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1----- Projemiz Parise Gönderiln1ek Uzeredir. -----ı 
1 Ankara, 8 (A.A.) - Cenubi Anadolu hilcct>k hir t;art•itrsvi~tı~ i lt'lkiıı i<;irı Fı·arı~a : 
1 s:yah~tına çıkmış buludan Atatürk hü- lıarici~P ıu·z:H'etince hazırlanan pr·ojt• ile lıii- 1 
ı kumetın daveti üzerine bugün saat "t'ııneLimizden lle teklifimizin daim t•traflı('a 1 
İ 13, 30 da An karaya. avdet buyurmuş ifallt·~i rı i 11111 lıt f' d olarak i~ı' d iği ıwnjt>~ i hiızfi ı ı 
ı Çankaya köşkünde icra Vekillerine ri- lcl~ik t·uect•ği \H~yan \ t' Hoktoı· .\ra~a M. Bin- ) 1 yaset etmiştir. nıun bu hu~u.,ta vaki oları 'adiııi tc·yit etmi':.ıiı·. ı 

ı Arıkara, 8 (.\.A.) -Aııadolu .\jHu~ıııın hiı· lliikı'111wti111iıtaı·afrndarı vf·r·ilt•eek projt> lla-1 1 u .. ıev~uk rıu•mhallau haht · ı· aldığma µfü·tı diin rit·i~·~ Yf•ka\r·liıu·p hazırlanmı~ olup Pari~e gön- 1 

1 l•rarı !'oia Jf·ırı·t· ı·, ... ,,.. , .. ı· · ı)·· llf•, ı··ıı111f~' ı··ızt1 J't•dı'ı·. 1
1 1 

.. · ' · .' ·' u~tt•şarı ıt•ıu . l. •aı·ı~ ,u- "' 
vuk C'l · · ... ) 1 ·. r .. \~nıız Suat Da,azı thl\t'l t•dt·r·c·k uzt11ı Pari~, ~ (Had~o - llarit·İ~P rniist .. şaı·ı~lu·k 1 

1 hır ıuiihlkatta huhmnıus, <'ok clo~la11t• hiı· !"t'- uı·duları knmarıdaııırıı kahul t dtıı·ı k 11z1111 1 o~- ı 
: lildt·. c~rnyau t~dPıı güı·ii.şıı;t~ m•ıaa~ı1Hla ıll. \ .. i- lu gijı·ii~ıııiiştiiı·. Hundarı :--oılra ıııii~lt'~lll' Tiir- 1 
t ~ııot ıstır~ı hath'u tlönuw~i yaklt-l~lrn M. Blumun ki~· · ~ Bii~iik El~i~i ~uadı kahul edt·ı·<'k 1 onuş-1 
: ~aneak meselt•sirıdtı her iki tarafı raıuıin tıtl<•- uıalaı·cla b11lu11m11şıur. ı 

--------------------------------------------------· 
BÜYÜK ŞEFiMiZ 

Fransız Gazeteleri Sancağa Askeri Harekatta Kı.1.mutay 
Müzakereleri 

Bulunup Bulunmıyacağımızı Merak Ediyorlar .. Ankarfl, 8 (A.A.) Ka 
mutay bugünkü toplantısın 
da 936 mali yıh vakıflar 
umum müdürlüğü bütçesinde 
44 bin liranın münakalesiııe 
dair kanun ile vaizler 
hakkındaki kanun liıyihasmı 

müzakere ve kabul etti. 

Suriye hu~udunda asker tahşidatı yaptığımıza dair verilen haberler kati yen yalandu. iskerı~uur ~a Yf pıl~ n te-
zahüratın sürprizden içtinap için f ev~alide müteya~kiz ~ulunmak icap ettıgini de ıaz,yorf ar. 

Ankara , 8 (A.A.) - Ala·\ Mühim miktarda Türk as 
türk tarafmdan Vekiller he 1 ken, Sancak hudutlarına 
Yetinin Eıkiıehlrde f ev kala alem etmi ye baılamı§llr 

de içtirnaa davet edilmeıi Alakadar mebafil, müsellah 

hakkında tefıiratta bulunan 
Franıız ıazetclcrl Türkiye 

nın lıkendcrun Sancağına 
karıı askeri harekatta bulun 

flUlğı tasavvur edip etme· 
difini rnerak ediyorlar. 

Aja 11.'(w notu: 
Suriye hududunda asker 

tahıit edildiğine dair olan 

havadıı katiyyen asılsızdır. M . 
ontrö konferan11 esnasında 

boğazlar üzerinde tahşidat 
haberi bugünkü gibi yine 
Fransız. menbalarından çık. 
mııtı. Anlcarada bu havadi 
sin menıei için sebebe atf 
olunuyor. Türkiyenfn mak 
&atları hakkında İngıltere 
efkarını tahrik etmek Fran. 
ıa efka 

rıumurr ıyesini taar· 
ruzi maksatlar içi h 1 n azır a 
mak . 

bir hareket vukuunda Fran 
ıanında mukabelede bulıı 

nacağını iddia edıyorlar 

Ankara, 8 (A .A. ' Ata 

türk Esk iıehirde hük ümet 
Ricalile görüıtükten sonra 

Konya iıtıkametind~ hare 
kete devem buyurmuılardır. 
Konyada bulunan ikinci ordu 

müfettişi General İzzettin 
gece saat 24 de kendilerine 

Akşehirde mülaki oldular 

Atatürk Konyadao bir 

evvelki Pınarbaşı İıtasyonu · 
nda saat 14 kadar bekledik· 

ten sonra Konyaya teşrif 
buyurdular ve istasyonda 

kendilerınt~ muntu:ır bulu 

nan Konyaı.larla yarım saat 

ayak üstü konuşarak cenu· 

ba doğru h a re ket ettiler. 
Seyahat Ntğde üzerinden 

Ankara, 8 (A A ) - Pe Orgeneral İzzettinle beraber 
ti Parasien gazetesi Millet 
1 Ankaraya. devam etmektedir. 
er Cemiyeti komisyonunun 
ı Antakya, 8 (Radyo) -
skenderuna muvaıalati mü· Mı 

b l 
i letler Cemiyeti tarafından 

nase eti e tertip ed'l t - d 
_ _ • 1 en e 1 gon erilen müşahit heyete 

zahuratın surpırizden Jçtinap I şikfıyetlerini söylemek için 
için fevkalade müteyakkiz toplanan hir heyet nihayet 

bulunulmak icap ettiğini gö. bu arzulanna güç bela va· 
sterdi~in yazıyor ' l ı b 1 sı o a ilmişlt:rdir 20 Tür-

Londrll, 8 (Rndyo l kün teıkil t:ttiği bu heyel 

müıahitler önünde iıtiklal 
istediklerini ve on bir sen~· 

lik çektıklerı tıkenceye bir 
nihayet verılmesını iıtiyerek 
ezcümle ıöylc dcmi,lerdir: 

Türk . Fran11z dostluğuna 

zarar vermek korkuıile l 1 
senedir her türlü ııkenceye 

katlandık. Fakat artık son 
yapılanlar tahammüı edıl 

miyecek ıeklı aldı. Bitaraf 

kalarak haltkımızı teslim 

ispanyaya 
Giden ~arp malzemesi 
Vaoington, 8 (Radyo) -

Dı,bakanı ispanyaya gönde 

rilen harp malzemeıi hakk 

ında kati rakdmları vermiş 
Ur . Harp malzemesi olarak 

hafif ta ~are ve motör gön

deril mittir . Bunların Juyme· 

ti 700000 dolardır . 

Gönderilecek diğer malze 

me geri kalmııhr . Ve değe 
ri 2 milyon dolardır. 

isyan yalanmış 
Meksika. 8 <Radyo) 

Meksikada çıktığı haber ve 

rılen isyan resmen tekzip 

edilmek teclir . 

edeceğinize aüveniyoruz. Biz 
artık istiklal istiyoruz. 

İstiklal kazanmak fçin ço · 
cuklarımız ve biz. son dam 

la kanımıza kadar uğra§a 
cağız. 

1 Her ne btt ha1ına olursa 
olsun buna muvalf nk o~mı 

ya çalışacağız,, Demişlerdir. 

Dığer tarttflan müşahitler 
le konuıulmama11 içın her 

çareye baı vurulmAkladır. 

ltalya 

Türk - Rus 
Anlaşması 

Ankar, 8 l Radyo) Rus 
ya ile aramızdf\ yapılmaktd 

olan ticaret anlaşması mü

zakerelerine harıciyedı:> baola 

mıştır Birkaç gün içinde 

bu iş halledilmış olacaktır 
~ w:]f!r= 

Almanya da 

C 
.. Harp ~az1rh~la11 var 

enevraye iştirak e~iyor • Berlio, 8 (A A ) Bun 

Cenevre, 8 (Radyo) - dan böyle biitün Alman 

Zecri tedhırlerin kaldmlma· Doktorları harb h linde hl 

11ndan beri İtalya ilk defa 1 zmet edebilmek üzere husu 
olarak Milletler Cemiyetinin 
18 ikincikanun içtimaına si Antrenmana tfıbi tutula 

girecektir. 

Guipten ölenler 
Lond1a, 8 (Radyo) in· 

gılterede hüküm süren şid 

detli bir grip birçok kimse 

lerin ölümüne seb~p olmuı 
tur . Yalnız Londrn bu has · 

tahktan 325 kişi ölmüştür 

Bir hafta içinde Mançeıterde 
119 ve diğer iki vilayette 

1 
eman 310 kişi ölli olarak 

kaydedilmiştir. 

caklardır. Başlıca şehirlerde 

husuıi harp tıbbiye mekteb
leri ıhdas olunııcaktır 

Berlin, 8 (A A ) - Hava 

işleri Nazırı Leh hudu ıle 

Ader nehrinin sağ sahili ar 

asındaki mıntakasıncla taya· 

relerin uçuş yapmalarını 

menetmiştir. 

Zannolunduğuna göre bu 

memnuniyetin sebebi bu 

mıntakada istıhkamlar inşa 
edilmekle olmasıdır. 

-ı;, ovıs ~!,~!~,~~~,~·- 1 
kilinin Roma 

ve l.)arls scyalıcdi /,aliye l 
kesbelmişlir. 

* A skcri rnahkt• 
nıe/erin malı 

IH/ 111 elll!]i y11:. kişi dlllıa 
11ulgo.r Kralı iarufmrlan 
afft•dilmlştir. • 

* R esmen, Belyra· 
da çağın/an 

Çekoslovakya C11mlrurre 
isinin bu :iyart:li ilklJa 
barda yapılt.caklır. 

~:. M ısır, lrn1Ja or· 
·•· dusunwı kıw· 

ııı ilenme si için brilün na
:ırlar ue memurlar bir 
ayltk maaşlarmı lerket 
mişlerdir Aynca teberru 
Lar du başlan11şlır. 

* R Ronwnya, /Jaş
ııekllini 11 A. nka 

raya !Jdueğl söylenm 
ektedir. 

I~ HABERlER 
'*:- J lıraç mal/urum 

.:m seukedilmesi 
11ıle birçok mıişkuldllan 
duyan hükumet sıkı ted 
bl rlcr al 11uııa /,arar ver 
mi şiir. · 

* E ld.eld .:frcrnt pr 
OJdc fi biltlkletı 

so11ra Ziraat \'ekili Mnlı 
lis /.:mire gidecektir. 

* A nkaracla, huy· 
1Ja11 11eslinl11 

lsldlır için buyr:k bir pro· 
{jram lw:ırlcmmaktadrr. 

~:- j :mire gelen gö{-
meıılert• buğday 

duy ılı l ımya başla 11 mrştır 
Goçme11 culer/ frwlhıeli 
de llerllemişllr · 



LJiC iC 

• 
1 a 1 Marşı Şairi 

met Akif .. 
Ahlakı, Seciyesi .. 

VI H. Basri Çan/ay 

Akif hayatında eğilmedi, Gerek fıtipdat devrinde, 

gerek mt>şrutiyet senele 

rmd açlığa rıza gösterdi, 

kimseye eyvallah etmedi 

edınce kıyametler koptu! 

Zaten Fikret yazdığı (Tari

hıkadim) i ile aleyhtarJara 

Umumi seferberlik zamanı tarafından da artık sevilme 

idı, Akif bir arkadaşile bir ye başlanmışh 

ilkte oturmuş kuru fasulye Baota bugün yüzelhlikler 

şı yıyordu Vükeladan bi içinde bulunan bir zat ol-

rıntn adama çıka ge!di. Se· mak üzere Akıf aleyhinde 

lam tebliğ etti. müthl§ hücum ve ~ütum ka· 

Yazılarında o kadar ileri sırgaları çaknrıldı; y&zdalar 

- gitmemesini nezaketle söy- yazdılar 

lemek istedi; Akif pürhiddet O kayıp zat bir konfe-

dedl ki: rans vermi§, Fikreli 1nüda· 

- Nazırına sô~ le: Ken- f aa, Akifi tel'ın etmitll· Bir 

dılerlni düzeltsinler. Bu gi- gençhk kütlesi lKahrolsun 

diı devam ettikçe bizi sus Akif) diye bağırıyorlardı. 
turamazlar. Ben fasulye aşı 

nı yimeye razı olduktan 

ıonra kimseden korkmam . 
Akif lstanbul ziraat neza 

retindeki memuriyetinden de, 
darülfünun müderrisliğinden 
de hep hakıızlağa isyan ıe 

kltnde istifa etmiıtir. Zavallı, 
hiç bir insanm kallanamıya· 
cağı sefaletlere katlandı, 

Eyyubi bır sabır ile yaıadı. 
fakat ne lzzetlnefsınden, 

ne karakterinden bir zerre· 
sini feda etmedi. 

Akifm le,; fık fikrcte ve 

rdlği çok ağır cevap hafta 
lık bir mecmuada intişar 

(Süleyman Nazıf) araya gir

di, yazı yazdı; fayda ver

medi Akıf bir ıtır neıretti; 

onunla sınirlere biraz gev· 

şeklık geldi ısede, yine hü

cumlar - zaıf de olsa- de
vam ediyordu. Nihayet (Ah 

met Naim) merhumun (Te 

vfık Fıkrete dair) ünvanıle 

neırettiğı mufassal bir ma

kale kavgayi yatıştırdı 

Akifin o zaman, yani o 
kavga münasebetile neşret

tiği ııır kısmen .Safahatında 

münderlçt r. Yazılnııyan pa

rçası da şu idı: 

"Ne yapsam, neyle kurtarsam §U yatmış inleyen halkı,, 

Dlyüp, ezberde olsun, gezdiğın vaki midir şıukı:1 

Benırn beynım sağır, yahut gözüm körmüş. Peki Lakin, 

Senin görgün yolundt ymfş de ku\dnmiıte idrekın, 

Ne gördün, söy e evladın, ne duydun, lütftn iıah et? 

Hayır hacet de yok izaha, pek meydanda mahiyet! 

O mahiyet fakat ığrenç, o mahiyet fakat çiıkin! 

"Niçin?,. Dirsen, sıkılmak hisai ins nisi yok ilkini 

Evet, beynim sağırdır. Kaanatım çün~ ü l t p feryat. 

t ıtnıem başka bir ses milletim eylerkfn istimdat, 

Gözür göırrn, ~~~t. zha n uhltim haplrnranlıktır; 

r o höl ,, .. ~ . t 1 öl 1( müebbtt fecri sadıktır 

Kör olu a.· ağ ayan gözler, seğırleımnz tutuşmuş beyn; 

Yaıaımaz gözle yvrrnaz bt)Di hıl~et acdedu bır şe)I ! 
Geçılme7. kahkahanden her taraf yangın içınde) kt n .. 
Yanan bir sineder •. lakin, ne istersııı? Nedır öf~en? 

Beraber ağlamazsın, sonra, kör dersin, sağır dersin. 

Bu hissizlikten insanlık hem iğrtnsin, ht'nı ürpersln! 

Ne ibret, yok mu, bır bilsek kızarmak bilmeyen çehren? 

Bırak tahsili, evladım, sen ıll<in bir haya öğren! 

Bu son kavgalar bundan susta hayli muhakemeler 
on sekiz sene evveline ait 

lir O zrımanm ıcabatını, şe 

raitini düşünmek, o. kavga 
ları tıpkı bir tarıh okur gibi 

vardır Fakat, ben onla"rm 

hepsine ve ö enlerin ruhla 
rına söyliyeyim ki: Tevfık 

Fıkret son nefesinde tam 

bir mü lüman gibi ölmüş· 

tür. 131 O, mülhıdane eser 

ler yazdığına ne derece na· 

dim olmu§sa, Mehmet Akif 

de ona çattığına ölünceye ka 

ilaye 
Dahilinde yaplınlacak olan 

yol v ~öprüler. 
Viiiiyet daimi encümeni 

Vali Ethem Aykutun baok
anlığında toplanarak viliye· 
te ıdt birçok f şler görüşmüş 

tür. Ru arada 8alıke ir . Ed 
remit yolunun bir ay zarfın
da pazarlıkla ihalesine, Ban
dırma - Belkıs ve Erdek 
yolunda da esaslı tamirat 
yapılmaıına karar verilmiş

tir. Bu yolun münakasası da 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan da lvrlndi, 
Korucu yolunda 6 menfez 
köprünün betonarma ola 
rak yapılın sa da karar al 
tına alınmı§tır. 

Yeni Neşriyat: 

Yem A~am 
Her hafta muntazaman 

çıkmakta olan bu kıymetli 

fikir, sanat mecmuasının 158 
inci sayısı da çıkmıştır. Bu 
sayıda ıu yazılar vardır. 

İsmail Hakkının, Devrim
cimi, sahtekar mı? 

Yeni Adam dört yaıında 

ve Hüseyin Avnlnin köyde 
birkaç tip, naziluin müstem 
leke davası Kerım Saımın 

bir ünh•ersite profesörüne 
açık mektubu, Kerim Sadi
nin Ludxig hakkındaki ma
kaleleri ile haf tanın düşün · 

celeri, kültür ve terbıye ha 

berleri, kıııa tetkık ve ten 
kitleri .. 

Yeni Adamı okuyucuları 
mıza ve gençlığe hararetle 
tavsiye eder iz. 

~ocu~ 
Çocuk Esirgeme Kuıunıu 

tarafından her hafta mun 
ta2aman çıkmıya başlayan 

bu mecnuanm 15 rıcı sayı
sı da gelmı~tır. 

Çocuklarımıza ''erebilece 
ğlmiz en emin mecmuanın 

Esirgerrıe Kurumu tarafın 

dan çıkarılan çocuk olduğu 
nu sôyliyebiliriz. 

Yur~ 
Cumhuri~ et Ha1k Partisi 

tarafından köylülerimize ar 
mağan edilen ve on beo 
günde bır çıkarılan bu dıvar 
gazetesinin son sayıeı fayda· 
lı yazılarla çıkmıştır. 

RADYO 

9 Kanunusani 937 Cumartesi 
ÔGLE Nr.'ŞRJ l'ATI 

Saat 12,30 plakla 1 ürk 
muslkısi 12.50 havadıs 13.05 
p alda hafif müzık' 13,25 
14 00 muhtelif plak neşri 

okuyup geçmek lazımdır Akıf 

de, Fikret de bu milletm en 

sevgılı fairlerindendi Arala

rında çıkan o kavgalar şair

liklerini alakadar etmemek 

icabedcn (Kanaat çarpı§mala

rından başka bırşey değıldi. 

( l arıhıkadım) şairi T evfık 

dar öylece müteessir olmuştur. yatı. 
Allah hepsine rahmet etsin. Al<ŞA.l1 NE~IU YA 11 

Fıkr.et hakkmda, daha doğ 
rusu onun fıkırlerı, 1,anaat 

ları a eyhınde profesörleri 
mızden Bay Mehmet Ali 

Ayni tarafmdan da müstakıl 
bir kitap nc§redılmıştir. !21 

(Süleymıın N zif) in Aki
fe aıt kıtaLında dahi bu hu· 

l IJ Cilt: 7 ~uyfa: ô 
!:>J Ueybllik, Uedbinllk. 

L<iil<ihillk nedir J'< vfıA 
/•ikrel/n Taıi/ıi Aadlmine 
bir cevap Rllaplır111el Su
di - } t ni matbaa: J!J27 

l.JJ Haşwda bulurıon 
Rcıh111c//i Cenap Şclwbc lli:ı 
bl:.zal söyh·mlşllr. 

[.JJ Ue~l11ci kitap, sayfa: G3 
[2j Beşinci /,ffop - Jwlıralar sayfa: (j(J 

Saat 18,30 plakla dans 
musıkisi 19,00 şehir tiye.tro
su komedı kısmı tarafından 
bir temsil. 20,00 Tijrk mu 
sikı heyeti 20,30 Münır Nu 
rittin ve arkarlaşları tarafın. 

dan Türk mu ıkısı ve halk 
ş rkıları 21,00 saat yarı: 

Orkestra 
Sant 22,00 ajans ve bor 

sa haberleri ve ertesi günün 
programı 2 ,30 pltılda ıı • 

lolar 23,00 SON. 

Vila .e ler ahş - Partide 
1 Art ınlac k .. aza ve nahiye idare ~a

yetinin toplantısı. Dahiliye Vekaleti ilay tlere yaptığı ~ir tamimle bütün 
Merkez dört C. H. f 

işler in plan v proğra la yürütülmesini ildirdi. Nahiye idare heyetlerıle 
Kaza idare heyeti akıaot 
bir teplanh yaparak 

parti i§leri üzerinde görüt 
mel.,.rde bulunmuşlardır 

Vilayetlerin mahalli ma
hiyeti taşıyan hizmetlerinden 
hemen hiç birinin mahalli 
ihtiyaçlara ve biınye kabıli· 
yetine uygun tekilde tesiıs 

ve t nzim edilmediği, meto · 
dıu ve planlı çalışmanın ba
kım olmadığı dahiliye ba
kanlığınca görülmüş, da 
biliye bakana ve parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya bu hu 
susta valıhklere bir emır 

göndermiştır. Ehenmmıyeti 

dolayıslyle emri aynen ya 
zıyoruz: 

"Müsbet ve verlmlı i§lerin 
planlı ve programlı hareke 
tlerden doğacağı bedahet de
recesine varmış hakikatler· 
dendir. Hızmetlerl, gelir ve 
ihtiyaçlarla mütevazin şekil
de yürütmek mahalli inki 
ıafı temin etmek olacağına 
göre her oeyden evvel bu 
mühim boıluğun doldurut 
mas. ve bütün hareketlerin 
Plana alırıması kararlaıtml· 
mııtar. İt programlara ide 
rei hususı)et vılayet kanu 
nunda> sarahaten yer aldığı 

ve buna şiddetlı ihtiyaç bulu
nduğu halde şimdiye kadar bu 

lazimenin yerine getiralmemesı 
yüzünden bır çok ıhtıyaçla 
rm karşılanması mumkün 
olamamı tır. 1929 yılandan 

sonra hususi idarelerın gelir
lerınd e büyük eksıklıkler 

huaule geldığı ve mahalli 
hızmetlerin çoğu ıhmale uğ

radığı halde zaman zaman 
ve }er .. yer te~kı al kadro· 
larını genıılt:ln tk n ııhttlıf 
st:beh ve ~e&Ueleılt kadro
hırn yeni nıen urıyetler ılave 
etmek nıe\cuda zanılar }lap 

mak yolundaiıdeta nıüsabakaya 
girışllmitlır. Bu halın deva 
mı gaye olan hızmetlerın 

)t.rıne te§kııatın kaım olnı 

asını intac edectktır Bunun 
çok şamal olan netice ve 
zararıarı üzerine thenımay
etle dıkkat nazarınızı çek 
meğı vazafe bilinm 

1 - J 937 mali yılından 

itibaren tatbılrntına geçilm 
ek üzere bünye kabıliyetı 

ve mahalli ihtiyaçlara göre 
be§er senelik İ§ progran ları 
vücuda gelirılerek de h 
umumi meclts rııı t sdt n 
den geçırılmesı 11 ve bu çey 

buna gore tahsı at konulm· 
asına rica ederım 

2 J§ progr mi rı tan 
zimınde mahalli llıtıyaçların 
gözönünde bulundurularak 
tertip ırasına konması her 

hangi bir hız t>le diğerleri 
nin aleyhin luzumsuz ınl<ı
ıaf verilmesinden lçtınap o 

lunması lazımdır. Masrafa 
rından mümkün oldugu ka 
dar taı;arruflar yaparak a 
halli varıdatı en f vd lı 

kılde t vzı ve istimal t k 

ve netice ıtıbarıl es r .ey 
dana gt•tırmek m todlu v 
planlı harek tlertn n sıbidlr. 

Programlar, şahsi istek ve 

tf"mayü 1erln degıl, maha li 

ihtıyaçl rın lfad ı ol cagırı 

göre l>aolanan işlcrın b<ı§lı 

yan arı istıhlaf edenler tara 
fından da takıbi sonuna ka 
dar yürütülmesı imkan dahi 
line girmiı olacaktır. 

3 Umumi meclislerin 
kabulüne iktiran edip vek· 
aletın tasvıp ve tasdıkinden 
geçecek iş proğra mi arı büt 
çelerde ve bütçe tatbjkatın 
da yer almak suretıvte rea 
lize edileceğinden katiyet 
kesbetmi§ proğr mlara müs 

tenıt muhassa atı bütçeleri 
ne tamamen veya kısmen 

koymıyan vilayetlerin büt 
çelerl tasdık edilmlyeceğt 
gibi bu §ekilde bütçe tertip 
ve sevkeden de mesu iyete 
tabi tutulacaktır 

4 - .Her hızmet lçın vi· 
layet gelır ve ihtıyacına gö 

re az mi ve asgari hadlı 

kadrolar tanzim edılerek ka
dro cedvellerl bereyi taıdik 
ayrıca bakanlığa gönderile 
cektir. 

5 Maa§ların çoğaltalm 

ası kadro ve tahsısat imka· 

nları ile mukkayyet o up 
hıç bır zaman ve surette bu 
esas dı§ında znmrr a 

verilmıyecektir. 
cevaz 

Teşek~ür 
Sevgili annemizin ölümün 

den mütevellit acılarımııl 

telgraf, yazı ve gerekse bi:ı 

zat ortak somak lütfünde 
bulunanlara ayrı ayrı cevaJ' 
vermeğe acılarımız mani ol 
duğundan teessürünüze ittir• 
edenlere sayın gazetenizi• 
tercüman olmasına dilerim. 

Yırcalı Hılmi 

evlü~u Ne~evi 
1 < y:em merhume Adevi 

ye Soızadın ruhuna 
htihaf edilmek üzer• 

9- 11 937 cumartesi günO 
yatsı namazından sonra Pal' 
camisinde Mevlüdu Nebevi 
okunacağından arzu buyır 

ran zatlarm gelmelerim ric• 
ederim. 

Kor Kurm()y ba 
şkam <Erkdni Jıar 
biye RS) Albay 

Ekrem Türker. 
--~ p 

ÇI 
rl rda Eşya 
Kıp i Şebekesi .. 

Va ')1 ~' ~H vu rnıyfn ~ıı öy nıuhtan ~a~kında dı 
t2 ~ i ata ~aşf 2nd1. ptil r eşya lan nerelere sa~lamışlar 

Eııld§ehlr taraflarından 
gelıpte Çağışın Akyar hö-

yünde tahminrn üç ay ka
dar evel yerlt>ştn bazı çin 

genelerın civar pazarlarda 
hau.12lıl< ) ııı:;lı an an!aşı 
mı§tır 

Bunlarm karıları ile şeh 
rimız, Sındırgı ve dığer cıvar 

yerlerin pazarlarına giderek 
bir çok e§Ya çaldıkları ve son

ra burıları ayrı ayrı yerlere 
sattıkları neticesine varılm 

aştır. Çmg uelerın satmadıkla 
ra birkısım eşyayı de Akyar 

Be tu lahın 
leri 

.. 
enzı 

Çalı ı. 

Edremıdin Havran nahı 
yesine b. ğlı r maşa köyün 
den Ahmet oğlu Ali çarşıda 
Eğe mahallesinden llurşit 

oğlu Be tullahm arabasın 
dan bir l neke benzin ç.ıı 1 
mııtrr. 

Ç ldığı bep2ini 
ol n A 1 o vaziy 

tmak a 
tt y ka 

1 r 

miı deıumumılığ 

verıl nışt r 

Dü ~ü un fi tlan: 
As rı Aza ı 

k. ı". 
55 Randıman un 940 950 

60 " 90 9 ıo 

70 " " 870 880 
80 

" 800 825 

köyü civarında bir yere ıa~ 
ladıkları anlaşılmaktadır. BtJ 
haberlere ayni köydrn fi· 
yas damadı Ali ile Durmu· 

şun yataklık ettikleri iddi• 
olunmakt dır Eşyanın bir· 

kısmı da bu evlerde oldu 
ğu söylenmektedir 

Diğer taraftan köy muh 
tarının vakadan zabıta)'• 

malfimatlar el mf'diğl ve sıı 

çlu1ara hırsızlıklarının ha' 

ber alındığını bildirdığı idd· 
iasile hakkında tahlukat ya 
pılm ktadar. 

umar 
Oynarken 
Yak l ndılar. 
Sındırgının Camicedıt mtl' 

hallesınden Mehmet oğlıJ 

Selahattinln kah vcsınde bir 
kumar oynama cürüm mef 
budu yapılmıştır. Bunlar aynı 
mahalleden Ahmet oğlu Şü 
lcrü, İbrahim oğlu lsmail· 
Alı oğiu Fehmi, koca Ali 
oğlu ~lehmettır 

Bu altı kumarcı oyun ka~ıd 
ve p ra arıle j ndarma ta
rafmdan yakalanmış. ve ad
liyeye verılmı,lerdir. --• 

ış ram yor. 
Çok namuslu az mattf 

alan bır mutekaıt her han 
gi bir müessesede· ça lışmıılı 
ıı;ti) or İhtıyacı olanlar Türlı • 
Dıluae mliracuat etsin. 
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Ceddimiz bizim en küçü. 
ğümüzdür .. Ve o, birimizde 

hepimız kadardır. Nışastayi 

yimeseydik o, sızı ağaç ya 

pacaktı, bizi de tahta . 

En küçük yavrudan en 
büyüğe kadar hepimizin ka· 

fasında yuvarlanıp duran bir 

ıstifham makarasıle yaramaz 
ve eevimli bir kedı oynuyor. 
Bu belkide eizin T ekirinız, 
belkide bizim Samurdur.Her 
ne iee ve kedi her ne cins 
olursa olsun . Acaba bu ma

kara nedır? Siz hernen ha 
hrlarsmız fakat fazla düıün· 
men ize yer verm den sô Y 

liyeceğım. 

Bizim ceddımlz kin d11? 

Bu makaradan her~es ke 

ndine göre bir \plik kopar 
dı. F kal ilk zamanlarda 
hiç biri dıkiı tuturamadı. 

Son müsbet bilgiler meçhul 

!ere hakikatın öyle mahırn 

nt: bir kostümünü geydirdi 

ki, arbk dıkişir. söküleceği· 

ne bir apandietth gabi üzül- . 
meyiniz 

Bazı 1 ara sanırlar ki dünya 

da i k önce Hazrtlı Adf'm 
yaratıldı. 1 layır dünyanın 

ilk canlı varlığı tek hücr~li 
bir nebath. 

Bundan bilmem ne kadar 
sonra da bızhn dedemiz ya 

rataldı. Fakat bu zat, ne si 

zin ay dedeniz gibi nurani 

ne benim dedem gıbt ak 

sakallı, buruşuk ) üzlü ve 

temiz gülüılü bır muhterem 

dir. O da tek hücrelı bır ha 

yattı.Hayret etmeyınız Ced· 

den ve ilmen bizim dedemız 
bu mini mini hücredir. 

. ln•anların Ecüc, becüc 

olacaklarını sôy 1erler şaım 
aylnlz. Mademki tekan.ül 
denilen lokomotıf bir daire 

Üstünde dolaııyor elbet bır 
ün dedemiz gtbı bir tek 

hücre olur devremiıi tama 

mlarız. Fakat bu sözüme 

mutlaka lnanmayinız. Belki 
lokomottfımtz hendeseyi ma 

Alup ederek kendisine gıt 
tikçe yükselen bır müst&k m 
hat,bir trajectoire bulur Yalı 
nız şuna emniyetle innnn a· 

lısınız.ki:Tek hücre sonraları 
kendine benzi) en erle elde 
verdi. Tekamül etti ve sız 
ler ayrı ayrı meydana gel 

diniz.. Sevgili okuyuculınım. 
Demek oluyorki ılk yara

tılıı hakkında bılg lerı biz 

sonrndan edındık İlk önce 

nebatın, sonra da hayvani 
h .. 

ucrenin yartıldıgını soğuk 
fenciler bize gene tamtraklı 
istılahlarl Löyle anlatıyor· 
lar. Buna b şlıc delil teg 

addı almakmış Nebaİı bır 
hücre anorganik elemanlar 

dan organık elt>manlar yn
pıyormuş.T tkiklerın t' l u ış 
lerle uğraşan bır ı fatıle bu 
kuvvetli gorüşü knbul edı
yorum. Burndaki orgaoık 
elernanlar yağlar, ştkerlt>r 
vesairedır lJ I 

ayvan ar ve 
insan oğulla.rı topraktan ve 
güneştt n bu hayat 

e eman 
larını ıstılısal dernc zler 
hal bu ki neb t hücrelerı, ne 

hatlar. en u ta bır kımy 
gerın bile ) pamadığı hu 

•§i yaparlar ve bız onlar n 

yaptıkları nisastn)•i alıyoruz. 
Eğer biz nışasta yapsaydık, 
assimılallon ioı bizim bün

yenuzde olsaydl emın olu 

,. nuz H okuyucularım işiwı~ 

Ge ç • 
1 -gr • 
enı 

• • ti ın h mmı 
IPglllz Türk dostluğunu 

mühürlemif olan kral Sekizi 
nci Edvardın f ürk iye seya
hati derhal lngilız mali ve 
iktisadi heyetlerfnın iki de 
vlet arasında bır elbirltği 
programım tetkik için Tür· 
kıyeye ge1 melerı takıp elti. 

Hulasa, Kamallst Türkiye, 

bıran içinde vesayet şekline 
girebilec k ıttifaklara yana· 

şmadan, bütün hü)ük Avru 

pa devletleriyle müns sebet 

felaketli Ni§asta selıü oz 

yapacak ve sız ağaç, bizde 

tahta olacaktık Bu da gös 

terlyor ki hayvan tebattan 
sonrftdır 

Acaba nebatlar bizden 
evvel yaratıldıkları, dünya 
yl bizden evvel doldurduk 

ları halde naçln bizden geri 

kaldılar? 

Nebatların ilerlt mesine, 

odunlaıma, hareketten mah
rum kalmasına bu sellülo 

zun mani olduAunu söyler 
ler. Veya nebatlar liolayca 

ve hareket&i'lce gıdalarını 

yapabildikleri ıçin tekamü 

le fazla lüzum görmemiş· 

ler, onların lokomotıfleri 

ağar yürümüo. t:sız de böyle 

olsaydık gıda aramak ıhli · 
yacını duymıyacak ve 

niıasta nın şu "asdine uğrı 
yacaktık. 

farzedelim bız nişastayı 

yapsaydık ve ııellülozun bu 
hareketten mahrum etme 
felfıketıne uğramasaydık bu 
günkü medeniyet geriler mi. 
ydi. Yoksa daha ilerımi gl 
der.iı? 

Soruyorum: 1 ernkki de 
amıl gıda ve ıda mücade 
leleri midır.Yolua diğer ıhtı 

yaçlar ve thtıra lar mıdır! 
Tekamül safhalarını ıöyle 

bir gözden geçlre<'ek olursak 
bütün uzuv ar gıd ya göre 
tabiata kt'ndini uyduı n uş· 

tur Acaba yavamak ve be 

nliğıni idame ettirmek için 
mutlaka azım olan gıda) 1 

daha kolay nlsa ~ dık ne ol 

urduk? 
Dünyaya yalnız yımek 

için geldiklerını ı;anan bazı 

mıde düskünleıl: 

- Oturduğurn yerde yı 

m k ih l\ acımı teı 

dim n §aStE\)'I beı 

dım. assın ılatıon 

vukubulsaydı htç de 
maz yatardım dı) or 

et ey

ar say· 
bende 

uğraş 

Dığer taraftan ruhunun 

ebedıliğine kani o up p alon 

un sözl rını mukaddes bir 

vecıze gıbı kendine düstur 

edınenler d bAşka türlü söy 

ıüyor ar. 
O z man gıda işlera 1e 

uğraşmam, gıd.1 e.lmak için 

zaman sarfetmem Ruhum 

ve onun lhti yaç' ranı benli 

ğımde tecellı edecek ıhtrrns 
laram uğruna daha eve! ve 

d ha f dZla ugr sırdım. Bu 

smetie hu günkü medeni 

nh va\ lah:-t i e 1 rJ . Dıyor 
lar. 

Sevgılı o~uyucuları n: Sız 
hı i~e ne dt>rsln z? Fakat 
nl§ıu;lnya para ve ip uğrflŞ 

tıgımıza siz de ~ukür eri n, 
biz. de · 

Hasan Ali ltirkl r 

· ler tesis etU 
Aynı şekilde milli hisleri 

uzanmış olan lran Efganfs 
tan da, Avrupa devlt>tlerınin 

tahakkümünu omuzlarından 
almaya hazırlanıyorlar 

Türkıye, lran ve l:.fganis 

lanın, çok erkenden, farket· 
miş oldukları bu menfaat 

birliği, üç dev eti manevi 

idare i Türkiyeye düşen bir 

siyasi tesanüde götürmekte· 

dır. Tahran ve Knbıl tkı ko· 

mşusu üzerındekı kültürel 

nüfusu her gün biraz daha 
artan Ankaranm tecrübele 
rinden faydalanmaktadırlar. 

Efganistanda Türk profe 
sörlerı ve mütehassısları de
rs vermekte ve Efgan gen

çliği tahsillerini ilerletmek 
için Türkiyeye gelmektedir
ler 

İran tle 1 ürkiye arasında 
asırlarca sürmüı olan bir 

husurr et yerıni hakilıi bir 
an aşma ya· bırakmııtır 

Türkiye, mili kalkınması· 

nın ıark milletleri veya Türk 

azlıkları için bir misal h!f" 

kil etmesine mani olamaz 

ol~ak da istemez. Fakat 
bunların üzerınde herhangı 

bir tesirde bulunmaktan da 

çekinmn.Arabistanda. Irak 

ta. Bulgarialanda, Y\:lnanls 

tanda, Sovyeller birlığinde 

v. s. hiçbir zaman irredant
ızm dc.ğıudnn doğru}' a Tür· 

kıyeden teıvık gördüğünü 

söy iyem ez. Türk ıyenln rea
lıst siyaseti nasyonalızmı ya 
lmz kendi toprakları üzerı· 

nde anlamaktır Esau·n ge· 
nış bir göç hareketi Türkler 
ana :ı:urdlerına getfımek ışl 

ni görmektecıir. 
Hulasa, bülün münaıebe 

betleri arasında tam bir mu· 
vazene butmnya çalışan ıh 

tıya tlı ve mahır bir dış siy 

asetıle, Türkl1 e, sağlam de· 
vletin kuruhı§U •tine emnl · 
yet le devam edebılır Bun· 
dan böyle "Şark mest lesı" 
ni viıcuda gdirmi~ olan bü 
tün hus ve ıştahlar l u sağ 

lam bün)eye çarparak da. 
ğı acaklardır. 

Bununla beraber, Türkıye 
İtnıyanın buyük dostlarının 
e d ıu ı;ı o duğt nu, nü
fu f zlalı ,ın11 t&Z)'i i altı 

nd . Anadoh da bir onı 

zaayo, top ağı nra ıgı Jü 

şünebıl ccktek dpv et oldu· 
unu hl\tırınd n çıkarın yor 

Bu lehhlt bugün ort n 
kalkmı~ o a da gec po ılık 
doneler 1 urkıyt'ye kı bır 

teyakkuz empoze etmekten 
hali d~ğildir. 

Kamnlısl inkılap, herhnn· 

gı bır memlek tten çok 

da.ha fazln Fransanın 

kültürel, iktısarli ve n • li 

menfaııl erine zarar ve· 

rdı. Fııhakika. Türkı,edekı 

Fransız ustünlüğü n ünha ı 
ran bu inkı ahın yok etmış 

o'duğu bütün e emanl rn is· 

tınat ediyordu. Dını hamı 
lık, lrnpıtulnsyonlar f.krı ve 

ma ı t.,hakkum, hepsı osm 

anlı ımp rato luguyl l era· 

be orl ıd n kalktı Bö) lece 

husus yle Fr nsı7. o!ırn bin 

turu nuf uz k yn ki rı ku 

nımuş Plou 
Bu yüz en m• mit ketımız 

•• 

-fi v • 
zıy 

• 
1 • 

Lozan mul'lhedet1ivle ihdas 
edılmiş o an yeni vaziyete 
intibak etmekte pek yavsı 

hüzün· 
muazzam 

davranıyor Fransa 
1:üz olm y r k 

imlıy&zlarının kaybo uşuna 
katlanıyor Ve, bütün büy· 

ük devletler, Katrah l Tür 
kiye ıle iyi munasebetler 

idame etmenin hayati ehe 
mmiyetfni idrak ederek git 

gide ıarkada bizim yerimizi 
alırlarken Fransa hafı eski 

görüş tarzını tt>rketmekte 

tereddüt gösterıyor. 

Halbuki, Fransanın dost· 
luğu kendısı ıçın çok kıym· 

etıi olan Ankara hükumeti, 
Fransız - Türk dostluğunu 

kabil olcluğu kadar sıklaş· 

tırmaktan baıka blr§ey isle· 

miyor. Türkiyede kendine 
yeniden bir ıeref mevkii ya· 

ratmak fti mOnhasır n, ve 

ya hemen Fransaya bailadır 

Kamaıhtler, tı 1erlne hiçbir 
yabancı müdahalesi, altında 

bir tahakküm zihniyeti sak 

lı olan hiç bir "nüfuz" ka

bul etmezler; fakat inkılab· 
larında kendilerine yardım 

edebılecek " elbirliklerinl ,, 

memaıuni1 etle kar§ılRmnkta 

cLrlar. Türk topraklarının 

artık bir sömürge olmadığı 

m, fakat içinde kelimenin 

hakıld mamısiyle bır Türk 

mi leti yü~selen ocak oldu 
ğunu anlan 1§ olanların he 

psine ellerına uzatmaktadır 
lar. 

Teman ıyle müstakıl olan 
bu devlet dığer devletlerle 

ancak eşıt saf ativle münaıe 
betler idame edebılir. imdi, 

Fran11z nüfuzu Türklyede de
rin iz\er bırakmııtır, orada 

memleketimiz, kültürümüz 

hala büyük bir tercıhten fa· 

ydalanmahtadır Fransızlar 

la bir çok ve emin fıklr, 

ideolojı, karakter ve tabiat 

yakınlıkları olan Türkler mi· 

lletlerinın vetı§mesi için sa· 

mimi yardımları k'\bul et 

mekten başka birşey ıstemi 

yorlar. Kamalı t Turklye f r· 

ansa ile sıkı bir blrlı ı ya 
pabılir, v hu bı ık h rha 

ngi başl< bır birlıkte çok 
fazla dünya sulhu fçın ku 

\'V tlı hır un ur >labilır Fı 

lhakıka meınlel<etlerimiz su 
lhun organizasyonu hakkın· 
da mü§tnek prensipler, ııy· 
nı ıdeal sahlbidırler. 

Aralarındaki münasebetltr 
en dostça bır mahiyettedir, 

VE' tamamile s mimi olabil· 

mesi içinde büyül< haksız 

lığı kati surette tasfiye et 

memiz lazımdır Türk mıl 

leti üzerindeki e.,ld nüfuzu 
muzun tahakl,ümün üzün 

s n eserlerinı d< terketmek 

çesnrdıni ~östern lıyız 

SONU VAR 

İşbılir hır garson ram~or 
25 lira ucr tle ışlen anlı 

yan vaktıle lokanta rda ga 
rsonluk etm ş bır garsona 

ıhtıyaç vardır ıbrt lokan 

tauna müracaatı, rı ilan olu 

ı ur 
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J Açık Eksiltmeye konulan it Bandırma Balıkeslr-
Edlncık yolunun tamiri için moloj taı fhzaratı. 

Keşif bedeli (2648) lira ( 40) kuruş muvakkat teminata 
(208) lıra (63) kuruştur. 

2 - Bu işe aid keşlfname ve evrak şunlardır: 
A Eksıltme ıartnllme i 
H - Fenni şartname 

C - Mukavele örneği 

D - Keıif cetveli 

H - Naf la tılert ıaraiti umumiyesl 

lstiyenler bu ıartname ve evrakı Vılayet daimi encü
men kalemfnd görebilirler. 

3 Eksiltme 25 1 937 tarihine raıhyan pazartesi günü 
Vtlsyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 İstekliler yukarda yazıla giln ve saatle muvakkat 
teminatlarını malsandıima yatırdıklarına dair makbuz ve

ya banka mektuplarlle daimi encümene müracaat etme. 
leri lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat malsandığma yatırılır Encü
mende para ve tahvilat kabul olunmaz. 

atık ir T 
h 

Mevkii 

ıo - ı - 4 

pu Sicil 
f zhğından: 

Hududu Nahiyesi Mahallesi 
Biğadıç Abacı Mahallede 

Cinsi 
Ev Sağı Berber Ha. 

san solu evliya 
oğlu Muharrem 
arkası Arap be· 
şir Mehmet ve· 

.. Taşlı sokak Tarla 
resesi önü yol. 
Doğu: Nazif ba 
tı EyyGp oğlu 

" Ko§u yolu Tarla 

n m ıııklar 

yolu 

Ahmet poyraz 
yol kıble Bekir 
Alt tarla ı. 

Doğu: batı yol 

poyraz Hasan 

\'e kısmen Na· 
zım cenup Nuri 
oğlu lsmail. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla ev ve tarla· 

lar d\!miroi oğlu lsmailln senetsiz mail iken 310 s nesinde 

ölmesile kızı Ayteye kaldığından bahisle namına tesçil 
edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak için J 7 1 937 
pazar günü mahaline memur gönderilecektir. Bu yerler 

h;ı,kkında bunlardan başka ta arruf ve ya sair bir suretle 
hak iddiasında buiunanlar varsa bu günler içinde yazı ile 

tapu sicil mt;hafızlığına ve yahut mahalline gelecek me· 
nura müracantları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir viliı.)·eti m rke 

zınin Eskikuyumcul r m 

hailesi f iğadıç caddesinde 
(26) numnralı evde oturan 

Türkiye Cumhuriyeti taba. 
asından olup Balakeıılr ehri 

çıuşısının Mıllikuvvetler cad· 
desinde (24) numaralı mağ 
znyı ikametgahı ticari itli 

haz ederek 21 mayıs 1936 
tarihinde verdıklerl beyan 

n me üzerine ticaret oda ı 

sicilinin 9 numarasına ma 

n fatura ve tuhafiye ile muş 

tagıl Kangal Zade JI. Mus 

tafa ve mahdumları ünva 

nıle tesçıl edilmi§ken bu de 

fa ticaret odasına vaki 

28 l l. 9J6 tarihli müracaat 

larile 1935 yılında ticaret 

hanr: erini Balıkesir şehrlnın 

<> ki belcdıyf' meyd nında 

(4) numaraya nakil ve mn. 

hallı mezküru ikametgahı 
tkari ittıhaz ederek orada 

mantf at ura işlerini tasfiye 

ve müteahhitlik ve mahsu

latı arziye iılerlle lştlga I et L 
tıklerini ve 2525 numar lı 
soyadı kanunu mucibince 

(Kangal) soyadım almış ol

duklarından badema Unvanı 
tıcaretlerinin (Mustafa Kan

gal ve oğulları} lduğunu 
be) an ettıklerinden odamız· 
ca ta hihen tesçil edildigi 

gıbi imza şekilleri d Türk. 

çe mühür ve el yazılarile 
(Mu tafa Kangal. A. Kangıı.I, 
M Kangal) olarak ticaret 

kanununun 42 inci maddf'· 

sine göre ticaret ve sanayi 

odasınca g 1-937 tarihinde 

tesçil edıldıkleri ılan olunur. 



Defterd a lıktan: 
Satıı bedeli 
muhammfni 

Lira 

J()lJ 

400 
7 
4 

K. 

su 
50 

Iradı gayrı safi 

itibarile bir se 
nelik icarı 

Lira 
96 
64 

144 
96 

lı.14 

9ti 
104 

120 
211 
15.s 
67 
96 
64 
24 

K. 

60 
20 

No 
662 
465 
394 
72 

510 
184 
536 
390 
l.72 
506 
400 
470 

Mahallesi 

Martlı 
Börekçiler 
Aygören 
Kara oğ lan 

Börekçıler 

Ay gören 
Börekçiler 

.. .. 
Ay gören 
Börekçiler 
Aygören 

Sl\hniaar 

Toy belen 
Börekçiler 
Tarla 

Cinsi 
Hane 

" 

.. 

.. 

.. 
" .. 
" 

.. 
Mağaza 

Dükkan 

Dö. 

.. ve hane 

Hane 

Çama§ır kazanı 

Ev 
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Pazartesinden ba~ka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 

--., -

A 
Avukat Ek em ARGUN Ve 

Şeriki Ziya SIDAL 

---------:: -:: ----Tanınmış değerli avukatlardan. :: -dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı = -emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz : 
ve Devlet Şürasında murafaa kabul ~ -ederler. = ---.--llDRES -:: 

ANKARA Sanayi c"d- -
i . -desi Al . RIZA Apart :: 

manı N UM ARA ~ 3 :: --1111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yıllığı: 800 Kuruı ~)~1~~~~~~,....,-.. , 
Yukarıda bedeli muhammeni ve evııafı yazılı gayri n. cnbuılerın bircı tienclı~ icar· 

larile bir hanenin ve Toybelen köyünde bir hane ile bir dükkan ve bir dönüm tarla 

ve bir kazanın satış ve icarları temdiden 14 1-~37 tarihine mfiEadif perıembe aünü sa 

Altı Aylığı:400 ,. ~ 
Sayısı: 3 it.. 

Günü geçınio t1ayılar 25 1 
kuruştur. 1 

ADRES: 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
at 15 de ıcra edıleceğinden taliplerin ) üzde 7,5 teminat paralarıle Defterdarlıkta mü· 

teıekkil komisyona ve fazla malümat almak istiyenlerin de Milli Emlak nıüdür ı üğüı e O 
. 

SALIKESIR T RKOILt 1 Satış Sürümünü r1t11mıkt1r. 

J\ 1\ ı\ 'lı 
müracaatları ilin olunur. ~. - - "' ı ~ 

Bandırma B 1 

Riyase 

•• ,, 1 Bal! ... sir Askeri Satın Alma 1 
Komisyonundan: 1 Satış 

"REKLA 

• 
rı 

• 
• 

Bandırmada yeni spor sahasındakı mecr an ISU met 
relık k•srnın 4567 lira 5lJ kuruş keşıf bedel'e inşaatı ya

pılacaktır 
Buna ait mali ve fenni şartname ve ptpje 

bedelle belediye muhasebesinden verılecektir. 

23 kuru 

• 

T suret.1 eksıltmive ~onulan 10000 kilo ı;aLuna 1 
v,1 kt 
19 

' •nind ııteklui çıkmadığından mezkür sabun '' 
ha mm~•· h 
l' (tir 1 

ıl ' ' "• / 

ı saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. Mu· f(_; 
. 00 liradır. Muvakkat teminatı 262 lira fi.. S 
lilerin ,utnamesini görm('k üzc·re hH ~ atacağınız Malınızı 

ıza i'tirak edeceklerin de adı geçen günde it.. 

1 gü 

İhale açık eksiltme uguli ile yapıl11caktır. 
Açık eksiltme 2-2-937 salı günü saat 15 de 

encümeninde ya-pılacaktır. 
Beledi ve 

Ekııiltmeye İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 3 ür 

cü m ddesi mucibınce istenilen ves,kaları ibraz etmPf 

mecburdurlar 

1at makhuzlarile Kolordu satın alma ko- 1 » Herhalde Reklam Ediniz. 

1 
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Dili) ııt~ \ ' t• ı·i ıı iz. 
Eksiltmeğe ittirak edebilmek için 342 lira 56 kurı ı 

muvakkat teminatı Belediye veznesıne yatıracaklardır. 
Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üure ilan olunur 

9 1 4 

Şarbayhkta • 
• 

Belediye itfaiye eradı için yapılacak elbiseye talip bu 
bulunmadığından ihalesi J 5. 1 937 tarihinde cuma günü 

belediyede yapılmak üzere eksiltme müddeti on gün uza· 
tıl.nı§tır. İsteklile.ıin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

- 1 

Defterdarlıktan: 
Bedeli Muhammeni 

Lira 
15 

K. 
00 

Mıktar; 
Metre 

150 
Cinci 
Arsa 

lvrindide 150 metre murabbaı \'e 15 lira bedeli mu 
ham menli bir arııanın mülkiyeti 19 l 937 tarihine müsadif 
Salı günü saat 15 te Defterdarlık dairesinde satılacağın· 

dan talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçelerile birlikte 

müzayedeye i~tirakları ve malümat almak iıtiyenlerln Def
terdar'ığa veya Milli Emlak müdürlüğüne müracatları 

[~remit ~u~u~ Ha~lmliüinden: 
Edremidln Zeytinli köyü 

nden Da vulcunuo Hasanın 

açmış olduğu 

evvel arazii 

on bet ene 

haliyeden ve 

kökten küıat ederek o za 
mandanberi bili niza ve 

bili. senet tasarrufunda bu 
lunan Zeytinli köyü budu · 

duoda ıarki lıA oğlu Ali 
garbı Türkmen Nuri şimalen 

ı kendi malı ile mahdut ve 
beş dönüm miktarındaki 

bağ ve a§laklığın üzerine 
tescilini talep etmekte oldu· 
ğundan iobu aşlaklık üz«!rin· 
de blr hak ve tasarruf iddi 
asında bulunanlar kanun 
medeninin (639) inci mad
de•l mucibince t30) gün za
rfında Edremit Sulh hukuk 
hakimliğine müracftat t>lm~
leri ilan olunur. hali a r a z ı c e n u b u 

f :Jerdarlıkta • 
• 

Miktarı 

Dönüm 

Muhammf'n K. 

I ~ ,.. - . 
I~ TU RKD LI Evlek Lira K Cınsi Mevkii 

Faz.lıkuyusu 

Kazanluderesi 
Menztl çayırı 
Dıkilita§ 

Gümüı çeşme 

Gümüş çeome 
Kaynarcada 

Ayazmada 
Ayazmada 
Fa:ılıkuyuıu 

Yaipınar 

• 14 
8 
3 
3 
2 

50 
64 

7 
6 
3 
3 

00 
00 
1)() 

I~ 
ı I Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 

00 
uo 
00 
00 
00 
00 
00 
ıo 

00 
oo 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
60 
Oll 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
00 

ı ~ Her Yerde Okunur. ı 

ı ~IAt~~~~~~~~~~~~, 

Kara tepe 
Yağpınar 

Dıkilıtaı 

Sirkeli kuyu 
Alacapınar 

Hisar bayırı 
Kadı bayırı 

Murat yeri 
Kayak yeri 
Murat yeri 

Bağ baıı 

o 
2 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
2 

15 
ıo 

b 
ı 

1 1 
2 

44 
Bağ önü 4 
Yağpmar 7 
Karay er 1 
Bakla tepe 13 

Köt cıvarı fethiye 12 

Hacıömer yeri 2 
Ayazma O 
Dere ba hçcsi O 
Sevda bağları 2 

Anebacı 

Hala icada 
Deve çukuru 

i6 
8 

12 

2 

3 

3 
3 
3 
7 

2 

3 

14 
4 
6 
5 
ıo 

10 
12 
ıo 

16 
12 
ıo 

3 
3 
ıo 

14 
24 

5 
7 

6 
13 
30 
lÜ 

17 
10 
:w 
16 
12 

Müzayede ve temdit müddetleri zarfında talibi çıkmı 
yan yukarıda mevki miktar ve bedeli rr.uhammenleri ya 
zıh tarlaların kiralanmaları 2 2 ,.,37 tarihine müsadif salı 
günü ıaat 15 te pararlıkla yapılacağından talip olanların 
yüzde 7,5 teminat akçelerile birlikte mezkür komisyona 
ve fazla nıalümat almak ı~tiyenlNin Mılli Emlak müdür 

lli~üne müracaatları. 

Encümeninden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan tı idarei huıuıiye aka· 

ratından maaruf mağazaları denılmekle maruf 8 parça dü· 

kkanm tamiridir 

2 - Sekiz dükkanın tamir bedelinin mecmuu 3626 

lira 16 kuru§ muvakkat teminatı 271 lira 87 kuruıtur 

3 - İhale 1 1 kanunsan! 9.37 tarihine rastlayan pazar" 

lesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapla" 

caktır. 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakkat 

teminatlarını malsandığına yatndıklarına lfair makbuz ve• 

ya banka mektuplarile vilayet dı!ıimi encümenine ve oe· 
raiti öğrenmek ve evrakı keşfiyeyi görmek üzere dahll 

evel vilayet daimi encümen kalemine müracaat edebılir' 
ler. 

5 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır Endi 

mende para ve tahvilat kabul edilmez.. 

6 - lııteklilerin bu gibi itlerle uğra,tığına dair laako1 

bir haftd evt:l Nafia müdürıüğünden vesika almaları W 
zamdır. 4 - 1- 1097 

İyesi ve Baıyazmanı: Balık~sir saylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel· Direktörü 

Basım Yeri İl Baam evi 

FUAT BIL'AL 


