlr çoıkunluk 

içinde kutluladı. 

Amerika 
Ticaret gemilerine ihti
yath hırı~et ıtmılarini 

bil~irdl edeceğine dair olan teblii. M 1s1 r te,kllitının, okulların, es-
Sovyet Ruıyanın, müıterek naf cemiyetlerinin, ıporcula- Vatinıton, 9 (A.A.) 
bir f aa it yet aarfetmek ve rın ittir ak etti fi alay halkın Amerika bahrl1e dalreıl Ak· 
icraatta bulunmak suretiyle K ı ı • • denizde ıefer 7apan ıeml-
bazı gemilerin ve bilha1111a ra mm ev enme merasımı coıkun alkııları arasında ge- lere kartı vukubulan ta-
ltalyan gemilerinin tecavüz· Kahire, 9 (Radyo) - Kral çltreıml yaptı. Kazalar ve arruzlar dolayııi1le Ame-
lerfne bir nihayet vermek Farukun evl~nme meraıiml civar viliyetlerln balkı ve rikan ticaret ıemllertnt mQ
zaruri oldufu mutaleHında 21 teırlnlevvelde yapılacak · teıekküllerl alaya bandola· te1akklz bulunmala daYet-
bulunduiunu tasrih etmek· tır. rile katılmıth. etmlıttr. 
tedir. Sovyet Ruıya, bu te ı-=====--==-=:>ı===-====--,_...-===~===-=---===~-~=-_;:...=-===------

ca vüz hareketlerine m(ba F B •• •• k B• T hJ•k 
::ı~: ~:'~u~~::.~ 01;.:~:~: r ansa uyu ır e 1 e 
düvel kaidelerini ve insani- K 
:::~:a ~~~::ıet::~:: i p~~~:~. arşısında bulunuyor .• 
ğu mütaleasında bulunmak 
tadır . Sovyet Ruıya, aynt 

zamanda Franıa ve İngllte · Son Günlerde, Ehemmiyetli Hadiseler Karşısın-
ı reden ne ıebebe mebni bir 

Akdeniz devleti olmıyan da Müşkül Vaziyette Kalan_ Fransa /ngilterenin 
Almanyayı konferansa davet v 
etmlt olduklarını ıormakta ı ardımını istedi. 
dır. Nihayet Sovyet Ruıya , 

zikri btlha11a haleldar olan 
lıpanya cumhuriyeti hülcu· 
metinin davet edilmeıioin 
tabıi olduğu kanaatinde bu
bulunmaktadır. 

Fransız 
Torpi ~o filosu A~~eniza 

hareket etti 
Parls, 9 (A.A ) - f ran

aanın beıincl torpito ""'filoıu 
Akdenlze gitmek emrini al 
mı ıtır. Bu filo orada müna 
kalatı himaye etmekte olan 
diğer kuvvetleri takviye ede· 
cektir. 

- - -oes==- c:::--

Arap 
Yah~et koni ıransı toplan~ı 

Parti , 9 (A .A.) - Filiı-·· 

tinin takıimine karıı Arap 
vahdet konferanaı t-"ilistio. 
Irak, Lübnan, Mmr ve Şarki 
Erdün mümeutllerinln itti · 
r akile Şamda _ t oplanmııt.r. 

F aıta , Surlyede ve Filiı
tlndeki isyanları, mülhit bir 
nazı ve f aıtıt teıkllatının 

idare etmekte olduğuna da
ir deli.il elde eden Fransa 
hükumeti, hor gün daha el 

ddileıen vaziyet karıısında 
İngilterenln yardımını iste· 
mektedtr . 

Bu huıuata, Fransız zabı · 
tuiyle müıtereken çahımak 
arzusundadırlar. 

Aıi İspanya, Almanya ve 
ltalyamn caauıları , bugün 
dokuz azası Franıız toprak· 
larmdan koğulmuı bulunan 
teıkt lat vası ta alyle çalışmak
tadırlar 

Ayni teıkılat, Akdenizde 
lngiliz, Fran11z ve diğer 
memleket ticaret gemileri 
hakkında Fraokoya malu 
mat vermekle, hatta tayya 
re, silah, cephane hırsızlığı 

ve suikastlar yapmakla da 
itha m edilmektedir. 

Fransa hükumetinin ıilih· 
!anma proğram ı tatbik için 

çalıımakta olan beylik cep
hane fabrikalarında ıon za· 

manlarda birbiri ardmca 
vukua gelen infilaklar, bu 
suikastların eıerl olarak ıö· 

rOlmelctedlr. 
( Tbe Peoplı ) 

Almanyanan, kara, deniz 
ve ha va kuvvetlerinin son 
baharda müıtereken yapa 
cakları Mu11olinlnin de bu· 
lunacağı büyük manavralar 

Münıhte lnttıar eden Alman 
aakeri mecmua11 "Vehrma
cht.,da etraflaca izah edıl 

mektedir. 

Alman harbiye nezareti 
mensuplarından yarbay Jua· 
tun yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Bu ay, diğer memleket 
lertn hazar zamanlarında 

yaptı kl arı manevraların ayni 
olarak üç Alman kuvvetlde 
beraberce manavraya ııtırak 
edeceklerdir. 

Manavraya ittlrak edecek 
aıkerin aa yı11 ve mana na 
ıahaaının genlıl ıfı, geçen ıe
neklnden çok daha fazla 
olacaktır 

Manavra için tayin edilen 
arazi Pomeranya ve Mec
klenburr vilayetlerini içeri 

alaca ğı glbl, Almanyanın 

yeni hava ve deniz filoları 
nın ıerbeatçe harekat yapa· 
bilmeıl fçln Baltık ıahilt de 
manana bölge1ine dahil bu 
luaacaktar. 

Harp kuvvetleri mavi ve 
kırmızı "devletler .. e ayrıla

caktır. Şimali Almanyanın 
ortuından , ıimalden cenuba 
doğru mefruz bat çlzllmlt 
olarak ve bti hat mana vra 
eına11nda iki "muh .. ım dev
leti" birlhirlnden ayırmıı 

olacaktır. 

Bu tarzda plan çizmekten 
makıat, Alman kuvvetleri 
manavralarının komıu mem. 
leketlerden hiç birine kartı 
düımanhk hi11lle yapılmadı
tanı göıtermek içindir. 

Morning Poıt gazetesi , 
büyük Alman ıebirlerlne ha· 
va hücumu tecrübeleri ya
pılacafını ve manavraları 
gene harbiye nazırı Felt 
Maraıal Von Blombergln 
idare edeceilnl yazıyor. 

Londra, 9 (A.A)- lnılltere 
ve lıkoçyamn ıark sahille 
rinde deniz ftloıu ve tayare 
kuvvetlerinin lttlrald ile ma
navralar yapılmıı ve bu 
manavraların hedefi, bu ıa · 

hllde bulunan tayyare kuv 
vetlerinin bir düıman filo · 
ıunun hClcumunun ne dere 
ceye kadar durdurabtleceft 
keyflyettalD mG .. lled..,at 



SAYFA: 2 

J pon 
Harekatı 

bi iç· 

Londra, 9 ( A A.) Çin 

hariciye nazırı Çindeki dip 

lomatık mümessillere bir no 

ta Vt:rerek Japon ablokası 

dolayi~ile Çin kuvvetlerinin 

Japon gemilerine karfı mu 
kabıl tedhirler alacağmı, bu 

sebeplen bitıı.rAf devletler 
gemıletinln Japon ıt .. mıleri 

yanında durmamalarını bıl 
dirmlttır 

Tokyo, 9 (A .A.) Dün 

öğleden onra mümessiller 
mecli ınln büdce encümeni· 

nin heyeti umumiye celıe· 

ınde bir taraftan hariciye 

nazıra Hırota ve bahriye 

notzırı Yoani, diğer taraftan 

Seyukai fırkasının nüfuzlu 

azaımdan Azuma araımda 

Huge11en me eleıi hakkında 

ıiddetli bir münakaşa zuhur 
etmiıtlr. 

B. Azuma lngiliz notası 
mf'toinin Japon donanma11 

na kartı bir hakaret teıkil 

etmekte olduiunu, çünkü 

bu notanın Japon hava kuv
vetlerini aela fark gözet

mekııizin gayri muhariplere 

tecavüz etmekle itham et

mekte bulunduğunu söyle 
mittir . 

8 Azuma, hariciye nazı

rından İglltz notasına muva· 
f ık ve makul tel kki edip 

etmediğini sormuıtur. Mu 

Sari o 
Nasıl artist oldu 

Çarli Çaplene sahneye 

çıkmak için lazım olan el 
biıeleri 11\tın almak üzere 
bizim paramızla 50 lira ka
d r 6dünç para veren ve 

böylece onu ilk anat ha· 

yatına baılattıran madam 

Emerald hu hafta Y3 yaım · 
da olduğu halde İoaıltereoin 
Brayton ıehrtnde ölmüştür. 

Kadının" aaıl i11mi Madam 

Elizabet Oıea idi, fakat bü · 

tün tiyatro dünyuı keniıini 
Ma Emerald (yani Zümrüt 

Ana) lakabiyle tanırdı. 

Bu kadın meıhur Eme· 
rald kız kardeıler Konni ve 

Nellın anası. yine meıhur 
Stanley Luplnonun kayna
nası ve İngiliz f ılim yıldızla · 
randan ld" ve Rita Lupino 

· nun büyük anasıdır. 

Madam Oıeanın kendısi hiç 
bir vakit sahneye çıkmamıı· 
tır. O Londranan en ıık 
bir mahallesinde terzi idi . 

On evladının ehpsini ıahne· 
ye intisap ettirmif, hepsi de 

mesleğinde muvaffak olmuı· 
tur. 

O vakitler on dört ynşın 
da olan Şarlo . Fred Karno 

kumpanyasında bir İf bul . 

muıtu Lazım olan elbisele· 

rl Hlın alması için Madam 

Oşea kendiıine 50 lira öd

ünç vermiıti o aiin bugün 

Şarlo hep yükıelmiı ve sah

neye lntfıap ettiği için hiç 

bır vakit piımanlık duyma
mııtar. 

Madam Oıea hayatının 
ıon ıünlerinde torunları İda 
ve Ritayı görebılmek için 

ıiddetlı arzu göatermi~tlr . 
Fftkat bu yılcfızların ikisi 

de Holfvutta olduğu için 

ancak fotoğrafları va ılı ka 

dının ölüm yateifı baıınd 
t.>ulundurula bılmtılir. 

•• . 
maileyh, aynı znmanda se -

yahati hakkında evvelce 

malumat vermeksizin mu 

harebe mıntakasım geçmeğe 

teıebbüs etmiş olan İngiliz 
sefirınin hadıseden mesul 

olup olmadığını da sormuş 
tur 

U Hırota, tahkıkatın mec· 
tasını takip etmekte olduğu 

nu ve taarruzun bir japon 
tayyaresi tarafından yapıl· 

mış olduğunu isbat eder or 
tada hiçbir şey mevcut ol-

madığını beyan etmiştir. 
Nazır, jıtpon hava kuvvet 

lerinio gayrımuhari ılere kas 
ten tecavüz etmelerinin ta . 

• 
savvuru gayrıkabil bir §ey 
olduğunu ılave etmfştır. 

Bahriye nazırı Jonai. Jc.ı· 
pon donanınuının gayri tn 

sani hiçbir hareket irtıkap 
tememiş olduğunu beyan 
etmiftir . 

Loodra, 6 (A A ) Şang· 
hay CP.phesinde Japon ta 
yareleri Çın mevzilerinı bom 
bardıman etmişlerdir 

Çinliler Paochaoı Japon 

lardan istirdat ettil:lerini 
bildirmektedirler. 

Şanahayda Japon maka 
mata namına söz ıöylemeğe 
salahlyattar bir zat Japon· 

ların Y anghtenin farkında 
büyük bir mukavemete ma 

. ruz kalmakta olduklarını 
söylemiştir 

• 
1 

lonf eransı ve Avusturya 
Küçük İtılaf devletleri 

Haricıye Nazırlarının Sına 

yada vaki müzakereleri 
hakkında nepedılen reımi 
tebliğ, A vustuı ya baaınmın 

tefsirme göre, beklenmel.te 
olan çerçive dahilinde olup 

hıçbır bakımdan bır sürperizı 
ihtiva etmemektedir. Hakim 
fıkır; bütün sulh ümıtlel'l· 
nin esası olarak tebarüz et 
tırilen "Mılletler Cemıyetine 
bağ ' ılık,, fıkridır Fakat di 
ğer taraftan mılletler cemi 

yelinin rf'formu hıı lckında 

Küçük Jtılafm noktat naza -
rının formü e edilişinde yeni 

bir tonun ihtızazı hissedıl 
mektedlr. Yani mazideki 
tecrübeJerın nazarı ihbıua 

alınrnaıundan b hsedilıyor. 
Fakat bu tecrübeler ve bil

hasan Habeşistan ıhtilillı na· 
zarı diklu1te alınınca mıllct 
fer cemiyetıntn takviyesi 
fi~ri yerine (tahdıt) fikrini 
ikame etmek lazım gelecek· 
tir. Öyle görünüyor ki mü 

tevı!ıZı bır çerçive içerisinde 
yeni faalıyet ere gırişmek 
için yakın bir atide millet 

ler cemıyetinin tekrar can
landırılması yolunda enerjik 

teıebbüse ve gayretlere 111 
hit olacağız Çekoslovakya 

hariciye nazırı Dr Krofta 
nın Orta Avrupa meseleleri· 

nin tetkiki için Tatrn Lem 

nıtzde açılan yaz mektelıin· 
de geçenlerde verdiği kon 

feranz dahi (Ctınevreye sa 
dakat) fikrini ilk plana ika-

me etmi tir. Mumaileyh 
küçük itilif devletlerinin 

milletler cemiyetinden batı 
ka bir otorıte tanımarhkla 

nnı l!Öylemiştlr Bu mPsele 
de Sivanoda müşterek bir 

platform bulunduğu gibi 
resmi tebliğin diğer nokta· 

larındn da kati \'e tam bir 
muhııbRknt tebnrnz t ttfrll 

mekttdir. Resmi tebll~tn 

ıonunda da ıay nı memnu 

TORK.DILI 
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anka Yalnız Köylünün Elin
deki Buğday arı Satın lacak 

~ehrimiz Ziraat bankası 
buaünden itıbaren köylüden 

buğday mubayaasına başh 
yacaktır 

Mubayaa işi bankanın Is· 
ta yondaki silosunda yapıla 
caktır. 

Banka eksperlerinden B. 
Hüsnü Engin, bu ııe memur 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu mubayaadcı yalnız köy 
lünün buğdayı alınacaktır. 

Bankanın buğdfty e.lmak 
üzere işe başlamasile fiatla· 

rın dn yükseleceği. bu suret 
le de köylünün daha çok 
fnydalanacağı tahmin edil 
mektedır ijujlday fiatları 

şimdiden beş para yüksel 
mi~ bulunmaktadır, 

a~sül erifnizin bu sene i 
vaziyeti 

Son yapılnn tahminlere 
göre bu sene muhte' if mııh 

ullerimızln rekolte vazıyeta 
şöyledir: 

Bakla :.. 29000 ton, 1 uru 1 
ü1üm 53 bin tor. , incir 33000 

ton, fındık 55 - 60 bin 
ton, yapağı 20 • 25 bin ton. 

t flik 70 bin ton, palamut 
45000 ton, zeytinyağı 32000 

ton, buğday (936 · 937 

niyet bır tarzd Avrupa 
durumunda bir iyilefme tes · 

bit olunmuıtur. Yeni hır 
garp paktı meselesinde bu 

teblığdt! ıhtıyatlı bir lisan 
ile su hün gayri kabilı inki · 
sam oluşundan bahsedilmek 
te ve fakat ne bu tebir ne 

de (kollektaf emniyet ~ tabi 
ri ayneıı kullanalrn ımakta 
dır. ispanya iş erine herhan 

rekoltesi) 2 ı 00000 ton 

<Rekoltenin bundan yüksek 

olacağı sonrııdıın görülmüı 

tür. arpa 23000UO ton mıs 
ır 590000 ton (Rekoltenin 

bundan biraz daha dOtUk 
olması muhtemeldir . ) Bula 

ma 210,0ÜO ton. ku§yeml 
250000 ton, susam 1 YOOO 

ton, çavdar 385000 ton ve 

pamuk rekoltt:si de 50000 

ton olarak tahmin edHmiştir 

Beled"yece le-
' 

zal ndırıl nlar 
Belediye nlzarımamesine 

uygun hareket etmiyen 

bazı şöf er ve faytoncular 
cezalandırılmııla rdır 

Bunlar: 24 Numaralı şö· 
fer Şenıeittin fazla yük ve 

yolcu aldığından { 15) lira, 
154 numara l1 Karacabeyden 
şöfer Mehmet fazla yük ve 
yolcu aldığından beş !irat 

65 numaralı ıöfer İbrahim 
yolda bır otobüse kasdi o 'n 
rak çarptığından (20) lira. 

dört numaralı Susığarhk fÖ 

feri Hayrı fazla yuk ve vol· 

cu aldığından 5 l1rn, ı 10 
num ralı ıöft'r Osman ayni 

sebepten 5 lira , Sındırgı 
ıöferJ Nurı ayni sebepten 

l 25 ) lira, 8 numaralı Sandır· 
gı şöferi Hakkı nyoi sebep 

t~n ('.!5) lira, Vıcdaniye 
mfthRllesınden faytoncu Doğ 
lı Hüseyın yolu kapodığm
d1tn 5 lira, Martlı mehalle
sinden faytoncu Ali oğlu 
Kodir gece f enerı;i2. gezdi 

ğinden hir lıra para cnası· 
na çarphrrlmışlardır 

Or ıao~ul öğretmenlik 
imti~am 

Üniversitede ortaokula 

geçmek i tiyen öğretmen 
okulu mezunlara İÇ•n bu ayın 
bidayetınde bir jmtıhan açıl · 
mışh Bu lmtihanlarm Tü 

6 [ylôl kaışılı teluı il rı 1 
6 Eyliıl kurtuluş bay· 

ram1 ml'inasel>elile Parti 
(;ene/ Stkrı·leri U Şukrıi 
Kaqcımn kar~ılıkları: 

B Ethem Aykut Voli 

ve Parti Haşkana 

Balıkesir 

Kurtuluşun yıl dönümü 

münasebetile ParHm hak

kında gösterilf'n duygu

lara teşekkür eder sevgi 
l erımi tıunarım . 

Uahı l iye Vekili Vt! Par 

ti Genel Sekreteri 

Şül<rü Kaya 

Belediye Reııi B. Naci 

Koda naz 
Balıkesir 

Bütün vatan ve islik · 

liılle birlikte şehrinizde, 

kurtuluıunu temin edf'n 

tanlı mücadele günleri tek
rar anma ve büyük bay 

ramınızı kut1Ama ıırala 

rında Partiye kuıı gös 

terilen güzel kadirşina&h

ğa teşelckür eder, teb 

rik ve sevg\lerlmt sunarım 

Dah ı liye Vekili ve Par 
ti Genel Sekreteri 

Şükrü Kaya '1 

17 ŞI 
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Mebusl rımı
zın Tet ikleri .. 

Mebusloramızdan B. Hıı 
cim Muhittın Çarıkla ıle Btı 
yan Sabiha Göllcül tetkik· 

d"'fl lerde bulunmak üzere u 

Edremit , Bürhaniye, Ay"8 

lık ha valisine gitmiılerdır 

8. Hayrettin Karan 
Mebusl rımızdan B. Haf' 

rettin Karan da dün H~!yaY0 

gitmlt ve akıem şehrınıııt 
dônmüıtür. 

15 Y aşmd ~i ız açmMı 
Merkeze bnğlı Kabaklı 

köyünden Ali oğlu Tahırill 
kızı l 5 yatlarındaki Zehrs 

yi Gökköyden Kopuk oğl~ 
Mehmet ve kardetıl Ahıtle 
ile, bir arkadaıı zorla kısçır 
mıılardır 

Suçlular yakalanmıtlardı' 

~lümle tehdit etmişler 
de" Dumlupınar mahalleeirı b· 

Ahmet oi'u arabacı f't4e 
met ve karua BedriYe 

ıı· 
Rahim oğlu •'

1 1 e· 
bacı Kizim ayol mahtı bl 
de oturan Tevfik adınd• 
rinl hem tahkir etrrıff~e: 
hem dP. ölüme tehditte 

lunmuşlardır. dıf 
Suçlular yakalanmışlar 

iÇ ve 
b c ç •• 

İki Ge c Biri Tabanca İle Dike· 
' i d Bıcakla Ik, • • • 

şıyı , 
Yaraladılar. 

iki köyden l 7 yaşlarında
ki birer genç taraf mdan ta· 

banca ve bıçakla şu yarala 

ma vaku l arı olmuştur: 

Koru~unun Gövemli 
köyünden Karakavalc oğul 

.. ğ 

1 
... ,~ 

Masraflarmdan kurtulmanın ııi' 

lnrından Muharrem oğlu 

J 7 yaılarand ki Bekir. aynı 1 

1 
ln.ıilizlerin meıhur ıef 

şampiyonu Mis Raund F' 
çen gün evlendı. Mfs ef 

und düğün meraslminde~r'' 
köyden Recep oğlu Mehmet 1 
ve Kamil oğlu Y akup tara 1 

fından bıçakla. sol kaburga 

ları arasından yaralanmıotır 

Suçlular yal< lanmı tar 

~ · Merkeze bağlı Küçük · 

hostancı köyünden Ahmet 

oğlu Mehmet aynı köyd n 

Salim oğ lu 17 yaşlarındoki 

Cemalettinlc kavga etmil!tir 

Bunlaı d,\n Mehn•el Cema 

lettın tarafında n taba nca ıle 
yarnlanmıotır 

Yaralı Memleket hasta ha 

nesine getirilmiş, 17 yatsın 

daki suçlu da yalrnlanmıştır. 

ki bfr lngilız adetini teı 
orta ya çıkarmııtır. . 

111
Jt 

Gelin düğün meraeıf11 e1' 
o adete göte: "eakt bir :bl~ 
geymlştt . Arka andaki el b' 
ealci bir entari idi. "Mıı", fl'I 
fey" olar k iç çame~ırıf1 e>' 
tıhap etmııti. "Yeni bi :.ıır' 
olarak duvağı. ayakkıı ıııı1 

, • ., 1 

vır . "Baekasından 8 e• 
bir ıey" de anncsfnfll 

maslnrı idi. .,Jı 
Bu ·detin AZ za(l)"ıb ~ 

ıs 
h~rkes tnraf ından 

ot f edıleceği za·nnoluou r' 1 

ıs 
Bu iidetfn en cazıP 11 

düğünde "eski bir şeY~fıııı 
yilmesldır. Düğünde eıer1111 

ve damsdın eski elbi9 ~il 
giyebilme i modn oleS ,ri 

b. 1)18 1 

gi hır mürlahalenin ve her 
türlü ldeolojık blokiar teı · 
kilinin katiyen reddi keyfa 
yeti, bu Sınaya vesikasında 
tamamiyle Avrupadakf son 

poletik tezahürlere uygun
dur . Yabancı rejimlere hür 

met hususunun bılha a 
kayıt ve tebarüz ettfrilmııı 

olması şüphesi2dır ki dikka 
te şayandır. Amerikanın 
politik sahada ve Belçika

nın ekonomık sahnda bey 
nelmilel eulh gayretlerior

karşı tasvip ve ıştırak ifade 
eden cümlelP:rden sonra resmi 

tebliğ TunR havzuındaki 
durumun tetkikine geçmek· 
tedir. Şüphesizdir ki Sina

yada t bliğde lf şa edılemi 

rkçe kısmına vilayetimizden 
iki öğretmen iştirnk etmış 
tir. Bunlardan Konakpınar 
öğrPtmenl B Vehbi Evlnç 

muvaffak olmu§lur 

ı Dünkü un ve zahire f iatl u 
UNLAR: j 

olmazsa fuzuli ır I rııl 
tan kurtulurlar cJcğl ~' 

e ııe P 
Hem yeni elbi eY ldıJ~ı• 

cet; yine eskiyecek 0 

yecek olan dah mahrem 

meselelerde de konuşulmuş 
tur. $imdilik Fr nsadan ge 

len haberler orada va7.iyetin 
inkit fmın dllikall • tftlcip 
cdıldl~inl göııt rlyor 

Bir çocuğa ~isi~lat çarptı 
Sındırgılı kasap Osman 

oğ l u 14 yaşlarındaki Süley 

rnan bisikletle İstas} on cad· 
de inden giderken Oruçgnzi 

mah llesmden Mehmet ça 
vuş oğlu 12 yaşlarmdaki 

Mehmcde çarpmıştır. Çocuk 
diz htpsklarındnn yarn 

lanmııtır. 

A gari Azami 

K. K. 
55 Han<lıman 860 870 

60 840 850 
70 790 800 
Bo. 6YO 700 

BUGDA Y PlY ASASI 
Sert buğday 4,75 5 

Yumu~Ak " 5 5,J25 
Arpa 3, 125 3,25 
Mısır J ,5 3,5 
B kl 3,5 3,625 

1 sonr&... ! 

Kesirvan ~öyünde vars.~!,. 
l{eeı 

Merkeze bağla ~8 ' 

köyünden Nuh oğltı 111 ı<ı 
zan ayni l<öyden Rda. Lı~'P 

· ı n 8 
'' oğlu lsmalli ara arı I'' 

bır kavgada bıçakla '
1
,11' 1 

tehlikeli surette 6 '
11 
,,/ 

lardır Yaralı h,aııt"tı,~,.ıl' 
,..• jtP 

getirilmlf, ıur.~u dıı 1 
mııtır. 
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~arı Yapraktan: Yuna is d Bayı 
Sus - ··-• ' gmJ mı mı ıınmı mı mı mı mı mı mı mı mı:~ mJ mı ın mı mı m: mı m !j Si! 

TÜRK DİLi r.ın • @ 

Pazartednden baıka her ;:~.-.: Bu R s A F E s T ı v A L ı.·.:1 gün çıkar. Siyasat gazete.. 1.::.1 1::1 

Yıllığı: 800 Kuru§ • 1 liJ 

~1~.~; .. ğ"40~ • ıın O M 1 T E S N D E N : ~ 
Günü geçmıo snyıiar 25 ~ Birinci Bursa fesilvali 11ç gün devam ~ime/\ üzere ~ 

~~:{~!"«.:::ı~··n.:~~ 1 dı ı İşlerine Ehemmi-
••p .. ,, · ı y e V e i 1 i o r . . 

Ne o. içli bır kavalı andıran .,,, 
S e ça~lıyan, ağlayanım. 
k erıin bu yaslı günlerin tü · 
'rırnıyecek bitmlyecek mı!.. 
Hitıln tükensin mi dıye

Yırrı .. O cesareti kendimde 
Rör"rnfyorum. 

b Biliyorum ki köpürecek, 
tik· d 

1 
1 e benı lanetle karıı 

ıyllcaksın. 

k Sısıı yolların görünmez 

blıYtularında saklı kalmıo 
Irk 

• aç yaprak slhi.. Se6SİZ 
~,.ıl d 1 

tıhı a galanıyor. günleri· 
~ Reçtp tükenmeslnf' yal· 
''•Yorsun s .. 

döJc eyr tm kle e1emlerlm hiı 
d" ınekleı ben de senin e1bi o.,a 
c~n~o oluyorum . 

•ı.ı 0 ruyorum yine gözlerin 
)i darnlacıklarlyle doluyor, 
b rıe •çli bir parıldamıye 
'il anıyor 

lia11a çok 
•ı.ın 
lı . Yoksa 
Ytceksın. 

tuhaf bakıyor 

blrşey mi eöy-

tıu'ÖyJe, ben zatenseni ko · 
ftu, 

ı,, ınağa coıturmağa yıl-

da \'ar harap bir bucafa 
()l ilen hasta kalbine biraz 

•un 
tij} Ümit doldurmağa , 
~ek aıılanınea geldim. 

... 
tQ, Ne: neden c evap ver· 

lı:ı:ı~~rıun . 1 iroz sÖ) le göy 

't:ıf çt! kalbine düğünı'eııen 
ardlln ll)' rılmış olursun 

•-ı S.. sen ne tuhaf ne 
Rırı, 

flt'd ın gayen beni yormak, 
~tk e beride benden aldığm 
ç\I dç ıç t cümleyle çene 

•a)'~e.ktır . Sana defalarca 
~ dırn bu huyundan vaz. 'ç. 

811· 
k1 

1>'0rsun ki: Ruhum aı 
Ilı, 1:1- ı 

lç1 tı ıa<>n üm susmuş benim 
il) herıey ölmüş ve sol 

lıttu r. 
alı1:1-

'" ıaUtı de söylüyorum "ti • 
~'ltr t.e de söyledım, vira 
~tı •clnd~n gülen bir çift 
L e. \'ar ö " k 1 ııh g zun, esiı i a mıı 

ıe.t 
ltç\ı Yollarımın başlarına, 

•unıı 
"tı, ar varaten olmuıurn 

'~"trı lb~k boş.. Gülm~k boı 
~ 

0
tk botı . Uerşey herıey 

~ı,tı ~Un için mevsimsiz 
~ıl> Ut g bt, arada bir çı 
.... a~1rn B ·qı,, e. en zaten gül-
~tıdll çöl ateıleri içinde 
~ 

1

tıl ' il'-' tllybetmltı. bir yu. 
~~ ıu d ı· )al •ye ta une tanrı&ı -

h Varan olmuıum .. 
1 trıı t 
t'tllı eskin etmek beni 
1 bıt Ye doldurmak bu bir 
1 a,._ t'tıilli duygu değildir. 
'tııı 'enın bütün cnaksat 
" •içe 
''l 'çık nhn "çekil görünme . 
tQt~ ça ıoylüyorum ıenl 
1~) ... tk değil ismini bile 

""ilk 
1 

1--f istemiyorum 

')ı 'Yır . Gitmiyeceğim. 
rı t a 1 

' Yrı anııyacag"ım ben 
Q Cı ı 
tı~GI duygularının içine 

~~ ~,:n değilım . . Düıünce 
c''tlerin yanlıı . 

~.~ttı Qlertrn hem de nğ· 
~ Rülüyorum 

~~I 1 "len ben senin gül -
1111 llıy 

... <>runı hem de bü 
"41t\' d \ ç ku ı etimle. 

ttı }',1 e 11 inııafsı7lığm bu 
b fltıl 

~ Qb,
1 

arını ortadan yok 
)ı ., tıı "1 

> t ~11 Ru memi istiyorsun 
" . s 

1 'il 1\ n ha. Ne büyük 
l ~ıy e bGyük vicdansızlık . 

Ot\! ' a h tn çı 1 dıracoğım .. 
~>t11,: a beni bu kadar 

1•ı._ ~ laoıtnana ne diye· 

Cöı Jaılarımla kal· 

Yunan gazeteltrl yazıyor: 
Paytaht bakanlığı taraf

ından Atlna ve havalistnde 

yapılacak olan yeni nafıa İf · 
lerine başlanırken. bakanlı· 

ğın fen memurlarrnın yap· 

tıkları toplantıda Meta ksu 
da hazır bulunmuş ve fU 

söylevi vermiıtir: 

"Pah tahtın güzelliğine ve 

ihtiyaçlarına verdiğim ehem

miyet yüzünden, onu Koç 

yasa teslim ettim. Teknik 

medeniyeti bakımınden, 

yapılacak daha çok işimiz 

vardır. Her miliet bu seha 
da kendı kudretini göıtt'r 

meltdır Binaenaleyh haıka 

milletleri taklit etmek e, te 

knik medeniyetimızi vardır, 

diyemeyiz. 

Memlekette örnek ittihaz 

edebileceğiniz e11erler pek 
çok tur Her e!lerlnfz Yunan 

iti olmalıdır. A lucpol ile 

abidelerimize yeııi eserleri · 

mizi ılive etmiye mecbur 

olduğurnuıdnn, 11sırlıırca ça 

lıtılacak eahamız mevcut 

tur,. 
Aynı gün Amerikalı Rum· 

lardan müteıekkil ( Gaba ) 

teıkilatının Yunanistanı ziya· 

ret ·eden azaları tarafından 

hükıimetln tıcrefıne çekılen 
ziyafette, mRtbuat müsteşa 
rı Vıkoludiı {IU nutku irad 

etmiıtir: 

"Siz yaııyan ve canlı bir 
Yunanlısınız Amerika ile 
Yunanistan arasında gf'ne 
vapur iıleteceğız Çok hak 

ltsınız. Yunanistan geçen yıl 
bekçisiz bir yerdi Bu sene 
her sahada ıleri gıtmlş bu· 

lunuyoruz Metaksas kapıtal 
ile ltjn nrasını bulmuıtur. 

Sıze serbestlikten bahset 

mit olacaklardır . Fakat o 
serbestltl devrinde millet, 

demagogların, tefecılerin ve 

vasıtaların esiri idi Yunan 

milleti timdıye kadar böyle 

ıefkatli idare görmemitıtir. 
Bundan sonra M~taksas 

da söz alarak, Yunanistanı 

unutmamalarını tavsi)e et

mıttir . 

Yunan eazetelerinin kaf 

fesi 1\1,,takaasın fen memur· 

blmde parlıyan 7 yıllık ıev 
glnl itiraf eder ayrılırım 

Hılıyorum beni çok sevi 

yordun. Seviyorsun da, ben 
hu halini kalbimle ömrümün 

en büyük baharı bıliyor, 

yalnız !>eni hayat yolunda 

bilgisiz bırnkmamak yarınki 

saadetin gururunu duyabil 
mek için önündeki her biri 

birbirinden çok fark lı sıra 

ları tüketüp, çocukluktan 

sıyrılıp hayat ndamı oluıya 

kadar eabırla yol almak 
ıevglne bağlı kalmaktı. . 

Sen taıtın sandın ki ıe· 
vllmlyorsun buna imkln mı 

vardı. 

Sonraları her esen rüz 
garın önünde seni görüyor 

dum bir türlü duygularımı 

gözlerimde tüten sevgini 
kalbimde yüzen eıkını 

1 l 1 r af rdemiyorum itte 

bu an herıey itiraf edlyo 
rum. inan inan dıyc feryat 

ediyorum . 

Suıı .. Smı .. 

M. Ali Kayman 

larma söyledığl sözleri tahlil kuru§lur. ffi) (10- EYLÜL· 1937) Cuma gunıı başlıyor. ciJ 
ederek, verilen bu ilhamın ADRES: mJ IO · Eyltll - 1937 Cuma DA~ GÜNÜ ffi] 
çok kıymetli olduğunu ileri BALIKESİR TÜRKDİLf ffi) 1 l . Eylul . 1937 Cumartesi SU GÜNÜ ffiJ 
sürmektedirler. ~•-====----"""'""-" ffil 12. Eylut. 1937 Pazar DENiZ GÜNÜDÜR rm 

Akropolis gazetesi Yunan · ffil m'I 
milletinin gıdalanma me!e- Kiralık Ev fffi Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda :ın 
lesine dair yazd ı ğı baıma İstasyon civarında, Ahı @] T "I" t y 1 t 
kalede diyor ki: " Milletler türk parkı karemnda dö · :: enzı a a pi m iŞ ır. r::1 

~ ~ 
Cemiyeti, mılJetlerin gıdala· rt oda. bir heln, bs>nyo ~. Bursa Festivali Gelenlere Renk, Güzellik ::: 
noa dair bir rapor neıret ıle bir mutfak ve geniş l'-·J '"' 

mfştlr . Az gıda elan kütle · bodrumu havi önünde ıki fiil Ve Sonsuz Bir Eğ/eı ce Sunacaktır . (r1 

ler, tereddiye u~ramektadır· dönüm yet miş bağı bu fil) Ru fırsat sizlere eğlenceden batkb tarıh Şt'hrı Bur· ffil 
lunan her tarafa nazar ve n mı lar. Geçirdiğimiz esaret dev- sayı, dünya cennetı Uludağı hnıtEıcak ve gün .. oln. ayın 
m nzaraaı güzel olnn Otel k fill 

ri, az yemek yemeyi bizde ci Bedriye att ev kiraya [5J oynunda doğup, baltı~ı Marmarada unutu maz bır lll.I 
anane halıne koymuıtur. So verilecektir ffiJ gece yaıatacaktır. mJ 
ğan ile zeytin tenesı yemek, Talıplerln Y·eıillı cıva fü1 Bursa Festival (fil 
atalarımızrlan kalma bir ad· rında Terzi Ziytıya mü ffiJ • • • , 
et olmuştur. racıu,tları tlan olunur. fiil K 'lmıtesı ffi) 

Mektep ve kıliıelerde ça sı·m a i lmımıımmımıınımımıınımırmmıEınJ lfilmlmJmJEJ[[ cm @J~ 1 
lııan hekimlerimiz, Yunan 

gençliğinde tesadüf ettikleri B 1 k T s 
~:::;~:~~~: ·:~:::::;,,~~1':. Buz denizinin orta mın ta· 1 e Sİ r a P U İC İ 1 

diri er Bu i~te yalnız fakir - ~asında h'YBI Mu haf 1 z l ıg ... 11 dan·. 
hk değil, aılulık da rol oy 
mıdığınden. soyumuzun iıı Şimal Kutbunda sebih buz 

parçası üzerinde kmulu Sov 
tikbali namına ehemmiyet 

yet istasyonunda kıılıyan 
le düıüniUmelidir ... 

Yunan basınının iıtıeal heyet bildiriyor: 
"Son onbeı gün içinde, 

ettiği baılıca me 
vzu Küçük Antant konseyi· 

dir. Bütün gazetcier. neıre· 

dilen resmi tebliğdeki üç 

mühim noktayı tahlil ettik· 

ten sonra, "Sulh Amentüsü,, 
ssyılabilen bu ko.rarla bir 

likte, Fransaoın kuvvetini 

göster ere it faaliyete geçmlf 

olduğunu ve bu hareket tar 

zının da icap edenleri tes· 
kin edeceğini u~ri sürmekte 
dırler. 

Tipoıı gazetes•, "KBnatlar .. 

başlığı altında yazdığı bRf · 

makale&inde, Yunaoistanın ı 

heroeyden evvel kanada 

muhtaç bulunduğunu iddia 

ederken, Türk havacılığı 

hakkında ıunları yazm~kta 

dır: 

"Türkiye. gençlık arasın 

havacılığa ltarıı kuvvetlı bir 
sevgi uyandırmııtır. Bayan 

So btha Kürt aııilerıne yıldı -

rımlar yoğdırmııtır. Yıldırım 

Havvanın eline geçtikten 

sonra, Allah muhafaza bu 

yursun!. 
Daha dün kafesten kurtu 

lan kadın, KGrt asıl erini ta
kibe çıksın, hıç görülme· 

mfştır. Zavallı Erher, rekor 

kıracağım diye hoıuna boğ 

ul du Hirk kadını onu çok · 

tan geçmlıtir İlk pilotun va 

tanı olan Yun&nistan, ham 
dolsun bu itle sorı uncu dur. 

Pola Hegrinin yüzüğü 
Bundan onbfr eene evvel 

Paramuntun büyük IHtistlcri, 

Pola Nr.a-ri. Vılyam Povel, 
Bt>he Danielı, Riıar Diks, 

Ester Re.latondu. O zaman 
lar studyodn birçok teknik 

tekamüller yapılıyordu ve 

faaliyet humma ı bir hal 

deydi. 

BirgOn bu faaliyet esna · 

sındn Pola Negri. çok kıy· 

met verdiği ve sevdiği bir 

yüzüğünü knybettl Bu ha 
dhe studyoda adeta fırtına 

kopardı f aket yüzüğün izi 

bulunamadı . 
Geçen haftft, ameleler, bir 

ıosanın katranlarını ıöker 

lerken, Pola Nearinln on 

bir sene evvel kaybettlil 

üzerinde bulunduAumuz buz 
parçası orijinal bir devir ya 

ptı Bugün halen, bundan 

on beıı gOn evvel yani 30 
temmuzda bulunduğumuz 

noktaya döndük 

Buz parçasının bir tarafı. 

buraya yer1ettiğimJı günde n 
beri açıktır Hezı yerlerde 

burasının gentılıği 50 met 
reyi geçmektedır 

Papanın ve Şırıov, kau 
çuldan mamul ııandalımızla 

bu açıkııkta uzun bir gezin 

ti yaptılar ve bankizın ente 

resan ve .arp aahıllerının 

fotoğraflarını aldılar. 
Üç defa, büyük bir mem· 

nuniyetle, büyük denız fok 
tarının gözüküşünü nıütahe· 

de ettık Ev\lelce de dütün· 

düğümüz gibı. bu husuııtakl 
bütün nnzariyelerln ekııne 

olar k, kutuba yakın tımal 

mıntakıılarıoda banktzler ha 

valısındeki hayat, çok mü · 

tenevvi ve faaliyetli bir su· 

rette tecelli etmiı bu unmak· 
tadır. Son zamanlard , de · 

nlzin derinlıklerinde biolojik 

ilkbaharın beılangıcını kay 
dettik. 3 OUO metre derlnlık 

te uf ak bir denız yıldızı ya 
kaladık Etrafımızda çok de· 

fa martılerin uçtuklarını gö 
rüyoruz Şurssını da bilhaıı

sa kaydetmek istiyoruz ki 

son zamanlarda ufıı k yavru 

ları ile blv.im bulunduğumuz 
buz parçası üzerine gelen bir 
dıti ayınının z.iyaretioi lrn · 
bul ettik Bütün bunlardan 

da anlaıılaceğı vecıhle, mer· 1 

kezi nrktık, hayat bakımın 

dan oldukça enteresandır ve 

hiç te tamamiyle hali · ve 

ı&sız değildir . istasyon şefi . 
fok balıklan görüp yakalı 

yabilmek için gaatlerce bu

zun ortasında açtığımız men

fezin başında beklemekte · 

dir " 

bu yüzüğü buldu ar. 

Studyonun emektarları bu 

yüzük için Polanın yapmıı 

olduğu gürültüyü hatırladı 

lar ve Pararnunt, yüzü~ü. 

halihnzırda Berlınde hede 
yatan etıkt "yıldız.,ına aön 

dermeye karar verdi 

.Ankarada Tapu ve Kada. tro tathık:ıt nu-·1"4 1 i
rw kayt ve ka hul leri fıaı..kırıda rniiracaa ı ta h11l11-
11 .ın Balakesirin Hacıisnıa l uıalıallesiııde ı 6 ııu

naar·alı ha11ede oturaıı Bil:ll oğlu Siilt•\nıaı De
nizhanlu, Halyaııın Ört·ıı kü;ürıdt·n E~up o~lu 
llehuwl A kbulu lu ıı act·h· 111 iidi diy•·ti mize nıu ra· 
caatları bildirHir. 

Haııkesır Mah~eme 8sşl8Lp11g ııdın: 
Açık artırma tle paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu ev, bulunduiu 
mevki, mahalle. ıokeğı ve 
numarası Salahaddin ma
halleııl, 11ağı Melek oğlu Alı 
ıolu Fettah oğlu İsmail, ar· 
kası Melek oğlu Ahmet evi, 
önü yol ile mahdut 

Takdir olı•nan kıymet 
L 700] yedi yüz. lıradır 

Arllrmanın yap lac11ğı yer, 
gün, &aal 20 ~-Y37 cuma 

aeat 15. 
İıbu gayri menkulün ar 

t ırma ınrtnamesi 5 9 937 
tarlhindfn ltıb(iren mahke 
me l<alemtode herkesin gö 
rebılmesl için açıktır llinda 
yazılı olanlardan fazla malu 
mat almak istıyenler ııbu 
ıartname ve dosya numarastle 

miıracaat etmelidir . 
Artırmaya lıtırak için yu 

karda yazılı kıymetın yüz· 
de 7 ,5 nfslıetlode pey veya 
milli btr bankanın teminat 

mektubunu tevdi edl eceiftir. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alitkadarlarm ve hti 

fok hakkı sahiplerinin gay 
ri menkul üzerindeki bak· 

larmı hususile faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını 

iıbu ilan tarihinden ı tlharen 
20 gün içinde evrakı müı 

hileleri ıle birlikte memurl . 
yetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 
ılc lıle sebıt olmadıkça satıı 
bedelinin yapılmasından ha 
rlç kalırlar . Göıterilen giin 
de artırmaya ııtlrak eden 

ler artırma ııırtnamealnl oku 
muı ve lüzumlu ma1dmat 
almıt ve bunları tamAmen 

kabul etmiş ad ve itıbar 
olunurlar. Tayin edılen za
manda gayri menkul üç de· 
fa bağırıldıktan gonra en 

çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli rrıu· 

hammen kıymetin y07.f!e 75 
fol bulmaz veya Htıı 11ti· 

yenin alacalıoe rlchual olaD 1 

diker alacaklılar bulunup· 

da bedel bun arın o gayrt 
menkul ile tem n edılmiı 

alacakları nırcnıuundan 
fazlaya çıkn nua t'n çok 
artıranan tuhhüdü bakı kal · 
n11lk üzere artırma 15 gün 
d ha temdit ve 15 incı gü 
nü ayni saatte yapı acak 

arhrmada bedelı ıatıı ıali
yenin alacağına rü. h ıı nı olen 

dığer alacaklıların o ga)·ri 

menkul ıle temin ~dl mtı 

a l acakları mecmuundan faz 

laya çıkmak ıartıle en çok 
arllrana ıhale edilir Böyle 

bir bedel elde edil mezae ıha· 
le yapılamaz ve utıı tele· 
bı düıer. 

Gayri menkule kendiılne 

ıhale edilen klmııe derhal 
veya verileb mihlet içinde 

parayı vermezse ihale kara 
rı f eıholunur ve kendiıin 

den evvel en yüksek teklif· 

te bulunan kimse arzetmlı 

olduğu bedele almağa raıı 
olursa, on 'azı olmazsa, 
veya bulunmazsa hemen on 
bet gün müddetle artırma· 

ya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. lki ihale ara 

sındakl fark ve geçen gün· 
ler için yüzde 5 den hesap 

olunacak faiz ve dijer za 
rarlar ayrıca 1ükme hacet 

kalmak111zın alıcıdan tahıil 
olunur. 

Gayri menkulün yukarda 

gösteril eo 20 9 937 tarihin 

de mahkeme kalemi odHın· 
da iıbu ılin ve gösterilen 

artırma ıarlnamesi daire 

sinde aahlacağı ilan olunur. 

Kayıp şa~a de tna me 
Ralıkesir orta ol<u'undan 

936 ıenesi aldiğım ıa ha det 

nameyi kaybettım . Yenisini 

alacalımdan eskıııtnin hQk 
mü yoktur. 

609 No 



SAYFA: 4 

Devlet Demiryolları Üciincü 
~ , 
işletme Müdürlüğünden: 

Talip zuhur etmediğinden dolayı ihalesi yapılamıyan 
muhammen bedeli, bulunduğu y~r miktar ve vasfı aıağı· 
da yazıh balast 27 9 937 tarihinde pazarteıi günü eaat 15 
de pazarlık suretlle BaJıkeairde 3 üncü itletme binaemda 

satın ahnacakbr. 
Bu l§e girmek iıtiyenlerin 180 liralık muvakkat temi· 

nal vermeleri \ie 2490 no. lu kanunun tayin ettiği vesi 
kalar ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe 
maoll kanuni bulunmadığma dair beyannamelerile ayni 
gün ve saate kadar komisyon reisliğine müracaatları la· 
zımdır. 

Bu ite ait ıartnameler Balıkealrde 3 üncü tıletme mü· 
dürlüğünde ve Soğucak istasyonunda parasız daiıtılmak

tadır. 

Bala atın Kilometreıi Cinai Mtktarı Muhammen 

bulunduğu m 3 bedeli 

yer lira 

Soğucak 204 - 215 Toplama 3000 2400 

kırma 

** Talip zuhur etmediğinden dolayı ihalesi 10 gün daha 
temdid edilen muhammen bedeli ile miktar ve vasfı aıa· 
ğıda yazıla Bahkeılr deposuna bir ıene zarfında gelecek 
kömQrün tahmil ve tahliye iti 18·9 937 cumartesi günü ıa· 
at l O da Balıkeılrde açık e&..siltme usulü ile 3 üncü iılet 
me blnaamda ihale edilecektir. 

Bu tıe girmek lıtlyenlerio 45 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 
üncü maddesi mucibince iıe glrmeğe manii kanuni bulun· 
madıiına dair beyannamelerde ayni gün ve ıaate kadar 
komisyon relıliilne müracaatları lb.ımdır. 

Bu tıe alt ıartnameler komiıyon merkezinde parasız 

dağıtılır. 

Tahmil ve tahliye 
edilecek köm6r 

miktarı 

3000 ton 

Muhammen 
bedeli 
600 lira 

Beher ton 
tabliye tç 
lnmuham· 
men bedeli 

8 kuruı 

Beher ton ta· 
hmll için mu
hammen be · 
deli 

12 kuruı 

Ba ıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyesi 
Çağıı 

MevkU 
Kiraz kıranı 

Ctoıı Hududu 
Tarafeyn• Köıeoğlu ve 
tarik ve bayar ile mah · 
dut. 

TORKDILI 

Balıkesir Askeri Sat·ın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 
ton un kakalı zarf usulile 13 Eylul 937 pazartesi günü 
ıaat J 5,30 da ihale edilecektir. Unun muhammen bedeli 
42000 lira muvakkat temtnah 3150 liradır. isteklilerin 
ıartnameılol görmek üzere bergjin ve ekılltmeye tıtirak 

edaceklerln de gösterilen saatten bir ıaat evveline kadar 
teklif mektuplarlle kolordu satın alma komisyonu baıkan. 
hğına müracaatlau . 4 . 1 - 346 

. Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Numaraaı Cinıi 

71 1 Mağaza 

" 
" 

Mevkii 

Umurbey mahalle . 
sinde 

" " 
" " 

Muhammen 
bedel icarı 

Lira 
30 

30 
30 

10 EYLÜL VJ7 

1 
~; 1 • ·-· * 

• Türkiye plyaaaıında yüksek mevk' kazanmıt olaP if 
1 dünyanın en meıhur ( EMİL MAROJ ) Kalbur f ab•l" I 

ka11aın mamulatı olan kalburlarından 4 .5 ve 6 nu111•· i 
ralı bütün ve ilci parçala büyük ha11latlı makineler 1, 1 tka.rethanemize gelmiıtir. 71 2 

71 3 
71 4 

47 
" " " 

bahcesl m ak tadır. 
Sebze Ksaaplar .. ~~ •

1 
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satll· 

1 - ldarel hususiye akaratından olup yukarıda ctnıi, Bu Bir firsattır. Bu Fırsat Her Za- i 
mevkii ve muhammen bedeli icarı yazılı dört parça ma- * Eı G i • man ıe eçmez. Köylü Ve Deg~irmen· ı 
ğaza ile bir sebze bahçeılnin bir senelik icrarları on bet • 
gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

2 - ihale 13 Eylfıl-937 tarihine rastlıyan pazartesi it AHMET IB 1 1 
aünü saat ıs de vilayet makamında müteıekk11 daımı ~ ve RAH M CUMALI I 
encümen huzurunda yapılacaktır . • Çiviciler İçinde Hırdavat, Demir, İnşaol ~. 

3 - lıteklılerln yukarıda yazılı gün ve ıaatte mu Malzemesi Rençber A.leUuf 
ham men bedelin yüzde 7 ,5 nlıtebtnde muvakkat teminatlarını 
malsandığına yatırdıklarına dair makbuz ve banka mek Alım Ve Satım Yeri ~ 
tuplarile birlikte encümene müracaatları ilin olunur. • ... •••• •• • • ··--jlf 

ve ç;:~~a!::;i:~~n: IB~:;:~y~:B;;i~;i~~I Doğum 

Köy ebe mektebi ihtiyacından olup münakaeaya çıl<a 

rılan aıağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem ~rzak ve 
mahrukatın 1 l·Eylul ·937 tarihine tesadüf eden cumarteıi 
günü saat 10 da müna1<asa ve ihaleleri icra edileceğfn· 

den talip olanların usulü datreıinde müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

'#f. 

Erzakın nevi 
Ekmek 
Et 
Maden kömürü 
Pamuk 
Sadeyağı 

Pirinç 
Bulgur 
Makarna 
Taze ıebze 

Kilo 
6000 
2300 

30000 
840 
388 
648 
324 
324 

1368 

Erzakın nevi 
Şeker 

Kıl o 
300 
163 
244 

Tuz 
Sabun 
Soğan 

Zeytin yağı 
Kuru sebze 
Peynir 
Zeytin 
Çay 

588 
145 
613 
178 
144 

14 
4- t 353 
~~~ 

üUcuzluk Yeri .J 
tt Bu kerre Smdırgıdaki mağazamızın Balılceılrde 
~~ Tokatla Otelinde 14 numarada bir ıuheatni açtılı· 
tt Bu şubemizde kazmir, ketenli, sefefl ' 
ı: ve lüks selenle, kıl, tela ve bunların cifi'. U 
tt sleri ve halkımız için keten ve çufhak1 ~ 
:: hazır elbiseler bulunur ve ehven {iatlll Jj 
tt safJ/Jr ve yapağı altnır. C 
~~ ~u defa yünlü ve kış/Jk çeşitlerirniı/e jl 
tt fan!lalanmız da gelmiştir. . •t 
:• Sayın müşterilerimizin şubenı1t~ ~ 
•• bir defa uğramaları menfaatleri iktl"' ~~ 
•• zasıdır. · ··r Jj 

ilin olunur. 1 _______ it 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı gayri menku· 
lü 329 tarihli muamelel ilmühaberde de yazılı olduğu 
gibi tacir Alt oflu Kamilden ıatın almak suretile maliki 
Kanlakavaktan Adem oğlu Mehmedin zıratında iken 333 
de ölümüle karııı Zeynep ve evlatları Yusuf ve Emine 
ve Zehra ve Ha vııa kaldığandan bahisle namlarına teıçil 

edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak için t 9 9-937 pa 
2'ar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hak· 
kında bunlardan baıka bir hak iddiasında bulunanlar var 
sa bu günler ıçlnde yazı tle tapu sicil muhafızlığana ve 
yahut mahalline ge\ecek rr emura müracaatl~rı lüzumu 

~ ı: SındJrgJ/ı Mustafa KaragU Y, 
K S G E L i Y O R 1 ;:·:·:·::::·· .. :·: .. :::~~ 

1 Köylülere M ü j d e Bahkesir Tapu ·sicil 1 
uhafızhğı an: il 

Nahiyesi Köyü Mevkii 
Kep üt Karaçaltı 

Cinai 
Ev 

Hududu 
Sağı ve önü yol ukau 
İbiı oğlu Muıtaf a tarlaeı 
solu İbiı oğlu Mustafa 
harman yeri. 

" .. Bağtepe tarla Doğusu Şeremetlerden 
Ali oğlu Ali Osman poy 
razı Mehmet oğlu Ali 
batı Sarı Mehmet oğul 
ları Şerif ve Rıza kıble 
bayır. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin yerini 
306 senesinde Bulgaristandan hicret ederek gelen muha
cirler arasında hakkı lıkan olarak bu ev yerini de mecca. 
nen Salt oğlu Şakire verllmiı ve o da,akendt paraaa ve le 
vazfmllc üç aöz odalı mesken hane inf" ederek o tturetle 
zillıyet ve temellükünde olduğundan ve yine evsafı yuka· 
rıda yazılı tarlayı da 40 ııene evvel Şeremetler köyündtn 
ince Mehmetten 3 gümü~ mecidiye mukabilinde haricen 
satın almak suretile 40 ıenedenberi senehiz nbanz ve fa · 
sıla11z hüsnüoıyetle tasarruf ve ziraat etmekte olduğundan 
bahisle kerıdl oamma teıçil edllmeal istenildiğinden tahki 
kat yapmak için 19 9 937 pazar günü mahalline memur 
gönderilecektir. Bu yerler hakkmda bir hak iddiasmda 
bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile Balıkesir Tapu 
Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura 
müracaatları ilan olunur 

Ormanlarımızı korumak 
için odun yakılmayacak, 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak D i y e 
Düşünmeviniz .. 

Uertürlii kömiir 
)'akan kullauışh ve 
her keseve elverisli 

• • 
Zoıı~ulda k ve llalk 

·~ 

tiplerind(~ki sobaları 

ticarethaueıuizde bu-
lac<ı ksıııız .. 

nuuıan ve ıs yap-

mıyan ~ok dayanıklı «Türk Antrasidi» ıHle 
hulu ııacak tı r. 

Yapı düzeni jçin lüzumu olan demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeıttler de maiazamız da her yerden 
ucuzdur. 

En birinci boya yağları, boya malzemeside Uca 
rethanemizde ehven flatlarla satılır . Rır defa dene 
yiojz, 

I -~ L E R T M A R K A L 1 ıh"' 
'1' Dunvamn en nwslıur ve tarırnnıış ıııt 

1 ~ h~lif ~eŞiıli ( Tiryor ~) buğday ayırıua kn ... 
1 bur makineleri g.-lmiştil'. 

S A T 1 Ş O E p ; O S U /Ll 
Memduh Özinan ve /1hmel Kunır:to 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! ŞirkefJ Oa 
8 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
• BALIKESiR ACENTESi 

SABRİ SARFAKLARLI 

H KARAN 
1 
___ veBaıyazmanı: Balıkesir suylav~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' Ar. 
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