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C a n a k k a 1 e d e B i r Milletler Cemiyetinde Şanghayda Tayyare-
• 

Denizaltı ·Tutuldu mu? Yapılan Görüşmeler.. lerin Gece Hücumlan .. 
lir sayiaya göre bir torpile muhribimiz Çanak~ale önün

de bir msçhul denizaltı yakalamış. 

ÇANAKKALE BOCAZI 

a_~•taobul, 21 ( Husuıi ) _ 

ta 1'-ttan gelen bir habere 
~e Çanakkale önlerinde 
lt l'Grk torpido muhribi 

t,f d 
'Ilı,, 1

b an bir denizaltı ge 

8 
Yakalanmııtır. 

'~ \1 reminin henüz kime 
~ buluııduğu ifıa edilme· 
~it te olduğu ve 22 tayf asiyle 

4-111
1cte Jakalandıiı ıaylaaı 
'ı1teaktadır. 

t~'~ bu ıayfalara göre Türk 
~ıu meçhul denizaltıya 1 

dur! Emri verdiği halde dur· 

madığı için iki defa top ve 

mitralyözle alef açmııtır 

Mermilerin lıabet etmeıl 

üzerine yaralanan denizaltı 

ıuya çakmağa mecbur kal 

mıı ve teıllm bayrağını 

çekmittir. Bunun üzerine 

yakalanmııtır. 

Hariç bir menbadan ge 
len bu haber henüz teyit 
edilmtı değildir 

Bir Şerir Nihayet Ya
kayi Ele Verdi.. 

1 Ardınberi-dağlarda sıj;n ve halkı rahatsız eden 
a~am yarah oları~ yakalandı. 

ı\ltı 
ııı, •1danberl yakalan · larafaodan takibe bat lan: 

•ı 1 1 
tt~ ç n çalııılan bir ka· mıthr. 

ca h 
il 111 ayet yakalanmııtır. Aziz Korucu, Kayapa, 

~t" kaçalccı Aziz adında lvrlndi, Oımanlar ve Bal 
''"lrdı 

ı\lll 8 r. 
~'h,ıı ergamamn Atmaca 
Ilı,~ '•inden Emini öldür 

>ttl ftıakaadtle müteaddit 
''lrıd >,t,1 en tabanca ile 

~ .... 'tnı4 ve firar etmiılir 
·qdıai 

\~ld eıasen daha çok 

~" :rı ka ._ akcıhk yaptığı 
1
\t b U firar esnasında tek 
,, u 1,1 

yada bir hayli dolaı

mııtır . Bir arahk, kendisile 

bu yo'da hareket edecek 

bir arkadaı da buimuıtur. 

Araziyı çok iyi bıldığl için 

bir türlü yakalanama. 

makta o 1 a n A z i z 

hakkında son zamanleırdaki 

takibat büsbütün tiddetlen · ~t, e uğraımıya, hat 
'~ kıuın, berikinin yolu . dirilmtıti. Fakat kendisinin 
~ k,,, k b k k b l 'ıl, te soygunculuğa u ıı ı ta 1 at a yakalana . 

ı\ ~11lır 
ııt !( 

~l'ıı öylerden lrnçakcı 
~l k"1 1 ~ q~ıtı, tna • acaklarını da 

't'~ tahaıl etmek üzere 
Q tt, 

t 1,1 (feçınlştlr . 

, l'>e bltkHde serseriye ne 
'a trıy , 'lı'- e tecavüz eden 

cağım anlararak tekrar Ber-

gama ha valisine geçmiıtir. 

Azizin bir gece bir köye 

gıtt ıjini gören Ahmet 

adında bir çoban, çok 

ziyan gördükleri bu ıerirden 

kurtulmak için derhal ateı 
' 1 ~,., ç ~ 1 ıQ:ı 1 r, anakkle, Mani· etmiıtir 
~\l ' "il· A b h ~ı L ayetleri arasın ziz ço anan attığı kur· 

~ q''" 1 1 , l ' rahatsız eden ıuu ın a yaralanmııtır . 
>ı Otba 
\1tı"*d adamın nisan 

' " Vll&ycllmiz hudu · 
eeçtı~ 

si anlatılması 

•Dclııt jandarma 

Hadiseye jandarma ve 

adliye el koymuı, yaralı 

ıerir Bergamaya götürül 

müıtür. 

8. Eden Niyon koni eransı ile Ademi mü~ahale komi· 
lesinin Ak~eniz emniyetini siğorta altma al~ığmı söyledi 

Cenevre, 21 (Radyo) -
Uluılar sosyetesi e.ıambleıi 

bugün tekrar toplanmııtır. 

8 . Eden ıöz almış vt:: 
Ağahanm intihabından 

dolayı teıekkür ederim Av 
rupadaki ve Uzak ıarbtalu 

hnrp hadiseleri gösteriyor ki 
İngiltere silahlanmakta ta 
mamıle haklıdır. 

İngiltere ıllahlanmakla be 
raber, ıulh ve müıalemd 

proğrammdan ayrılmıı de 
ğildir . Bu sebeple muallak 
bütün meıelelerf hüsnü ıu 
retle halle hazardır. ~u mu · 
allak meselelerin hallinden 
sonra umumi terki teslihat
ta düıünülecektir. 

Uluılar ıosyeteainden ve 

müıterek emniyet davasın

dan vazaeçilmemekle bera· 

ber lngıltere tlmdılik silah

lanmakta devam edecektir. 

Londra ademi müdahale 

komitesinin meıafai ve aon 

Nıyon itilafı, Akdeı -Jzdekı 

beynelmilel emniyeti sigorta 

altına almııtır. İtalyanın da 

bu mesaide yer almaaa te 

mennlye ıayandar. Fakat 

İtalya hükumeti bu umumi 

arzuya uymamııtır. 

Uzıık ~arkta vaziyet na

zıktır. Bu had iseler gösteri · 

yor ki, gümrük harbinin ol· 

hayete ermeıt lazımdır. De 

mtıtir. 

Cenevre, 2 l ( Radyo ) -

Uluılar Sosyeteıi aaambleıl 

öğleden sonra da toplanmıı 

ve müzakerata devam evle
mittir. 

Mekıika delegesi, ıöz ala

rak Uluslar Soıyeteıl nizam 

oameılnin tadtlioden uzun 

uzadıya bahıetmıı ve sözü 

Jıpaoya ihtılifına çevirerek 

Mekılkanın cumhurl) elçi İs 

panyaya yardım etmeğe ka · 
rar verdiğini ıöyledıkten 

sonra, Çın Japon mesele 

H. EDEN 
ıloden de bahıetmiı ve bu

nun, beynelmilel bir mesele 
teklini aldığından, Uluslar 

Soıyeteılnln harekete gel· 
meal lazım geldiğini beyan 

eylemittlr. 

Bundan ıonra, Portekiz 
murahhası B Damaaka ıöz 

almıı v" Porteklzin, Gene
ral Frankoıa yardım ettiği 

hakkında cumhuriyetçi la 
panya Baıbakanı 8. Neg 

rln tarafından "ıleri ıürülen 
iddiayı reddeylemektedir 

Bunu müteakip, reis Ağa 

han Uluslar sosyeteılnin ta

kvlyeıi hakkında Şili hükü 

. meli tarafından vukubulan 

teklif üzerine tanzim olunan 

projenin müteklp celsede 

müzakere edeceğini bildir· 

mlı ve yarm aaat l 0,30 da 

tekrar toplanmak üzere ceL 

ıeyl tatil eylemiıtir. 

Akdeniz 
Kontrolu 

lstanbul. 21 (Hususi) -
Niyon muahedesini imzalı 
yan devletler, korsan tah 
tel bahirlerin takibine 150 
harp gemisi ile yüz deniz 
layaresi lahsiı elmiılerd i r. 

o=;::====ıı====....====-===============-

Bir Köyde Üç Ev Ta
mamen Yandı .. 

Bu üç evin eşyası ile içindeti za~ire ve ~ayvanlar da 
ateşten ~urıanlama~ı 

Bir gün önce Aığadıcın 

Emırler köyünde bir yan 
gın olmuıtur. 

Yangın sonunda üç ev, 
~nala rı, zahir el eri ile birlik
le tamamen yanmııtır 

Bu evlerde bulunan bir 
merkeple, ikı ınt-k, iki da 
na ve bır kuzulu koyun da 
kurtarı l anııyarak yanmıı 

lardır. 

Ya ala 

gma bu köyden Ahmet ka 
rısı Halime admda bir ka-

dmm sebebiyet verdiği an 
laıılmııtır. 

Halime geceleyin bir 
it görmek makaadıle 

çara yakmııtır. Uu çıradan 

düıen bir kıvılcım hayvan 

ahmndnh:I darı saplannı ateı 
aldırmıtllr. 

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

50 Bin Çmliyi muhasaradan kurtarmak için kına! ve 
nehirlerin setleri Jlkıhyor. 

JAPON ASKERLERi 

Şanghay,2 l (A .A .) Japon 
makamah bütün ecnebi dip· 

lomatlara ile· tabaaaından 

tehlikeli mıntaka haline gel· 

mit olan Nankinden 21 ey
IOlden lti~aren çıkmalarını 

talep etmlttlr. 

Nanklo, 21 (AA) - Şanıi 

eyaleti ıefi general Y enhı· 

halan, 98 inci Şanal f ırkaıı 
l:umaodanı general Ltuoyin

gyi, Tatuangm düımealne 

ve bu mıntakanın Japonlar 

eline geçmeıine müaaade 
etmek ıuçu ile tevkif etmlı· 
tir 

General Llunyinı, divana 
harp huzurunda muhakeme 

edilmek üzere Nanklne yol· 

laomııtar . 

Toky<', 2 l (A.A.) - Teb· 

it~: 

Şimali Çinde Pekin - Su· 
lyuan demlryolu üzerinde 

Japonların bir takım kıtaatı 
17 eylftlde Tatuogun 60 ki 

lomelre cenubu ıarkiılnde 

kain Huoyuan ıehrlut i11al 

ettikleri 11rada difer Japon 
kıtaatı, general Siu Ju- Mın . 

gln kumandasmdakl 143 cü 
Çin fırkaıana taarruz etmlt · 

Ur. Şiddetli muharebelerden 
sonra Japon kuvvetleri 17 
eylul saat 13 de Tttungun 
40 kilometre ıtmall garbi 
sınde kiln Fcngehen ıehrlni 
lfgal ve muharebe esnasın 

da yaralanan general Siu . 
Ju Minai esir elmiılerdlr. 

Çinliler muharebe mey. 
danında 5 bin maktul ve 

mecruh barakmıılardır. 

~anghay, 21 [A.A J 
26 Temmuz larihindenberi 
ilk defa olarak bir çok Ja. 
pon tayyareleri Nankin 

üzerinde dolaımıt lardır Ha· 
. aarat hakkında hiç bfr ha

ber e!mmamııhr. 
Şanghay, 21 (A.A .l -

Tayyarelerin Şanghay üze 
rine gece hücumları devam 
etmektedir. 

Gentral Nevı ajanıına 

~öre, Yang Sepouda üç 
yangın görülmektt:dir. Çin
liler Japonlarm Saradenlz 
kenarında Haitche a ou el 

vormda Kouan Youna bir 
ihraç hareketınl tardetmlf 

Şanghay, 20 (A A.) -
Tayarelerlo Şaoıhay üzeri
ne ıene hGcumlara cle•am 
etmektedir. 

Central Nlyuz ajanııD& 

göre, Yang Sepouda Oç yan· 
gın röriilmektedır. ÇınUter 
Japonların Sarıdeniz kena· 
rında Hatlche a ou cl•aran
da Kouan Y ouna bir ihraç 
hareketini tardetmlılerdlr. 

Japon kaynaUarıadan ı•· 
len haberlere göre, Japon·· 
ların umumi taarruzu de· 
vam etmektedir Çin lntala· 
rı Pekinin cunubl ıarbleln
tam bir rlcat halindedir. 
ChochaYdakf Çin kıtaları ya 
tamamen teıllm olacak, ra· 
hut da her taraftan çevrile· 
rek imha edilecektir. Japon 
çemberi gittikçe daralmak· 
tadır. 

Tchentchonla Fauchan 
arasında ihata edllmlt bu· 
lunan 150 bin Çinli, Japon
ların taarruzları karı111nda 

henüz kurtuluıa kavuıma
mıılardar. 

Pekinden alınan haberler 
( Sonu ikinci eayfada ) 

Roterdam kanahm ta~tim 
ediyor. 

Lahey, 21 ( Radyo ) 
Hollanda hükumeti Roter~ 

dam kanalmı tahkime karar 
vermfıtlr. 

Ribentrob De
ğiştirilmiyecek 

Berltn, 21 (Radyo! - Lon
dra fefiri Fon Ribentrobun 
değiıUrJleceğl hakkındaki 
haberler tekzip edllmittlr. 

-~-

Yolcu 
Taya relerimiz 
lıtanbul, 21 ( Huıuai ) -

Dört motörlü yalcu tayya
relerlmlzden biri daha ıelmıı 
•• AU.,. 
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Seyehat Notlan: 

Bir O obüs Y Olculuğu .. 1 

Şanghayda 
Ta)lare hücumu f 11 ilL ·ııl4i .. ıeıı ı j '~A 

Lüke bir otelin antreıini 

andıran üstü yelpaze ıeklin· 
de, kalın cam ıiperli, geoit 
kapıdan iİrince; fU bizim 
ıtadyumun dörtte biri ka 
dar genif bir meydanlıkta 

bulundum Yer , beton döte· 
li, her taraf gıcır gıcar yeni 
yıkanmıı . Batımı kaldın· 
yorum. Buzlu camlarla ör· 
tü l milı yükıek demir bır 

çata . iki tarafta, tıpkı bir 
aaker dizisi gibi ııralanmıt 
otobüıler duruyor. Tam kar
tıma iıabet eden k11ımd11, 

ıeyahat acenteleri, otobü · 
iıletme büroları rörünüyor. 
Krlıtal pençereli ıitelerin 
arkaıında oturmuı memur· 
lar, yolculara biletlerini ke 
ılyor. Yanar, siner elektrik· 
it levhalarda, otobüılerin 
valut ve ciheti hareketleri 
yazlh: Baltkeıir · Bandırma. 

Balıkeıir - Edremit , Bahke
sir · Bursa, Balıkeair vesa
ire . 

Aziz okuyucu ; ııtkın 

beni Avrupa lata&)'onların · 
dan birinde zannetme .. Sa

dece Bahkeıir ıehir gara · 
jandaylm. Şimdtlik hayal 

olan fakat ileride hakıkat 

olma11 tüphesiz bulunan bir 
yerde. 

Şimdi müsaade ederaeni:ı 
hakikate döneJim: Zarbalı 

hanındayiz Kurunuvüıtayt 
hatırlatan bir durak yeri . 

Battal bir han k~pmndan 
içeriye airlyoruz . yerlerde 
eğri b(iğrü tatlar, oraya bu 
raya ahlmıt süprüntü tene· 
keleri, küfeler, güneıleıin 
diye tahtapofa ıerilmlt ya· 
taklar, yorranlar, üstü başı 

lime lime dilenciler .. 
Otobüıün kalkmaıı ;çin 

mOıteri bekliyoruz. Hele 
o dilenciler.. Pençereden 
ktrli yüzlerini ve ıimıiya h 
ellerini uzatarak bir kara 
haberci gİbi mütemadıyen 
ayni ıeyi fmldayorlar: 

Batınızın, rözünüzün 
sadakaaı için . 

Yani, sadakayı vermedin 
mi rittln gürültüye . . Mane . 
viyah bozuk olanlar bu 

müthit tehdit karıı11nda ke
ıenin •Azanı açıyorlar . Ne 
yalan söyleyim .. Gazeteler 
de birbirini kovalayan kazi 
haberlerini hatırlayarak ben 
de bu bir nevi (hayat li
ğortasına) yazılmaktan ken 
dimi alamadım Kuruıu dl· 
lencintn avucuna aıkııtırarak 
allahın himay,.ıine girdik. 

O allah k;, baıamızı gö 
zümüzü ıu piı dilencinin 
hatırı için bağııhyacak. Di· 
lenciltiın her ıekli fena 

ama, böyle bir otobü yol 
culujuna baılarken, sinirle · 
rin ıerrln olduğu bir aırnda 
tehditle para koparmak uıulü 
hepıindeo iirer,ç .. 

Nihayet bir sürü gürülUl 
patırtıdan ıonra müıterilerl 

ıon bir defa saydılar: 24 

klıiylz. 

Kalın btr seı : . 
Aman fazla olmasın. 

Ceza veririz diyor . Bir dı 

ieri: 
Belediyenin hiç ıaka-

11 yok. 

- Hanım anne ıu çan -
ta yl kenara . çek . 

- Mehmet tavukları ka 
napenin altına yerleıtlrdin 

mi?. 
- Kız, ufak 

ı~~~~=~ 

reye koydun? 
- Anne ıimit iaterinı . . 
Aruara eene o hastalıkla 

ses: 
Baıınızın gözünüzün 

sadakası için . 
Handan çıkıyoruz . 
Zarbalıya atren çıkan 

(Baıtarafı birinc i aayfada ) 
ihata edilen Çinlı l erin 50 bin 
kiti o lduğunu göllermekte
dır . Mahsur kıtaları kurtar· 
mak için , birçok Çın kuv 
vetlerl, Pekinin cenubi gar· 
biıindeki kanal ve nchirİe 

rln sedlerini yakmaktadır 
Japon nakliye gemileri, 

motörlü kıtalaı la yapılacak 
yeni taıuruzu hazırlamak 

üzere Şangha y ve Vooaoung 

otobüsler de , fÖferleri gibi 

bağrı yanık cinsten olacak 
Her ıeferinde karşıdaki ıer

betçi dükkanına toslamadan 
geçemiyorlar. Hani allah 
aak laaın birgün makineler 
den birini içerideki maeaların 
batanda görüraek hiç hay· 
ret etmiyelim . 

, mıotakalarına aıker çıkar 

mııtır . Bu esnada her tkl 

tarafın topçu düelloıu de · 
vam etmııttr 

Bizim oto da tıra , Hmo 
nala tltelerinl zangırdatarak 
köıeyl saptı . Şimdi , arka 
yollardan Bandırma fO 

ıastna çıkmak üzereyiz. 
24 Kioi, arka mahallelerin 
bozuk kaldarımh yollınında 

çarliıton oynıyarak gidiyo
ruz 24 Kiti; otobüsün niza · 
mi haddi budur. 

Aıkolsun tU ıöfer arka
datlara .. Helediye tenbıhle
'ine dikkat meseleıinde çok 
titiz davranıyorlar veaaelam . 
Fakat, o da ne ya? Dur 
duk. 

Şehir haricinde bu tevak· 
kufun manaıı ne? Firen mi 

bozuldu? Yoku benzin boru· 
ıu mu tıkandı, diye düıünme 
ğe kalmadan töfer, muavi · 

nine ıoruyor: 
- Kimo uzakta duran .. 
Muavin dıkkatle baka 

rak: 
- Merak elme .. Değil.. 

Değilmiı! .. Değıl olan kim 

acaba~ Biraz ıonra çalılar 
arasından bir gölre sıyrılı 
yor. Tıpkı bir gözcü neferi 
gibi etrafı kollıyarak ıöfert' 
yaklaııyor. 

~ Yol açık .. 

Bu da ne , lıpanyada miyaz, 

yoksa Şan1ıhay cephesinde 
mı? Yolu kapı yan bu meç· 
hul tehlike nedir? Biraz ıon 
rn İf anlatılıyor. Muavin 
nerden çıktığı pek belli ol· 
mı)'an iki yolcuyu dahn 
obobüıe ııkıthrıyor Oluyoruz 
26. Meğer bütün bu tertibat 
belediye zabıtasına kartı 

imiı. Elli metre ötede gene 
1 tevakkuf gene ayni merasim, 

ayni htikıaf, gene nerden 
çıktığı belli ol mıyan dört 
yolcu. Bu sefer oluyoruz 30. 

Şimdı otobüsün gôğerteai 

de, kamarası da komple .. 
Haydı allah se lamet verıin . 
Bu ıarada dilencinin sözleri 
ni hattrlıyorum .. 

Haıınızm gözünüzün 
sadakası olsun .. 

İyi ki kuruıu verdım, ne 
olur ne olmaz . Zira bu gi· 

dtıtn kitapta yeri yok , diye 
düıünüyorum . Hani beledi· 
ye, Balıke irden Suıuğurluğa 
kadar onar metre ara ile 
birer memur dikse gene ıö 

fer arkadaılar on da ne çare 
bulup dediklerini yapacak. 

lar .. 
Yolda.yiz, kah iyi ve kalı 

fena devam eden bir ıoea 
üzerinde bftzan yağ gibi 
kayarak ve bazan da bey

nimizden bauaklarımıza ka 
dar sanılarak aıidiyoruz . 

Şöferln ıeıl güzelmit; 
Sabalı yıllardanbni ilk 

defa oldu bence .. 
Diye baılıyor bunu 

daha birçok 
takip 

Tokyo, 21 (A .A) Ha 
vu ajansı muhabirinden: 

Geçen hafta Japon halkı 
tarafından jzhar olunan ve 
timali Çinde elde edilmiş 
muvaff akiyet haberleri üze . 

rine birdenbire zail olmuı 

bulunan eodiıe . Şanghayda 

k i harekatın uğramıı olduiu 
müıküJat ve Çjolilerin bek · 
lenilmiyen rnukavemetleri 

dolay11ile yeniden baıgöster 
mlıtir . Japon halkı, Japon 
larla Çınltlerfn zayiatına 

müteallik haberlerin doğru 
lujundan tüphe etmeğe baı· 
lamıttır. Halk bu harekatın 

alelade bir "Çinlilerin tecı.i · 
yeai,. hareketinden çok da 
ha mühim olduğuna kani 
bulunmaktadır. 

Nıhayet uzak şarkla ko 
münizmin nüfuzunu ortadan 
ka ldırmaktan tbaret olan 
nihai gayenin Japonyayı 

pek ziyade ileri fiirükltyece · 
ğl , çünkü Sovvet Rmya ıle 

bir ihtilaf zuhuru tehlikesini 
arzetmekte olduğu mütale

a11 i leri ıürülmektedir. 

Askeri mütehassıslar, Ja · 
ponyanm muzafferiyetinden 
tüphe etmemektedirler An 

cak muhaıematın devamı 

müddeUnfo Çin lilerin müh 
immatlarını tüketmiı bulu 
nacakları tarihe bağlı oldu 
au fıkrinde bulunmaktadır 
lar 

Bahriye makarnalı, Çınli· 
!erin mühimmat tedarik et. 
mele rine, ecnebilere bir ta 
kım ıhtilatada sebebiyet ver 
meıi tehlikesini göze alarak 
Çin sahillerinin a blok asına 
teıdtt etmek mecburiyetin· 
dedir . 

Tok)'o, 21 (AA.) - Ja· 
pon kıtaatı , Patingfouya 
doğru yapmakta oldukları 

ileri hareketlen esnasında 
Çmlilerin bütün hatlarını 

bozmuılardır Ancak Japon 
kıtaatrnıo gerisine 25 ila 50 
hin kişiden mürekkep o ldu
ğu tahmin edilen Çın kuv· 
vetleri kalmııtır . Hu kuv
vetler Japon dimdar larma 
taarruz etmektedirler. Fakat 
Japon askeı i teknlıiyenleri 

Çinli lerin tarassut tay}are'e · 
rinin luyafehtzliğine binaen 

bu vaziyetten endiıe etme 
mektedirler. 

yor. Radyolu otobüs de 
bu kadar olur Y otlar umu
miyet itibarile güzel ve düz· 
gün. Atrkaç yerd~ uf ak te· 
fek bozukluklar varsa da 
kısa ıallanıılardan sonra , 
baılıyRn güzel yollar, insa
na eıki acılarını ve yorgun 
luklarını unutturuyor 

Şimdi Suıurluktay lz . Ya · 
rm Suıurlukta bu kısa du-

t ' w ruıun no ıarım yazacagam 

M. Gözalan 

Otomobil 
Kazası ol~u bir şöf er ya

kalandı 
Dün Bandırmadan ı ehri 

mize gelmekte olan 12 nu 
maralı yük kamyonu ile tö· 
fer Rahminin idaresindeki 
21 numaralı otomobil Aksa
kal cıvarında yekdlğerile ya 
rııa çıkmıı l ard1r. 

Bu sırada Rahminin oto 
mobili 12 numarah kamyo· 
na çarpmış ve kamyonu 
hasa ra uğratmıştır . 

Suçlu ıöfer yakalanmıştır 

'Me 
Kakı 

eke 
ma 

.,. :...... .. . . ~·: . . : ..... : .. .,_;· : 

Çiftçilere, Göçme 
Yapı cak Ya 

ere 
m .. 

Zarar gören çiftçilerle göçmnnlere Ziraat ban~ası to
humluk ~uğday dağılacaktu 

Bu kanuna göre bank• 
göçmGnlere , b ir mmtakad&l1 
diğeı: mantakaya nakledilen 
lerc, miiltecılere , kuraklık, 
dolu , sel , yangın ve hast• 
lık gibi felaketlere uğrıyal1 
larla muhtaç çlfçilere toh\J 
mluk ve yemeklik buğdııY 
dağıtmaktadır. Bankanın b~ 
it için 3 m ilyonluk 75Q.OO 
Jiraya kadar genlf bir buj· 
day kredisi açmıya salihU'e 

ti vardır . 

Z ı raat baukası göçmenle
re ve m uhtaç çiftçilere to · 
humluk ve yemeklik but· 
day tevziatını Kamutayın 

geçen devresinin son içtima. 
larından birinde kabul edil 
mış ola n bir kanunla bugü 
nün ihtiyaç larını karşılaya 

cak daha ıa~lam e &aıılarle 
yapmaktadır . 

Zi 1 

ar e • 
ı .. 

Ziraat bankası dağıtırııalt' 
ta olduğu buğdayları, bal1 
kanın devlet adına satınııl · 

Ziraat VeUleti memleket filaatiniô proğrİmlr bir ;e
~ilde ilerlemesini ~arırl şl11d1. 

ıı· 
dığı buğdaylardan ve 11'18 

yet fiata üzerinden verırıe~e 
ledir Yalnız bazı yerler 

banka depolarından o 01
1111

: 1 
kaya nakil i şi pahalıya fil t 

olursa, mahallinde .mübaY;;ı 
yapılarak tevzıat ıcra e 

Ziraat Bakanlağı, memle· konulacaktır. 
ketin ziraatının projrıımlı 
bir ıek i lde ilerlemesini tem· 
in için kararlar almıı ve tik 
İf olarak da Orta Anadolu 
üzüm işiyle meıgul olmıya 
başlamııtı . Bakanlık bu kal. 

ı kınma itinde lüzumu olan 
elemı-nları yetiıtirmek üzere 
yeni kararlar almaktadır . 

J 

Bu kararlar aPe.sıoda me
vcut :draat mektt'plerınjn 

ine holıne konmn ı da var 
dır Ziraat mektepleri hoş 

ıeneye ç ı karılacak ve bu 
mekteplerde kültür l ısele-rin 
de okutulan bütün dersler 
talebeye gösterilecek, ayrı 
ca ameli ve nazari z iraat 
de öğretılecekUr. 

Bu liselerden mezun olan· 
lar lıüyük ziraat kalkınma -

ımın icap ettirdiği eleman 
farı yetııtarmek üzere köy 
erkek ve kız çocukle.rı için 

ı açılacak halk mekteplerine, 
ziraat kunlarma ve çiftlık 

mektepl .. rtne muallim tayin 
ed ilecel<tir. 

Bu uretle zira i kalkın 
madan istenilen faydanm 
daha randımanlı bir ı~kilde 
temin edtlmeai sağlanmıı 
olacaktır. 

Zıraat bakanlığı , Orta 
Anadolu bağuhğını thya iç· 
in toplanan komi yonun ve 
rd ıği kararların tatbıki etr11 

fında ça l ıımalarına devanı 
etmektedir. Bakanlığın An · 
kara , Eıkioehir ve Çankırı 
vilayetlerine gönderdiği zi
raat ve b1'ğcılık mütehauıs· 

ları ıımdiye kadar 400 köy 1 

de tetkikler yapmıılardır 1 
Teşrinevel sonuna kadar te 
tkik edilen köy sayısı hini 
bulacaktır . Müteh1Usıslar git 
tıklerl köylerde köyün nüfu
sunu . arazi mıkta rını arazi· 

nin verimini, hayvan adedı 
ni, hayvandan alınan mad 
delerin miktarını ayrı ayrı 
teıblt etmekte ve her köy
üu, hüviyetini meydana çı 
karmaktadırlar . Ru yıl ilkba
hardan itibaren 60- 100 köy 
de halk ikfıer dönüm orman 
yetlıtirme§e mecbur tutula 
cali , köylüye bağ çubuğu 

meyva ve orman fidanları 

Zir11at Vekaletince pa ruız 
verilecektir Bu 60· 100 köy· 
den ahnecak ilk neticelere 
bakılarak Orta Anadolunun 
zirai kalkınma proğramı 

hazırlanarak tatbik ıahasma 

Dıfer taraftan Zfraat Ba · 
kanlığı Ankarada 500 inek 
lik bir ine"hnne açılmasına 
karar vu m lttir İnekler için 
lüzumlu olan ahırların inıa
ıma şimdiden başlanmııtır 

inekler hükumete geçen or 
man çiftliğindeki bira f ab 
rlkasmdan çıkan arpa küs
pelerlle beslenecek ve bu 
suretle Ankaralı lara ucuz ve 

temiz süt temin ed il miş ola 
caktır . 

rne ktedir . fi" 
Buğdayla r göçmen ve çi 

çiye üç yılda • nakıl .;e~Be ,. 
malla · ödenmek üzere 1 .,eri 
zincirleme kefaletle .. d 
mektedir. Eğer köylü 01 .. ~, 
detin sonunda borcunu 

0 
9 

1 urs 
yemlyecek ha ide bu urt ~ 
yine borç geri bırakı1°'! 11 

1 roe 
tır. Borcunu ödemiyen e 
yüzne 7 fa iz ahnacııkt:;,...--

Bi Kö de Üç Ev Ta--
m a n Ya dı .. 

Bu üç evin imsı-lle içindeki zahir ve -hayvanlar ~ı 
ateşten kurtanlamad1. diler 

(Baotarafı birinci sayfada) 

Geceleyin ateı alan sap 
larla ydogın epeyce ilerle 
dikten sonra görünmüıtür 

Küyü yen yangını söndür 
f!lek için etraftan köylüler 

koımuşlar ve önünü l\lma8a 
çal ı ımışlaıdır . Fakat yangı
mn çıktığı ev tamamen yan 
dığ ı g ibi, ateı çok geçme 

den onun yanındaki 1 ır tıtıU iki eve de sirayet e jlt• 

Neticede Ali oğlu Ali e''' 
Hüseyin oğlu Mehmed•P il~ 
içindeki hayvanlarile bir 

te kamllen yanmıttır· dı< 

Yangın maha.llıne sıfe ,e 
1 .. ıer itfaiyesi, cıvar köY u 1 !\~lt 
~ç . ı..ı 

jandarma yetiımif , gu 

önü alınabilm~ 

ömürcii Bıcak Manisalı , 
Çekmek istem ·ş F utbolc la~ tef 

Manita muhtelit! 0116 Orman koruma teşki li'ı lıı ıa 

mensup Fe rhat , Abdullaiı 
adındak i birinin Y eştlli cı -
varındn kaçak olarak 1 O 
yük kö (nür getirdiğini gör
müş ve yakalamak istemit 
tir . Fakat köm ür sahib i bu · 
na m ani olmak istlyerek 
f erhada bıçak çekmeğe te
ıebbüs etmiıt ır . Bunun üze
rine Abdullah yakalaomıttır 

Mağazaoan çalman 12 top 
kumas 

Dımo oğlu İvanın Tav§an · 
lı B f ahrioin mağazasından 
mulatelif zamanlarda on iki 
top kumaş çaldığı ve bun 
ları t erzi Mehmet u taya 
sattıAı anlatıldığından hak 
lcında tahkikata baılandığı 
gibi kumaşlar da geri alın · 

mıthr 

g 
r ine vve l pazar gO" 

.;C O f 
ıehrimize ge lec ek le b' 

1 . 1 
şehrimiz muhte ftı 

maç yapacaktır oiil11 

l juıll ,ı 
Manisa genç er ele 

d .;erı11 
bir müsamere e 

muhtemel dır . 
-~-

Bir tayin e•ı~ 
kul r ıı 

Bergama ortao 11 ~1t • p 1 
- w • B Avnı ~· 
ogretmenı . . e ttlı 
list: reelm muallirnlii'

11 

edilmııttr. ~ 

liselerde~e ~811 
nihayetlen~i ~·ı·~ 

Ö 
en o 1 tır 

Lise ve ~retırı t" e 

1 k olo'1 
da yRpa ma ta fftlr· 111 
kayıtları sona ertı1 ,. ılı111 

" ""' Lısed~ olgunln ur 
imtihanları b1;.tl•ıtı 1 f 
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Kücük 
Akdeniz KotrolündeAI 
m a n y a n ı n Alacağı 

Vaziyet .. 
"Lemonnler,, karm öldük 

ten ıoora bir çocuflyle yal · 

nıı kalmııtı . Karıaım müt 

terek Yaıayıtlarmın devamı 
trıüddeunce müıfık ~e mnf
rıt bir nıkla, çılgınca ıev 
rnııtı. Baıit , basit olduğu 
kadar da saf ve temiz , em· 
niyet olunur bir adamdı. 
Fakir komıunun güzel kızı· 
nı sevmıı, onunla evlenmit · 
tı. Halı ticareti yapar, ol

dukça da fazla kazanırdı. 
G\lıel kadın onu mesut et 

h'ıeğe l<ifi3 d i. O da ondan 
baıka bir ıey düıünmez, 
IÖılerine dakikalarca muh· 

ltria bir aıık gibi bakmak

~- en bilyük zevki bulurdu . 
saıen onun için bütün 

llerrı karıeından ibaret değil 
ttliydı? Sofrada gözlerini 
0tıdan ayırmamak ıçın ne 
ler 

• ne becerıkslzlıkler yap · 
ttıaıdı: Şarabı tabağına, ıuyu 
luıfuğuna dök.er , bir çocuk 

Ribt gülmeğe baılıyarak: 
G··- Seni çok seviyorum! 
I 0 tüyorsun ya bütün bun · 
ftrı 

vaptıran hep senin sev· 
~11\dır, dıye özür dılerdl O 
'e sakin bir şekilde müte-

~adıyen güler, kocasınm 
~kıılarile yorulmuf gibi 

Rol tlerinl indirir, m evzu ne 
() u 

tıa o lsun onu konuttur 
ltıat , a çalııırdı. Kocası ma 

,'"'" altından elini yakal&r 
"'Uçları içerisine alarak: 

~~ Benım güzel sevgilim , 
OUçük "Jeanne,,ım derdi 

da sabırsıı.lanarak: 
d Haydi artak b.iraz uslu 

Ut b· d b • ıre z ) emek ye, beni e 
•tak 

· Ben de yiyeyim . 

<:u~ı'' sene içinde hiç ço 
d f lrı olmamıştı. fakat bu ,, ~ ı. ı 
d YUK ü idi. Bu, ~vde çıl-
•ttıc b 

~ ' ir sevirıç vesilesi ol· 

bu '<ocuı doğuma kadar 
it d 

8 kika yanından ayrıl · ıtı, ...... 
b ·••ııtı . Okadar ki dadısı 
')" ~' ll onu odadan çıkarır 

-.,r>ıy, kapatarak zorla ha· 

~a aldırırdı . Lenıonnierin 
tııı n 

R'b ın çocukluk arkadaıı 
t0 ç ~alı muavini B. Dure· 
1, Ulr ile dostlukları pek faz. 

~ ... 1 dı. O haftada üç defa 
Ctind dtf" e yemek yer , bazı 

tat\ elınde bir buket , ba· 
bıı da tiyatroda bır loca 
~t etı ile gelirdi 8 Lemonnl· 

~,tçolt defa yemekten ıonra 
1•ın d t- a önere k: 

' trıı 
~·bı n gibi bir eşim, onun 
'cıl> bir arka daıım olduktan 

tılttıt: Yer yüzünde mesut 

}o~l ltlarn iç in bir sebep 
'1t; derdi . 

*** u,rı 
~ld(l ç kad ı n doğururken 
~'ldı Zavallı kocaaı da az 
~,ı llıerakandan ölüyordu 
"'t t,,, Çocuğunu görmek ona 

ttt 
~'Rl Verdi. Ondan kalan 
t~~,~e h&.tıra o lduğu , onun 
''•ıd lklerinin bir k11mını 
t 1 iı i . 1

1) r,k Çln çoğunu, musta-
tılaıf\ at muhteris bir Btkla 
'11lıf\ lıibı severdi Bu karı 
'G tr t ~~IG •nden, kemiğinden 
''•I! I> ııelen bir parça idi, 

ııı ra k 
'" b endislnln modeli 

1~ttl İSb\ı varlığm yaıamau 
:it~~"' Ürü ortadan çekilip 

1 tıı .. 11ttıiydi? Zaten öte · 
~t Old(i 

•ıı... . ren de bu çocuk 
> ... ·••11d(> ~ '1't.ı · Kendisini besli 

varlıiın hayat hlı · 

, 
Hikayesi -

* 
sesini o çalmamıımıydı? B 
Lemonnler o§luou yatırdığı 
beılğtn yanına diz çöker 
saatlerce tatlı ve üzüntülü, 

bin ıey düıünerek yavrusu 

nu ıeyreder , küçük uyuyun· 

ca yüzüne doğru eğilir ağ· 

lar, ağlardı . 

Çocuk büyüdü . Babası on 
dan bir dakika ayrılmıyordu, 

Onu geydirir, yemek yedirir 

gezdirirdi. B. Duretour da 

küçüğü çok sever ailevi bir 

ıefkn tle dakikalarca onu 

göğsünde sıkardı; kolları 

uzeriode havaya atar, ıever 

sever sonra dizleri üzerine 
yüzükoyun yahrarak mini 

mini bacaklarını uzun uzun 

öperdi. Yalnız ihtiyar dadı 

(Dünkü Saymm Devamı) 
teıebbüsleri prala1k bir ıa 

hada temerküz ettirmek su 
retiyle bu tekltkelerio önü· 
ne geçmek veya hiç olmaz 

sa büyümelerine mımi olmak 

olduğunu bildiriyor ve di 
yor ki: 

"Eğer politika ba kımın· 

dan taraftarlık h i1&eleri ko 

nferans devletlerinden bazı· 

!arının reddedilmesine se 

bep olacak olursa. hiç ıüp. 

he yok ki bu daveti kabul 

eden devletler ticaret aemi 
ferini, h er türlü mesul iyet · 
hia&elerinc.len mahrum bar- ' 

barca tecavüzlere kartı ko
rumak haklarını kullana · 

cafdardır " 
Yine Ttmaa gezeteı;i Al· 

manya He İtalyanın A~deofz Celeıte küçüğü pek sevmez 
di , onun her,eyi haber ver· • konferansına ademi İftira k 

bu- kararanı vermtı olanları te· mesin~, fazla hoppa 
essüfe ıayan buluyor, ma yQmesine kızar . 
mafi vaziyetin bu tekil 

- Böyle çocuk mu büyü almaaına rağmen tutulan 
tülür. onu şımarık yapıyor 

ıunuz, diye ha ykmrdı . Sene 

ler geçti, Jean dokuz vaıına 

bastı Fal<at onu o kadM 

ıımarık büyütmiıelerdı ki 

ancak aklınm emrettiğini 

yapardı ; okumağı bile doğ 

ru dürüst öğrenememitti 
Babası her istediğini yapar, 

B Duretour mütemadiyen 

ona o yuncak lar sahn alır, ıe 

k~rleme, pasta lle beslerdi 
ihtiyar dadı her zaman hay 
kırmaktan kendıni alamazdı: 

Çeviren: 

/v1. Enver 
(SONU YARIN} 

yoldan vazgeçılmiyeceğlni 

1sveıçde toplanacak olan 
diğer devletlerin A kdenlz 

korsanlığına nihayet vermek 
için her halde pek kıaa bir 

zaman içinde alınacak tP.lc:
nik tedbirleri kararlaıtıra 
caklarını ve Niyon konferan 

11nın müstacelen halli lizım 
gelen A kdeniz meselesini 

ıadece teknik bakımdan te 
knik ederek ylue teknik ted 

birler kararı vereceğini bil . 
diriyor. 

Datly Tel.rraph gazetesi 
Akdeniz 

kararlaıtardığı 

konferansının 

prat ı k ted-

b irlerle bu denizde son za · 

manla rda gayri kabili ta · 

hammül bir ıekıl alan teca· 

vüzlere nihayet verileceğini 
Banduma asliye hutuk 

~akimliüinden: 
Bandırmanm Beııtbaıı 

ı 

( ve bütün bitaraf devletl erin 

I açık denizdeki seyrüseferle· 
~ rint tahdit eden hareketlere mahallesinden fe sçi Tahsin 

kızı Emine tarafından kocası 

ayn• mahalleden trenyolu I 
caddesi veyi& sokak No: 5 

1 

de mukim diıçl Sabri aley ·ı 
hine açılan boıaı ıma dava· 

ıının icra kılınan muhake

mesinde: Müddeialeyh dit 

çi Sabrinın ikametgahının 
meçhuliyetine binaen key

fiy et e\'velce te bliğ maka 
mma kaim olmak üzere 
ilan edlldığl halde gelmedi 

ğlnden bu kerıe hakkında 

veril en gıya p kararının yine 

gazete ile ilanına ınuhake
mece karar verilmiı ve bu , 

baptakı muhakemesi de j 
1 l lO 937 paza rtesi saat 9 1 

za talik edilmlı olduğundan 

yevmü mezkurda Handırma 
as liye hukuk mahkemeginde 

hazır bulunmanız akıt hal· 

de davaya sabit nazarile 
bakılacası gıyap kararı yerine 

kaim olmak (iıere ilan oliı · jl 

nur. 

~······················-. ! TÜRKDİLI !ı 

verecekleri karar ne olursa 

olsun konferanıın tottuau 
yo 1da devam ederek Akde. 

n izde bitaraf "devletlerin ge 

milerlni l&zımgeld iği ıekilde 
korumak için tedb ir ler ala

cağı nı , meıkür bir neticeye 
varalmaaanı htenlyoraa görüı· 

melerde azami ihtiyat ve 

basiret gösterilmesi gerek ti

~fni ve hiç ıüphesiz Moıko

va nın son notalarında kul

landığı ıekilde toksözlerin 

iyi bir anlaıma tes sine ve 

müttehit bir hareketin ka-

rarlaıtırılmasına f aydabahı 
olamıyacağını bildırlyor. 

Macar gfl zeteleri , Akde 
olzde seyrfıefaln emniyetrne 

müteallik meıeleleri müzn · 

kere etmek üzere Akdeniz 

ve Karadenizde aahtli olan 

devletlerin ekser i delegele 

rinin bugün Nlyonda bir 

konferans halinde toplana

caklarına .yazdıktan • ıonra 

ıu mütaleaları ileri sürü · 
yorlar: 

Bu konferans daha al,din· 
den evvel iki devletin buna 

ittirak etmemesiyle zaafa 

uğra mı ıtır Konferanım ak 

tllnde , ltalya ile Alman 
y a nın vak 1 da ve ti reddedft 

lerinde amil olan poletik 

ahval ve esba b A vrupanın 

her tara fında kr itik bir ha 
va yara tm ııtır 

Avrupa efkarı umumiye · 
ıintn büyül' bir kısmında 

tekrar harp endiıeleri hü 

küm ıürmektedlr . Fırtınalı 

Akden izde Avrupa sulh ge

miıi tE'hlikeler içinde sallan· 

maktadar. Birdenbire esnıi 

ye bıışhyan harp havasının 

sebeplerini gayet dikkatli 

tahlil etırek hakıkati ve 

reel kuvvetleri kontrolü ka· 
bi' olmıyan ve bu at-hepte 

daha çok tehlikeli olan d i 

ğer unsurlardan ayırm t k, 

henüz soğukkaohlığını mu 

haf aza edebilen her miidek· 
kik için bir vazıf edir 

Böyle bir tahlil tecrübesi 
gösterecektir k i ne çabuk 

inanan Optimisme ve ne tle 

dütünceslz p a n ike mahal ve 

sebe-p yoktur . Avrupa sulhü 

azimkar ve ıuürlu bir t eıri 

kimesai ile henüz kurları· 
labilecek vaziyettedir Ha 

kikatte ortada hadis olan 

nedir? Son zamanda İıpan· 

ya dahili harbi bariz bir 

ıekilde A kdenize ıirayet et· 

mlıtir. Yakan zamana kadar 

yalnız karada ve havada 

harp edılirken ıon zamanda 

muhtelif mllltyettekt gemile· 

re tecavüzler artmıı ve ıtd · 
detlenmiıtir. Bu tecavüzlt"r, 

ehemmiyehız vakalardan sar 

fınazar , Almanyanm Deut

sehlanon zırhhsına havadan : Pazartesinden baıka her : 
• • • gün çıkar . Siyasal gazete .. • ı • • 

karıı ctlakadar devletl erin 

bir mua drafında toplana 

rak müttehiden gir işecekleri 

hareketleri birlikte kararlaı· 

tırmalarının çok fa ydala ola· 

cağını kaydettikten sonra bu 

konferansm lam bir ıekilde 

toplanmasına mani olduğu 
idrHasiyle Rusyayı ittiham 

ediyor. Rusya tarafından 

İtalyaya gönderilen ilci no 

tayı ya manasız bir ha reket 

veyahut da İtalyayı bu kon 

fer ansa l§tirakten men ıçın 

bilhassa hazırlıtnmı ş bir ka 

sd olarak görüyor, lrnnfe · 
ranaın hiçbir mil !eti mesut 

tutmak için değil , eadece 

vakıaları tesbit ve alınacak 

tedbirleri karıulaıtırmak için 

toplanmaya davet edildiğini 
hl' tırlatıyor, tam böylP. bir 

günün arifesinde tehditkar 
lisanla nota gönderilme

sinin bfitün havayı deği 

ottrdlğini ve ortaya pe 

ıinen bir ıüphe havası mü
zakerelerinde bu hava için· 
de cereyan edeceği hissesini 

yarattığını , ha lbuki bu me

vsimsiz müdahaleye ralmen 

timdiye kadar Akdeniz kor
sanlarından zarar görmüı 

olan Almanya ile halyanın 
hesabına bu konferansta 

ye r almanın çok faydalı 

bir hareket olacafını, ma · 

mafi Almanya ile ltalyanın 

1 yapılan taarruzla bat lamıı 
Yıllığı: 800 Kurut : 

: Altı Ayhğı:400 .. : 
• • • Sayısı: 3 .. • 

ı • • 
• Günü geçmit ıayılar 25 .• 

1.: • 
kuruıtur. • • • • ADRES: • 

1 iBALIKESİR TÜRKD1Li ! 
~ ...................... .. 

tır. Daha sonraları da milli

yeti meçhul tayyare ve tah· 

telbahirler muhtelif mlllet

lere mensup g emilere taar· 

ruz ederek bunları bahr

mışla rdır 

[SONU 

SAYFA: 3 

Bah~esir Mah~eme Bsşkatipliğinden: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilerek gayri m enkulün ne 
olduğu ye o gayri menkulün 

bulunduğu mevki , mahallesi 
ıokafı , Hacıismail mahalleıi 

Bayram sokak 23 No tak · 
dir olunan kıymet (300) lira 
arhrmanın yapılacafı yu ve 

gün 22 • teırinievvel · 937 
çarıamba gfinil saat 15 de 
mahkeme kaleminde 

1 İıbu gayri menkulün 
artırma ıartnamesi 22 ey · 
lul . 937 tarihinden itibaren 
41 No. ile mahkeme kale· 

mine dairesinin muayyen nu · 
marasında h erkesin görebil· 

meıi için açıktır . ilanda y~ 
ıılı olanlardan f azle. malü • 

mat almak istiyenler itbu 
ıartname ve 4 1 dosya nu 
marasile memuriyetim ize 
müracaat etmelid!r. 

2 - Aftırmaya lttirak için 
yukarda yazıla kıymetin yüz · 

de 7 buçuk niııbetinde pey 
veya mi lli bir bankanm le 

m lna t mekbuzu tevdi edıle · 
cektir, (l 24) 

3 - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadllrlarıo 

ve irtifak hakkt sah iplerinin 
gayri menkül üzerindeki 

haklarını hususile fa iz ve 
masrafa dair ofan fddialıuı 
nı tıbu ilan tarihinden iti
baren 15 gün iç inde evrakı 

milsbetilerile birlikte memu· 
rlyetimize bildirmeleri lcab· 

eder. Aksi halde hakları ta· 
pu ılcill ile eablt olmadık -

ça Sllhş bedelinin paylaıma
aından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde 

arhrmaya iıtirak edenler 

artırma ıartnameslni oku · 
muı ve lüıumlu mulumat 

aln111 ve bun1 arı tamamen 

kabul etmiı ad ve itibar 
olunurlar . 

5 - Tayin edilen zaman 
da gayri menkOI 3 defa 
bağırdıktan sonra en çok 
arttırana ihale edl .ir An 

cak arttırma bedeli muham

men kıymetin yüzde 75 ı lni 
bulmaz ve eatıı iıtl1enıo 
elacağına rüçhanı olan dijer 

alacakhlar bulunupla bedel 

bunların o gayri menkul 

ile temin edilmtı alacakla 
rtnın mecmuundan fazla 

çıkmazaa en çok arthra nın 
teahhüdü baki kalmak üze· 

re arttırma 15 gün daha 

temdit ve l 5 incl gQn6 ay

ni ııaatte yapılacak arttır

mada bedeli aahı iıtlyentn 

alacaiına rilçhanl olan diler 
alacaklıların o ıayrl menkul 

ile temin edil mit alacak · 
ları mecmuundan fazla ya 

çıkmak ıarttle en çok arttı. 
rana ihale edilir Böyle bir 

bedel elde edılmez lıe ihale 

y~pılmaz . Ve ıatıı talebi 

düşer . 

6 - Gayri menkul ken-

disine ihale olunan kimıe 
derhal veya verilen mühlet 

içinde parayı vermez ise 

ihale kararı feıholunarak 
kendisinden evvel en yük· 

sek tekltfte bulunan kimıe 
arzetmiı olduğu bedelle al· 

mağa razı oluna ona, razı 

olmaz veya bulunmaz 1 he 
hemen 15 gün mOddetle 

arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana iha\e ed1lir. iki 
ihale araeındakl fark ve 
geçmtı güol~r için yüzde 

bPf ile hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayraca 
hükme hacet kalmak11zın 
memuriyetlmlzce alıc,dan 
tahsil olunur. 

ı 33 Yukarıda g6ıterl· 

len gayri menk~l6n 
22 . tetrlntevvel 937 ta· 
rihinde eaat 15 de mahke· 
m~ kalemi odasına ııbu ilan 

ve göıterllen artırma ıart· 

nıımesl dairesinde satılacaiı 

ilan olunur 

Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Mubayaa Konıisyonundan: 

2 t 9 937 Tarihinde ihalesi icra ediltcek olan et , 1ade

yatı 1 şeker, bu1gur, zeytlnyafı, zeytin , makarna, çay. pey 

nir, tuz, ıoğan, maden kömürü . taze sebze, sabun ve ku. 
ru sebzeye talip çıkmadığından ayol tarihten itibaren bir 

ay müddetle pazarlığa bırakıldığı ilin olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Cinsi Hududu Köy mahallesi 

Din keller ev Sağı ve solu ve önü yol, arkası 

Biğadıçla Osman 
Hudut ve mah ilesi yukarıda yazılı evi. 327 tarihinde 

gayri malum b ir bede lle çaycı lranh Acem Mahmuttan 

haricen satın almak ıuretile Dinkciler mahallettnden Af· 
yonkarah isarlı Sftlih oğlu Büıeylnin o zamandanberi ıe. 

netaiz ve nlzaıuz. hüsnü n iyetle tasarruf ve mülkiyetinde 

bulunduğundan bn hisle sen et almak iıtenil diğinden bu ci

h etin tahktt<i için 30 eylül -937 perıembe günü mahalline 

memur gönderilecektir. hirftzı alanların bu müddet içinde 

yazı il e Balıkes i r Tapu Sicil Muhafı7.lığına ve)a mahalline 

gelecek memura müracaat eylemelera ilan olunur. ------
Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Köyü 
Zıy8retli 

Mevkii 

Çardak kıranı 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Şarkan Kara Muıla
fa garben ve cenu

ben Hacı Halil oilu 

muhacir Salim ıtma· 
len yol. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarİda yazılı tarlayı 1290 

yılanda muhacir olarak kayümüze gelen Köse oilu Meh· 
mede muhaceret hakkı olarak hOkiimet tarafından Dıf'!C· 
canen verilmek ıuretile tasarruf ve zara atında iken Bal · 

kan harbinde ölümtle evlatları lsmail ve Yakup ve Om· 
mlye ~·e Celil ve Ferhada badehu Ferhadıo da b"baeından 
beş eene sonra öHimlle kar111 Ommügül ve otlu Ahmede 
kaldığından bahısle namlarına tescil ettirmek istediklerin

den tahkikat yapmak için 3 10 937 pazar günü mahalli 

ne memur gönderilecektir Bu yer hakkında buDlardan 

baıka bir hak iddia sında bulunanlar vana bu gOnler içinde 

yazı tle tııpu ıtctl mtıh&f ızlıAına veyahut mahalline aele· 

cek memura miracaatlara )Qıumu 11'a o1_,. 



SAYFA: 4 

1 - Nafia dafreıılnce alınması istenilen alala lurukfye 
nln ıartnamelertnde yazılı evaaf ve ıerait dairesinde ahu· 
mak üzere 16 9 937 tl\rihınden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konuhnuıtur . 

ihale 7· I O 937 tarihinden (7 Te rlnlevvel 937 tarihine 
raıılayan perşembe günü saat 15 de vılayet makamında 
müteıekkil daimi encümen huzurunda yapılacaktır 

2 - Alınacak malzeme Muhammen rayiç Yekun 
Bedeli 

500 adet 3 kiloluk ve 
tamemen çelik yt"rh ma 

mulitı kıazma 

500 adet tamamen çelik 
yerli mamulatı üç köıe 

delikli kürek 

100 adet demtr el arabası 

Erzakın adı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sıa" eti 
Sade yaiı 
Zeytin yağı 
Zeytin danesi 
Horuı faaulyeııi 
Mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Peynir 
Kaıar 
Soğan 

Patates 
Toz ıeker 
Sabun 
Makarna, ıahrlye 

68000 
6000 
5500 
5000 
2000 
1300 
4500 
300 
800 

6500 
2000 
1100 
6500 
8500 
6500 
2700 

Beheri bir liradır. 500 L 

88000 
8000 
8000 
7000 
2900 
1800 
5500 

400 
900 

8000 
3000 
1500 
8000 

11000 
8000 
3300 

Kuskus 3800 5000 25 93 
irmik 500 800 20 12 
Uo 3500 4700 14 49 
Süt 9000 10500 10 78. 
Yoğurt 1 1000 ı 3000 1 o 97 
Soda 2000 2500 1 O 18 
ince tuz 2300 3000 6 13 
Salça soo ııoo ı 5 ı 2 
Ltmon (adet) 7000 8000 3 J8 
Kuru barbunya 500 600 20 9 
Yumurta ( det ) 95000 115000 ı,25 107 
Le.boa 2500 3500 3 7 
Prasa 3500 4000 3 9 
lapan k 4000 5000 7 26 
Havuç 400 600 5 2 
KarevJz 400 600 1 O 4 
Pancar 200 300 1 1 
Sirke 1200 1500 10 ) 1 
Reçel 500 600 35 l S 
Tahın 500 600 35 15 
Pekmez 500 600 20 9 
Tahm helvası 300 900 35 23 
Sarımsak 105 130 15 14 
Çekirdeksiz k Üzüm 1 100 1350 25 25 
Elma 2000 2500 IS 28 
Taze tereyağı 200 300 J 20 27 
Ceviz içi 100 110 60 4 
Bulgur 2900 2700 l 2 24 
Çay 30 40 400 1 2 
Söml kok (tonu) 227 2800 476 

50 
50 
:lS 
38 

10 

50 
50 

75 

75 

35 
75 
50 
75 
50 
38 

81 
88 

25 
25 
50 
58 
25 
75 
75 

63 
63 
31 
13 

95 
30 

70 
Mangal kÖ. kilo 2000 2400 5 9 
Odun 50,000 60,000 l.50 191 25 

TORKDILI 
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29 . 9 . 937 saat l 5 kapalı zarf 
,, ,, ,. açık eksiltme 

'' " " , ' 
1 Ortaokulların 31 · mayıı . 938 tarihine kadar ıhtiyacı bulunan yukarıda adı, miktara . lt>mlnat parası, ıbale 

ıekli ve tarihlerini bildirep (48) kalem yiyecek. yakacak ve ıaire 15 gün müddetle açık ve kapalı zarf ıuretlle ~k 
alltmeye çı\carılmııtır. 

2 Eksilmeye ııtırak etmek istiyenler ıartnamelerı öğretmen okulu kaleminde her gün görebilt'ceklerı gibi aha· 
leden bir saat evveline kadar öğretmen okulundan alacakları irsaliye ile kanuni temioatlarım merkez muhasebe mü· 
dürlüğü veznesine yahrmaları ve alacaklara makbuzla muayyen gün ve saatte kü ltür direktörlüğündeki komisyona 
bnş vurmalara. 

3 - Bunlardan ekmek, aömi kok ve sadeyağı ekıtltmesi kapalı zarf uıulile yapılacağından. 
bilinde hazırlanmı§ olan zarfları hizalarmda yazılı günlerde, nihayet ıont 14 de kadar mekbuz 

~~~~~.... zarfların kabul edilmı ece i. 

kanunun tarlfatı da · 
mukabilinde komla 

388 4 l 

22 EYLÜL 93"/ 

KLERT M ARK ALI 
Dünyanın en rneşhur ve tanınmış muh

telif çeşitli ( Tiryor ) buğday ayll'ma kal ... 
bur makineleri gelmiştir. 

·s A T 1 Ş D E P O S U 
Memduh Özinan ve flhmet Kumrulu 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketi Qa/al8 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

1. 
BALIKESiR ACENTESi 
SABRl SARFAKLARLI 

Balıkesır Askeri Satın Atma , 

Komisyonunda~~ 
Suıığırhk Garnizonu ihtiyacı olan 235000 kilo ı°5,30 

açık eksiltme suretile 24 Eylüt 937 Cuma günü saat 1'111 

da alınacaktır. Tahmın edilen bedeli 2350 lira, tik te ,e 
nalı 176 ltra 25 kuru tur lstekhlerin sözü geçend s.037Y 
saatte Su11ğırlıktaki komisyona müracaatları.~ 

Balıkesir Askeri Satın , 
Alma Komisyonunda~;, 

ıııf 
Balıkesirde yaptırılacak 6 adet a&keri blnooın ""~ti 

kapalı zarf uıulile ihale edileceği ilin edilmit "e ~o 
muayyeninde talipleti tarehndan teklıf edilen fiat'•~ır ı! 
misyonca gali görülmüı olduğundan yeniden "e 1.93• 
müddetle pazarlağa konu\muıtur Pazarlık 24 eyl~l'l'etl 
cuma günü saat 11 dedir. Mezkur binaların muha65 il'' keşif bedeli td200 lira 72 kuruı ve ilk teminatle'1 

7 ~tf 
53 kuruıtur isteklilerin §art namesini görmek üıer~ ıfl" 1 
gün ve pazarlığa i§tirak edeceklerin de bu gibi l§te1r,,,~ı~1 
vaffaklyetle baınrdıklarına dair devairi aıduınden l(O' 
vesaik ve teminat makl ıuzlarile vakti muayyenillde 
Satan Alma Komisyonu ba§kanlığına müracaatla:•· g~ 

ı--Y 
ivesi veqnı,yttzmana: Balıkesir ı;aylavı H. K~ 
Çıl< rtm Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 


