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Laypzig Hadisesi Üzerine 11/mrın Hari

ciye !Yaz!fı Von Nöyraf Londra Seyaha
tından vaz geçmiştir. 

23 HAZiRAN ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 10157 

"==·················································· .. . ........................... , ................ . 
•• •• 

iHki Ve ki 1 Dün Bağ- ~~ 
•• •• •• •• 
~i dada V a r d ı I a r ss •• •• :• --- - -- .. 
:i Heyetimize Emsalsiz Mera-E~ 
•• •• 
~S sim Yapıldı. Yollarda Kur- i~ 
1 banlar Kesildi.. i ., 

8. CELAL BAY AR 8. T. R. ARAS 
Ankara, 22 (A. A.) - Ha · aavvurun fevl<inde bir nü 

ttcıh ve lktısat Vekilleri · maylfe sahne olmuıtur . 
~lı dQn ıabah Erbtl Ker Şehrin her geçidinde ke 

6 
Gk Yoltle Batdada gitrrıek ıllen kurbanların adedi sa• 

d ıere Muıuldan ayrılmıtlar yılamıyacak kadar çoktur. 
1
'· Şehir baıtan baıa Türk- ! 
lieyetimlz bütün · geçtiği Irak bayraklarile donanmıı, 

:•tlerde halkın çok coıkun muhtelif taklar kurulmuıtur . 
;~•hnrlerile karıılanmııtır Heyetimiz bu sabah Bağ 
.!!.,assa Kerküke glrlı ta· dada varmııtır. 

lbnisina 
İçin istan~ulda büyüt 

ihtıfal yapıld1. 
Ankara, 22 (A.A) - İb· 

nisinanın 900 üncü yıl dö 
nümü münaaebetile Türk 
Tarıh Kurumu tarafından 

dün lstaıabul üniversitesinde 
beynelmilel tanmmıt ıahıl · 
yetlerin de ittlrakile büyük 
alimin eterlerl heyecanla 
anılmııtır. 

Ankara, 22 (AA) - Türk 
Tarih Kurumu tarafından 
lıtanhulda Bü)ük Türk fey · 
lesofu ve hb üstadı lbni
slnanın eserlerinden müte 
ıekkil bir sergi açılmııtır 
~ 

Zonguldak -
Kurtuluş yıhmn 15 inci 
yıl~önümünü kutJulad1. 
Ankara, 22 ( A A. ) -

Zonguldak dftn milli idare-
ye kavuıtuğu mutlu günün 
15 inci yıldönümünü kutlu-
lamııtar. 

Mussolini F ransada Kabine Buh
lllin bdıni nutuk söyledı ranı Devam Ediyor .. 
'1 ~0111a , 22 (A .A .) - 8. 
~,~~•oltnl Venedik sarayının 
d onundan altmıı bin ka · ,, r 
'k 8 tht kadına hitaben 

fıdakı nutku sôylemiıtı: 
f

1 
,- Aile ocağının muha 

ı ''• ' ~ o malısınız. Çok ve 

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

Yeni Kabineyi teşkile memur olan B. Sotan dün 
istişarelerine devam aiti. 

Parti, 22 <A .A.) - Fran

aada yeni kabinenin teıkili 

tebliğde halk cephesine me· 

nıup olmıyan bir hüküme. 

tten baıka bir hükumetin 

Laypzig Krovazörünün Uğrad ·~ Taarruzdan Sonra 

Vaziyet Vahiriı Bir Şekle Döküldü .. 
Alman Hariciye Nazırı Von Nöyrat Bu Buh
ran Dolayısile Yapmak Üzere Bulunduğu 

Londra Seyahatından Vazgeçti .. 
Londra, 22 (A A.) Bir 

deniz altı gemisinin Alman 
Liypzlg krovazörüne yaptığı 
taarruzun dojurduğu vezi 
yet had bır devreye girmiş 
tir 

Alman h 'ı riclye nazırının 

Londraya yepmek üzere 
bulunduğu zıyaretten bu buh·; 
ran dolayuile vaz geçtiği 

bildirılmekt ... dır. 
ispanya hükümetı de in 

giltereye verdığı bir nota 
ile meıeleyi tahkik için lı
panyaya İngi lizlerden mü· 
rekkep bir komisyonun gôo· 
derilmeılnl lstemltlir . 

Londra, 22 (A.A.) - Al· 
man hariciye nazırının Lon· 
dra -ziyaretini tehir etmesi 
lngHlz matbuatında büyük 
bir alaka ıle mevzubaha 
edilmektedir • 

Deyli Eluprea: "Gelseydi 
iyi olurdu. Mademki ye 
rinde kalmasını tercıh ediyor • 
biz hiç kimseye avanı yap 
mak mecbudyetıode deği 

l ız.,, Diyor. 
DeyJI Herald fena bir ala 

met olarak telakki etmek 
tedfr. 

Morlning Post keyfiyetin 
lngilterede derin bit!- tees 
sür le karıılanacağını söyle · 
mektedtr. 

Paris, 22 (Radyo) - Ovr Bütün milletler ona kur ya · 
gazetesi Hitler İngilterenin pıyor . Uemektedlr. 
vaziyetini değlıtlrmiyeceğl· Deyli Herald: 
nl anlar anlamaz Von Nöy· Bu eıkl bir oyundur. Hoı· 
ratm seyahatını geri hıra · nuhuzluk sebepleri icad et
kh. Herhalde Almanya ile mek .. İtte A lmanya hük\i
lngilterenin birbırlne yak- meli bu oyunu oynamakta-
laıması uzun zaman için dır. 
mevzu baha olamaz demek- Londra, 2) (A.A.) 
tedir. Havas Ajan sının muhadl· 

Londra, 22 ( Radyo ) - ri bildiriyor: 
Gazeteler Laypzlng hadise Zannedıldtğine göre Al · 
ıinden ıonra tehir edilen ha· manlar Lelpzlg hldlıesl do
riciye . nazm Von Nöyrahn laylıile yalınız dört devle · 

seyahatı kakkında mütalea · tin V alanıla nezdinde prot-
lar yürütmektedirlu. eıto etmelerini istemekle 

Bir gazete Laypzig kro almayıp bu gibi hidtıelerln 
vazörü hadisesınl ehemmi tekerriirüne mani olmak 
yetsiz bir ıey gibi karıılı · üzere kontrolü temin eden 
yanlara Von Nöyratın tehir devletlerin tesanüdiinü ıö-

edilen ıeyahatımn iyi bir ıtermrk üzere bu dört dev· 
den olduğunu, LAlmanyanın Jetin (yani lnıtltere, Fran. 
bu yeni tecavüzü hiç de ko· sa, İtalya ve Almanyanm) 
lay kolay kabul etmlyece- bir İıpanyol Umanın açılın· 
ğlnl ya7maktadır. da bahri bir nümaylı yap. 

Londra, 11 ( Radyo ) - malan _hususunda tsrar et-
Almao hariciye nazırının ıe mektedır. 

.yahatının geri kalmasını ga . lnailtere ile Franıanın bu-
zeteler büyük bir allka ile na razı olacakları pek 16p · 
mevzubahs ediyorlar. helidir. Filhakika Lelpzlıe 

Deyli Ekıpreı; taarruz · edlldlil hakkında 

Von Nöyrat geleydi iyi eder · maddi deliller yoktur. Diler 
dl . Mademki ıelmedi, göz : cihetten lngillz demoluaılsl 
yaıları dökecek deflHz. İn· 

1 
ilk halk cepheıl b6kdmete 

glltere kuvvetlidir ve her alt limanlardan birinin açı· 

zaman daha kuvvetleniyor. 1 fanda yapılacak olan böyle 
~••eti ne memur edilmlf olan Şo 

'-'•lct t olmalarını arzu et· 
I e olduğumuz çocuk. tan halk cephesi partilerile 

• :r•lbııa tik intibaları müzakerelerine devam et-
::~~;~i:elemiyeceği bildir · M arma r a Güme 5 i 

bir nümayiıe lttlrak etmek 
lıtemlyeceklerdlr . 

Esasen V al anılanın kati tek· 
zlbl de vaziyeti bir kat da· 
ha güçleıttrmektedlr. 

F' ''-'elıılniz ,, Onlara Roma mektedtr . 

tl~~ıt terbiyesi verecekmlsl · Kabine buhranının, bugün 

Pariı, 22 (Radyo) - Sa Ati t • y 1 
bık baıvekil 8. Leon Blum e ızm arış arı .. 

k,cİ Genç kızlardan, f aıiıt öğleden sonra netlcelenece 

"e ~nlardan, kız talebeden il ümit edilmektedir. 

''klc Öyla kadınlardan mü Pariı, 22 (Radyo) - Ye· 

B. Kamil Şotanın • teıkil • 

::ı·:·ö~~ .. ~:~~~:::ö,7:~~.~:. Bandırma, Gönen, Erdet,Tdincik kulüpleri ırasında 
Sosyalist parUaintn yeni yapılan yanşlarm neticeleri oı, ep dört gruba ayrılmıı nl kabineyi teokile memur 

edilen B Kamil Şotan bu 
''il; k(hlenln alkııları ara· 
''d • kuvvetli bir "evet!,, 

''' n.k l B sabah mOtemadiyen iıtııare ''d, Y'll ıe mittir. u ıı 
''il kadınlar mendillerini lerlne devam etmlıtir 
''tt'rtıllk ıuretlyle tezahü· Paris, 22 (Radyo) - Ko· 

G~~;;;dj F ra~k·~·Bii lb~ğ~~ 

kabineye İftiraki halinde B. 
Şotan, kabinentn hsteıini 

sabaha kartı veya yarın re 

ielcumhur B. Lebruna tak 
dim edebılecektfr. 

Berljn, 22 (Radyo) - Bay 
Kamil Şotan kabine teşkıl 

edemezse, B. Alber Saronun 

ye ni kabine yi teıkile memur 
edıleceğl söyleniyor da HararetleKarşılandı 

~:ııı nıoharöheiele sahneöian BilbaO~a normal hayat ,.,. •iy ... ı v• ·••mi nı•h·· 
slınıııtır. Asi le r la Bas~ ~ uvve t ler i ırasında~ i çarp iş- :::·."~.~: • :. : ~: ~1: y:: m:•" 
Qilb malar devam etmektedir evel teıekkülü ve buhranın 

l'let I llo, 22 lRadyo) - Ge- riclnde garba doğru ilerle- uzun sürmemesi lüzumundan 

Londra, 22 (A A.) - U. 
Leon Blumun istifası lngil 

ı,,,:d Franko Bilbao sokak mektedtr. Bask kuvvetleri bahıolunuyor. 
ti~, 1" tezrntı ve halkın tamamen imha edilecektir . Roma, 22 lRadyo) 

1 'tile k ı • ltalyada B. Leon Blumun Qllb •rıı a§mıftır Milislerin hattı ricati de 
o,cl~t 'o. 22 (Radyo \ Aai keallmittir. 
p ar k 
''nlc oroandanı general Birçok Baak askeri iltica 

tı o e kA • 
ile b r anıharbiye heye· , etmektedirler. 

'-'tı lrltkte Bılbaoya gel-
•e h 

~•ttır, ataretle alkıılırn · 

d Şehlrd 
b 0l.._,

1 
' hayat yeniden 

~:ter, lk~ baılamııtar Halk 
t. ter avdet etmekte· 

~.b 
•rekat Bilbao ha-

Bılbao . 22 (A.A) - NA -
ayonalisllerin mahirane ma 

na vraaı Bask kuvvetlerine 

mensup bir çok taburların 

rkat hattını ke.atiğinden hu . 

nların teslim olmaları bek· 

leni yor. 

istifası, o derece alaka uyan 

dırmamııtar. Yalnız yeni ka-

binenin klmın tarafından 

teıkil olunacağı merakla 
beldenıyor 

Heri in , 22 ı Radyo) 8 
Leon Blumun istifası, bura · 

da günlerdenberi beklendi 
ği için aiyaıal mehdfılde 

bir fevkaladelik müıahede 

edilmemektedir. 

Spor Hölgeıl tarafından 
tertip edilen atletizm yarıı 
ları Marmara ailmeet kulüp 
lerJ arasında pazar günü ya
pılmııtır. 

Bu yarıılar ıöylece netl
celenmlıtır: 

100 Metre: Birinci Nuri 
Band ırma İdman 
yurdu, ı kinci Mehmet Edin
clk Sporyurdu, üçüncü Ne 
catı Göneıı ldmanyurdu. 

200 Metre: Birinci Nuri 
Bandırma İdmanyurdu , ikin 
el Necatı Gönen ldmanyur
du, üçün'cü Mustafa Edin· 
cikıpor . 

4UO Metre: Birinci Hik· 
met Bandırma İdmanyurdu, 
ikinci Cahlt Bandırma Do 
ğanspor, üçüncü Mehmet 
Bandırma Ooğanspor. 

800 Metre: Birinci Osman 
B a n d ı r m a Doğanspor, 
ikinci Saim IS a n d ı r 

ana İdmanyurdu, üçüncü Ne 
cati Gönen İdmanyurdu , 

1 SOJ Metre: Birinci Neca
ti G ö n e n 1 d m a n· 
yurdu, ik inci Ali Bandırma 

İdman)'urdu, üçüncü Salah 
Erdek ldmanocağı, 

5000 Metre: Birinci Ke 

mal Bandırma Doğanspor. 

ikinci Ahmet Gönen idman· 
yurdu, 
4X lÜÜBalkan bayrak: 9 irinci 
Bandırma İdmanyurdu, ikin· 
ci Bandırma Doğanspor. 

j 4 X 400 Birinci: Bandırma 
ldmanyurdu, ikinci Bandır 
ma Doğanepor . 

Tek adım: Birinci Arif Ba-

1 

ndırma ldmarıyurdu, ikinci 
Nuri, üçün~ü Necati Gönen 

ı ldmaoyurdu. 

Üç adım: Bırfnci Saim, iki 
nci Hüseyin, üçüncü Necati 
Gönen ldmanyurdu. 

Yüksek: Birinci Saim, iki 
nci HQseyin, üçüncü Mustafa 
Gönen idmayurdu. 

Cirit: Birinci LGtfi Bandır
ma ldmanyurdu, ikinci Talat, 
üçüncü Necati Gönen İd · 
manyurdu, 

Disk: Birinci Ragıp Ban
dırma ldmanyurdu, ikinci 
Nuri Bandırma ldmanyurdu 
üçüncü Arıf Bandırma ld · 
manyurdu. 

Gülle: Birinci Arif Ban 
dırma İdmanyurdu, ikinci 
Saim Bandırma ldmanyurdu 
üçüncü Necati Gönen idman· 
yurdu. 

Dün: dört devletin murah· 
hular büUln gOn bu husuı · 
ta müzakerelerde bulunmuı
lar lıe de aralarında aolaııl
dıiına göre hiç bir itilaf ha · 
sıl olmamııllr . 

Pariı, - Pariı · Midi ga
zete11nin Berltn muhabiri 
gazetesine tunları bildirmek· 
tedır: 

"Leipzigin torpillenmeıi 

hadııesl,, ni İspanyol hilklı
metçılerinin "artık taham · 
mül edilemlyecek olan tah
rikleri,, ndeo tekrar bahset 
mek için bir fırsat bilmek 
tedirler. 

Ancak Von Neurahtın 
Londraya azimetinden evvel 
Almanlar tarafından yapıl · 
makta olan gentı bir diplo-
masi taarruzu kar1111nda bu
lunulduğu hakikate daha 
mülayim görünmektedir.,, 

Muhabir, 16 Haziranda 
neıredılmit olan bir Alman 
tebliğine Lelpzigfn torplllen· 
mit olduğu haberini tekzip 
edilmlı bulundağunu hatırlat. 
makta ve ıu ı ı all sormak 
tadır: 

15 Haziranda Lalpzi~e 

hakikaten torpil laa bet et · 
mlı iıe kumandanın her ıe· 
yin yoluncia olduğunu ayni 
akıam telgrafla btldtr.ı esi 
nasıl mümkün olur? Ve bu 
hadisenin 16 Haziranda tek· 
zip edilmit olmasını 

izah edebilirl• ... 
nasıl 
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Taarruz Planını Ne Şe
kilde tatbik Edecek? Sıhhat 
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iZlt>EN H BIERLER 

1 Gizl i Nü fu sl ar 
Alman Erkanıharbiyesini Gece 
Giindüz işgal Eden Mesele Nedir Ve!~~!~n~.!!ı~~!~~.na~!~~ı 

''Sunday Chronfcle,, ga· 

Bekçi 
Ma~~emeye verildi. 

Bundan on beı gün ka dar 
evvel lnönü mahallesi bek· 
çisi Osman saat 24 sırala 

rında Osman lokant.umda 
garsonluk yapan Abdullah 
adanda bir gence arkasından 
iki defa ateı ederek yara 
lamııtı . 

i - - -- -- -
Nüfus Kütüklerinde Herkesin 
Kaydı Doğru Olarak Bulunacalı 

zeteıinde okunmuıtur: Sovyet 
Hnler ordu tefleri bueü· 

ne kadar gizli tutulan ve 
Franıa yı istila etmeğe afd 
pli.o hazırlamıı bulunuyor· 
lar. 

Hu plana göre, Alman aa· 
kerleri FranHya Hollanda 
yolile saldıracaklardır . 

Bu hakikati ifıa eden 
adam timdi Alman erkinı

harbldtr ki, S. Erkner nam 
müllearını takınmııttr . 

Alman erkinıharblyesioln 
gizli vestkalara arasanda bu· 
lunan hücum planı, Bavye· 
ra valisi gederal Von Ep 
tarafından tmal edilmlfti . 

Bu planın müdafaa ettiği 
nokta ıudur: Umumi har
bin baılanııcında Paril için 

yapılan muharebe, Hollan· 
danın Llmburg vılA.yetl ce· 
nubunda kaydedilmtıtır . 

Burada Alman ordusunun 
ileri hareketi akfm bırakıl· 
mııtı . 

Gelecek bJr harpte, Al· 
manlar, Hollandanın bita
raflığına ehemmiyet verme· 

meleri, Ltmburg ıehrlni çi~ · 
nlyerek Belçikaya ve Fran 
saya akmalıdır. 

Almanyanın F ranıayı isli· 
la etmesi fçin yalnız bir 

mani bulmalı.tadır. O da, 
Belçika tahklmahdır ki bu 
tahkimat Fransızların meı
hur Moglnot müdafaa hath· 
nın btr temad iıidir. 

Sunu, Alman erkamhar
blyeıJ takdir etmtılerdir . 
Onun için timali ıarktden 
saldırmak tasavvurunu bes
liyorlar. 

Hollandayı mOdafaa ede
cek tahkimat hattı yoktur, 

Alman erkanıharhlyeslnln 
tuvtblle çıkmıt o lan 11 As· 
keri ilim elkitabı .. Okuna · 
cak oturaa, Almanyanın bi· 
taraf toprağı istila için gör 
terd ığl sebepler ıezillr. Bu 
kitap Almanya müdafaa 
nazm Mareıal Fon Blom. 
bergfn bir mukaddi meslnl 
haizdir . 

Bu kitapta deniyor ki: 
"Franıız noktalnazarana 

göre, Belçtkanın Şark hu
dudunda ki tahkimat, Fran. 
saya karıı b ir ta~rruz harbi 
esnasında Almanları Hollan· 
da arazisinden tlerlem~ğe 
mecbur edecektir . 

Veraallleı muahedeıile 
fhdaı edilen vaziyette , bir 
Alman istilası mevzuubahis 
değil, belki Hollandanın 
Mastrlh vJliyetlnden doğru 
bir Fransa ve Belçika hücu
ma mevzuubah,tıtlr ,, 

Bu ıuretle Almanya, müı· 
takbel bir harbin mesuliye
Unl Fransa~, üzerine almak 
üzere harp pllnlarını kısmen 
ifta etmlt oluyor. 

Bu Alman harp plananın 
tamamiyet ve müeaalrlyetinl, 
S. ,Erkner nam müstearını 
taııyan je1kl erklnıharp Htt· 
lerin ) ulha karıı kurduğu 

fesat iılmli. bir kitabında 

anlatmaktadır. 

T ayarecileri O~land~a ha
raretle karşılandı 

Okland, 22 ( A. A. ) 
Sovyel tayyareciler• Van· 
converde iyi bir ıektlde ka 
raya inmlılerdir Pılot Çe · 
kaloff , tayyareden iner in· 
mez bir bardak su iıtemit · 
tir . Tayyareciler yorgun', fa 

kat sıhhatçe iyidirler. 
Çekaloff, bütün ıefer mü 

ddetince tayyarenin mevkii 
ni tayin etmek mümkün ol 
duiunu ve tayyarenin mü· 
kemmel surette ltlemekte 
bulundufunu beyan et mit · 
tir Pilot, önünü görmedığl 
için Vanconverde yere in 
mek mecburiyetinde kaldı · 
iını . ç6nkil daha Oktanda 
ıııdecek kadar benztn mev · 
cut olduiunu tasrih eylemlt 
Ur. 

Sabahın ilk ıaatler•nden 
itibaren birkaç b•n k it i Ok 
land tayyare meydanını Is 

Uli. ederek tayyarecileri 
beklemiıtir. Tayare ile pi 
lotları halkm coıkunluklara · 
na karıı mu haf aza etmek 
için polis fevkallde tedbir 
ler almııtır . 

Vaıtnrton Sovyet elçisi· 
nın verdlğl talimat mucl 
hince tayyareciler Voncon . 

verde benzin haz inesini dol · 
durarak sta dağılır dağılmaz 
Oktanda hareket edecekler · 
dır. 

Vanconver Oklanda l ,200 
kilometrelik bir mesafede 
klindir. 

cm••• 
Avusturya da 
Nazilerle 
iWücadele 

Deyli Herald ıırızıyor: 
Avusturya baıvektli Şuı 

ning, kend i kurmuı olduğu 
"Ana vatan cemiyeti" tef 
kllltının en iyi azasından 

· huıusi b ir polis kuvveti vü 
cuda getirmektedir. 

Bunlarm üniformaları ma 
vi olacaktır Ve bu teıkılat 
Httlerin "Siyah muhafızları" 
nevinden bir şey olacaktır. 

Şüınlngio muhafızları, te · 
sllh edilecek ve baılıca ga· 
yeleri, Avusturya Nazileriyle 
mücadele etmek olacaktır. 

Bu karar, Şütninge kartı 
tertip edilmit bir nazı su i 
kast pllnını takip ediyor. 

Karilerin hatırlayacakları 

ııbı, baı vekil Şüınlngl ve 
oğlunu tayyare ile kaçara 
caklardı . 

Şüınlogln mu haf aza kıta

ları gayri resmi olacak, bu 
' itibarla gayet seri ve ener· 

jik surette hareket f'debile · 
cektlr,, 

Gün~e 14 s1at uyJyan spotcu 
Nevyork ıazeteleri bir müd 

dettenberi Zenci boksör Joe 
Loutaoin a.rtık ite yaramaz 
bir hale geldiğini, korkula · 
cak bir tellkki edtlemiyece· 
Alnl yazmaktadırlar. Btr 

torlu ar asanda bazı değif lk· 
likler yapılmııt ı r . 

Doğumevt çocuk mütehas· 
sıaı doktor B. Memduh Ôz 
çam Çorum doğumevi çocuk 
mütehasaıshğma, yerine de 
Adana doğumevf çocuk mü 
tehassısı doktor Ahmet Ak 
koyunlu, Bursa ııhhlve mın · 
takası reisi doktor Nazmi 
Balıkeıir ııhhlye mücadeleıi 
reisl i ğine, Buua aıhhiye mü
cadelesi Labratuvar ıefi dok· 
tor Rüıtü Balıkesir sıhhiy~ 

labratuvar ıefliğlne , Bursa 
11hhiye mücadelesi tabiple 
rtnden doktor Hüseyin Bala · 
kesir sıhh i ye mücadelesi ta· 

Bu defa bekçi Osman hak
kında vilayet idare heyetin · 
ce muhakeme kararı vertl
d lf inden kendisi adliyeye 
teılim edil mit tir . 

G izl i nüfusların kaydına 

dair Dahiliye Vekaleti nüf 

us t~ler i umum müdürlüğün 

den vilayetlere btr tllmim 

gönderllmittir. Bu tamimde 

denlliyor ki: 

"Askeri ve mali mükelle-

fiyetlere , evlenmede olduğu 

veçhile medeni hallerde dev 

let iılerinde ve m~kteplere 

Köpek Yüzünden 
Bir Genç Öldürüldü .. 

bipliğine, Bursa sıhhiye mü- 1 -

caılelesi tab1plerinden dok · Kavgada Araya Giren 15 yaşın-
tor Adil Balıkesir sıhhiye 

mücadelesi tabipliğine, Aur dakiDelikanlı YaralanaraköldiJ 
ıa sıhhiye mücadele tabiple· 
rinden doktor Zıhni Balıke. 

sir sıhhiye mücadele tabipl i· 
ğioe Auraa aıhhtye mücade 
lesi memurlarından Süley 
man ve Ke al de Balake11r 
ııhhiye mücadele memur· 
lukl arına tayin edilmiılerdir . 

Buru 11tma mücadele sıh· 
hat memurlarından Salih 
Osman, Aziz, Rüknettin . İb· 
rahim. Ztya , Turgut Güven, 
Mehmet Ali. Mustafa , Akif. 
Avni Şükrü, Hüaamettln, 

Ahmet Baıaran, Mehmet 
Güven ç. Cemal Toka , Hakkı 

Özetmen ve Mehmet Saral 
Balıkesir sıhhiye mücadelesi 
sıhhat inemurluklarına tayiu 
edilmiılerdir. 

Yoksullar Bırliğinin gar -
denpartisi 

Bu cureartesi saat 9 da 
Atatürk parkında Yoksullar 
Birliği menfaatine gatden • 
parti verilecektir. 

Franaız gazeteciaı zenci bok 
ıörün ıimali Amerikada Mi· 
f lganda Kenoıadaki ikamet· 
ae hma aitmlf ve .kendlıile 
bir mülakat yapmııtır . Fran· 
ıız muharrir Joe Louise 
menejerlnln dondurma ver
memekte olduğunu boksö 
rün gQnde ~ 14 saat uyudu
ğunu ve idmanlarına mun · 
lazam surette devam ettiği· 
nt yazarak diyor ki: 

"Boksör idman yapmak 
tan boksla uğraımaktan ve 
böyle sıkı bir kontrol altında 
yaıamaktan bıktttını söyle
di v~ ilave ettf: 

" - Bradok ve Şmelinle 
tekrar birer maç yapacağım 
ve sonra bu iti terkedece 
ğlm . 

Bununla beraber hurada 
herkeı Joe Louienin eık l 

halinde olmadığını hattl es· 
ki kuvvetinin yar111na bile 
maltk bulunmadı~ını söyle 
mektedir. Bana kalana Joe 
kuvvetini kavbetmlıth Yal 
nız batileımlt ve kendi ken 
d isine iti madı kalmamııtar; 

Bir günde t 5 it bre zayıfla · 

mııtar Eğer Bradok, Joenln 
, idman yaparken gördOğüm 

muazzam yumruklarından 

bir kroıe yerse ıanmm ki 
müıtakbel nıaç çabuk bit 
mele namHtttr. 

Balyanın Yenikavak köyün· Fakat bu sırada Alinin 
de bir köpek yüzünden fe· •elfni:leki av tüfeği birdenbi 

ci bir cinayet tılenm•ıur re ateı alarak namludan 
Bu köyden Mehmet oğlu çıkan saçmalar kavgayı ayır 

Ali ile Yunus adındaki dl· mak iıteyen onbeı yatında 
ğer bir genç ayni köpeğe ki Hazırın sağ memesinin 
ıahip olmak iddiuıncJa ol altına do! muıtur. Hızar al · 
doklarından bu köpeği bir 

dığı yaralarm tesirile kan türlü paylaıamamıtlar, heı· 
ikisi de hakkından"vazgeçme içinde, baygın halde yere 

1 ylnce evvela yavaıtan baıhyan yuvarlanmııhr 
kavga g!ttıkçe büyümüttür Zavallı gencin bir müddet 
Nihayet Ali av tüfefi ile, sonra lmdadaoa yetitilerek 
Yunusta balta ile birbirine hastahaneye getirllmfttir. Fa. 
hücum etmiılerdir. kat ku rtulamayarak ölmüıtür. 

Bu müthlt kavgayı gören Köpek yüzünden bir gen 
ayni köyden Ethem oğlu cin ölümüne ıebep olan iki 
Hızır iki genci ayırmak için kavgacı da yakalanarak ad . 
koımuı, aralarma girmittir !iyeye verilmlılerdir . 

Malul 
Subayların 
Terfii 

551 Sayılı kanuna tevf i 
kan 930 tarihinden evvel eski 
hükümlere göre takaüt olan 
malul subay ve askeri memur· 
ların 8. M. Meclıstnfn bu def · 
akl toplantısında birer de· 

Kö>"lüler 
Odun 
Kesebilecekler 

Ztraat Vekaleti bütiln vi
layetlere ıönderdiği bir ta
mimde köylülerin kendi 
ihtiyaçları için ormanlardan 

mahrukat maksadlle odun ke· 
sebileceklerdir. Ancak bu-

rece terfi ettirilmelerine dair nun için yeni kanuna mer
bir kanun kabul edilmtıttr but tarifede yazılı küçük 

Bu gibi subay ve ukeıi 1 bedeli vermeleri lazımdır. 
1 

memurların tesbitıne asker 1 Böylece kömür imali için de 

lık fU1b~since baıJ~n~ııtır . ı odun kesebilecekleri bildlrll -

OeSllYI kndığı IÇtn burnu- ' mittir . 

nu yaraladı 
Kareıi mahall eıinden Mus· 

lafa oğlu bahçevan Niyazi 
Gündoğan mahallesinden 
Salih oğlu Şükrüyü kmk 
desti parça11 atarak burnun 
dan yaralamııtır . 

Yaralamaya sebep Şük· 

r ü n ü n, Niyazlnio destiıi 

oi kırmıı olmasıdır 

-
Tasfiye edilen maliye 

memurlan 
Bir müddet evvel vekalet 
enuine alınan Edremit vari· 
dat memuru İbrahim Sarı 

, ile , Edremit varidat memur 
muavini Muzaffer, Balya 
varidat memuru Celal ve
kalet inzibat komisyonunun 
kararile tasfiyeye tabi tu 
tulmuılardır . 

-+c;~-c:-.-

Kavak nahiyesinin adı 
değişti 

Gönene bağlı Ka vak na ff alkevinde U8C8~İ temsil 
hi yesin in adı ayni adda ba 1 Halkevi temsı l kolu "Se 
ıka nahiyeler bulunduğun - 1 kiz•ocf" pi yeılnl dün ak 
dan dolayi ( Buğdayiı) ola - ıe.m d2' temsil etmittir. Mü-
rak deiiıtirilmeai umumi same rede V a.limlz ve C. H 
meclis ve vilayet idue he · Partt~i Başkanı B Ethem 
yeti tara fından kararlaıtı · Aykut ve kalabalık bir se 
rı l mıth ylrci kütlesi bulunmuıtur 

Bu karar Dahtllye Vekil- Gençler bu gece de dünkü 
letlnce taıdik edilerek bü Sek i-ıincl pf yf"sfnl muv"ffakı 
tün vllayetlere tamim edil- yetle oyoamı lar ve çok al 
mittir kıılaomıtlardır. 

duhulde ehliyet, mahkuınl 
yet terettübüne, ölümle urra· 
umi hakların sukutuna, ye· 
nfden dofumla bir takırfl 

hakların kazanılma11oa "e 
baıkalarının halı.larmı isk•t 
veya tadiline. karabet ve ef· 
lenme i le tevarüse ve dtğerl 
üzerinde veıayet ve veliye· 

te, velhasıl yaı, karabet "8 

sıhriyet ve medeni hallerde 
hayatın birçok ıartlarıoa e•· 
as olması itibarile hukuki <1t 

ldaıri ehemmiyeti meydaod• 
bulunan nüfus kütüklerf Pdt! 
herkesin kaydı kadar ııhh•t 
ve hakikatının de mültezedl 
bulunduğu ve aksi halin ıe· 
rek halkın medeni iıleriPde 
ve ıerekıe devl~ttn idari• 
mali vesair muameleleriode 
pek büyük karıtıkhklll'' 
mahruzlar ve sakatlıklar do· 
ğuracağı tabiidir. 

Bu sebeple evelce yapıl•~ 
müteaddıt tebltğatla ,ıılı 
nüfusun tescili, b ir tak•"' 
araıtırmalara tabı tutuldul" 
ve bu esas üzer•nde oOf&Jf 

memurlarının . gizil nüfu• 1•;. 
lerinl takiple mükellef bıJ 
unduğu halde 8 -7 -934 tı' 
rihlt umumi tebliğattaki (fll',. 

b r· 
htar ve belediye ilmüh• e 
leri üzerine mektup kayıtlı' 
rın icrası ve bu yolda halk' 

mütkülAt gösterecek merı>0' 
ların da itten meni ve bıJ lf' 

t•· in vali ve kaymakamlar ) 
rafından ehemmiyetle takibi 

r· 
kaydının bazı yerlerde ge 

il. 
eği gibi anlaşılmayarak ıtı 

" fe him yanlıılıklar yapıldı•• ~· 
bunun da birçok yolsuılıJ f 
lara çıfır açtığı yapılan ıe ~ 

saıil 
tiılerden anlaıılmııtar . ~-
geçen umumi tebliğatta •:ıı 
klkata sevkedllmemeıi 

11
,. 

dirilen gizli nüfuı hakk•0 
,e 

ki tlmühaberlerle yalnı:ı ıı 
·ırol1' nesi içinde tescil ettir• el 

ve askeri, mali mükellefiY b· 
çağına gelmemtı olup tll e 

0 
eveyntn kaydı o mıntak• " 11 

b ıuıı' fus memurluğunda u 1,, 
gayri retid mektum uiifıJ' 1., 111111 
kaadedilmit olup ebeveY 

1 1111 
kaydı orada mevcud 0 bı:I ' 
yan veya kaza haricindeb,.f 
lunan gldi nüfuslar ıle .. 

·ıce•· 
ka bir kazada kayıtlı 1 

rl 
.. habt 

yer değtıtirme iJınu t•" 
~fu• 

vermeksizin sizli nıJ 
1111

a 
imiı gibi alelade bir •, ,ııı 

d ., e 
haberle müracaat e e tırı'e 
kayıt ve tescilinden ırlfıl· 
tetkikat ve tahkil<aJa g il 

r alt' 
mesi ve hunlarm a• 1 ıe~et 
den bulunduklara ıneıtı il' 
lerinden dahi sorulr119

''.
1 

et 

d t hOJI zım ır. Kanunun • flfet· 
tiji bir takım ınüketle ôlle 

I<•' !erden kaçınınak rıı• 10.,,ıı 

muhtarlardan ittıhııel 0 tlrı'~ 
ve hakikata uyın•Y811 d~'~ 

bi li te . h1tberler üzerine ,,,,-
ve tahkik kayıt r•P~tıt~· 
larınm alakadarlare I< ""' 
miyetle teblii edılere ,,,ef 
uml hakların zfy11ııı9 1<0'0 

ı ·n .,e ~ 
dan verllmemeıı nı " •1 

k t1ar• 
ğe geçirilecek •Y1 dıt·' 
halinin t•mlal 16ıtllt 
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ROkf eller Enstitüsü 
Nasll Ç a llşır? 

-Zeynebi Vurdular -
f Üzeri otlarla örtülü , etra
I 1 birbirine tutlurulmuı odun 
lt•rla çevrilmi ı !efil bir 
le UIGbeden genç bir köylü 
lt•zı çıktı . Sırtında ıade fa-
at ıöıter l tli mavi bir en

tırı vardı. Bu güzel , cazip 
"'e sevimli varlığı taran ıfm 
'
1Yah bir yeldirme, sanki 
'-htbıntn az olıuo ıüzelllğl · 
ili ~ l Roz erden saklamak iıli-

)Ordu. Sema açık ve parlak 
'enkhyd ı. Genç kız bu ıtık 
~YUaılıuı altında her saniye 
d lr baıka renk ahenıi için 

lü: Yanıyor, ıönüyordu Ku 
e her tarafından meyva 

'iaçlarUe çevrflmlı, kah ye
re d~ 
1 uı~n genit yaprak leke-
erı · Qı seyrediyor, kah bahçe· 

l'llaı 
I UZ&yan derinliğine da 
1Yordu 

L Kıı bu ~•nada kulübenin 
U(r k 
b eoarına i l iıtirılm ıı asılı 
bir sepeti aldı. Ve kıvrak 

k
ir Yürüııüıle yeııllenmlı bağ 
Gt~kl 
1 

U eri arasından geçerek 
e illa ~ l 
1 

agaç arına doğru iler 
edı. 

l>e 
8

•hçenin aıağı tarafından 
Yda o'an bır gölge, ani 

•ıç, 
~e •Y•ılarla, ufak incir, nar 
" kay,, ağaçlarının gürbüz 
.rap, k l 
111 il a rı arkuına kendisi· 
ı, tlzliyerek; Zeynebt: yak

l~lll~ia çalıııyordu . Netek 
ol u arzuıuna muvaffak 
k,~uf; genç kızın arkasma 
bıı •r IÖrünmeden sokula 
._ b""1tti Buna rağmen Zey 

t 1 h 
Yok n Ç bir ıeyden haberi 

H. flrmen 
arkatıına girdi. Kalbi yapa
cağı ıakamn heyecanile çar
pıyordu. Baıını b irdenbire 
elma dalları arasından uza
tarak Zeynebl korkutacaktı 
Şimdi kuvvetli parmakları 
ara11nda sıktıfı dallara ayır · 

mak üzereydi Fakat ııtttğl 
bir erkek ıeat parmaklarmı 

gevıettl . çözdil Hemen ora
cıktaki bir hendeğe girerek 
kendini gizledi . Merak için 
de ıeılnl duyduğu erkeği 

bekliyordu. Yabancı erkek 
Zeynebe yaklaıır yaklaımaz 
elindeki elma sepetlerini yere 
barakan Zezoebi kolları ara
sına a1mııtı J~ayramın baıı 

dönüyor, gözleri kararıyordu. 
\' e ıanki beynini bu anda 
binbir kurt kemiriyor yiyor· 
du . Bu kalbini yakıp kavuran 
tabloyu daha fazla seyrede· 
medi. Avına doğru ilerliyen 
bir para sessizliği ile ilf·rledi. 
Fakat bu defa gözleri hay 
retten büyüyen bir an deli 
gibi kararsız olduğu yerde 
kıvrandı Çünkl Zeynebin 
aıığı kardeşi Durmuıun ta 
kendisi idi . Orada daha fazla 
durduğu takdirde btr ci· 

nayet ltllyeceği muhakkakh. 
Bunu yapmak istemedi. Ora 
dan; yayından kurtulmuı 
bir ok hızı ile ayrıldı 

Erteıl gün gazeteler, Dur 
muı ile Zeynebln nereden 
geldiii billnmiyen iki kur- · 
ıunla öldürüldüklerini yazı 
yordu. 

İtalyan askerleri ve lisan 
Daily Telegraph gazetesi 

nln Roma muhabiri yıızıyor : 

ltalynn askerleri aruında 
fend lisan kullananların 

bundan sonra tecz.iyesı ka 
rarlaımı§tır. Harbiye müste 
ıarı kamandanlera bu hu
susta bir emir tebliğ etmft 
tir . 

İtalyan askerlerinden fena 
illan kullananlar evvela ıh 

l rıt ra nsl gea ni gazetesi rı
d en: 

Tıbbi araıtırmalar Rock
feller enstitüsünün Dr. Ale· 
xis Carel , kısa bir müddet 
için Parlstc bulunmktad1r. 

Normandl vapuriyle gel · 
miş olan alim, Rockfellerfn 
ölümü dolayısiyle ikametini 
uzatamayacağı için , bir kaç 
güne kadar Amerlkaya ha 
reket edecek tir Er.stltOye 
döner dönmez, tetkiklerine 
tekrar devam edecektır ve 
Rokfel lerln ölümü, bütün 
ilim aleminin kenıl ısinden 

pek büyük ıııklar beklediği 

çalıtmalarını hiç de durdu
racak değild i r . 

Bizde umumiyetle malum· 
dur ki, doktor Carrel , f izi 
yolojlk suyla dolu bir kabın 
içinde btr kurbağanın çıka 

ralmıı kalbini ıenelerden be 
ri Çbrphrmakta devam edi 
yor Fakat, bir çoklarınca 

mucize diye telakki edilen 
diğer tec rübelerinin teferru 
ata iyice malum bulunma 
maktadır. 

Şuraamı hatırlatalım ki, 
Doktor Carrel. bir civciv 

rüıeymlnin kalbinden alın · 

mıt olan bir nesiç parçasını 
yirmi seneye yakm bir müd
det canlı olarak muhafaza 
etmlye muvaffak olmuıtur. 

Bundan baıka, bu neıiç 

parçası , bir tavuğun vasati 

ömrünü çok aıan bu müd
det zarfındft, bü1ümekte de
Vl'm etm •ştır. Bu sanıasyo· 

nel tecrübesi esnuında Dok 
tor Carrel müıahede etml~
tir ki organtzminden ayrıl

mıı olan bu nesiçlerin net· 
vünemıuı için en müsaid 
kültür muhTti genç bir hay 
vanan kanından alınan plas 
madır Pıasmayi veren hay 
van ne kadar gençae 1 neslç
lerin nf'fVÜneması da o ka 
dar canlı ve seri olmaktadır 

Böylece, biyolojik kuvvet · 
leri tam faalltk halinde bu 
lunan genç bir organizmanın 

1lı tu. O; elma toplamakla 
) efiuldü Yüzünü bir geri 

6: Çe'Vtrmit olsa, kult!ıbeden 
Ce~: •evg ı lııi Bayramı göre· 
''fil~· Bayram ıevglliıioin bu 
1ıted1

1i1nden istifade etmek 
fa~ · Onu korkutacakh Hu 

'hıı )' rnnnas'p buldu Ve 
t l>IQalc · h 1>tn ıçln , emen Zeyne· 

elrn 1 d ~ top a ıfı ağacın 

tara maruz kalacaklar, son 
ra cezalandırılacak , hatta 
fovkalmutat vakalarda tev 
kif edileceklerdir. 

ı kanı, ihtıyc.rlamıı bir orga· 

nlzma kendi cımlandırıcı ve 
kataliktik haaaalumı ııeçir 

mekte ve bu sayede dejene · 

l(JR 
itte KDILtNiN MiLL:I ROMANI No: 17 
olllıa~'~çi baba. suçumun dl korkma Ben düdük çalaca 
bu,,1 •gırıı anlatmak için ğım . Eml evladım . Son 
1 flra. k '\tek açı p , o nektubu tözü, acı acı , ardı ardına p• 

lıtedı analıfıma göllermek Ilı çağırma düdüğü takip etti. 
O k,dttı. Her gece dü§Üme Hır kaç dakıka sonra, 

....... '" &iriyor heyeti hakime gizli bir cel 
l'ok l(ÜçGk ıenın suçun ıeyi müteakip son kararla 

· ~n 1 
let «h " •iına n~ktubu göı salona girerken bir polis. bir 
b'c:ıı )Ordu . lııe bekçi ba bekçi ve bir df' küçtık bir 
ı\rt 1k

1

1tı herıeyi anlattım . çocuk mahkemeye doiru 
•u Ilı ~enı bırakacaksın de· yol alıyorlardı . Ellerinde o • .. 

S mavi zarfla .. .... 
'~ı,d 5vledtklerln doğru mu 

'rtı? . 

~o~rudur bekçi baba . 
• 1.. Y alnı.z aen tim 

YAZAN: Halil ifedi Fzrcıl 

Yine bir eylıll aktamı . 
Ilık cana yakın bir ha\a ... 
Yine efaanevi renıe bürün
müı sahil ve deniz . Kıyıla

rına OKfıyan dalgalar. sanki 
içli ve engin bir ninni gi 
biydi . 

Sonsuz bir heyecan .. Kah 
kaha, kıskançlık , sevmek, 
sevilmek, hepılnl hepsini 
koynunda zaman zaman 
sallıyarak , coıturan 1 dtndJ. 
ren. eriten, alevlendiren çıl

gm hlr akıam Yine Modıınm 
denize bakan çiçekli köık 

bahçeıfndeylz .. Bitlıtk köık· 

releımi§ kan bütün canhh· 
ğım ik tisap etmektedir. 

Amer ikod a Rocfeller ens 
titüsünün azaları sabırla tel 

k iklerlne deva m ederlerken 
bu keıf in pratik neticeleri 

Fransada tekemm ül ettiril · 
miı ve umumiyetle tatbika 
baılanmııtır 

Oiğer alimler araımda 

Doktor Jl\worski . kendi tec 

rübeleri neticesinde, eski ve 
ihtlyarlamı ı organların taze 

lenmeııinde genç kanın hay 
ret v erici meziyet lerine 

hükmetmek hvıusunda 

Doktor Carrelle bırleımiftir. 

Fakat evvela kendi üzer in 
de , ıonra da binlerce ihtl 

yarlar ve " yorgun,, lar üze· 

rinde bu hauayl tebrübe et · 

mekten çekinmemiş ve böy 
lece deniz aıırı bir civciv 

kalbi üzerinde yapılmıt ole n 
tecrübenin ilham ettiğ i usul 

Caurcelles caddesindeki la · 
boratuvarlarda tat btk saha 
sına konulmuıtur 

Doktor Carrel ln bir kap 
içine koyduğu genç kan 

plasmasını doktor Jaworıık l, 
küçük dozlarla tazelendiri· 

lecek organizm
0

alara ıırınga 
etmektedir Böylece, haııta 

tedavi esnasında gündelik 

meıga lelerinden ayrılmıya 

lüzum kalmadan, umulma · 
dık neticele r ve gençl t>şme· 

ler elde eclılmekted l r. Tabii 
kan "izd ı vac ı . , nı elde et-

mek için kan verimi husu 
ıunda çok ihtimamlı dav 
ranmak lazımdır. 

Esasen Doktor Jaworskl 
ninartık met hur olan tedavi 1 

usulünün karakteristikleri ı 

arasında bununla birlik te 

plasmanın tamamiyle nötra 

lize edilmesi için yeni bir 

tarz bulunmaktadır . 

Rirblrlerinden binlerce ki 
lometre uzakta. ayni prob
lemin üzerin eftlmif, ihti
yarlık l a mahzurları üzerine 
müıterek bir zafer kazanan 
bu iki büyük alim, inıanı 
mütehauıs eden bir manza. 
ra teıkil etmiyor mu ? 

lerın radyolarından, bazı 
gittikçe hız aian bir istirap 
la hıçkırarak içit bir dul ka 
dın gibi, bazı mermer ıü 

tunlardan, kırista 1 levhalara 
yüksekten damlıyan sular 
gibi, zam•n zaman hıçkı 
ran , zaman zaman fnliyen 
Ztgan musikisi . 

Sonbaharın son çıl-
gınlıklarını kana 
kana içip biran bitirmek 
iç ı n enginde kanat açmıı 

l<otralar, yelkenliler içinde 
bir gölge olma~a çal ııan 
çiftler. . Köık bahçeıinden 

araıır" yükıelen bir caz 
musikisi, genç kız ve içli 
kadın dudaklarını ıankl 
öpen, okııyan, yalvartan bir 
tanıo .. 

Ve ıonra çılıın bir dönüt, 
titrek bir duruı, nihayet 
ııcıklıyan bir kahkııha ve 
bir alkıı . . 
Romanın birinci kah 

ramanı bay Fıkretle kar 
tı karııya bir köıeclle sak 
lanmıı kahvelerimizi içlyo 

ruz .. 

SAYPA: 3 

1111111111111111111111111111111111111 1111~ 
Yoksullar Birliğinin Gardenpartisı 26 E 
Haziran Cumartesi Günü flkşamı flta- : 

türk Parkında Verilecektir. = -
11111111111111111111111 111111 1111111111111 

Balıkesi r. Askerlik 
Şubesinden: 

551 sayı l ı kGnuna tevfikan derece ile malü l olupda bir 
haziran 930 tarih inden evvel eski hükümlere göre tekaüt 
olanlara bu defa cihan kanun mucibince bJr terfi zammı 
nisbetlnde zam yapıl acaktır . Malü l subay ve askeri me · 
murlarm istidaları ve resn i senetleri ile hemen ıubeye 

müracaat etmeleri. 

Balıkesir Askeri Satın 
• 

Alma Komisyonundan: 
Kor m erkez birliklerinin ihtiyacı için 180,lJOO kilo arpa 

ezmesi açık eksiltme sureti le l 2 Temmuz 937 pn:artesl gü
nü saa t l 5 de ihale edi lecektir Muhammen bedeli 540 
liri\ muvakkat tem inatı 40 li ra 50 kuruıtur. isteklilerin 

ıartnamesin i görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve 
saatte de te minat makbuzlarile Kor Satın Alam Komiıyo 
nu bıııkanlığma müracaatları. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Bandırma garoizonuqun ihti yacı için açık eksiltme su
retıle 240 ton Linyit maden kömürü 8 Temmuz·937 per
oembe günü saat 10,30 da iha le ed ilecektir . Muha mmen 
bedeli 2400 lira muvakat teminatı 180 liradır . isteklilerin 
ıartnameılni görmek " üzere her gün ve adı gf'çen gün ve 
saatte de teminat mal<buzlarlle Kor Satın a lma komisyonu 
başkanlığına müracaatla n 

Han~trma Asliye ~u~uk 
Hakimliöin~en 

Bandırmanın Çepni kö 
yünden Ahmet kızı Tayyibe 

taraf andan kocaıu aynı köy 

den İbrahim oğlu Şabıın 

a 'eyhine açılan boıanma da 

vasınm icra kılmmakta olan 

muhakemesinde müddei 

aleyh Şabanın ikametgahı-

nın meçhuliyetine 
keyfiyetin ilanına 

mebni 
mahke 

mece l<arar verilmlt ve bu 
baptaki muhakeme 14 7 937 

tarihinın çarıamba gunu 
saat 9 za bırakılm ıf oldu· 

ğundan yevmü mezkürda 
Bandırma asliye hukuk hi · 

Bayan Ziya ile bay Ziya 
mn izdivaçlarının bir yıl 
dönümü .. Oldukca çılgın ve 
ıevlnçli bir gece baılamıfll. · 
Herkeı bit' yol tutturmuı 

etleniyor . Yer yer otom o · 
bil, apartman, plaj ve ha!a 
sayfiye dedikoduları, tuvalet 
mirin kırm ları, moda çe 
klttirmeleri, iskaml:il tirya· 
kileri.. Poker, biriç, piket 
masaları kurulmut ... Sine
ma yıldızlarının burun, atız, 
göz, söz, ılıman , zaif soğuk 
kanlı, sıcak dedikoduları . ·· 
Herkeıin eğlenebildfil eğ 
lenmeie ça l ııtıiı bir gece . 

Yalnız biz birbirimizi 

dinliyoruz. . Mahkeme salo
nunda ı l k defa yüzünü gör· 
düğüm ve burada kendisile 
tanııtı~ım bay Fikret Btn 
aölle, art ı k samimi olmuı 
tule .. Maceraaının meraklı 

kısımlarma ffthlt olduAum 
Fikret yarıya kadar lnmit 
slğara8mdan bir içim daha 
çekerken sesalzllkten bunal
mıı gibi konuımak isted i : 

Hayat .. Ne tuhaf t•Y • 
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Dün~ü un ve za~ire f iatlau 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Randıman 860 870 
60 830 840 
7() 800 810 
80 ~ 690 700 

BUGDA Y pjy ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 3 25 
Yumuşak 4 75 5 

Dııardan Sert 5 50 6 50 
" Yumuıak 5 5 575 

Mısır 3 25 3 375 
Aıpa 2 25 2 50 

kimlığlnde hazır bulunma . 
nız lazım geldiği teHiğ ma · 

kamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Bu geceyi burada geçire · 
ceğ lme ihtimal bile vermn· 
dim . 

Tesadüfler bazan oka 
der tatılacak hadlıeler do 
ğurur ki . 

Cidden 6ylc . Fakat, 
hala hayret ediyorum, ui-
zim O kadıncağızı o gün 
nasıl oldu da göremedik bil · 
mem ki . 

- Çocufun ifadesine ba· 
k ı larsa siz in otomobile bin 
diA'lnlz d a lu kada o da me· 
zarlığa yen i glrmlt bulunu · 
yor .... Me hzun bir boyun 
büktü: 

- Yazık diyebildi .. 
Bunu o kadar içten eöy· 

lemlıll ki ay ııığı vurmuı 
gözlerini, benden kaçırmak 
için batını 11k bir akaaya dalı · 

nın gölgelediği yere çevirirken 
bir damla yaı saklamak ıa · 

tedlği istirabı yanafma ıü
müıl bir izle yazdı ... 

Dudaklarmda acı bir gü. 
lüş titredi Ve derin bir iç 
çekıinden sonra tekrar 
söylendi : 

SÜRÜYOR -



SAYFA 4 

Ban~ırma Asliya ~ukuk 
Haximliöin~en: 

Erdeğln yalı"' mahallesin 
den değirmenci Hüseyin ta 

rafındıı.n İstanbulda topha 

nede tütün imalethaoeııfnde 

amele Bandırmanın lhsaniye 

mahallesinden çerkes Ali 

kızı Makbule aleyhine açı · 

derece nafi ol 
fili d11[ju Sıhlılye · 

TORKDILl 

lan botnnma davHının icra 

kılınmakta olan muhakeme· 

sinde müddei aleyh Mak 

\'eka/t'l/nfn raporlle musaddokltr. 
mi Vilayet, ve kaza yolları çok güzel yapıldığından llıcaya araba, 
mJ seri vasıtalarla t'hven fiatla g idip gelna·k kolaylaımııtır. 

Otomobil için Sabrlağa hanında B. Zülfıkara müracaat 
bulenin ikametgahının meç ffiJ beraber halkımızın sağhğına hizmet etmt-k dütünceaile fiatlarda 
huliyetlne mebni keyfiyetin 

gazete ile ilanına mahke 
mece karar verilmit.ı:,ve bu 

baptaki muhakeme l 4 7 937 
tarıhlnln çarıamba gunu 

tenzilat yapılmııtır. 

mi Kaç drfa banyo yHparsa yapsın ) irnıi dört saatte hir kişi içiıı 25) mı 
mı kuruştur, On yaşıua kudur çocuklardan para alınmaz. mı 
r.:'I On ~iinderı fazJa kala~akJarda avrıca yüzde vil'mi tenzihlt .v:ıfHlıl'. 
11.:.:1 ' • ., ., fiD 

snat 9 za taltk. edil mit ol· 
duiundan yevmü mezkurde 

İstiyenlcn~ kar~·ola veya yatak verilir. 
mı Teşrif edecek müşterilenmızın hertürlü istirahatleri temin 
mı edildiğini ve sayın halkımızın l/Jcamızda sağ/Jklannı kazanaBandırma aıliye hukuk ha 

kimliğinde bulunmanız Ja 

zım geldiği tebliğ makamı· 

na kaim olmak üzere key
fiyet ilin olunur. 

mi- caklannı arzederim. 

Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye zabıtaıı lçln numunealne söre ve pazarlıkla 
(9) adet yazlık beyaz ceket yaptırılacaktır. Pazarlık 30.6 
937 çarıamba gönü eaat 16 da belediye encümeninde ya 
pılacaktır. isteklilerin belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4 - l 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlık Garnizonun ihtiyacı için 11,tOO kilo PatatH 
açık ekılltme ıuretile 9-Temn uz 937 gOnü saat 15.30 da 
ihale edilecektir. Mu '1ammen bedeli 555 lira muvalıkat 

teminatı 4 J lira 63 kuruıtur. İsteklilerin ıartnameılnl gör
mek üzere her gün ve adı geçen gün ve eaatte de teminat 
makbuzlarlle Susığırlık askeri s&.hn alma komisyonu baı-
kanlığına müracaatları. 
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[~remit ~ukuk ~akimliğin~en: 
Edremtdın Gazl Celal ma-

halleıinden Ankaralı Ahmet 
ğundan boıanmalarına ve 
tarafeynin bet senedenberi 

ayrı yaıamalarına mebni 
davacının intizarına mahal 

kızı Fatma Dudunun kocası 
müddea aleyh Edremtdln 

Güre köyünden izzet oğlu 
Mustafadan hasıl ve kendi 

1 olmadığına v~ çocuğun ana• 
sı davacı yanında kalması 

sinden doğma halen on } aı
larında kızları Zekıyeyi bı-

rakarak altı senebenberi 

bnıka bir kadınla yaıamak 

ta olduğundan boıanmaları 
na karar verilmesi dlleğile 

açmıı o1 duğu davanın ila 
nen yapılan teliğata rağmen 

gelmediğinden hakkında gı 

yaben cari muhakeme 10 

nunda tarafeyn tarihten on 
sene ziyade zaman evvel 
evlenmiıler heılen berhayat 
on yaı1 arında bir evladları 
olup maddea aleyh karuı 

ile çocuğu tarihten bet sene 
evvel bırakıp bir kadınla 

semti meçhule gttmlt hiç 
bir suretle karısı ve çocuğu
na bakmadığı ,ahltlerin ıeha
dctlerinden anlaıılmıı oldu 

na ve çocuğa müdea aley 
htn ayda iki lira vermek 

üzere yardım etmesine ve 
çocuğun baba11 geldiğinde 

hafta tatillerinde bayram 
larda gösterilmesine ve ma · 

sarifi muhakemenin müddea 
aleyhe aidiyyetlne 13 5 937 
tarih ve 304 esas ve 252 
karar numaralı ilamla hük 
me raptedilmit olduğundan 
ilan tarihinden itibaren müd 
dea aleyh Muııtafanın on beı 
gün zarfında kanun yol a· 
rına müracaat etmesi işbu 
müddet içinde kanun yolla· 
rma müracat etmediği tak 
dirde bükü iktlaabı katiyet 
edeceği glyabı fıkrai hük
mlyye tebliğine kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Cmhuriyet Müd- , 
deiumumiliğinden: 

Balıkeelr cezaevi için 1 Temmuz-937 tarihinden 30 
teırinlsanl 937 tarlhhıe kadar alınacak beı aylık ve (48960) 
adet ekmeğin l 2 Haziran 937 tarihinden tibartn on beı 
gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuı olduğundan ek 
meğt vermeğe istekli olanlar ıeraiU ... öğrenmek için her 
gün ceza evi müdürlüğüne baı vurmaları ve yilzde yedi 
buçuğu niıbetınde mal sandığına yatıracakları (352) lira 
<51) kuruıu havi teminatı muvakkate makbt1zlarile ihale 
günü olan 28 Haziran 937 tarihine müıcldif pazartesi gü 
nü saat 14 de Müddeiumumilik dairesinde toplanacak ko 
mlıyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 4 - 1 - ::! 14 

Manyas 
Kaymakamhğından: . 

lsmatl Hakin vereıelerlnln vergi borçlarından dolayi 

Dünbe Tepecikköyü hu.iudu dahilinde Çayır tarla pirinç 
lık mevkllndeki tarlalarıo borçlarına kifayet edecek miktara 

Ltra Kuruı Mevkii Dönüm 
5092 50 Çl\yır tarla 203 
3055 50 ,, pirinçlik 1 Ol 
Yekün 
8148 ( o 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir agkeri hastahanenin tecrübe hayvanlarının yem 
ihtiyacı olan 6120 kilo Kepek, 559llkilo Yonca, 1020 kilo 
Havuç; 5060 ki lo Pancar 9 Temmuz 937 Cuma günü sa· 
at JÜ.30 da nçık eksiltme suretile ihale edıl~cektır Bun 
ların muhammen bedeli 623 Lira 57 kuruş muvakkat te• 
minat1arı 46 Lira 77 kuruştur lstekltlerin ıarlnameglni 
görmek üzere her gün adı geçen gün ve saatte de temi
nat makbuzlarile Kor satın alma komisyonu baıkanlığına 
müracaatları . 
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23 HAZiRAN 937 f"""' 

ediyorum: 

Ç ok eski ve yıpranmış resimleri büyük • 

hi ı· agrand isnıan fa brika~mda karaka
ı .. m, ~wpya, pastt\l '.- yağlı hoya olarak is
lt· ııılPn hovda ye ~izi meııuıun E>df1 Ct'k bir 

• 
~Pkild«\ biiylik olarak yaplırmaktayım . 

Ht~simleı·inizde isteuen her dPğişiklik 
pılabilir. 

bayanlar için yağlı boyalar bilhas· 
sa şayanı tavsiyedir. 

Eğer resimleriniz güzel olursa
neticeler de pek güzel olarak gelecek 
ve beğenilecektir. 

Siparişler bir ay.sonra iade edilir. Flıtıar pak ucu- : 
zdur mesela: 3o x 40 ebalta kara kaltm 2 75, yağlı 
boya 350 kuruştur. • 

Numuneleri hergün mağazamız- i 
görebilirsiniz. ; 

ELLENATlSTtK :;,lRKETl 
VHNUS 

ATH. VlTS.AS 

1 
1 
1 
1 

Bdlediye 
Riyasetinderl: 

1ı1ııerl" 
40 °llra ücretle bir tahaıldar alınacaktır iste ıt•' 

bir hafta zarfında vesaikile belediyeye müracaatlar• 

o'unur. 3 1 23 I 

-.-y-es_i_v_e_l.S_a_f_y_az_m_a_n_ı:_B_a_l_ık-e-sı-.r-s_a_y_la_v_ı_H-.-~ 
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Basım Yeri İl Baaın evi 


