
-· ~ a .- a-.. at··• a • 1. 
Japonya, Brük~el Konferansına işti f 

rak Etmesi için Yapılan ikinci er 
~ Teklifi de Ret Etti. ~ 
'-~~~~._~ ... ~~-' 
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Dolaşan Şayialara Göre Fon Noyratın 
Yerine Almanyanın Londra Büyük Elçisi Sivas 

-
Şehirde Mahrukat ihtiyacı: 

• 

Kömür ihtiyacı Nasıl Ribentrop Hariciye Na 
zaretine Getirilecek .. 

Oivrtk hattı açıldı 
Ankara, 12 {A..A.) - St . 

vas · Dlvrik hattının tıletme· 
ğe açtlma ve Oı yarbekir Ci 
zre hattının t~mel atma tö 
renlerlnde bulunacak olan 
lan hamil huııuıi tren bu 
eün saat 16 da Ankaradan 
hareket etti 

Temin Edilecek? 
Hitler, Antikomünist Mücade· 
lesini deRibentroba Verecek Belediye Umumi Meclisinin dün~ü loplantısrnda bütçeye 4 bin liralık f evkılide tah

sisat konması ve ~ununla ~ömür getirtilerek ha,ka maliyet tiatila satıı yıpıhn111 
~ararlaşt1rdd1. Daimi Encümen intihabı yapılarak toplantıyı nihayet Yerildi. 

Bertin, 12 {AA.)- Havaa 
llluhablrl bildiriyor: Resmi 

lllehafll, Von Rtbbentropun 
lllemurlyetiolo yakında de· 

liteceğtoden ademi ma lu 
lbat beyan etmektedir. Ma 
lbafi, bizzat Berlinde, Füh · 
rerln f evkallde büyük elçi 

•inin vazifesinde bü) ük mu 
Yaffakiyetler gösterd ifl hak 

kanda taJialar devamlı su 
rette dolaımaktadır. 

Bazı kimseler, Von Rib 

bentropun, birkaç aydanberi 

doirudan doiruya hariciye 

latzmnın salahlyeıl dahiUn 

de bulunan ııleri görmekte 

olduiunu ıleri sürerek, 74 
hıında olma11 dolayısile te 

lcaüde sevkedllecek olan 

Von Noyratın yerine hari · 

tiye nezaretine getirileceği 

•6ylenmektedlr. 

Bır kısım ıaylalar da fU 

llrzdadır: 

Ademi müdahale komite · 
•indeki f aallyetfnden beri 

Voo Ribbentrop, antikomü 

llılst mücadelesinde bilhassa 

l9't1su yapmıthr. Ve yeni 

••ılfesl, bu husuıi sahayı 

tecavüz eylemlyecektir. An 
lilcomüntern fevkalade bir 

lıe1et teıkil olunacaiından 
bahsolunmaktadır Hıtler, bu 

~I Von Ribentropa havle eyli
! 

tecektir Bu vazifenin esası antl 

korııünter paktına yeniden 

btıı devletlerin iltihakını 
lernın etmek olacaktır. Sar· 
fedtlecek gayretler, bilhaaaa -....,___ 

Makdonaldın 
Cenazesi .. 

8. MAKDONALD 

>., londra, l 2 ( Radyo ) 
Gte\?effa M"kdona ldın ce 

'-•:ı:esi, bu ayan 15 inci gü· 

'-Gt_ Bermod adalarına çıka 
'• Clk ve oradan baıka 

-'l>ura bindirilerek Londra· 
)' RônderilecekUr. 

Polonyayı istihdaf eyliye-

cektir. Ztra, Alman mehafl
line göre, Polon) a, Alman

yanın antikomünist müca · 
delealne kartı da ıma bir an· 
lay f z .hnlyeti göstermi§tir 

Trende mebuslar, Nafia 
Vekaleti siyasi ve idari 
müsteıarlan, devlet demir 
yolları tıletme umum mü· 

dürü ve matbuat mümessil 
leri bu l unmaktadır. 

Brezilyadaki HükUmet 
Darbesinin Akisleri .. 

------ -------
Londrı ~orıılırmdı har türlü Brezilya eshamı 

rindın muımılı yıpdıası tıtil adildi 
üze- Beledıyenın halka paru ile lt.vzi edilmek üzue gelirltlği bir 'vağon kömılrıin ônünde 

bekleşen /ıalklan iki görünüş.. · 

Rto De Janelro, 12 (A .A.) 
- 8. V argaa bu aece rad 
yo ile neıredilen bir nutuk 
söylemlıtir . 8 Vargaa Bre· 
zilyadaki vaziyeti izah ve 
teırih etmtı ve Urezllranın 
reisicumhur intihabının ari
f esinde siyasi bir tahrike 

yaai mehafiller Brezllyadalcl 
hükumet darbesini ihtiyatlı 
bir surette tefsir etmekte· 
dirler. 

Belediye umumi meclisi kıamına dört bin lira konul· 1 Azalar mu•afık bulduk· 
dün teırlosanl ayının aon maaını lstiyen tezkere okun- larını tekrar etti. 
toplant111nı yaparak çalıı du. Necati Ulur bu teklifin 
malarına nihayet vermlttir. Reis B. Naci Kodanaz tayin esami suretlle re1e 

Evveli eski zabıt okuna· teklifi izah ederek daimi konmasına lıtedİ. 
rak aynen kabul edildi Hu mehaflller Brezilyanan 

fç itlerine karıımamak arzusu 
nu kaydetmekle beraber bu 
hareketi teveccühle karııla-

encümene salihl1et vermek Tayla eıaml ıuretlle böd-
Bunu müteakip halkın suretiyle bu para ile halkın cenin •arldat •• masraf 

komiir ihtiyacını karıılamak 
bu mühim ihtiyacının temin k111mlarına 4 bin lira fev· için idare mecllılnden karar 

alarak büdcenln fevkalade edilebileceiinl anlattı. kalAde tahılıat Ekonulma11 daklarını da gizlemiyorlar. 
Bu hususta bir baıka dü- .&. I reyle yani lttlf akla ka • 

kurban olduğunu ve hercü 
merce mahkum bulunduğu· 
nu söylemitllr. Brüksel Konferansına ıOnce veya mütalea var mı· bul edildi. 

Hatip muallakta bulunan 
iktisadi reform projelerini 
kabul etmek ehliyetini haiz 
olmıydn mebuaan ve iyen 
meclislerinin faydaaızlıtm . 

1 1 
dır? Diye sordu. ( Sonu ikinci ıayfada) 

ştirak Etmesi çin: 

Japonya Yapılan ikinci ispanya HarbineNiha-
dan bahsetmiı ve 1934 ka
nunu esasinin timdıki bey
nelmilel ıartlara intibak et
tirilmek üzare tadili zaruri 
olduğunu ıöylemiıtır 

T eklifi de Ret Etti.. yet miV eri 1 i yor? .. 
B. V argu fktlıadi ıiıte 

min yeniden tenılkine ka . 
dar harici borçların faiz ve 
amortismanlarının tatil eılil 

mesi lüzumuna iıaret ve 
borcun ancak ticari muva· 
zenenin temettü bırakan 

bakayaaı ile tasfiye edılebi· 
leceğlni söylemiıtir . 

Londra, 12 (A A.) ·- Es-
ham ve tahvilat borsa ko. 
mitesi her türlü Brezilya es· 
hamı üzerine muamele ya
pılmasını muvakkaten tatil 
etmittir. 

Roma , 12 (A A ) Bre· 
zl lya hidısel erı ve korpora · 
tlf le r esasın ,ı dayanan yem 
bir kanunu esasi haberi bu 
rada büyüle bir memnuni-

Japon zu~hlın $ıngbay liıınmı yani ~uırıtler çı~ır -
1 dılır. Çin kumtlari ~u caphadın 1111110 ııkildi. 

Prai, l 2 (Radyo) - Ha fere nazaran Çin büku-
rtclye Nazırı B. Kamil Krof meli Şanabayın dilımealne 
ta, parlamentonun bugünkü rağmen ıiddetle mücadeleye 
toplantısıoda harici vaziyet devam azminde olduiu m6 
hakkında uzun izahat ver taleasandadır. 

mtı ve umumi siyasetin her Tokyo, 12 (A.A.) -- Ja 
zamandan ziyade ihtılata pon harich e nazın Belçika 
müeaid olduiunu beyan et ıefirlne J a p o n y a n ı n 
tikten ıonra, Fransa Hari B r ü k s e 1 konferansma 
ciye Nazırı Delbosun, Çekos. ittiıak etmesi için lktnci de· 
lovakyaya kimsenin taarruz fa olarak vaki d a v e t i 
edemlyeceği ve akıl halde redettiiinl hildtren bir nota 
Fransayı karıısmda hulacağı vermtıtlr. 

hakkın daki bevanatından Şanghay, 12 ( A A ı 

bahseylemi~tir Royter Ajanıı muhabirinden: 
B Kamil Krofta, Alman Oaili Telgraf gazetesi in 

matbuatman Ç~koslovakva muhabırı B. Pembroke Ste· 
hcikkındakı neırlyata etrafın vons bu sabah franı ı z nun-yetle karş ıl anmı,tır. 

2 ( da da ~öz ııöylenıit ve bu takasında kain bir noktadan I 
Ber l ın, ı A A ) - sj 

™-- m·~riyatı takbih etmııtir. N'mtao harekatını tarauut 
:••••••••••••:•• .. •••• ... ••. Çekoslovakya Harlcıye Na ederken mitralyöz kuııu ı l a 1 

: MiLLi 81 R : zırı, Çtkoılavakyanın Al• rıoan lııabet ı le telef olmuı 
: MÜESSESEMiZ ! man müstemlekelerile hiç tur. 
• • · bar suretle alakadar olmadı· Tokyo, 12 (A.A) Şang 

! HARiÇTE DE TAKDİR EDİLDi 5 iını ve Uluslar ıosyetesine ha Y crphesinde Hangchov 
: 12 l\ f • / ' l l : bağlı bulunduğunu, herkesle körfezi timallnde karaya çı . 
8 n Cl 'Al ertıasyona • 1 
• Selanik r d k · • iyi geçinmek istediğini ilave kara mıı olan J a pon orduıu 
: .. ' · J llClfl~l al en u,t.1, , : eylemııttr. ıleri hareketıne devam ede 
• se" ve en mum az a aırn • 

8 1
. 

1
. ( J 

• • er m 2 A A Alman rek cenubi garbiye doğru 
: ile karş1lcrna11 ÇAPA MAR-: . ' 
• KA PiRiNÇ UNU . • ya ıle ÇekosJ09akya arasın· gitmekte olan Çın ordusu 
: veuır : dıt 1938 senesinde mu bade nun hattı ricalini tamamile 
: ÇOCUK GIDALARI f llb : leleri tevsi ve Çekoslovak keıımiı ve IO sonteırinde 
: r/J..asww .. GRAND PRIX : yada Alman turizmi için Sungkıangın ıarkanda !;)ang-

HORS CONCOURS .. Mıi . : döviz kontenjanmın tezyit hayda icraya hareket eden 
kafalı ile lalt{f V<' lukdlr ! edilmeılnl derpıı eden takas Japon ordusu ile iltfaakını 
edildiği nl I kllsat ı' ekaltli : itilif ı imza edilmtıtir . temin et mittir 
Fabrikayı tebrik etmek : Londra, J 2 (A A) Çin Nanhaianghonun ıtmalın 
sureli/~ resmerı bildirmiş ; liler Şanghaydan çekllmıı de bulunan Çin orduıu 1 ı 

• lir . : lerdir . mali ıarbi istikametinde ri· 

\••• •• •• •• •• •• •• •••• •• ...• ı l Nanklnden verilen haber· cate baılamııtır 

ispanyada mülarıkı ıktıiiiık izarı.. ingiltıre iki tı· 
rafı dı sulh tılifindı'bılundı ... .. 

Londra, 12 ( A. A. ) - 1 Din neırettlit teblticlıe fr•· 
İngiltere ile General Franko konun memurunun Lontlna 

arasında iki taraf topraklarıada ya kabulünün frankonun 
karııhkh ola,ak tebalarını 

ldareılnde bulunan toprak· 
ve menf aatlarını korumak 

!ardaki makamatın tanın· için memurlar bulundurma· 
ları takarrur etmlttlr. 

İngiliz hariciye nezareti . 

İtalya 
Hariciye nazın İngiltere 

elçisile görüştü 
Roma, 12 (A.A.) -- 1tal 

yan hariciye nazm lnrilız 

elçisile gö rütmüıtür. 

Romada İtalyan mehafi 

linde iki memleket arASın 

daki ihtilaflı meselelerin 

halli için İtalyanın müzake 

relere glriımete amade ol · 

duğu gızlenmemektedir. 

maaını katlyen tazammun 

etmediii aibl iki ta~aftan 
hiç biri diierinin memuruna 

diplomatik salahiyetler ver· 

miyeceil bildirilmektedir. 

Londra, 12 [Radyoj-lngll· 

tere hükQmeti; gerek lbtilil · 

ci ve gerekse cumhuriyetçi 

İıpanya nezdinde teıebbü
satta bulunarak ıulb 

I teklif etmlıtlr. Söylendiitne 

ı aöre, ispanyada krallık illn 
I t>dilecek ve muhaaamata iki 

taraf da derhal ıon verecek· 
tir. 

Sabık Kral Alfonsun ikin· 
ci oğlu prens Ruanonun la· 

hta gelecefi söyleniyor. 

Parlı, 12 (Radyo) Son 
haberlere aöre, General Fran · 

ko ile Cumhuriyetçi lspao· 
ya arasında bir mütateke 

aktedılmek Ozeredtr. 

Krah Çım~erliyn ile gôrüştO , tt.ı,an aekeri ,. mehaftlı, 
ispanya harbine bltmtı na
zarile bakmaktadır. 

Londra, 12 [Radyo] - Bul 

gar kralı Boriı burün Avam 

Kamarasını ziyaret etmlı ve 

Baıbakan Çemberliyala uz 

un ~6ddet konuımuıtur. 

ihtilalci İspanyanın mühlm 
bir k11mı, Karlııtlerden prenı 
(Cavlye) nln kral 

1 
olmaıını 

• istemektedir. 



Tarihi Tetkikler: X 

Ayvahk Tarihi.. 
Yazan: Kemal Özer 

"Ôiretmen,. 

Beni Ayvalık ve Cıvarz Hakkında Ta · 
rllıf Tetkikler Yapmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA YULDURA Armağan. 

(Memleketin Mıarlfi) deruhte etmiı ve (Makaron) 
(1870) Tarihinde; (Umuru (2) çlftl f ğlnde mukim (llyo 

bayrlye ve uhuvvet cemiyeti) polos) ailesi tarafından hi· 
•amile teıekkiil eden bir ce· le edilip mezkur ziraat 
mlyet tarafından (1873) tarl- bahçeai ittisalinde bulunan 
hinde memlekette ikinci bir vasi ve münbit bahçeyi 
kız mektebi teıiı edilmtıU . ziraat bahçeslle birleıttrdi . 
As zaman zarfında terakki Bu ıuretle Ayvalıkta bir 
ve lnkltafa mazbar olan merkez bahçesi numunesi 
bu cemiyete (1879) tarihin· yücude retirlldı . 
de cemaat heyeti tarafından Muıiki ve jlmnuti~ ev
maarif m6e11eıatının umum veli mekteplerde talim edH . 
umuru ldareıl tevdi edllmtı · meğe baıladı. Bilahare (1890) 
tir . Bu cemiyet dijer mek- tarihinde birbirini mü
tep binalarını tamir ettikten teakip iki musiki kulübü 
maada; yeniden bir erkek lee11üs etti 
ve bir kız mektebi daha ( 1906) Tarihinde bir spor 
lnta eyledlil aıbı bilahare leulübü ve müteakiben bir 
yine, yeniden bir orta kız jimnaıtlk evi tesis edildi . 
mektebi vOcude seUrmltU. (1880) Tarihinden ltiba
Cemlyet üç ihzari 11nıftan ren (Mukaddes Hastaha
lbaret olan eıki llıede nok· ne)!!? adiyle anılan mem· 
ıan bulunmuı olan eınıfları leket hastahaneıl lzmlr has· 
lkmalen teıls eylemlıtlr. Bu taba~ılnden ıonra tklncl 
suretle tam bir ltıe ıekllnl gehyordu Senevi masraf 1 

lktlıap:etmtı olan bu mektep (1600) Oımanlı lirasına ba · 
(1884) tarihinde Yunanlı· lfi oluyordu. Hutah11nenln 
tandakl ltıelerln ayaı dere· . eczahanesi, ameliyathaneıi 
ceslndekl bir mektep olarak vardı. Bundan batka biri 
taoınmııtır. Bu tarihten bir (Darüliclze)ve dlferi (Eytam· 
tene ıonra; mektep ıdareıl hane) olmak üzere iki ıu· 
Pariıte (Dldo) namındaki besi vardı . (3) 
netriyat yurduna müracaat· (1904) Tarihinde Osmanlı 
la manevi müzaheret ve hükumeti Ayvalık ahalisin
yardım rica etmlı ve onlar den bedelltı aakerlye baka· 
da eski Yunan ve Lltın mü· yaıınm tesvlyeıi lıtemlı ve 
elllflerlnin en mühim lıar buna; Ayvalık ahalisi itiraz 
kalemlyelerlyle tarihe, coğ· etmlıti. 

rafya ya ve f ün unu müteneviye ( I 905 ) S e n e s • n ı n 
ait sair bir çok mOhim ve i,Jtidasmda Buna valiıl ile 
kıymetli kitaplar gönder· Balıkesir mutasarrıfı ( 17 ,000) 
mittir. Bu kitapların lise altın liraya balii olan bu 
kGtüphaneslnde teıktl etlik· bedelitı askeriyeyi tahsil et· 
lerl ayrı bir k11ma (Dtdo) mek üzere Ayvalığa gelmiı' 
küt6pbaneıl namı verilmtı · lerdi . Bu sıralarda Kuıadaıı 
tir. (1904) Senesinden itiba· metropolidl (Eyuaklm Afyu 
ren ciddi bir terakkiye maz. voliı) vah ve mutasarrıfla 
har olan bu liseye kimya ve görüımek üzere Ayvalığa 
tabiat fenlerlne mahıuı atat gelmtı lıe de çok kalmıyarak 
ve edavat atelyesl de teslı avdet eylemltlir. Onun av· 
edtldlll ılbl ( 1908) tarihin . delini müteakip cemaat 
de ltıe binası karımodakl idare heyeti bedelitı aıke
araada mektebe mahıuı rlyenln tahsH ve tesviyeaini 
bir simnaıtlkhane ve hır kendi meauliyetl ıahılyelerl 
rasathane ve v(icude ıett tahtında taahhüt etmııler ve 
rdmııur. ( 1) bu ıuretle halktan borç ala· 

Ayvalıktaki ilk m~ktepler rak hükumetin hukuku te · 
beı 11nıflı ve orta kız mek· mln edllmııu . 
tebl dört sınıfh, lise lıe, ay. Fakat bu hadise Ayvalık 
nı samanda erkek orta mek· halkını lee11üre ( 4) gark etmfı 
tebl dahi muhtevi bulunmut idi. Zaten; Ayvalıktaki met· 
olduiundan yeti sınıftan ropolıt vekillerinin ruhani 
mületekkll bulunuyordu. vazifelerini ıullstlmal etme · 

Umum mekteplerin temin lerl dolayısiyle Kuıadası 
idaresi için (3500) Osmanlı metropolıdtne karıı büyük 
altın lirası ıarfolunuyordu. bir hiddet vardı Metropolit 
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Birlik N;~IJiM~~~E~kişe Mu~_tarl~nn K u r .su 
hirde Tekrar Edilecek Bugun Nıha.vetlenıyor 
U • k · · · - Diin Halkevinde Muhtarlar To~ 

mubm: mekr ez lnhğıbn. hadk~ ve makôl itirazın~ ~uı~fık plu Bir. Halde Filime Alındı. 
U ıra maçm lr · 8118 yapılmBSJnl blldudı Muhtarlar için açılan kurs rtlmlıtir. 

Manlsada yapılan Garbi nedense İdmanbirlliini hük· bugün sona erecektir. Muhtarlar 

Anadolu grup birinciliği men 1 · 2 mağlup addede- Dün de kendilerine Çocuk 
maçlarına tılfrak eden böl r.ek oyuna nihayet vermiıti. Bakımevi Baıhekiml Halit 
gemiz ıamplyonu ldmanbir· Bı liklil 1 h ki Özel, Baytar Müdürü Behçet r er n a ı itirazını 

vini ve Köy Ebe okuluoıJ 
gezmiılerdir . 

Saat onda da Vali B. Et · 
ltğinln itirazı üzerine Spor- nazarı itibara alan Genel Tunçay, Ziraat Müdürü Hüdai 
kurmu Genel Merkezince M k Erkmen, Sıhhat MüdOrü hem Aykut ve daire müdür-

er ez pazar günü her iki 
Nazilli Mendlrestıpor maçının takımın Esklıehirde baıka Muhlis Suner, ilk Öğretim leri olduğu halde mubtarlarıO 
tekrar edilmesine karar ve 1 s P e k t e r 1 e rloden Ze bir arada Halkevlnde fllı•· 

il 1 l
. bir hakem idaresinde tekrar ki u-lk f r m ı ır. e tara andan ders ve leri alınmııtır . 

İdmanbtrlfğinln iki oyuncu· maç yapmalarını kararlaı _.. ............................. ._ ____ ~----~~ llll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!lm--#'_,. 

su Manisada yaptığı bu tırmıı ve bu kararı telgraf . Tapu Pi"'asadan 
maçta mukabil takımın la tebliğ etmlıtlr. 'J 
oyuncuları tarafından sakat· Birlikli ler bugün Eıktıehi- Kalkacak 
lanmıı , bir mOddet takım re gidecekler ve yarın Na- ldareıı'nden PlflJI kı'm çalJI Daralar •. 
dokuz oyuncu tle maça de· zilli Mendlresspor takımı ile U rı 
nm etmiısede hakem her· karıılaıacaklardır. Dün ıece saat 24 sırala -

rında tapu ıdareıl odacısı 

Tayyare 
Piyangosundan ~azanan 

numaralar 
Tayare piyangosunun bu 

lceıideslnde büyük ikramiye 
kazanan numaralar ıunlar
dır: 

30.000 
Lira Kazinan 

15346 
Sonları 346 ile 

iktıer ltra alırlar . 

bitenler 

12.000 
Lirı Kazanın 

33791 
10.000 

lira Kazanan 
32932 

2.000 
1368 11601 

1000 
lira Kazananlar 
Lira Kazananlar 

5265 
500 Lira Kazananlar 

17907 31162 30561 3820 
34139 4643 24360 6377 
4913 34528 24562 

150 Lira Kazananlar 
6918 15073 14287 34611 

7521 778] 328 39863 117 J 4 

28870 29585 1999 15537 
20539 25251 26556 10597 
34108 26867 23536 30464 
34652 9641 

Buhran 
Vergisi vermiyecek olın 
mütekait, dul ve yetimf ır 

Aldıkları para miktarı 
150 liraya kadar olan mü· 

kelleflerin 30 liraaından ik· 
Usadi buhran vergisi alınma-

maktadır. Diğer taraftan 
mülki ve aıkeri tekaüd, dul 

ve Jf!tim maaıları, bunları 

alanların diğer istihkaklariyle 

btrleıtirilmek ıuretiyle 150 
lirayı doldurdufu takdirde 

iktisadi buhran vergisine ti· 
bi tutuluyordu. 

Fınanı · Bakanlığı, Divanı, 
Muhaıebatla anlaımak su · 

retile 150 liranı~ tayininde 
tekaüd, dul ve yetim maaı

larının hesaba katalmamaıı 

kararlaıtırılmııtır. Bakan 

lık, tekaüd, dul ve yetim 
maaıları da hesaba katılmak 

suretile aldıkları para yeku 
nu 150 lirayı bulanların tim· 

diye kadar verdikleri iklfs~
di buhran vergilerinin geri 

verilmesini de kararlaıtır-

mıttır . 

30Bin 
Liralık 

İkramiye 

K.emalpaıalı Osman oğlu 
M e h m e t polfıe müra
caat ederek kendisinin çar
ııda bulunduğu bir ıırada 

müdür odasındaki masanın 

üıt kısmındaki tahtaları 

kaldırılarak içinde bulunan 
30 liranın çalındıiını bildir· 
mittir . 

Yapılan araıtırmada, dal 
rede baıka bir yerin kuıı 

hrılm~dığı ve hariçten baı 
ka birinin içeriye girebildi 
ğlne delalet eden hlçblr lz 
bulunmadığı ıörülmüıtür . 

Kendlılnden ıüphe edilen 
odacı Mehmet hakkında ta · 
kibata baılanmııtır. 

Kuyunun kıvısile zincirini 
çalmışlar · 

Sakarya mahallesinden 
Hasan oğlu Mehmet, Eıkl · 
kuyumcular mahalleıtnden 
Yusuf oğlu amele F·ahrettln, 
Yıldırım mahalleıinden bak
kal Mehmet oğlu Alinin 
Memleket hastaharıeal ctva
rındakt iki kuyu kovası ile 
zincirini çaldıkları ve bunla 
rı çarııda sattıkları görüle · 
rek yakalanmıılardır. 

Bavul~ıki ııbancı ile pal
toy ıı •çalmıılır 

Anafartalar mahallesinden 
Saktnenln evinde kiracı Oı 
man oflu Nuri bavulundaki 
eıyalarının karııtarılarak bir 
tabanca ile paltosunun ça 
lındığını iddia ve ıikayel 

ettiğinden tahkikata baılan· 
'1Ufhr. 

-~ 1 ~-

2267 Sayılı kanuna ıare 

eski nikel paralarla, nikel 
25 kuruıluklar ve bronz 10 
kuruıluklar bu ayın 30 
zuncu gönü akıamınd•" 
sonra tedav61 etmlyecektlr· 

Bu paraların bu tarıbe 
kadar Ziraat bankalarınd•O 
ve ıubelerlnden değl1tirfh11e · 

si lazımdır. 

İkisi de 
Şikayetçi .. 

Kayabey mahallesinde" 
Yusuf kızı 15 yaılarındalı1 

F e v z 1 y e tle, bu mahal 
leden Mustafa kar111 22 y•f 
larındaki Bedriye araııPd1 
çıkan kavgada yekdtterıol 
döğdüklerlnl ve ı i k i y et 
ettiklerinden her ikisi halr 
kında takibata baılanmıtll' 

Orman muhafaza umum ~u .. 
ıandım ıahrimizde 

Orman Muhafaza Tef" 
kılatı Umum Kumaodaoı Gt' 
neral Seyfi dün 8ursad•0 

ıehrimlze ıelmtıtir. 

1 Şehirde 
Mahrukat 
ihtiyacı 
(Baıtarafı birinci ıayf adı) 

Kabul edilen bu ft'ıııe 
göre Belediye dört bfn Ur' 
ile kömür mubayaa ederelı 
depo edecek ve rnall11t 
fiata ile halka ihtiyaca ,are 
tevzi edecektir. 

Daimi encümen seçimi 
Reis, baıka gelen e•''" 

olmadıiına söyllyerek da1111'
1 

encümen seçiminin yapıl• · 
cağını bildirdi 

( 1905) Tarihinde; maarif vaziyeti tashih ve iı!ah için 
hareketlerine birde mühim Ayvalıktaki (Plskopoılufu) 
bir takım tadilat ilave edil· ilga ve Bergamaya naklet · 
mittir. ilk mekteplere zira- tlrmlt ve Ayvalıia ancak 
at dersleri tedrisatı ıdhal vekil olarak bir papas tayin 
olunmuıtur. Bu makeatla eylemlttl . Bunun üzerine 
Dıktllde mukim bir Rum halk bu ant vaziyetlerden 
ailesi hastahane binasının ıtddetll ıaleyana baılamııtı . 
GıUinde ve lAykatndlto) na· Cemaatla metropolit araaın· ı------
mındakt uf ak bir kilisenin da büyük bir uçurum açıldı. 
ranı batındaki bahçelerini Patrikhane meseleye vazi· 
Ayvahk mekteplerine terk yet . ederek Ayvalık ce 

dörl saat mesafededir. 

Tayyare piyangosunun bu 
keıtdesinde çekilen 30 bin 
liralık büyük ikramiye 15346 
numaralı bilete düımüıtür. 

Bu biletin onda bir parçaaı 
Kepıütte Nafiz Erdemde bu
lunmaktadır. Talili bu bileti 
lıtanbuldan Nimet giıesin 
den almııta. Bileti satan gl· 
ıe sahibi Bayan Nimet lstan
bu1dan gelerek bilet sahibi. 
ne hl11esine düıen üç bin 
lirayı vermtıtlr. 

15 Yaşlarında
ki Kaçırılan 
Kızlar .. 

Dursunbeyln Dada köyün 
den Mehmet oğlu Eyup bu 
köyden İbrahim kızı 15 yaı · 
larındaki Haticeyi kaçırdı 

ğından yakalanmııtır 

Celseye beı dakika •'' 
verildi. Beı dakika ıo0'~ ol• 
celse açıldı intihaba batlaO 

yl' 
Neticede gizli re S 

eylemlttlr. maahnın mQracaah üzerine 

( 1907) Tarihinde tetekkül bu tarihten üç sene sonra 
etmlt olan bir ziraat birllfl yani (22 Ntıan 1908) tari. 
mezkdr bahçelerin idaresini hinde Ayvalıfı müıtaktl bir 

metropollthane merkezi ola 

( 1) Bu jimnaıtlkhane 
ılmdlkl Agualık Cumhur/. 
yet okulunun teneffüıhant
ıldlr. 

rak ilan ettt. 
Bu ıuretle de cemaat arasın

da ıülcdmet hasıl olabilmtıti. 

(2) Bu çiflllk Ayvalığa 

(3) Bu hastahaneye baylı 
olduğunu işittiğim yer Ayva
lığın Camlunanastır denilen 
mevkiln kar~ısındaki yarım 
ada sahilinde yıkık bir bina 
vardırkl, burası vaktiyle 
emrazı akliyeye musap 
olanlara mahsus bir llmar· 
hane olarak kullanılırmış 

(4) Haksız olarak K. Ô'Zer. 
- SONU VAR -

lir dükkin~ın çıhnan ,arı 
Sakarya mahallesinden 

lbrahim oğlu Musllhin, Kur· 
tuluı mahalleılnden bakkal 
lımailln dükkkinından 260 
kuruı kadar para çaldığı td 
dia edildijiodan yakalanmıı, 
tahkikata baılanmııtar. 

Balyanın Orhanlar nahiye· 
sine bağlı Mancılık köylin
den Mehmet ojlu lsmail de 
bu köyden Muıtafa kızı 16 
yaılarındakl Ayteyl kaçır

mıthr . 

Suçlular tutulmuıtur . 

yapılan seçimde 15 reyle I · 
Vasıf Çıvtct, yine 15 re'/: 
B. Ali Ôzkan, 13 reyle 
Halil lbrahlm Madenli d• 
imi encDmene ayrıldı 

B. Naci Kodanaz 111ecll•'' dO .. 
verdikleri kararlardaD 

b .. .,. layı teı~kkür ederek 
ların tatbikine çalıtacal1111 

ıı·· ilave etti ve toplantıyı 
padı 
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Inğilterenin Dış Siyasası Ehemmi
yetini Kayıp mı ediyor ... 

Kral Allmcı Jorjun parlamentoyu açıs nut~undan ba~se~en lon~ra gazeteleri şöyle diyor: 
''lngiltereyi idare Edenlerin Yapacakları Hataların Za~rları· 

nı İş Ve Ücretlerini Kaybedecek Olanlar Çekecektir. 
İnıiliz gazetelerind" en 

llıühım mesele kralın parla· 
lrıentoyu açması münasebe
tıle vermlt olduğu nutuk ve 
0nu müteakip hükumetin 
Önümüzdeki devre zarfında· 
kı faaliyet proframı etrafın· 
da yapılan münakaıalardır. 
Muhafaza kar gazeteler hü
kliaıetln proğramanı tasvip 
•diyorlar ve kralın nutkunu 
lrıemnunlyetle karııhyorlar. 
Muhalefet gazeteleri nutkun 
rtıuhteohf noktalarım tenkit 
tttıkten baıka bilha11a bir· 
Çok meıelelerin meıkut ıe· 
çilmtı olma11ndan dolayı 
hoınutauzluklarını bildiriyor· 
la.r. Bu meyanda ln1ıiltere · 
tıin Milletler Cemiyeti polt . 
Ukaımdan gittikçe uzaklaı 
lrıa11 muhalefet gazetelerinde 
tayanı dikkat btr aıabiyet 
UJandmyor. Bunun neticesi 
olarak ıol taraf gaz;teleri 
llıHli hü~umeU vaadlerlne 
1•daka t göstermemekle itti 
hanı ediyorlar. 

Kralın nutkundan bahse
den Daily Herald gazetesi 
bu nutukta unutulmuı bir 
llokta bulunduğu ve bu un· 
lıtulan noktanın ehemmiyet 
1Ubarlyle nutkun bütün muh· 
tevfyatını görıede bıraktır
dığıoı, son yıllar zaıfında 

rlnl indirmek ve bu suretle 
dünya ticaretinin inkiıafma 
hizmet etmek üzere mevcut 
imkanlardan iıUf ade edile · 
ceğt hakkında izahat veril 
memlttlr. Beynelmilel anar
ıiye ve harbe doğru baılı 

yan sükutu acilen durdur· 
mak lüzumunu İngiltere hü
kumetinin ht11etmekte oldu· 
ğuna dair en uf ak bir kayt 
bile yoktur. Bu nutuk, İn
rıltere hükümetfnloio kaba
hatlerini meydana vuran 
hakikatlere bir miktar daha 
ilave etmfı oluyor. İngiltere 
halkı namına söz söylemek 
iddiasında bulunan bu1ıünkü 
hükumet için bu nutuk idam 
kararı olmalıdır. 

Kralın nutku hakkında 

mütalea yürüten Mancheıter 
Guardian gazetesi bu nut
kun zahiren büyük bir faa· 
liyet proğramım ihttva eden 
bir kataloğ ıeklin~e görün
meıine rağmen hakikat ha\· 
de birçok noktaların hazfe 
dilmtı olmasını tenkit ediyor, 
belki de dolambaçlı yollara 
sapmak adeti olmayan açık 

sözlü yeni Baıvekll B. Cham 
berlaloin bu ıa çma iıten 

artık vazgeçelim. Hepimiz 
biliyoruz ki Milletler Cemi 
yeti ölmüıtür Onu ıe11i:ıce 

defnetmekten baıka çare 
yoktur." Mütaleaaında bu 
lunduğunu, geçen sene Bald· 
vin hükumeti iktidarda iken 
büyük muvaffakiyetler elde 

~erilmıı olan kral nutukları 
içinde yalnız bunda fngllte
tenın dıı pohtikaaanın Mıl-
1etier Cemiyeti prensiplerine 
batta olduğundan bahsedil
'-'edfğl gibi, lngilterenln ce 
'-'lyet prensipleriyle yakın . 
d,n veya uzaktan alakadar 
01dufuna dair bir itaretio 
bile mevcut olmadığını kay· 
~e~tlkten ıonra lngiliz vekil· 
erıne göre Milletler Cemi 

, 
edtlmemlt ile de hiç olmaz 
ıa beynelmilel ılsteme bağ· 
lılık gösterildlilnl, siyaıi ve 
ekonomik yataıma teminine 

b~Untn ehemmiyet verilecek 
ır teıkilat olmaktan çıktı-

fını Ve bu cemiyettn atiıf yle 
'-'eıgul olmanın zahmete ve 
erıdııeye defmiyeceğlni ve 
buaün iktidar mevkiinde bu 
1unan nasyonal hükumetin 
'-'illetler cemlyetl prensiple· 
tinden ancak 1935 de inli 
b,ba.tı kazanmak için fstfa· 
ne ettiklerini bildiriyor. 

Bu gazetenin mütaleasına 
töre kralın nukunda bu no 
~lllyı zikretmeden geçmlt 
01rrıa11 tesadüfe bir hareket 
delildir. Krahn çizdiği bey 
llelrnı lel tasvirden Milletler 
Cemiyeti kasten uzaklaıta · 
~~rnııtaı. Çünkü İngiltere 
1..lkümeti, halyaya kart ı 

''rıkıiyonlardan süküt ettiği 
tGrıdenberi milletler c e . 
~•Jeti alaka ile ve rabı -
~'•ırıı kesmlttlr. 1935 1nti 

1 •batandan evvel ilan edı · 
en "tahrik görmeden giri· 
~len her türlü tecavüze 
tQ '"ıı devamlı ve kollektif 

16
Ukavemet,. politikuını bu · 

t(l n artık tamamlyle ölmüı 
d "· Dünyanın her tarafın
~~ lllilltarlstler ve müteca · 

ller bu kaadi unutkanlığı 
~'tllnuniyetle karıılıyacak· 
t'"dır. Bundan baıka nutuk -

çalıııldığmı ve silahlanmayı 
sadece milli davalara iatlnat 
ettirmekten hicap hl11edıldi
ğini, halbuki krahn nutku 
na hakikatte olduğu gibi ve 
devletin politikasını tayin 
eden bir proğram nazariyle 
bakmak lazım1ıeldiğl takdir · 
de Chamberlain hükumeti
nin bütün bunları bir tara 
fa atarak harpten evvelki 
lisana avdet ettfffni bildıri 
yor. 

Bu gazeteye göre bun
dan baıka kralın nutkunda 
lngllterenln silahlanmanın 
sadece ılvll halkı hariçten 
gelecek taarruzlara karıı 
müdafaa makaadiyle yapıl · 
dığından bahıetUkten ıonra 

beynelmilel mükellef lyetlere 
temas edilmemesi de ayrıca 
teeaaüfü mucip sayılmakta 

dır. 

ğimiz gazetelerin fikirlerine 
İftirak ediyor ve dahili İf· 

ler üzerinde lüzumundan 
fazla izahat vermlf olan 
kralın dıı politika ve müda 
f aa iti erinde kif i derecede 
durmadığını bildiriyor ve di 
yor ki: 

"Hu devre zarfında mu. 
halef ete terettüp eden va
zife hükumete, tatbik ede 
ceği bir proğramda müıki

Jat çıkarmak değil. bilakis 
onlara vaadlerini tamamen 
ifa ettirmek ve hatta bunun 
daha ilerisine varmak im· 
kanlarım hazırlatmak ve yi· 
ne kendt içlerinden gelecek 
makus mukavemetlere rağ 
men proiramlaranı tamamen 
tatbik ettirmektir.,, 

Yine bu gazete hükume 
tin çizdiği planda meıküt 
geçilen bahiıler karııaında 

mu halef et partilerinin ha 
zırladıkları tadilat ve ili.ve 
teklıflertnden bahseden baı 
makalesinde tıçi partisinin 
memlekette hayat ıtandar · 
dını yükseltmek husuıunda 
müıbet tekliflerin ademi 
mevcudiyetinden tikayet et 
ti~lnl, hborallerin ise daha 
ileriye giderek hayat atan · 
dardınm lazımgelen muka. 
bil tedbirler alınmadığı tak
dirde mukadder olan aük u
lunun önüne geçilmesi çare 
lerine baıvurulman ta le bin· 
de bu lunduklarını bildiri 
yor . 

Datly Herald gazetesi kra · 
lan nutkunu müteakip ya -
pılan münakaıalarda kabine 
azıtlarınm ticaret saha11nda 
büyük terakk tler elde edil · 
dtjl hakkında yaptırılan be· 
yanata kimsenin ehemmiyet 
vermiyeceğini kaydettikten 1 

sonra nazırların kendi selle
rinin netfceıinde ticaretin 
terakki etmekte olduğunu 

bildirmelerinin bir zarar 
tevlit etmlyeceğlni asıl mü 
him müıkllin buna lnanmıı 
olmalarından . neıet ~ttifini 

ve bu itikadları dolay11lyle 
muhtemel bir gerileme ha 
reketine karıı hiçbir tedbir 
hazırlamadıklarını yazıyor. 

Bu gazetenin kanaatine 
göre bugün ticaretin tered· 
diye doğru bir cereydn al 
ması üzere olup olmadığını · 

kimse tayin edemez. iki ih 
timalden hiçbirini katil~ıu · 
recek bir delil yoktur . Fa· 
kat ticarete bir zafiyet arız 
olacak olursa, bu zafiyet bir 
panikten veya bedbinlikten 
değil, daha ziyade müsbet 
ekonomik hatalardan neıet 
edecektir. Bu neticenin önü
ne ancak derhal alınacak 

tedbirlerle geçilebilir; yoksa 
bu akibetl "nikbinlik,. ile 
karıılamak vebayı sihir ve 
büyü ile tedavi etmiye ça· 
hımaktan farklı değildir . 

teraküm tehlikesi göster· 
mektedlr. f ısizlik geçen ha 
zirandan bert azalmamııtır. 

Amerikada ağır endüstride 
tedenni vardır . Beynelmilel 
ticaret sahasında da son 
ağustoı ayı içinde bir geri 
leme müıahade olunmuıtur. 

Gazete bundan sonra ıöy 
le diyor: 

"Pek tabiidir ki dimağ 

larım parlak ıözlerile uyuı · 
turmak kararını vermiı 

olanlar bu hakikatlere kar 
ıı gözlerini kapadıktan baı· 
ka onların mevcudiyetini da
hi inkar edeceklerdir. Fakat 
ıuraaı var ki yukarıdakile· 

rin yapacakları bu hata1a 
ran zararını it ve ücretlerini 
kaybedecek olan mütavazi 
insan çekecektir. Çok te· 
menni ederiz ki böyle bir 
sükut olmasan ve olma11 
için de kati bir sebep yok· 
lur; fakat her türlü ihtima · 
le karıı la-ı\m gelen tebir· 
leri almak suretiyle hazır · 
laklı bulunmadığımız takdir · 
de sükut tehlikesi daima 
mevcuttur.,, 

••••••••••••••s• •• •ı: •••••• • • 
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Macariıtanda Budapeıte 

civarmda küçük bir köyde 
çok tuhaf ve ayni zamanda 
korkunç bir hadise cereyan 
et mittir. 

Köyün ıayıla zenginlerin · 
den Etiyen Pista geçen haf· 
ta ölmüı. cesedi evinin bir 
odasına konulmuı ve baı 
ucunda matem elbiaelerlne 
bürünmüt karııu ağlamaya 

koyulmuıtur. Etrafında mü
teveffanın çocukları ve ak ~ 

rabaları dua ile mefguldür. 
lıte tam bu sırada odaya 
gene matem elbiseli bir ka· 
dan tek baıma girerek mü· 
teveffanın dul karısını om· 
uzdan çekip geriye itmlt ve: 

- Çekil buradan demit· 
tir, Piıtanın karısı benim! O 
benimle boıanmadan senin · 
le evlenmiftl. Mirasında an· 
cak benim hakkım olaLillr! 

Bu vaziyet üzerine iki ka· 
dın ölüyü unutup kavgaya 
koyulmuılar, biraz sonra da 
saç saça bat baıa aıelmlıler · 
dir 

Birdenbire odadl\ bir ıeı 
gürlemfıttr: 

- Ne oluyorsunuz? 8u 
gürültü ne? Ayıp değil mı? 

Herkes, bu arada kavga· 
cılar dönüp sesin geldiği ta
rafa bakmıılar ve hep birlikte 
dehıetten dona kalmıılardır. 

Bu ses, ölünün sesidir. 
Müteveffa çiftçi tabutu· 

nun içinde doğrulmuı ve 
kavgayı hayretle seyretmek· 
tedir. 

SAYPA: 3 

Nikel 25 Kuruşluk/arla Bronz 
10 Kuruşluklar Tedavülden 

Kaldırılıyor. 

Maliye Vekaletinin defterdarlıklara gönderdiği tamimi aynenyazıyoruz 
1 - 2267 Sayılı kanunla 

verilen salahiyete istinaden Kadın 
evvelce yapılmıt ollln ilan D f l f 
mucibince eskı ntkel 25 ku - Op OT ar• 
ruıluklarm bronz 1 O kuruı· En ziyade kadın doktor 
lukların 30 11 937 akıamm İngilterede bulunmaktadır . 
dan sonra tedavül etnıiyece· lnglliz yükıek mekteplerin· 
ği ve tedavülden kalkacak de kadın talebe çoktur; 
olan bu paralara malik ol· bunların 1747 ıi tıp tahıll 
anların bu tarihe kadar bt · etmektedir. Halen lngiltere
lumum malsandıklara vezne· 

de 6000 kadın doktor var 
darlığını yapmakta olan zl 

dar; mecmu lngiltz doktor 
raat banka ıube ve lllndık- larnmı adedi ise 60 bindir 
larına veyahut Cumhuriyet 
merkez bankası ıubelerlne Londrada çıkan "Britlf 
müracaatia mübadele ettire· Medıkal Jurnal,. mecmuaaı-
bilecekleri huıusunun alaka· 
darlanna tebliit ve halka 
ilana valiliklere yazılmııtar. 

2 - Bu suretle malllln· 
dıklarana vukubulacak mü 
racaatlarla tebtılı istenilecek 
paraların alınarak mukabil · 
terinin hemen teavlye edil
mesi. 

3 - Ziraat bankaları mü· 
badele edeceği paralara ay 
gayelerinde hesabı carilere 
mÜlllit bulunmadığı takdirde 
bir miktara mütenazır ma 

na göre, hastahanelerde has
talar kadın doktorlara er· 

keklere tercih etmektedirler. 

42 saat oynamıı! 
Arz üzerinde zencirslz de· 

il zencire vurulmuı deliden 
çoktur, derler, Ne kadar 
doğru bir ıözdür. 

Boynes Ayrelle en fazla 
danı ıartıle müsabaka yapıl. 
mıı ve 6000 dolarlık mü
kaf ah bir Macar kızı. Em· 
me Sgabı kazanmııtar. 

Bu kızcağız tam 42 ıaat 

halli malaandığından he:dne 
ve ıuabatından mehuzat ka 
ydını natık olacakları mak
buzile merkeze mal edeu k rakıetmtıtır. ,-----------, buraca mahsubunun yapıl- ffHMET 1 
maaı esaslara tekarrür etti- 1 DOKTOR 1 
rtldiğioden bu tekilde yapı- 1 flKf<.OYUNLl.J 1 
lacak muamelelerden dolayı 1 ÇQCUk H Eki M 1 ı 
hiç bir suretle müıkilit çı · 1 . 
karılmamaaı ve malaandığının 1 I ş Banka Siy anın- 1 
ve g~~ek bankanın toplayıp 1 daki muayenehane- ı 
verdıgl paralarında ay gaye. ı inde her gün saat 
leri itibarile Darphane ve I S • 1 
Damga Matbaa11 Müdüriü- I (13-lB)e kadar h~as 
iüne irsalat kayda sureuıe ıı ta/arını kabul eder. 
gönderilecektir. ~---------, ' HALI SINEMASINOA 

Bu Akşamdan itib~en Gösterilecek 
. Olan 1938 Filimi 

Beyaz Kadın rficareti 
Filfmlnln Stzon tarihidir. Müessesemiz 1Y38 senesl
nirı ilk fillminl daha şf mdiden sizlere gôslerecektlr. 

Bu harikulade - latanbulda henüz Beyoiluada on 
ıüo oynadıktan sonra getlrdliimiz - BEYAZ KA-
DIN TİCARETİ filiminde oynayan Katede Naiyi, 

Bery Jults, Suzi Prem, Jen Pıyer, Aumont elbl kıymetli 
artiıtlertn çevirdiği bu f iltm acı iıtiraplarla dolu 
za valİı genç kızlarm latikballerini tehdit eden binblr 
türlQ tehlikelerle muhattır. insaniyetin yüksek tahammü-

lüne rağmen bu zavallılar bir takım ıefll düıüncell adam· 
larm baziçest olmaktan kurtulamamııtır. Eıtr ticareti 
buıün bütün dünyaca menedılmlıttr. Fakat bir takım 
tecrübeıiz genç kızları para, aanat ve lhtlıamla 

aldatarak onları dofru yoldan saptıran haydutlar . da 
ekıik değildir. 

Beyıız Kadın Ticareti 
Cenbi Amerika ile Avrupa arasında kadın ticareti 

yapan teıkllatın bütün ıtzli ve asri esircilerin 
eline dütmüt kızların felaketlerini olduiu gibi 
ve bütün açıklağı ile ıösteren çok meraklı bir zabıta 
romanıdır . Tamamen yeni ıeralt içinde çevrilen bu 
- 1938 SUPER FiLiMi - nl tavsiye etmekle zevk 
duyarız. 

- İşte Filimde Bir Telgraf -

- Paris ciçeği sol~u. Yenisini göndıriniz -
Katede Nağyi, bu ıuh ve ıüzel artist Jean Piyer 

Aumont bu ıizll teıkillta meydana çıkarmak isterken 
birbirlerine i.ıık olan iki ıazete muhabirinin rol6n6 
yaıa tmaktadır. 

t~ lrıuayyen bir harici poli 
t llftın mevcudiyetini aöste 
ı:~ ituetler de yoktur. Si 

1 Jarııanın önüne geçmek 
LÇi" hır anlaıma zemini teı· 
~u d , e ecek hiçbir teıebbüs 

Geçen yıl Baldwln İngil 
terenin umumi beynelmilel 
yataımayı temin yo lunda 
gayretle çahıacağından bah· 
aetmitti Eğer silah yanımın 
doğuracağı tehlikelerden Av· 
rupanın kurtarılması matlup 
ise bu ihtiyaç bugün de ay 
nen vakidir Kısaca kralın 

nutku hükumet polltlkasınm 
aonu değilse de herhalde kö· 
tü bir baılangıcmı teıkil edl· 
yor . 

News Chranicle gazetesi -
de kralın nutkundan bahse
den baımakalesinde yuka· 
rada mütalealarmı bildirdi-

Daha büeünden bile te. 
yakkuzla karıılanması li. 
zımgelen bazı hakikatlerin 
mevcudiyeti inkar edilemez 
Meıela bina ve gemi lnıaah 
düımekted;r. Pamuk plya· 
saaında arz, talebi aımıt bu
lunmakta ve artan mallar 

Herkes odadan kaçıımıı 

ve yanlaılıkla, öldüğü sanılan 
çiftçi yanıbaıındakt papaaa 
dönerek ıöyle demfıtır: 

- İki kadının kavgası bir 
ölOyü bile diriltebiliyor! 

1 Bu Filime ilaveten 
1pekçl Kardeılerln getlrttlii J 938 ıeneslaln Tark · 

ce ıözlü öğretici filimi . 

laıl11ııyor. Gümrük tarlfele- ... • •• 



, 

SAYFA: 4 

Defterdarlıktan: 
Mahallesi Kapu No. Teabit No Cınıi Satıı bedeli 
Aygören 1 J21 Ev 300 lira 

Müıtemilita Hududu 
Yukarıda evsafı yazllı ve hazineye ait bulunan ve mü

zayede ve temdit müddetleri zarfında talibi zühür elmiyen 
ev 12 l 1 937 tarihinden ıtıbaren bir ay müddetle pazarlı· 
ğa konulmuştur. Taliplerin pazarlığın yapılacağı 13 12·937 
tar ihine rnüsadif pazartesi günü aaat on beıte yüzde yedi
buçuk p ey akçalarile defterdarlıkta müteıekkil komlıyona 
ve fazla malumat almak istiyenlerln de milli emlak dai
resine müracaatları. 

Balıkesir 1 apu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kazaaı 

Balıkesir 

Mahallesi Mevkii Cinsi 
lzmirler Kıuakofa Tarla 

Nam gerenler 

Hududu 
D: Üzeyir oğlu Ah 
met batı: Kahya oğlu 
lımaıl Güney: Üçpı· 
nar köyünden Tatlı 

Mehmetlvereselerl Gü· 
ney: Vicdaniye ma -
halleıloden Naim ça-

" • Kara kof e nam tarla 
gerenler 

VUf. 

D: yol batı İımall oğ· 
lu İsmail Güzey: De
li 1small, Güney: Üç 
pınarlı tHa1an. 

Evsafı ıaireıl~yukarıda yazılı iki parça gayri menkulün 
sahibi lzmlrler mahalleıioden Kalburculu Mehmet Ali 
mahdumu Alinin sen ehiz olarak taıarruf unda iken 1336 
yılanda)ölümü ile miraaı karı11 Rahime evlit.tlar1 Zelıha, 
Ayte, Cemile, Fatma ve Medineyi terk edip bu vereıe 

pederlerinden kalan bu gayri menkulleri lntıkalen tescil 
ettirmek tatediklerioden bu yerler bakk1nda bir hak iddi
asında bulunanlar vana 21 11 937 p•zar günü mahalline 
memur gönderileceğinden llôn gününden evvel tapu ılcll 

muhafrılığına veyahut ilin gününde mahalline gelecek 
memura müracaatları ilan olunur. 

Bıhkısir icra memurluğundan: 
Zarbala hanında benzinci diğer alikadarla rın gayri 

ve parçacı Nusret Samura 
6 11 -936 tarihli bir kıta 

ipotek ıenedtle 260 lira ay 
rıca masarıf •e reıml tahıil 
ve ıalreden borclu Kuap 
lar mahalleılnde Biğadıçla 
oğlu kerimeıi Alt kızı Hatl 
cenin borcunun temini için 
borçlu Hatıcenin ipoteklı 
vadesi dolan ve ıatııı mu 
karrer bulunan tapu def ter 
8, sahlf e 43 Haziran 937 ve 
41 numaralı Kasaplar ma· 
hallesiode Biğadıç?caddesin
de ıağı Şakir oğlu Ali Ka· 
dır ve Celil oğlu Abdullah 
evleri solu Kulafıdelik oğ 
lu HAcı~Muıtafa~arkaıı Ka 
raböcek oğlu İsmail • ha neti 
önü Biğadıç caddeıile mah 
dut evrakında krokiıi ter · 
sim edilmiı olan ve halen 
225 lira kıymetinde l 00 
metre 50 santim metre mu
rabbaında olup 25 metre 
murabbaında ev kısmı ve 
75 metre murabbaında hav· 
lu olduiu ve harap ve ta· 
mire muhtaç bulunan ve 
ıol kol komşusu ile müıte 
rek su kuyulu bulunan iki 
odalı hanenin tarihi ilandan 
itibaren 30 gün müddetle 
satalığa çıkarılmış o1duğun 

dan talip olanların 13 12-
937 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 14 de 
başlamak üzere arttırma 
yapılacağı ve ı rtnamenin 
'ilan tarıhinden; itibaren 
h erkes tarafından görülmek 
üzere aç.k bulunduğu tayın 

menkul haklarını huıuıile 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müıbite· 

!eriyle yedi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri akıi 

halde baklan tabu ılcillerile 
aabH olmadıkça aatıı bede · 
linin payiaımaaından hariç 
kalacakları ve ihale saatin 
de pey sürenlerin bizzat ve 
bllveklle hazır bulunma· 
dıkları takdirde müıtenkif 

addedilecekleri ve arttırma · 

dan mütevellit maarafın 

müıteriye ait olduğu ilin 
olunur 

Ball~esir Ticaret ve 
Sanı~iiO~asm~an: 

Balıkesir Vilayetinin Sın · 

dırgı kazasında Camii Ke 
bir mahalleıinde ( 14) numa 

ralı evde oturan Türkiye 
cumhuriyeti tabaasından ol 
up aynı evi ikametgahı fr 
cari ittihaz ederek 935 yı · 
lındanberi zahirecilik tlcare· 
tile iştigal ettiğini beyan 
eden Ali oğlu Hakkının ün 
vanı ticareti bu kere (Ali 
oğlu Hakkı Bulut) olarak 
teıçil edıldiğl gibi bu ünva -
oin imza şekli de Türkçe el 
yazııile (H. Bulut) olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesı ne göre Balıkesir 

Ticaret ve Sanayi odosınca 
941 sicil sayısına kaydedıl 
dıği ılan olunur 

llan numarası: 202 

~······················-.. 
: TÜRKDİLİ ! 
: Pa,zarteıinden baıka her : 
• • • gün çıkar. Siyasal gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kuruo : 

TORK.DILl 

Balıkesir Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Açık artırmaya konan İf : Bandırma kazasında 

yaptırılacak liman dairesi inıaah olup ketif bedeli 4298 
lira 23 kuruıtur. 

2 - Bu,iıe ait dosya muhteviyatı ıuolardır 
A - Eksiltme tartnamesi 
B Mukavele projeıi 
C Bayındırlık itleri genel ıatnameai 
D Fenni ve huıuıi ıartname 
E - Metraj, hullaaf keıfı, fiat vahidi cetvelleri. 
İıtlyenler ltl:iu ite ait doıyayı Balıkesir Nafia müdür · 

lüğünde görebilirler. 
3 - Açık eksiltme 17 lktnciteırin 937 tarihine raet

lıyan çarıamba günü "'"t J 5 de Balakt'lir Nafia müdür
lüğünde kurulu komlıyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ekılltmeye girebilmek için 322 ltra 37 kuruıluk 
teminatı muvakkatenin maliyeye yatmldığına dair mak· 
buz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu ve 
yukardaki iti yapabileceğine dair ekıiltmeden en ron ae 

klz güo evvel müracaatla Balıileılr Nafia müdürliğünden 
alınacak vesikanın veya bu ite girmeğe salahiyet veren 
evrakı müıbtte ile birlikte Nafia Vekaletinden alınmıı 
937 yılı müteahhitlik veıikaaının ve 937 yılına aid ticaret 
veılkaaının ibrazı gereklidir. 

5 - lateklilerin 2490 numarala kanun hükümlerine 
göre bu evrakı hamilen tlan edilen gün ve saatte Balı 
keıir Nafia müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

J .4 486 

Balıkesir Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Mülga Kepıüt Ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe, 
yoncalık ve çayırlar 3 1 1 937 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle icara verileceilnden taliplerin ihale günü olan 
18-1 l ·937 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

4·1 492 

13 1KINCI TEŞRiN 937 

~~~~-

KIS GELİYORI 
Ormanlar1mızı korumak 

için odun yakılmıyacak. 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullanılacak D i y e -;; 

1 Düşünmeyiniz.. ~ 
ı Jlcrtürlii könıiiı· ~ 
it yakan kullanışlı ve ~ 

~ Jıer keseve elverisli 1 
~ Zonguldak ve Haİk 11 
~ tiplerinueki sobaları ~ 

tic C:JJ'e t ha llf' n ı ii d c· Jnı. 
lac,\ ksınız .. 

duman ve IS 

~ 
1 
1 1 yapmıyan ç o k dayanıklı sömikok 1 
~ «Türk Antrasidi» de geldi 1 
it Yapı düzeni fçtn lüzumu olan demir, çimento, j 
ı çivi, cam gibi çefitler d~ mafazamız da her yerden ~ 

J ucu~:"'bırinci boya yoğ"aıl, boya malzemeıide tıc• I 
~ r~t~anemizde ehven fiatlarla satı!ır . Bır defa dene 
il. yınız. 

tc Saraçlar Başında Demir 1 
lt.I Ve Hırdavatçı 11 

Hasan Cuma/J ' 
·~~~~~~~»ltt~~»ı.t~ ____________________________________________ ,,,,,,,,,_,.._ 

ı·~-................ . 
IKokVeSömi_KokTürk 
i Ant r a s i t i G e 1 d i. · ı 
1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve .Maı -

Belediye o·1yaset·ınden· • tJzda kullan!I"- Kok ve Sömi Kok Türk ı' 
A - • • flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh"' 

Belediye zabıtasıVlçln mühürlü kumaı ve harçlarına uy. 1 ven Fiatla S~tJ/matadır. 
gun olmak ıartile mevcut numunesi~e ve verilecek ölçülere • AHMET VE lBRAHİM CUMALI 
göre 8 takım el bite yaptırılacaktır. lhaleıi 19·ikinclteırtn il 
937 cuma günü saat 16 da belediye encümeninde yapı I! 
lacakttr. İsteklilerin ve fazla malümat almak latiyenlerin it 
Belediyeye müracaatları ilin olunur 

4 - 1 - 502 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

• •• 
Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı 

Demlr - Hudavat- Yapı MaJfarı 
Çiftçi A.lelleri Alım Salım--~ 

~......... ······~--~~ 

---------------·---------=· ·=·············································· = 

ı; E z m e Ve K ı r m a i 
•• = ;: M t .. .. = 
•i o o r u.. =~ 

1 - Ayvalık . Bürhanlye - Ilıca yolunun 121+soo- l 33+ •: n t b I t k r a 111 

30 - - . t. raıamu . u gur ve uz ırması a P 111 O uncu kılometreleri araıındakl k11mın eıaalı tamiratı 8 l 1 • t: . .. . ' .. ıJ 
937 tar.lhinden itibaren 15 gün müddetle açık elulltmeye ko- '•= ezmesı, mısır k1rması, oze, fı bakla, bur =· 
nulmuıtur •: çak, çavdar kırmalarını son sistem ola-- :ı 

2 - Hu itin keıif bedeli 8169 lira 84 kuruı, muvakkat t: rak meydana getir mİŞ ofduğ_uın affıf/ar va':, 
teminatı 612 lira 74 Jmruıtur. t: . · :, 

3 - Bu ite ait evrak ıunlardır: t: sif asile en seri ve en temiz olarak kırma':, 
A Eksiltme 1artnameai ~= yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt eyleri07• ;, 

B · Fenni ıartname ·= AURES: :J 
c - Keılf cetve.~i ~ •! Deve Loncası Caddesi =~ 
O - Mukavele ornegi f. M l.. .. ı· '/ :, 
E N f · 1 . . . . 1 •• o orcu smaı •111 - a ıa lf erı ıerıutı umumıyes •• ••.!.if . ······················••ı:ı••··················--latfyenler bu lf eı ıfname ve evra.lu vilayet daimi eocü ••••••••..,•• ••••••••••• 

men kaleminde veya nıafia müdürlüğünde görebıltrler. 

4 - lhıı·' e 29-11 937 tarıhtne raıtlıyan pazrtes! günü 
SBat 15 de vilayet makamında teıekküt edecek daimi en · 
cümen huzurunna yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye bu gibi iı'erle uğraıtığına dair Balı
kt:slr nafia müdürlüğünd .:n ıekiz gün evvel vestl'a alanlar 

·····~ .................... ~M•••••a••••·············• 111 • • 
i AVUKAT ! 
• • 
• 

• 
' 

girebilir . • BCltHA 1 \TEl\11:1ı : 
6 İstek İ iledn keııf bedelfnın °/0 7 ,5 ğu miktarı yu· 

karda yazı l ı muvakkat teminatını malsandıiına yatırdığına 
dair makbuz veya banka mektubile ihale günü muayyen 
vakit ve saatte vilayet daimi encümenine mürılcaatl&rı ilan 
olunur. 

4 - ı - sıı 

' 
Bandlfmadaki Yazıhanesini Hükuıne: : 

Caddesinde yeniden İnşa Ettirdiği Husu~ı 
Daireye Nakletftğini Sayın Müvekki//err 

• • ' 111 • ,, 
ne flrz Eyler. ,,• 

• • ••• 

edılen bu zamanda arttırma 
bedelf gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 
yetmi§ beşint bulmad ı ğı tak· 
dırde en son arttıraoın ta 
ahhüdü bakı kalmak üzece 
arttırmanın on bef gün da
ha temdit olacağı ve on 
beıtnci günü yont 29 12· 
937 tarih ve çarıamha gün 
ve ayni saatte gayri men. 
kulün en çok arlhrana iha· 
le edıleceği 

: Altı Aylığı:400 : 
• s 3 ·-----! Gü~~sı:geçmlt sayılM 25 i t..mniyet Müdürlüğünden: 

•aaD•••••••••••••••···~······••••••••••·~ 

ipotek sahıbl alacaklılarla 

: kl:rU§tur. : 10 11 937 Günü akıamı Anafartalar caddeıiode Kırtaaı· 
i ADRES: iı yeci Remzinin dükkanı önünde bir miktar para bulunar.ak 
: BALIKESiR l'ÜRKDlLl :ı müdüriyetimize teallm edilmiıtlr . Sahibinin müdüriyet!mlze 

lr.•••••• ••••••••••••••~ müracaat etmeıl ilin olunur. 

İyesi ve Haıyazmanı : Balıkesir say lavı H. KARAN 
~~--~~----~~~~~~--~------~-------
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 

8asımyeri : 11 Basımevl 


