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Başvekil 
Ankarada 

Gtneral ismet fnönü 

Ankara, 23 (Hususi) 
Baıvektl lımct İnönü bu
g6n ıehrlmlze gelmiılerdır. 

İımet İnönü istasyonda 
vekalet ılyaıi müsteıar· 
ları, vekaletlerin ileri ge • 
lenlerl, vali, emniyet mü 
dQr(j ve diğer zevat tara 
fından karıılanmıılardır. 

Ankara, 23 (A.A ) -
Baıveki İımet İnönü bu 
g6o ıehrimlze gelmııler 
ve lıtaayonda vekaletler, 
ileri ıelenlerl , vali, emnl 
yet direktörü ve~daha bir 
çok zevat tarafından kar 
ıılanmıılardır . 

Türkkuşu Tayare Filo
su25Ey1Ulde Memleket 
T urnovasına Çıkıyor .. 
f ılo bu uçuş esnasında on beş şe~ir ve ~asa~a üzerin

dtn uçacaktır . 
Ankara, 23 (A.A.) - Türk· Türkkuıu motörlü tayare 

kuıu komutana yarbay Ze kampının 18 genel imtihan· 
ki Kulsunuo kumandası al lan muvaff akiyetle vererek 
tında 6 tayarelak bir mo pilot brovelerini ah~ıılar 
törlü filo 25 eyJıll cumarte· dır. 

ıi günü Dlyarbekir iıtika· Ankara, 23 ( A.A . ) -
metinde yeni bir memleket Türk Hava Kurumu yar 
turnavaaına çık1tcaktır. başkanı beraberinde hava 

Filo giderken Ankara, müsteıarı, maarif müateıarı 
Konya, Karaman , Silifke, olduğu halde tayyare ile in 
Mersin, Tanus, Adana, Oı nönüne gltmtıler ve kampm fa 

maniye, Fevzipua, Gazian

tep, Birecik, Urfa, Dıyaı be 
kir yolunu takip edecek ve 
Dlyarbekir, Kayıerl yolty 
le Ankaraya dönecektir. 
Gidit geHı mecmuu muafe 
2,0UU ktlometredlr. 

Filo İtiner üzerindeki bü· 
tün ıehır ve kuabalarımıza 
Hava Kurumunun tükran be
yannemelerini atacaktır . 

Bu turnavaya İftlrak ede 
cek olanlar arasmda Sabiha 
Gökçen, Naciye Terin, Yıl
dız uçman da bulunmakta 
dır. 

Ankara, 23 ( A A. ) - 1 

altyetini gözden geçtrmiıler . 

Bulgar 
Ordusunun y2pac2ğ1 manev
ralara e~emmiyet veriliyor 

Sofya, 23 (AA) - Bul
gar ajaneı bildiriyor: 

Balkan harbindenberi ilk 
defa olarak yapılacak olan 
Bulgar manavralara 26 ev 
lül akşamı betlıyacaktır 

Yugoslavyada Kanunu 
esasi Değiştiriliyor .. 

Popovo ıehri civarında 
cereyan edecek olan bu ma· 
navraların hedefi, modern 
piyade fırkaların ile mo· 
törlü fırkalann teıkilatını 
ve aevkülceyt kabiliyetlerini 
tetkik eylemektedir. Milli 
müdafaa meselelerinin yal· 
nız zimamdarları değtl, h. 
kat bu meac:lede bir rol oyna· 
yacak herkeıi alakadar ey 
ledıjini tebarüz ettirmek üz 
ere, bu manavralar ilk defa 
olarak, umumi ve aleni bir 
mahiyet arzeyliyecektir. 

Sup parti liderleri Belgrattı toplanıp ~anunuesasinin 
ta~ili etraf mda görüşmeler~e ~ulun~ular. 

T•mes gazeteıinio Viyana 
muhabirinden aldığı habere 
göre, Yugoslavyada kanunu· 
eaaalnın değlımeıi yaklat 
maktadır. 

Üç Sup partiıinln mümea· 
ıillerl, Hırvat lideri Doktor 
Maçek tle buluıarak, kanu · 
nuesaslnin Yugoslavyad" 

hem Sırplara, hem 1 lırvftt
lara, hem de Slovenlere uy~ 
gun gelecek bir ıekılde ta 
di l edilmesi ıçln müıtereken 
ne gibi bir yol takip ede · 
ceklerini konuımuılardır. 

Üç Sırp delegesi, Doktor 
Maçekle konuıtuktan sonra, 
( Sonu üçünçü sayfada ) 

A~emi mü~a~ale ~omitesi
nde ta~ilat 

Londra, 23 (Radyo) 
ispanya itlerine ademi mü 
dahale lrnmıtuınde bazı ta 
dilat yapılacaktır 

Fransa Faşizm Tehdidi 
Karşısında mı ulunuyor? 

,. 

Gazeteler, Hitler Rejimini Kökleştirmeklstiyen 
Casusların Bütün Fransayı Kana Boyuyacak 
Bir İhtilal Tehlikesi Yaratabileceklerini Yazıyor 

Bütün Fran ız gazeteleri 
Pariıte Fransız patıonluı 

umumi merkezinde patlıyan 
bombalar hadisesi ile uzun 
uzadıya meıgul olmaktadır· 

lar Sağ cenah gazetelerin · 
den mutedil olnn hadlse)'i 
politikacıların müdahalesi 
olmadığı takdirde ışçı ve 
patronların kolaylıkla anla -
ıabilecclderine ve bunun 
dahili harp demek olmadığı 
na delil olarak göıtermek . 

tedirler . Gallus hadiseyi, 
iyma tarikiyle, Fransada 
yerlf'fmfş bulunan yabancı 

lara atfetmektedir Mutedıl 

sol cenah bombalar hadıse 
sinin Fransadll büyük hıma · 

ye 'ere mazhar olan bir çe· 
tenin eseri olduğu fikrinde 
dir Müfrit sol cenfth ise 
hadisenin doğrudan doğruya 
fa~ist ajanslar tıtrafır, dnn 

tertip· olunduğu iddiasında 

dır. 

Le Temps Parlı ga 
zetesi Presburg ve Poissl
ere cnddelertnde vukua gel 
mıı olan lnf ti aklar hakkın· 
da neırettlil bir makalede 
§Övle demektedir: 

Suıkastların yurdu muzda 
uyandarmıı oldukları heye 
can ve hoınut 

suzluk frtınsız milletinııı 
mühim blr ekseriyetinin her 
türlü cebri hareketin aley- ' 

( Sonu üçüncü ıayf cda ) 

• 
ltalya Başvekili 

Almanyaya Gitti. 
Alman Devlet Reisi Hitlerle Mussolini Mülakat . . 

Yapacaklar .. Ve 28 Eylülde Birer Nutuk 

B. HlTLER 

Berlın, 23 (Radyo) Gaze 
leler daha bu günden Mus· 
&oltninin Almanycyı ziyareti 
ile alakadar yazılar ya:z· 
maktadırlar. 

Sö yliyecekler .. 
lıtanbul, 23 (lluıusi) - Ro. 

madan gelen haberlere göre 
halya baıvekili . Mussolinl 
bugün Almanyaya hareket 
etmittir. 

Kendisine hariciye nazm 
Kont Çiyano ve parti umu. 
mi katibi Starce refakat 
etmektedir. 

Mussolinl , Alman yanın 
devlet rel'i Hitlerle müla 
katlar yapacaktır 

Her iki devlet adamı Al
man orduıunun yapacağı 

manavralarda hazır buluna· 
caklardır. 

* * * Tanba, 23 (A.A .) - 700 
Yolcu ile Korsikadan relmek· 
le ve Kasablankaya gitmek
te olan Koutoubia vapuru, 
Baleares adaları cenubunda 
saat ! 8 de bir tayyarenin 
taarruzuna uğramıı olduğu
nu bildirmittır. 

V~pura laabet vaki olma
mııtır. 

lngiliz harp gemtlerl va · 
purun imdadına koımuılar 

ve kendisine refakat etmtı· 
)erdir. 

"' * * 

B. MUSSOLINt 

"İngiliz menfaatleri tle a.ll .. 
kadar olmıyan sahalara, ıa

mll olduğu için, teokll et
mektedirler. 

Sunday Expres ıazeteıl 

baımakaleslnde diyor ki: · 

"Nlyon konferanaıoda ne 
kazanıldı?., 

Göze ilk vuran meçhul 
tahtelbahirlerln birdenbire 

ortadan kaybolmuı bulunma· 
landır. 

Fakat meçhul düımandao 
kurtulurken, malüm bir düt• 

Gazeteler birinci aahifele· 
rinde Mussolıniyi ıelamla· 
makta ve Avrupanın mu 

kadderatını elinde tutan H1t
lerle, Mussollninin 28 eylül· 
de söyliyecekleri nutlmn ta
rihi bir h8disP. olduğunu 

kaydetmektedirler. 
Ntyon konferansının karar- man yapmak tehlikeaine ıt-

larım bazı lnaillz gazeteleri, riyoruz. İtalya, Niyonda alı· 
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Uzak Şarkta 

Çin - Japon Kuvvetleri 
1 

Arasında Kanii Bir Mey 
• 

dan MuharebesiOluyorj 
Londra, 23 (A.A.) - Pe. temadiyen takviye kıtaatı 

kinden verilen haberlere göre almakta olan Çin ordusunun 
Paotingfunun zaptı için çok ileri hare.ketlerfne mani olan 
tiddetli bır meydan muha anudane mukavemeti karıı· 

rebeıi yapılmaktadır. sında bulunmakta idi. 

Japon tayareleri Nanki- Her iki tarafın girfımlt 
nl üçüncü defa olarak olduğu şlddetlı muharelıeler 
baml•a r c:l ı man etm iş ' udir netlcesınde mağlup olan 

Toltyo 23 {A A ) - Teb Çin ordusu, 20 eylftlde rlc 
liğ: Şaııghay cephesinde. 28 ate baılamııtn. 

ağustos tarihinde Lotior 20 Eylülde ıaat 10 da ve 
ıehrlrıt zaptetmlt olan Japon 11 de Nank in Japon tayya · 
kıtaatı o tarihtenberl, mü- releri tarafından bombardı-

= 

Bir Fransız 
Vapuru meç~ul ~ir taya. 

renin hücumuna uğra~ı 
Paris, 23 (Radyo) - Kot 

biya adındaki Fransz vapu 
ru, 600 yolcu ile Korıika 
dan Taznplangaya gider~en, 
meçhul bir tayarenin taar 
ruzuna uiramııtır. Meçhul 
tayarenin attılı bombaların 

hiçbiri isabet etmemlıtır 
Kotbiyanın imdadına bir 

lngiliz destroyeri koımuıtur. 

man edilmtıtir. 

6 Veya 7 tayyareden mü
rekkep olan bir Çin hava 
filosu bir muharebeye glrif 

mittir . Bu muharebe esnaa 
anda 4 Çın ta yyareıf yere 
indlrilml~tlr. Nankin etrafın· 

dakl tayyare meydanları ile 
askeri binalar, tiddetle bom
bardıman edilmft ve mÜhtm 
hasarata uğramııtar. 

19 ve 20 eylülde Nankln· 
de vukua gelen hava muha 
rebelerlnde Japon tayyare· 
lerlnde Japon tayyareleri, 

( Sonu üçilncü Sayfada) 

nan kararlara kızmaktadır. 

İtalyanın bu kararlara kı:. 
zmakta haklı olup olmadı· 

ğı meaeleıinl bir tarafa bı

rakalım, fakat ıuraaı açıkca 

a~laıılıyor ki "'İngll ız ıeml
lerinln emniyeti ile alakadar 

olmakla iktifa edip, Yunan . 
laların , Rusların yahut dlier 

herhangi blr milletin gemi~ 
lerlni de dütünmek ılyaseti-

ni takip etmeıeydık hiç düt· 
man kazanmıyacaktık . ,, 

Gene ayni gazetenin bir 
baıka ıütununda ıu yazılar 

okunuyor: 

ÇemlJerlayn Mussoltniye 
yeniden tahıi bir mektup 
göndererek evvelce ortaya 

attığı fikirler üzerine konur 
malua yeniden devftm et· 

mek temayülünde bulundu · 
ğunu bildireceğini öğrenmlf 

bulunuyoruz.. Mamafl, 

batvekll Akdenizdekl kor 
ıenlığa dair kararlaımıı ol. 
an planın tatbikinden de 
vazgeçmlyecektir. 

İtalya 
Bilgi aka~ımisi ~aş~anhğı 

Roma, 23 (Radyo) -
Markonlnin yerine ltalya 

bilgi akademlıl baıkanlıfına 
ıatr 8. Gabriyel Danançlyo 
tayin edllmltllr. 



Bir Deniz Yolculuğu: -
Bandırnıadan İstanbula .. 

Suıurluta yaklatarken , 
kaaabanm pazarı olduğu 

kolayca aolaıılıyor Yollar 
arabalarla do1u . Fakat tu · 
haf deill mi? Otobüsten ür · 
keo kaç öküz. arabaııına le 
aadüf ettlmıe, hayvanları 

zaptetmek için arabadan at· 
Iı,anların dalma ufak k6yl6 
çocukları olduiunu hayretle 
aördüm Zavallılar çeltmıtz 

kollarile azım 8küzleri yola 
ıetlrm~k için ne zorluk çe 
kt,orlar ıöneniz .. Babaları 

hiç oralı değıl. . Arabanın 

içinde y n selmtı oturuyor. 
Suıurluja glr!yoruz. Ba · 

lıkeairle, Handırma ara11nd 
itlek bir merkez olan bu 
kaeabanın daha temiz olma· 
11nı ıönül çok arzu 
ediyor. 

Me1ela ıuyu çok zaman 
e•vel l'•tftllaıif ve mutazam 
tealıatı mevcut olan bir 
kanbanın ıokakları 11k 11k 
yıkanıp temizlenebilir. 

Suıurlufun takıi meydaıu· 
na çok ihtiyacı var. Bütün 
ıellp aeçen otobnıler yola 
diziliyorlar. Bu suretle za
ten enıfz olan cadde büıbü· 
tlin kapanıyor. 

Susurlufun eakt mezbaha 
sının yerinde güzel ve mun · 
tasam bir bina yükıelmit· · 

Yolumuzda yeni yapılan 
Yayak6y ve Karadere 
kiSprillerint görüyoru• . iki· 

ıi de fevkalade ıüzel Cum 
hurt,etin yapıcı ve baıarı· 

cı vHıflarının ıüzel birer 
numunesi daha a6iıümüzu 
kabarhyor. 56-58 inci kilo· 
metre arasındaki çok harap 
ufak köprelertn de tamir edl
lecellne ıüphe yok. 
Akıama dofru Bandırma . 

dayız. 

Bandır .. a, Marmaranın 

incisi. Serin bir deniz r6z 
ıirı ciierleriml fİfiriyor. 
Denb: kokuıunda baıka ha· 
yat kaynağı var. Deniz ke· 
oarıada dojup bQyüdOiüm 

için midfr nedir, ne zaman 
deni~· aöuem, onu kokla . 
ıam damarlaramdaki kanin 
daha süratle döndütünü htı 
ıeder ıtbi olurum. 

iskele meydanı daha ıim
diden kaynaımağa baıla· 

mııtı · Saat 22 ye doğru ka
labahk büsbütün arth . Bu· 
rada, BGyOkdere ve Moda · 
DID ak9am aezintilerinİ hatır· 
latan bir hueuıiyet var. He· 
le bayanlar, o ıartf ve ~ık 
bayanlar .. 

Gazinolar, deniz kenaran
dakl maaaların etrafı insan 
yıjınlarile dolup taııyor. 

Herkes ıen .. Belediyenin ho· 
parlörleri lıtanbul radyo· 
ıunun ne9riyahnı htılka du 
yuruyor. lıkele meydanın· 
dakl büyük elektrik ıaati 
22 ye yaklaııyordu. 

Vapurda yer kapabilmek 
için otobüıle 11eldliime iyi 
etmlıtm . 

Bandırma, bütün aüzelli
itne ve bakımına rafmen 
betbaht bir ıehir Hlll 111-
tanbulla muatazam ve rahat 
bir irtibat vuıtaaı temin 
edemedi. Rıhtıma baih 
(Saadet) vapurunun jrf yazm 
ıı6ze parpıyor, amma ıüzel 

Bandırma deniz yolunda 
henüz (aaadete) lc:avuımuı 
deilldlr. 

insan oflunun kutuptan 
aıarak Amerlkaya uçlulu 
hava ı•mllerlnfn yllılerce 

yolcuyu ıaatlerce uzak me· 
safelere taoadıiı \ ir zaman
da, Bandarma lstaobu\ 
yolculuğu senelerden beri 
bir azap halinde uzayıp ıi 

yor. 
Bandırma · Ba lakeılr ve 

havahıi halkı , hatta ke 
llmenln tam mani11le bütün 
Ete halkı, İıtanbul - Ban· 
dırma yolunu en kısa bir za · 
mana andirecek yenl ve yol· 
lu vapurların teıglhtan 

inmeıini bekliyor . 
Daha izmir ekıpreat aelme· 

mit olmasına rajmen vapur 
da bütün kamaralar tutulmuı, 

baı ve kıç ambarlar tama 
men dolmuıtu . Hem nasıl bir 
doluı? Cijeri , eti, i9kembesi , 
tavufu, ioıanı ve hayvanı 

ıle beraber bir doluı .. 
Daha vapura gir~r atr · 

mez bir koku sizi karııhyor 
Hele o tavuk kokuıu? Elek· 
trtk ampülerinin ıönük ziya · 
11 altında, maazallah, insana 
felaketten kaçıyormuı htı. 

sini veren üıt ülte yığılmıı 
intan sürülerinin kayna9tıiı 

ıörülüyor. Kimi uzanmıı. 

kimi baidaı kurmuı .. Ailı 
yan çocuklar, horlıyan lh· 
tiyarlar ve hırhyan fino 
köpekleri .. Daha fenaaa var. 
Bunların içinde. üçüncü dev· 
re bir veremlinin mikrop 
ıaçllimı da ili.ve edebilirim. 

fıte bu kalabahfa, bir de 
lzmirden gelen ve iki loko 
motif'n inliye sılnltya çek· 
tiji 7 vaıon dolusu müıte· 

riyl de ilave edince, artık 

aiz heaap edin . 

Vapur ıuyla beraber 
kalktı Hlçb1r ıeye kızma· 

dım. Yalnız, ıu bir ıatır ya 
zının lnaanlarla bukadar acı 
bir ıurette alay etmeıine 

tahammül edemedim: 
- Can kurtaran yelekleri , 

filanca yerdedir. 
Allah RÖılermeıin, bir ka 

za vukuu.-J :. bui<aôıu inıa· 
· na can kurtaran yeleil de· 
ğil ya .. Leblebi olıa baıa çık 
maz . Bir kaç yüz ve hatta 
bir kaç bin kitinin 61meaine 
yalaz bir panik klfl gelebilir. 

Sabaha kartı kaf ealerdeki 
horozlar hep bir aiızdan 

ötmefe baıladılar. Nihayet 
ıafak söktü.. Horlıya, hır· 

lıya lttanbul rıhtımına ya
na9tık. 

M. Oözalan ,. ...................... .. 
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Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K . 

55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 " 690 ·100 

BUGDA Y PİYASASI 
Sert bufday 4,75 - 5 
Yumuıak ., 5 5 , 125 
Arpa 3, 125 3,25 
M11ır 3.5 3,5 
Bakla J,i 39,25 
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' 1 , 
_Bir Köydeki Garip Büyücülük Bir çoban 1 Vurdular .. 

Hırsızı Meydana Çıkar- Tabanca ile aüırYaıalaniilÇobının kimin tarafındın 
m a n 1 n ç a r e s i . . yaralandığı belli değil. 

kim olduju henilz belli de-- --
Saçlara, tnnakları okuyup üf leyirıce hırsız dokuz gün 

içinde şişip ölmüş? .. 
Bandırmanın Debleki kö ler ve yakınlarına iti anla· 

yünde ıarip bir büyücülük tarak: 
vakası cereyan etmtıtfr . - Çalınan ya ıağıyi 9 

Hadiıe ıöyle olmuıtur : gün içinde hınız ıetfrmeue 
Debleki köyünden Recep fiflp ölecek 

oilu Uzun Mehmedin evin Dt1erek ıihlrin tiddetinl 
den 1 O aün evv~l yapa. meydana vurmayı da onut-

Bürhaniyenin Hacıahmet 
mahallesinden Ali Riza adın· 
da bırlnln yananda çobanlık 
eden Mahmut geceleyto 
Kızıkh köyü merasmda 
koyun otlatırken taban· 
ca ile ayağından vurul· 
muıtur. Çobana ateş edenin 

jtldir. 

Ağar yaralı olan çoban 

Edremit memleket haıt ha 

nesine kaldırılmııtır . 

Taliklkata devam edilmek· 

tedir. 

---------------------------Buğday Koşular 
i111 çalmmııhr . Uzun Meh· mamıılardar. 
met yapajıların kimin aıır- Günler 1ıeçmeie baılamıı. Mubayaasma devam ediliyor için kayıt muamelesi davam 
dıimı bir türlü anlıyama - Tanıdıklar1, bu karı kocaya 
mıfhr içten içe ıülmete, onların 

Bunun üzerine kan11, kı- saflıkları tle alay etme· 
zı ile düıünüp taıınmıılar ğe baılamıılardır. 
ve eaki zihniyet itikadi· Gel zaman, ait zaman ıe 
le büyü, daha doiruau b.tz giin ıeçmiı.. Dokuzun 
sihir yapmak auretile çalı · cu gün olmuı . Bir de netice 
nan yapafıları meydana çı ne çıka beienininiz? Doku· 
karmak hülyasına düımüı zuncu 1ıünü ayni köyden Şnk-
lerdir. rü karııı Nazifeoln · ravayete 

Bunun üzerine karı ko · 

1 
ıöre. vücudu ıtımefe baıla 

ca beraberce ıüphe ettikleri maz mı? Kadın bir kaç güo 
kimselerden aaç ve tırnak ıonra da vQcudundan kan 
toplamaia baılamıılardır. fıtkırarak ölüp gltmtı .. Bu 
Bu r, bitince Bandırmada f ı· defa büyü hidtıealni btlen
rıncıhk yapan ve büyü l9ty · leri bir hayret, bir telif kap 
le ujraıtıfını öğrendikleri lamıı .. 
fırıncı Meıtana koımuı· He dise köyde tabii 
lardır. çabucak yayılmtf . Ağızdan 

Fırınc1 veya ıihirbaz ajıza dolaıırkeo dal budak 
Meıtan De rapdiıe yapma,.. ıalmıı .. 
Biiy6yl de tamamlamı9 .. Nihayet köy(in oıuhtatı 

Karı koca köye dönmüı Recep Onal bu itin mahi. 
w:;: yetini anlamak mecburiye 

Volga tini hiuederek fÖ)'le blr 

Mmta~ısmda f ev~alide me
bzul mahsul 

Sovyetler Btrlifi bu ıene 
bilhassa Volıa mıntaka · 
ııoda Qok anebzul bir mah 
ıul alauı •e elde edilen ra 
kamlar , rekor teıkıl edecek 
dereceleri bulmuıtur. 

Rekolte, btr çok mıntaka· 
larda hektar baıına 15 illt 
18 kental taneyi bulmuı, 
en az olan Sarabov mınta
kuında da 1 "t. kentalden 
aıağıya düımemiıttr Bir çok 
kolkhozlarda hektar baıına 
40 kental alındığı görOlmilt· 
tür. 

Kuybi9ev mıotakaaında 

vuati ıekolte, hektar baıı

na 13 kental tahmin oİuo· 
maktadır . Halbuki, Çarhk 
Ruıya11 zamanında en iyi 

rekolte ıeneıiode hele tar ba · 
ıına en fazla 8,5 kental al 
ınmııtı ve kurak olan Vol 
ıa havzasında he bu miktar 
dalma daha aıa~ıda kalmıı· 
tı. 

Oreoburg mıntaka11 , Ta
tarldan ve Volga Almanları 
Cumhuriyeti dahilindeki ko 
lkhoz ve ıovkhozlar , muh· 
teıenı bir rekolte bildirmek· 
tedir. 

Bu sene hububatta olduiu 
gibi aynı zamanda endüıtrtel 
fidanlarda de rekolte yük 
ıektir YRi veren fidanların 
300 bin hektardan geııtı bir 
araziyi ltaal ettfft KuyblteY 
mıntakatında, çok iyi bir 
güneı çlçejl tohumu rekol · 
teıl bekl•nmektedtr. 

tahkikat yapmıı. Uzun 
Mehmetle karm Haticeyi 
köy odasına çajırarak hl 
dtsenln iç yüzünü araıtır · 

mak lateml9tir 
Hatice ile kocaeı sadece 

1 
ölen Nazife ile diaer ıüphe 

ettiklerinden saç ve tırnak 
l topladıklarını ve fmncı Mea 

tana bu n 1 a r 1 e b ü y Ü 

yaptırdıklarını ıôylemtıler ve 
hattA bu itle kullanılan tır · 
nakle. uçların i:la evin hasın 
altında bulundujunu illve 
etmi9ler. Yapılan araıtırmıı
da saçlar ve tırnaklar bir 
gazeteye ıarıh ol,,rak dedik· 
leri yerden meydf'lna çık
mııtır . 

Hadise Bandırmaya akset 
mit ve tahkikata baılanmıı 
tır. F mncı Mestamn evinde 
yapılan araıtarmada üfürQk 
çQlüğe ait bazı kitaplar mey· 
dana çıkarılmııtır. 

Bir iki aafdtltn büyü ile 
öldüilinü zannettlklerlNazlfe
nln nasıl bir haıtalıkla öl
düğüne tlair tahkikata bat 
lanmıohr. Sıh lr tılle allka · 
dar olanlar da mahkemeye 
verllmi9lerdtr . 

11 Yaşındaki çocuk 

Elini 
Makineye 
Kaptırdı •. 

Durak nahlyeıine bağlı 

Dal k6yünde Nuri oğlu İs
mail adında 11 yaılarında 

bir çocuk teker kamııı 

mekeneıinde çahıırken ıol 

elinl makineye kaptırmııtır 
06rt parmaiı kopan za 

vallı yavru hutahaneye ıe · 
ttrllmlıttr. 

Şehrimiz Ziraat bankuı 

tarafından müıtahıillerden 

buğday mubayaaama devam 
edilmektedir. 

Buğdaylar cin•lerıne ve 
temtzlik derecelerine ıöre 

5 ile 5,5 kurut üzerinden 
alınmaktadır . 

Mubayaa bankanın lıtu 
yondaki ıtloıunda yapılmak

tadır. 

Mıaslan artan do~torlar 
Sıhhat ve içtimai muave· 

net Vekaleti huıusi idare ve 
belediyeler bütçesinden ma 
aı alan hastahanelerdeki 
müteha1111 doktorlara kıdem 
ve ehhyet itibariyle sınıfla · 
ra ayırarak bunları terfi et· 
Urmtıttr. 

Bu arada ıehrfmiz Mem· 
leket hastahane•i Baıheki
mi Haaan Raifln ve Operatör 
Muıtaf a Şaban , Kulak Boiaz 
m6tehasa111 Kamil Sesli o~ 
tunun ve Göz hekimi lhıa 
nın maaıları 70 llraya, Cılt 
müteha11111 Ekremln maaıı 

da 55 liraya çıkarılmııtır . 

Zilaat bankası memurlan 
arasmda 

Şehrimiz ziraat banka ı 

mubaaebecihjinde bulunan 
Rifat Bayatlıoflu Menin zt· 
raat bankatı muhaaebeciUği · 
ne, yerine de Ankara merket 
müdürlüiü muhaaebecl mu 
ayinlerinden Muzaffer tayin 
edtimtıttr. 

Bir tayin 
Şehrimiz icra hakim mu· 1 

avini B. Sabri Türker Lü 1 

leburgaz icra memurlufuna ı 
tayin edılmiıtir . 

Dünkü suhunel ~arecasi 37 
Soo günlerde bun ltıcı 11 

caklar baılamııtar . 
Dün de hava çok fazla 11· 

cakh. Gö1ıede 37 ye kadar 
yükselmittlr. Saat l 9 11ra 
larında termometre 30 zu 
ıösterlyordu . 

Bir Köyde yapı 
lan Hırsızlık .. 

1 

Çağııın Göiemçepnl kö · 1 

yünden Muatafa ojlu Haıanın 
evine bir hırsız ıi rmit, bir 
miktar buldayla el li l ira 
kadar para~mı çalmıttn. 

Yapılan tahkikatta aynl 
köyden Cuma Çaylak adın 
da birinden ıüphe edıldiil 

için kendisi yakalanmııttr. 

e~iyor. 
Blrinctteırtnln üçünde ya

pılacak ıonbahar at 
koıularına fıttrak ettirilecek 
olan hayvanların kaydına 

devam olunmaktad11. 

Handikap koıusu için ka · 
yat 28 eylöl salı günü saat 
17 de , dtter koıuların da 30 
eylül perıembe ıBnO ıaat 

J 1 de nihayet bulacakt11. 
. 

Gelenler Gidenler: 
Edremit Kaymakamı B. 

Ömer Bedrettin mezunen 
ıehrtmlze ıelmlıtlr. 

--·· ı:t-=4111• ... r:..· 

Tahsile 
Gönderilecek 
Talebeler .. 

A vrupanın muhtelif mem · 
leketlertnde ve muhtelif ıu · 

belerde tahsil etmek ve lh 
tlıaa kazanmak üzere gön · 
deri lecek talebele!ln ıeçme 
eraltinde görülen lüzum ye· 
rlne·bazı defltikhkler yapıl
mııtır. 

Maliye Vekaleti heıabına 
Avrupaya gönberllecek J 1 
talebealn liıe mezunlprı 
araaından ıeçtlmeıl mukar· 
rerdi . Yeni ıektlde bu tale 
beler hukuk veya mülkiye 
mezunları arasından ıeçile 
cek ve bittabi imtihana liıe 

mezunları glremiyecektir
Yaloız bu ıeralt maliye ve 
iktlaat tahsili lçto gidecek · 
lere racidir. 

Gene Maliye Vekftleti he 
sabana gidecek dljer talebe· 
ler liıc mezunları arumdan 
seçilecektir. Ayni zamanda 
maliye ve iktisat tahsiline 
gidecek gençlerin Almanca. 
f.ran11zca veya 1nglllzce dtl 
ferinden birini iyice bilme· 
lerl esas konulmuıtur . 

Posta idaresinin de gön 
dereceli gençlerden maada 
iki gencin de poıte, telıraf 
ve telefon mühendiıi ol 
mak (izere Paristeki yükıek 
posta, telgraf mühendis 
mektebine aöndertlmeıi te . 
karrür elmittlr 

Bu ıençler de f eo fakOl
tesinin riyaziye veya riya· 
zlye - fizik 4ubelerioden 
mezun olurlarsa yapılacak 
imtihana kabul edilecek· 
lerdtr 

Diler vekalet ve umum 
müdGrlükler hesabına A vru 
paya gidecek talebeler için 
etki ıerait tamamen muha 
faza edllmtıur. 

-



-

Fransa faşizm tehdidi . Uzak Şarkta 
k · d b I ? Çin- Japon Kuvvetleri 

Bari 
Fuarı 

Kapandı .. arşısın a mı u unuyor · Arasında Kanii Bir Mey Bari, ~3 ( A .A. ) - Bari 

fuarı , dan sıece kapanmıt 

hr. Fuara 47 devlet ltUrak 

etmlt ve t 500 ekıpozan 

rnal teıhlr eylemlttlr. Fuarı 

ziyaret edenler, bir buçuk 

milyonu bulmuıtur . 

Gazeteler,Hitler Rejimini Kökleştirmek İstiyen 
Casusların Bütün Fransayı Kana Boyuyacak 
Bir ihtilal Tehlikeai Yaratabileceklerini Yazıyor 
(Baıtarafı birinci tayfada) 

hinde bulunduğunu meyda
na çıkarmıılardır. Şuna fÜp 
he yoktur ki politika Fran · 
•ada dahili ıükunu bozmak· 
lan vazgeçUft takdirde yur 
duınuzdakl amele ve palron 
ıınaf ı kendi aralarında mü
kemmel ıurelte uzlaıablle· 
ceklerdlr ve bu ıuretle de 
ne ihtlraaların ıöküo etmek · 
lerfne ve ne de dramttk 
ıahnelere mahal kalacakhr. 

Halbuki politikacılar ma
aleaaef lıçtler ve patronlar 
IU'aaında büyümOı olan mft · 
nakaıa yı zehirlemek için el · 
lertnden ıelent yapmaktan 
ırerl durmamaktadırlar Bu 
nu lıbat etmek için de am 
ele sendikalizmi tarafından 

talep edilmekte bulunan 
Yeni '"ıosyal,. tedbirler ve · 
ılleıiyle teati f'dilmekte olan 
ne1ctainazarları el almıya 

kUı buluyoruz. 
Ytne aynı mevzu hakkın· 

da Gallus imzası ile netrel · 
llil bir makalede L lntran· 
•lreant gazetesi ıayle bir 
rnütalea beyan etmektedir: 

"Bu ıuikaadı hazarlı yan· 
lar evvela yurdumuz içinde· 
ki btrliğl bozmak ve faali · 
Yetimizin eıaal ı bir surette 
tanzim t>dilrneıine mani ol 
rnak gayeılni takip eyle 
rnektedirler Aynı zamanda 
bır aa yelerl de bizleri ha
rice karıı dahili anlaıanıa 

mazlıklaran teılri altında 
çarpman ve cebri harekette 
bulunanların eline dilıen 

tehllkeli bir millet ıeklinde 

tan1tmaktad1r. 

Bunlar lhtılil iıtiyorlar, 

veyahut da bu iıtediklerl 

lhtilill doğuracak olan bir 
harp bekliyorlar. Chautem· 
P• bunların meydana ç•ka · 
rılmaıı için herıeyln yapı 

lacaiını ı6yledi Bunda mu 
vaffakıyetli bir neticeye 
vaaıl olacağını ümit edelim. 
Fakat bu İf kolay defıldır 
Ve bunun anlaıılmaaı llıım· 
du. İtin kolay olmamaamın 
•ebeplerinden biri de müc· 
rtrnlerin f ranıız olmalara 
lhtımallnden ileri gelmekte 
dir. 

Bizde de bomba kullanan 
anarılıtler faaliyet göller· 
nııılerdl. Fakat bu hadlıeler 
olalı iki jeneraayon geçmtı 
bulunuyor. Son ıulkaa Emi
le Loubet zamanmda l 3 
üncü Alphonıeun Paris zi · 
Yareti emuında vuku bul · 
rnuıtu O zamandan beri 
lethlıçtler ortadan kalkmıı 
ııbı görünüyorlardı, hatta 
bunlardan bazıları umumi 
harp eına11nda milli va zlfe· 
lerinl parlak bir ıekilde ifa 
ettiler. Bununla beraber bu 
•ababki Journal aazeteıl 

Pollıln geçen mayıı ayanda 
dokuz tane bomba yakala · 
rnıı olduiunu kaydediyor 
İspanya hldtıelerl esklmlt 
hiddetleri tazeliyeblltrler. 
Zira kandıracı demaglaran 
"Cumhurl7etçl \le ıoıyallıt 

İıpanya ,, demelerine raimen 
bu memleket daha ziyada 
anarılst diye yadedilmlye 
layık bu lunmaktadır Souk 
kanlılığı kaybetmtyeltm. Hu 
bldiıeler çirkin iki sulkaıt 

lan ibarettirler, dahili bir 
harp değlldırler. Bunu ıöy 
liyelim ve aleme de göıte· 

relim " 
L'lntrensigeant gazetesinde 

yine Gaulı bu meae hakkın· 
ıöyle demektedir: 

"Her ne oluna olsun sü · 
lnlnetlmizl muhafazaya ça· 
lııalım ve zayıf dimağları 
karııtırabtlecek gibi olan 
münakaıalara mani olalım. 
Bu ıulkaatlardan dolayı,. 

umumi it konfederaayonunu 
mesut tutmak kadar patron · 
larını berhava eylemlt bu· 
lunduklarmı iddia etmek de 
manl11zdır . 

Zira ne amelenin ve ne 
de patronların bu hldfseden 
kendi lehlerine bir netice 
çıkanlablleceklerinl düıün 

miye imkln yoktur. Fakat 
bu hAdiseler 6yle bir tehey· 
yüç hava11 içinde cereyan 
etmlılerdlr ki bu vaziyet 
iti bir cihetten aydınlatmak 
tadır . Eğer tahrikçiler kin 
hhlerl aıılamakta devam 
etmeıeydiler bazı kafalarda 
cebri hareket f tktrlerf ve 
honhar dütiinceler uyanmaz· 
dı. Bir m(\tehevvlri daima 
daha mütehevvir bir lnaan 
takip eder. BJlhusa ne ru 
humuza ve ne de adetleri 
mlze ıahip bulunmıyan bir· 
çok "ecnebi kardeıler,, in 
yurdumuzda kolayca ba11n 
dmlacaklara bir devrede . ,. 

LHumanite gazetesinde P. 
L. Darmar imzası ıle intııar 
eden bir makalede ise fÔY 

den ilmektedir: 

"Hitler ve Mu11olini fa 
ılzml gerek ıözle ve gerekıe 
fUen franıı tehdit etmel<ten 
geri kalmamaktadır . MOc· 
rlm olan bu faıtzmdir Bu 
nun yurdumuzda fazla mik· 
tarda bulunan caıuıl arı 

memleketimizi aık 11k kana 
boyamaktan hali kalmıyor
lar. 

Fransayı ve onun hükü · 
met merkezini yurdumuzda 
Hltler rejimini kökleıtırmek 
le öjünen ve Na vachinelere 
Roıellılere, Letltialua kar 
11 hançer kuUanmaktAn çe 
kinmlyen bu ayak takımın 

dan kurtarmak lazımdır. 
Bu ayak takımı Titüleako 

ya kartı zehir, baıkanlara · 
mıza , bakanlarımıza ve mi· 
ıaflrlertmlze kartı tabanca, 
yurdumuzun sQluinet ve ıe· 

limetıne kartı bomba kul 
lan makta tereddüt göıter • 
memektedlr. ,. 

"Bombalar o kadar mü 
kemmel imal edilmiı bulu 
nuyorlar idi ki, bunların an 
cak tam tetkilatlı fabrika 
larda yapılablleceil an latıl

dı. Mevaddı lnfilikfyenln 
ise ancak ecnebi memleket · 
lerdekt lmalltı harbiye fab· 

rlkalarında yapılabilmit ol 
dukları meydana çıkmıı bu· 
lunuyor. 

ispanyadaki dahili harp 
vaziyetinden iıUfade eden 
frankocu elemanlar fatlıt 
balyanın Ye Hitler Alman 
yasının ajanları Franıada 

aadece caıuıluk yapmakla 
iktifa etmemekte olan ıu 
beler açmıı bulunuyorlar. 
Bunlar umumi eükünu iza · 
leye 9alıııyorlar; Franaanın 

anarti içine düımek üzere 
olduğu hf11ini yaratmak Is 
ttyorlar. Ve efkiraumumt· 
yeyl son derece heyecana 
dütecek mahiyette olan ha 
reketlerde bulunmaktan çe· 

kinmlyorlar Bunların takip 
etmekte oldukları maksat 

~nlatılıyor ve böyle bir ze . 
manda karaııklık çıkarmıya 

uAraımalarındaki sebepler 
meydana çıkıyor. 

Bu türl6 hareketleri ön 
lem ek vazifesi hükümet kuv · 

vetlerlne dütmt ktedir Yur· 
dumuz ecnebi memleketle· 

rln fatlıt ajanlarına kartı 

bunların ıuürlu yeya ıuur · 

suz olarak dahilde ıerıkl 

olanlara kartı himaye edtl · 
mek iıter . ,, 

Yine aynı mevzuu hak. 
kında Oevre aazeteel Andre 
Guerin imzalı bir makalede 
ıunlan yazmaktadır: 

"Efkarı umumiye bunun 
meczuplar tarafından itle· 

nilmif bir cOrüm olduğuna 
inanamaz 8u "meczup,ar. 
böyle Lir harekette bulun· 
mak için hakikaten tam za· 
manında ite glriımtı bulu 
nuyorlar.,. 

Republlque gazeteıinde 

Pıerra Domlnique bu cürmün 

münferit bir ıahıı tarafın · 

dan yapılmaıma imkln me. 

vcut bulunmadığını kayde· 
derek t6yle demtıktedır~ 

"Ayni zamanda bunu ya
pan bir deli de olamaz. 

Bu itin meıullyeU bir çele· 
ye ve halli tahmin edildi· 

tinden çok daha büvük bir 
himayeye mazhar bulunan 

bir cemiyete tereltül etse 
aerektır. Bu teıekkül ecne 

bi midir? Beynelmilel midir? 
Franıız mıdır? Her üç fara· 
ziye de ayrı ayrı mütalea· 
ya değer. Fakat ben kendi 
hesabıma bunun beynelmi· 
lel 0

1dufu fikrindeyim ,. 

Loparit 
Madeni 
Bulundu 

Kırovsk civarında Kola 

yarımadasında Lovozerak 
tundrasında , içinde nloblum 
ve titanlum bulunan loparft 
madenlerinin tetkiki bitlr
ılmit ve bu damarlarda 100 
milyon tona yakın cevher 
ihtiyatı m~vcudiyeti teıbit 

edllmittlr. 

dan MuharebesiOluyÇ>r 
(Baıtarafı bCriocl ıayfada) 

ceman 36 Çin tayyareılnl 

düıürmüılerdir. 
Pekin, 23 (Radyo) -· Ja 

pon orduları, bugGo (Y ao 
tlng) ıebtrlne glrmtılerdlr . 

Çin ordulara. daha evvel 
ıehrl tahltye elmlıler ve el· 
varda bir müdafaıt hattı te 
ılı eylemlılerdlr. 

Tokyo , 23 (A .A )- Japon 
piıtarlari Pekin · Hankeou 
demtryolu boyunca Paotln 
gln 23 kilometre tlma lıne 
kadar ilerlemlılerdlr. Tıyen · 

çln Poukou hattı üzerinde 
Japonlar Çinlilerin baılıca 

mevzilerine taarruz etmiıler· 
dır . Bu mevzilerin yakında 

sukut edecell muhakkaktır. 
Nankln, 23 <A.A .) - Ja· 

ponların yeni hava taarruz. 
lara bugün öfleden ıonra 
baılamııtır Taarruz haberi 
saat 13 15 te verllmit ve 
biraz ıonra Japonlann çok 
yOkseklerden yaptıkları bom 
bardıman baılamıt ve 20 
dakika kadar devam etmlt
tlr. 

Vatington, 23 (A .A.) -
B. Hull Tokyodaki Amerl 
ka ıeflrlnin Nanktnln bom
bardımanına karıı Japon hü· 
kflmetl nezdinde teıebbüı 

lerde bulunmuı olduiunu 
beyan etmittlr. Hariciye na 
zaretl bu teıebbOılerini Va · 
tlngtondakl Japon ıef iri nez· 
dinde de tekrar etmlttir. 

Nankin, 23 (Radyo) -
Ecnebi devletler sefirlerlnln 
bütün itiraz ve müracaat. 
larına ralmen Japon layya· 
releri, buıüo Nanktn ıehrlnl 
bornbardımana , 65 tayyare 
ltlirak etmıı ve iki f tloya 
ayrılarak, ıehrin muhtelif 
yerlerine aaatlerce bomba· 
lar atmıılardır . 

Sabahleyin ve öileden 
sonra vukubulan bombardı 
roan neticeainde büyük ha· 
sarat olmuıtur. 

Atılan bombalardan biri 
Yançe nehrinde bulunan 
Amerika sefaret erkinını 

hamil olan Amerikan 
aambotunun k•y11ma dOt 
mOı ve fakat bir zarar ver 
memltllr • 

Japon tayyareleri, Çin 
erklnıharblyetumumlye da 
ireslni ve mubtelaf r~ıml bt 
nalara bombardıman etmlt 
lerdir. Mühimmat depoları · 
na düıen bombalar lnf ılik 
etmlt ve bQyük zararlar 
vermtıtir. 

Son haberlere göre, ölü· 
lerlo miktarı çok falad1r . 

Hareket etmek üzere bu· 
lnnan bir askeri trene dO· 
ıen bombalar, treni tahrip 
etmtıttr. Ôlen ve yaralanan 
aıkerler çoktur 

Japon tayyareleri ıunl 

bulutlar yapmak ıuretıle 
Çin tayyare toplarından sak 
lanmıılardır . 

Bombardıman eana11nda 
Nankln ıehrlnde müthft bir 
korku h6k1lm ıfirQyordu. 

Yaz binlerce halk. mubak 
kak öliimedn kurtulmak için 
ıaıkın bir halde ıaklanıcak 
yer aramakta idi. Bodrumlar, 

halkla dolmuı bir halde idi. 
Tokyodan alman ıon ha· 

beri ere göre, Japon baıku · 
mandanı Prenı Tazyomoto, 
bütnn Çın ıehirlerlnin bom
bandıman edllmeslnl emrey· 
lemlıtlr . 

Şanghay, 23 (Radyo) -
Bombardımandan zarar ıö 
renlere tazminat verllmeıl 

hakkında lnıiltere tarafın· 
dan Japonyaya verilen no· 
ta, Japonyaca reddedilmlf, 
tazminat veremlyeceğint in 
glltereye blldirmlıtir. 

Japon amlral ı , Anko An· 
kon ve Kantonu bombardı . 

man edeceilnl bütün dev· 
letlere bildirmlttlr. 

Pekin, 23 (Radyy) - Ja 
ponya heıabına uker1 ha
reklta ittlrak eden Monaol 
süvarileri, Süyan cephe11in 
de ricata baılıyan Çin ku 
vvetlerlnl taklb etmektedtr 

Şanghay, 23 (Radyo) ·
Nankfn ile Şanahay araaın 
daki tlmendlfer hattı , bom· 
bardımao netfceıinde tahrip 
edllmlı ve iki ıehlr araaın • 
dakl münakllat keıilmltlir 

Nankln limanında bulu 
nan üç Çin gemiıl, bombar · 
dımandan çok zarar aör . 
mOıtür . 

Son taarruzda yüz kiti öl · 
m6ı ve pek çok kimseler 
da yaralanmııtar. 

Çin h0k1lmetl Nanklnln 
bombardıman edllmeılnt 

Milletler Cemiyeti nezdinde 
protesto etmitllr. 

imtiyazlı mıotakada bin 
kolera vaka11 tesbit ve Man 
çukoda da iki yüz veLa va 
kası kaydedllmtıttr. 

Vatlnglon, 22 (A.A) -
Ameraka Naokinln bombar· 
damanına karı1 Japon MikQ· 
meli nezdinde teıebbiiıte bu 
lunmuıtur . 

Vaılngton , 22 (A.A) -
Hariciye nezareti, Amerika· 
nın Berndekl sefirini uzak 
fark meseleılnin tetkiki için 
keodıJine havale edilmlf ol· 
an mılletler cemiyeti istııar1 
komitesinin içtlmaında ha· 
zır bulunmağa memur et 
mittir. Elçi bu karardan mil· 
letler cemiyetini reamen ha· 
berdar etmlıtlr . 

Bren,22 (Radyo) - Ame· 
rlkanın bura sefiri, hükQ 
metinden aldıaı talimatta, 
Çın meıeleslni müzakere 
edecek olan huıuı1 komite· 
de mütahtd 11fatlle hazır 
bulunacaktır 

... -
Yugoslavyada 
Kanunu 
Esasi 
Değiştiriliyor. 
{Baıtarafı birinci aayfada) 

tam ve mQsbet teklifler ba 

zırlamak üzere Belırada 

dönmüılerdlr. 

Bılahara Maçekle bir da· 

ha konuıacaklar ve btr ili · 

llf ha11l olursa, müttehld 

mu halef et cepheılnln prol· 

ramı baUlo tafıllltlyle illn 

edtlecekUr . 

Bununla beraber muhale· 

f et partiılnln baılıca fıtek · 

lerl, mevcut kanunueaaılnln 

kaldmlma11, milli bir temer 

küz kablneıl kurulma11, 

serbeıt intlhıtba t ve bOtün 

memleketçe kabul edilecek 

yeni bir anayasa kabulü ol 

dulu malflmdur. 

·------------------·-----
Balıkesir asliye hukuk 

~atimliöindın: 
Ômerköy nahlyeıl batak 

köyOnden HOıtyln kızı Ru· 

kiye tarafandan ayni lcöy· 
den Ahmet otlu lbrahlm 

aleyhine açılan boıanma da. 
vaaının yapılmakta olan du· 

ruımaıında: Müddeaaleyh 
ikam~tılhının belli olmama· 

ıından davetiye tebliiah t1a . 
nen yapıldıfı halde muay· 

yen sıünde gelmedlllnden 
gıyal>ında duruıma lcraaına 

ve kendisine 11yap kararı 
teblttlne ve davacı tarafın· 

dan ıellrllecek ıahıtler(n 
dinlenmesine karar veralerek 

duruıma 18 10 937 aaat lO 
bırakılmııtır. Mezkfır gOnde 

duruımaya bizzat gelmedlfl 
veya btr müdafi gönderme· 
dıjı takdirde sııyabıoda de· 
vam1a netlce}e göre karar 
v~rilecell aıyap kararı teb· 
lıtl makamına katm olmak 
üzere ıllnen teh\tl olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kayil Cinıl Hududu 
laadere Tarla Dofu Mehmet Ah otlu Mehmet. batı hacı 

HGaeyln kızı Hatice, poyrazı hacı Süleyman, 
kıbleıl kocc& Ummet otlu SQleyman evi 

Hududu ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tulayı 331 
yılında Solak ofullarmdan Hüıeyln oflu Muıtaf adan bari· 
cen 20 liraya ıahn almak ıurettle Memlt oiullarından Meh· 
met oflu Ramazanın aenetalz olarak ziraatında oldulun· 
dan bahtıle namına tescil edılmesl fıtenıldlllnden tahkikat 
yapmak için 3 teırlnlevvel pazar ıOnO mahalline memur 
aönderilecektir. Bu yer hakkında bundan baıka btr bak 
ıddiaıında bulunanlar vana bugQnler içinde 7azı ile tapu 
ılctl muhafızlığına veyahut mahalline aelecek memura mO 
racaatları lazumu llAn olunur. 
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Ormanlarımızı korumak 
içın odun yakıln ıyacak. 

hunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullan!lacak Diye 
Düşünmeviniz .. 

ılerıiirlii 'hüııı iiı· 

\akan kullaııı:-'lt Vt' . . 
Leı· ke~eve Ph tıri~l i . ~ 

Zoıı~uld:ık \c Halk 
u 

tiplt>riutit~ki sobaları 

tictır<~tJwıwıııİi d .. lnı
la c(ı ksı mz .• 

lhunarı YP ıs yap-

u11vaıı cok da yanıklı <<Türk .\ nt ı·asiui » nde . . .. 
buluıwcaktır. 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeıltler de mağazamız da her yerden 
ucuzdur. 

En birinci boya yağları , boya malzemeıide Uca 
rethan~mfzde ehven flatlarla satalır . Bir defa dene. 
yiniz. 

Saraçlar Başında Demir 
Ve Hırdavatçı 

Bahkesir asliye ~ukuk 
~&kimliğinden: 

Su11ğ1rlığın Buzalık kö
yünden llyas oğlu Salih ta· 
rafmdan M. Kemal;:u1ıada 

Dere mahulleıhıde gorazan 
Mehmet ... luzı Sabriye aley
hine açılan ihtar da vaıının 
yapılmakta olan duruıma 
sında: Müddeaaleyhanm 
ikametgahının bellt olma· 
ıından davetiye tebltğah ili. 
nen yapıldığı halde muay· , 
yen iÜnde gelmediğinden 
gıyabında duruıma .. icrasına 
ve kendiııne gıyap karara 
tebliğine ve davacı tarafın

dan getirilecek tahitlerln 
dinlenmesine karar verilerek 
duruıma 18·10·937 saat lO 
bırakılmııtır. Mezkur günde 
duruımaya .. bizzat gelmediii 
veya bir müdafı gönderme 

diği,.takdirde .. ııyabında de 
vamla .. netlceye göre karar 
verilecejl gı~·ap k'arara teb 

lıit makamına .. kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur 

Bahkdsir asilye hukuk 
ha~imliğinden: 

Balıkesirin Sahniıar ma · 
hallesi Ualakan sokağında 

Kurtoğlu Hasan evinde olu· 
ran Mehmet kızı Ayıe ta -
rafından kocası lzmirler ma 
haUesinden Rüstem oğlu Hü 

seyin. aleyhine açılan boıan
ma davasının yapılmakta 

olan durutmasmda: Müdde
aaleyhin yerinin belli olma 
masınd11n davetiye gazete 

ile tebhğ edilmit .ve muay 
yen günde yine gelmemft 
olduğundan gıyabında du
ruşmanın icrasına ve kendi · 
sıne gıyap kararı t~bliğine 
karar verılerek duruıma 

22 IU 937 tarihine bıra

kalmııtır O gün duruımaya 
bizzat gelmediği veya bır 
müdafi göndermediğı taktir· 
de:gıyabında tahkıkat yapı 

larak netaceıine göre karar 
verıleceği gıyap kararı teb 
liğl makamına kaim olmak 

üzere ilanen tebliğ '.>l~~ 

Bah~esir icra 
Memurluğundan: 

Martlı mahallesinden Os · 
mao kızı Hayriyeye borçlu 
bu mahalleden Osman oğlu 
Osmanın borcundan dolayı 

mahcuz ve tapuca cılt ı 25 
numaraL95 tarih eylul 937 
de Fazhkuyusu nam(dlğer 

Kumbağları mevkıtnde ve 
doğuıu Arif kar111 Feride 
bahıı yol p<'yrazı incir da
madı Hakkı oğlu Hamit kıb 
lesi Aksekili Ahmet evlat 
ları ve Safiye Nazife ve 
Mehmet Emin ile mahdut 
beı dönüm ve bilmeıaha 

1045 metre murabbamda 
ve etrafına dikenli telle çer 
rilmit içinde üç dört ıene 
lik 13 adet incir ve ayva 
fidanları ve altı ıenelik üzüm 
veren bağ fidanları evvelce 
tarla ve halen bağ . olan ve 
125 lira mubammen kıymet 
li mütterek mulkiyet halin

de bağın borçluyal! .. ait 48 
hiaseıı aıağada yazılı ıartlar 

ve açık artırma ile satıla 

caktır . 

1 Artırma Balıkesir 

icra daareıinde 25· I O 937 pa· 

zartesi gunü saat 16 da bat · 
hyacakhr. 

2 -Artırma f utııameıinl 
herkes görebilmek ıçln ta 
rihi ilandan itibaren ıcra da. 
ireıinde açık bulunduğu .. 

3 Tayin edılen zaman 
da 11rtarma bedeli gayrimen · 
kulün muhammen kıymeti 

nin ._yüzde yelmit betini 
bulmadığı taktirde en son 
artıranın tahhüdü baki kal· 
mak üzere artırmanın 15 
gün daha temdit edılmtv 
olacağı yani ikinci artırma 
günü o lan 10 11 937 çar 

ıamba saat 16 dn en çok 
artırana ıhale edıleceği 

4 Artırmaya fttirak 
edecekler bu gayri menku 
iün muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuk niıbetın 
de pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubu· 
nu tevdi etmeleri lazımdır. 

1 • 1 
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Türkiye piyasaaında y~ksck mevk! kazanmıı olan 1 
dünyı-.nın en meşhur ( [ il MA ROT ) Kalbur fabrt • 

kaaıam mamulatı olan kalburlarından 4 .5 ve 6 numa- • 
rah bütün ve iki parçalı bü}ük haaalath makineler • 

Uca~ethanemize gelmiflir. 1 
lstanbul Piyasasından yüzde yir- • 

Size, tazyikli ve tezyiluiz muslt·ğu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yılurnacak, yemek pi
ıirecek ve hıtlla çaoıaıır yıkayacak tatlı ıu temin 
eder. Her musluğa kabili tatbiktir. 

mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl- • 

1 
maktadır. • 

Bu Bir F1rsat!Jr. Bu Fırsat Her Za- 1 
man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen- it 

IJ cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 
Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad 

de bulunmaz. Bu cthazltsr vuıtasiyle milyonlarca halk 
beklediği IBtirahate kavuımuııu r. Peımutil laboratu
varlarının ihtiraı olan bu uf acık cihazları size lfU 

harla teklif ediyoruz. Emniyetle a l ınız. İıml size en 
büyük teminattır. Bize yazmız size posta tediyeli bir 
adet gönderelim. 

~ AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 • • • • lf Çiviciler içinde Hırdauai, D~mir, lllşaaL W 

1 Malzemesi Rtnçber Al~''~ri 1 
Alım Ve Satım Yeri . ...•. •. •••. . ... ı 

Muhitlnlzde bulunan hernevi suy1ın kirecini ala 
rak içilir tatlı ıu haline ~oJar. Sodayı evinizden ko· 
ğar . Mide, böbrek, mesane, bağırsak ve damar haa
talıklarına karıı ııhhalınızı korur. 

Kum sancılarından: rahahız olupta hayata 
avuç doluıu para sarfile dağlardan kireçsiz menba ,, 
suyu arıyanlar artık Amerikanın "Nevyork,. ıehrtnde 
son model yeni icat edilen ve İıtenl:ıul Gülhan 
hastahanesi doktorlarmın uzun uzadiye yaptıkları 

tetkikat sayesinde muvafık rıet•celer elde edildiğine 

dair verdıkleri rapor üzerine Hükumeti Cumhurıyen ı 
zin Türkiyeye ithaline mi.\teıde elliği 1 PERN.U111 
VATER ~OflENER J marlıelı su fi litrui sayt'sinde 
kireçıiz, temiz ve berrak ıu içmeğe ve bu 

· kum hastalıkları ıııt!:-~'"ı~~.!un ~- .. i!:!:!l· :ızmdan kur--., 
tulmağa muvaffak olacağınız gıbi, vereceğiniz su pa 
raları da cebinizde kalu ıı olacaktır . 

Bu alet, dakikada bir lıtre su tahlil ettiği gibi, 
kahve dt'ğlrmtnl cen n etirıC( c:1ır. l: ıı ğ, b hçe ve te 
nezzühe gıdeıken yanmızda taş ı nır ve }emek unaımda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkaı dığınız taze ıoğuk 
suyu fılitreye koyarak yemek esnaaında buz gibi kireç 

ıiz. temiz ıu ıçmeğe muvaffak oluraunuz. Hu keseye 
elveritli, fiatı ( 15) liradır. Toptan alanlara iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı
lan mektuplara derhal cevap verilir. 

Halıkesir \'lldydi Vmumi Acenltsl: Hou
runda Ma11if alurnc1 Hıismi K<ilıyaoğ/11 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyo undan: 

Balıkesir Kor 9irliklerinin ihtiyacına kapalı zaıfla ek

siltmeye konulan (:-1501 ton una talipleri tarafından teklif 

edi en fiat gali görü'müı olduğundan bir ay müddetle pa 
zıulığ1t konul mu~ ve pazarlık günü olarak 1 l · I teırln· 937 
pazartesi günü saat 11 olarak teııbit edilmiştir . Unun mu 
hammen bedelı 42,000 lira, ılk teminatı 3, 150 liradır. 
isteklilerin §ıntnameslni görrr.ek üzere her gün ve elnılt 
meye iştirak edecelderın de val<tt muayyeninde teminat 

makbuzlar ile Kor Satın Alma Komisyonu bavkanlığır a 

müracaatlaı ı. 4 •• 1 404 

5 - İpotek sahibi ala 

cakhlarla dığer alakadarla 
rın gayri menkul üzerinde· 

ki hakları hususile faiz ve 
<nasarıfo dair olan iddiaları 
nı evrakı müıbitelerıle ylr 
mi gün içinde icra dairesi 
ne b!ldirmelerl aksi halde 
hakları lnpu ı;icılılc sabit ol 

madıkca satıt bedelinin pay· 
laomasından har iç k lacak 
lardır 

6 - Satılan gayri men· 
kulün 3 senelık müterakim 
vergileri de tercihan salı§ b e· 
de linden ödenecektır. 

7 İhaleden doğma rü-
sumu ve dellaliye ve intikal 

masarafları mü~teriye aittir. 
8 -- Artırma günü ha 

zır bulunmayanlar artırma

dan vazgeçmlı sayılacak 
lardır. Keyfiyet herkesce bi
linmek üzere ilan olunur 

' Müjde 
KLERT MARK ALI 
Dünyanın en ıneşhur ve tanınmış muh

telif çeşitli ( Tiryor ) buğday ayırnıa kal
bur makineleri gelmiştir. 

SATIŞ DEPOSU 
Memduh Özinan ve flhmet Kumrulu 

Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketi Galata 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

BALIKESiR ACENTESi 
SABRl SARFAK.LARll 

• 
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Kütabyada yaptınlacak 6 adet askeri binaya vakti 

ınuayyenlnde talıp çıkmadığından 15 gün temdıdile iha· 
leıi kapaİı nrf uımlile 25 Eylü1 937 cumartesi günü saat 
1 1 de yapılacaktar . Muhammen bedeli ( 10430 ) lira (82) 
kuruıtur. llk teminatı ( 782 ) lira ( 32 ) kuruıtur lıtek
lilerln ıartnameslni görmek üzere hergün ve eksiltmeye 
ittlra'< edeceklerin de bu gibi itleri muvaffakıyetle batar· 
dıklarına dair taıdıkİi veıalk ve teklif mektuplarile ek· 
siltıneyi açma saatinden bir saat evveline .kadar kolordu 

satan alma komisyonu oaıkanlığına mürn~aatları. 
4 - 1 - 383 -

Manyas Belediye Riyasetinden: 
Mllnyas kasabasının tahwinen ( 20 ) hektar ınukün 

( 25 ) lira ve ( 20 ) hektar gayri nıed. ün ( l 5 ) lır • 
bedelı muhammene ile harılasının alınır.ası eçık ekıiltmeye 
konulduğundan istt!klılerin 80 lira muvakkat tonloat ak · 
çcaiyle l ıü !:137 cuma gl.ınü Manyu belediyesine müra· 

cı.atları ılan• olunur. 

lvest veBaıyazmauı: gl!lıkesir saylava H. KAKAN 

Çıkarım Genel Dlrektörfı: FUAT BİL' Ai.. 
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