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i.! Atatürk Diyarbakırdan ~!f 1 

i ı ~ Dün El3zize Geçtiler. ~ ı ~ı 
Rus Filosu;Sahillerini Ko· 
rumaktan Aciz mi? • • • • · ı · •• • • • • 

: ,: Büyük Şefimiz; Diyarbakırda lran - Irak Hattın ın Temel ; ;
1 ! i Atma Merasimini Yakından Takip Buyurdular. ! : Bir Bulgar Askeri Muharriri Şöyle Diyor: 

51! 81111til Cılil Bayar tarafından yapılan temel atma merasiıin4 ~üyü~Ji!_ ili Cumhuriyet Tüıkıyesi Montröde; .~naJltere~in ~çık ~~zahe.reti. Rusyanı( prıtestolarına 
il! kılabıhk ~ulundu. Bir filo uçuşlar yaptı. Atatürk şiddetle alkışlandt. i i rağmen Boğazlardan geçece~ ge!~ ;,uu; ~c rnestıyt i im talı dil eimEa: muıaff 2k olmuştur. • • • 

Ankara, 17 (A..A ) -- Dan 
Dlyaı bakar · lrak·lran hattı 
mn temel atma meraıimi 

yapıJmııtır . 

Törende Başvek i l CetAI 

Bayar, Dahiliye ve Naf ııs 

Vekilleri le mebuılar, B ı rınc ı 

Umumi Müfettit ve d ığer' 

davetlilerle hemen bü tün 
Diyarbakar halkı hazır bu · 

lunmuıtur. 

AtatOrkün buıutıi tr e ni de 
tören mabıslllne yakın b ir 

yerde bulunuyor ve Atatürk 

ı6renl yakından takip buyu 
ruyorlardı. 

Bu ıırada bir tayyare filo 
ıu da uçuılar yapıyordu. 

Baıvekll Celil Bayar açıl
ma Uhenl dolaytıile dikile. 

cek ibldenln temeline ko 
nulacak veıtka ve parayı 

m u h t e v i torbayı top 
rak la örttükten ıonra Ata · 

türkün treni ıuratlt ve de 

vamh alkıılar arasında 

istasyona gelmittlr. Atatürk 

istasyona ıeliılerinde fi 11 f 

vekili, Nafıa Vekilınl tebrık 

etmiıtir . 

Atatürk istaıyon binannı 

!lgezmiıler~ve Birinci Umumi 
Müfettııin, istasyonlaSur arann
daki genlı sahada kurulacak 
yentl1ehir hakkındaki. iza 

batını dtnledıkten ıoora ken 
dtlerinf, allu9layan hıt l kı ıe· 

lamlıyarak vafonlarınıı avdet 
buyurmuılar. rdakat ve 
m11iyetletlndcki zevatla bir 

Jlıkte on sekız kırk bt'ıte E.li.
zize ruütevecclhen hareket 
buyurmuılardır. 

Büyük Şef, hareketlerin 

den önce de valinin, ıeref
lerine verdiii çayda bulun 
muılardır. 

Dıyarbakar - Cizre hattının 
yapılan temel atma t6renin· 
de Baıvekil Celal Hayar ile 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
blru nutuk ıöylr.miılerdlr. 

Kadın Öğretmenler de f;;::::~;;·,:~~~:;;1:·~;,;:~! 

O G • k : Müsellah Biri 
Ask eri er~ brece .. ! Hareket mi 5 

• • 
Kız lılebalerden ayrı ılarak kdın öğret11tnlere ~e as- iHazırlamyor ?! 

teı liğe hazırlık d81Sl81İ '8f İllC8k : Parla, 17 (A.A ) - Fran : 

Kız talebeler askerlik dersleri ndt! 
Ankara, 17 (Hususi) 

Liıelere devam eden kız 

talebe için bu yıldan ltiba · 
ren aakerlije hftzırlık ders 

leri konmuıtu 
Kültür Bakanlığı kız ta 

lebeden baıka bayan öğret 

Ziraat 
Mıntakaları 

Ayrılıyor 
Ankara, 17 (Huıusi ) 

Atatürkün nutuklarında ita · 

ret buyurdukları veçhile yur. 
dun ziraat mıntakalarına ay. 

rılmaaı için tetkiklere baı -
lanmııtır . 

Bu tıJe bir komlıyon meı · 
ıul olmaktadır. 

meıılerede askeri bilgi verme

yi onları da hu yolda hazır· 
l amayı dütünmektedir. 

Hu takdirde öğretmenler 
içın kız talebeden ayn ola 
ra k kuraların açılması ihti

m a ll vardır . 

Belcika Kralı , 
Londrada 

Londra, 17 ( A .A) - Bel 
çika İualı resmi bir ziyaret 

te bulunmak üzere dün Lon· 
dra ya gelmittir . -
Lord Ha lif aks 
Berlinde 

Londra , 17 (A A ) İ n 
giliz nazırlarmdan Halifaks 

dün Berline aitmııtır. 

sız gazeteleri sağ tarafın 

hükumete kartı müaellih 
bir hareket hazırladığının 

meydana çıktığını yazmak

tadırlar . 

İngiltere 
Ü~ler paktına niçin ~2Yd 

edilm ~d t1 
Londra, 16 (A .A.) - İn . 

g ı ; i z. har c ye mü ııleıarı Avarn 
' K ;,m~ rasıoda hal ) anın Lon-

dra pi yasasından bır htlkra z 
yapması hakkında bir tek · 

lıfte bulunmadıiını , İngiliz 
hükumetinin antlkomüotst 
paktına ittirake davet edtl
medl~ini söylemiftir. 

Bulgar 
Krah ve kroliçı Pıris ser

gisini gezdiler 
Pariı, 16 {Radyo) -· Hul

gar kralı Boru~ i 1e kraliçe 

Yuvana, bu sabah meçhul 

8SK~r abideıine gftmftlH Ve 

b irer çelenk koymuşlardır. 

Kral ve krRliçe , öğledf"n 

sonra Par ıs sergisini ziyaret 

e:tmlıler ve ıergi komiserin· 
den izahat almıılardır . 

S o f y a d a çıkan Slovo 
gazetesinin askeri muharri · 
ri Ale ksandr Gançef "Sov · 
yet Harp Filosu ve Boğazlar,. 

baılaiı altında yazdığı b i r 

makalede ~ovyet Rusyanm 
nisbeten az bir zaman zar · 
fmda kara kuvvetlerini im 
paratorluk~· devrinin yetııe
medl#i bırı.'.'seviyeye çıkara· 
rak bunu hem kemiyet ve 
hem keyfiyet ıtıbariyl~ bu 
günkü ordular arasında bir 

rekor tetkil edecek ıkadar 
yükselttıtıni, ha va kuvvet 
lerlnt de bütün devletlerin 

kının fevkine çıkardıfanı ve Çanakkalt boğazı 

böylelikle beynelmilel poli~ ı yer tutmıya ·• vaffak ol. Sovyetlerln bunlarla iktifa 

ttka aleminde önemli bir duğunn y .ı:d&Ktt3 1i aonra etaılyere~ deniz kuvvetleri

Akdenizde Bir lngiliz 
Vapuru Bombalandı. 

ne de ehemmiyet verdikleri

ni ve ezcümle Baltık deni· 
zile Karadenizde tahkimat 

yaptaklarını ve fakat bu pa

sıf m6dafaa tarzlarına da 
kanmıyarak bunlara aktif 

bir l&arekte· vermeyi dü9Gn. 
düklerinden her yerde oldu· 
ğu gl bi ite gençltkten baı-

Nasyonalıst ıWayn Gemileri İs
panyol Sehilleri Boyunca ( Sonu llçüncü sayfada ) 

M a y 'n . D ö h t ü l e r " Amerika 
~ı -

faşist devletlere yardım 
etmivecek 

Ne york, !G (A.A.) 
Amerlk ... n hbrp ve Faıizmle 
u. ... c ... de _, bırltffnlnl reisi 

0 · H~· .ty Vard Hariciye 
Na. Holle bir telgraf çe· 
ker~k Brezilyadaki tlmali 
Amerika askeri heyetinin 

geri çekilmesini iıtemiıtır. 

11enC'ral Franko askerleri siperde 

Yugoslavya 

Safiri itılya krıhıı iti
mıtnııııini ıer~i 

- Londra, 17 (A.A.) - Ak·lı 
denizde bir lngiliz vapur~ 
nun lıpanvol ali tayyareleri 

tarafında bombardıman 
edlldtfl ıöylenfyor . 

Paris, 17 (A. A.) - Sala . 

manklldan remen bildtrıldl· 

ğine göre nasyonalist mayn 
gemileri lıpanyanın Akdeniz 

sahilleri boyunca mayn dök. 

mü,Ier ve Valinslve hüku
meti llmanl arını nkı bir ta 

raasut altına almıtlardır 

Barselon, ! 7 (Radyo) -
Milli müdafaa oazareli teb

liğ ediyor: Merkez cephesinde 

cumhurivet kuvvetleri Ka· 
rabanıel "'manhkaaında bir 

yay lavı işgal et rrHılerdir . 
Yukarı Aragond .\ düıman 

ınev l<ileıi top atetti altına 

almmııtır Diğer cephelerde 

tüfenk, mitralyöz ve top 

atf'fi. 

Londra, 17 lRadyo) - · Ge · 

çen hafta yaptığı bir celse · 

de İspanya sahU ve hudut

larının kontrolü hakkandakl 
( Sonu ikinci sayfada ) 

Roma, 17 (Radyo) - Yu
goslavya sefiri bu ıabah 

kralıt iUmatnameılnl ver
mtıtlr. 

Bu itımatname ltalya 

kralı ve Habeılstan im. 
pratoru adına "1 verilmtıtir. 

Japon Mebuslar1 Mü
dahale İstemiyorlar .. 
Çin Hükumetinin Merkezi Nan

kinden Başka Bir Yere 
Nakledilecek .. 

Londra, 17 (A.A.) - Roy· 1 le nakle d 11ecei1 n 1 

ter ajansı Çin hükumetinin , , ve Nankinde yalnız askeri 

Nankinden baıka bir mahal· (Sonu ikinci ıarfada) 



Japon Mebusları Mü- ,. 
dahale lstemiyorl r ... l SEHİR HABERLERİ ' i .., , 
Çin Hükumetinin Merkezi /\lan 

kinden Başka bir Yere 
Nakledilecek .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

dafreler kalacafını ve bat· 
kumandaahfın, ıehirl sonuna 
kadar müdafaaya karar ver 
dlilnt bildirmektedir. 

Tokyo, 17 (A.A.~ - Ja
pon Parllmeatosunun ekse · 
rJyetfnl tetkil eden mebus· 
lardan büyük bir ırup 

yabancı devletlerin Çın . Ja. 

pon anlaıamamazlığına her 
tOrlü karıımaları fhtimallnla 
önüne ıeçmek üzere derhal 
Dokuzlar Paktının mef· 
suh addedj)mesini hükumet
ten lıtemefe karar vermit 
lerdlr. 

Pariı, 17 (Radyo) - Tok· 
yo hükumeti flmdiye kadar 
dokuz devlet muahedeılnin 
feshi için kıç bir teıebbüste 
buluamuı olmamakla bera· 
ber Japoayanın nihayet Va · 
ılngton muahedesile alaka 
sıaı lıeıeceği muhakkak sa
yılmaktadır. 

Tokyo, 17 (Radyo) - Ka· 
bine Tokyoda bir impara 
torluk umumi karargahının 

kurulmasına kati olarak ka
rar vermlıUr. 

Naakin, 17 (A.A.) - Çın 
tebliği: 

ÇJn kuvvetlerJ dün mu 
kabil bir taarruz neticesin· 
de Hangıov - Şanghay de

mlryolu (berinde üç mühim 
nokta olan Lengsln, Pingu 
•e Sunıuntinıl Japonlardan 
reri almıtlardır . 

Şanghay yakınlarındaki 

Tokyo, 17 (A A.)-Tebliğ: ı 

Şanghayda 13 s(mteırinde 
bütnn cephelerde ricat et· 
meğe baılamıı olan Çin 
ordusu oilhana Kiating -
Cbangıhu yolunda ve Şan"· 
hay - Nankin demiryrlu bo 
yunca Japon kıtaatı tarafın· 
dan takip edilmektedir Çin
lilerin hattı ricatını kesmek 
üzere mühim bir Japen cü 
zütamı 13 sonteırln sabahı 

Y angte nehrinin ıağ sahilin. 
de Şanghayın ıarkında ki· 
in bir noktada karaya çık 
mağa muvaffak olmuı ve 
derhal garp istikametinde 
ileri hareketine baılamııtır. ı 

-~ 

·Ak denizde 1 

Bir İngiliz upuru bambalındıl 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

Vandum raporunun tamam· 
lanmaama devam etmiı ol 
an ademi miidahale komite· 
sinin tali teknik komitesi 
dün öğleden sonra mf'saislne 
devam etmittlr. Eksperler 

14 temmuz 1937tarihll ln
glliz planında İspanyada iki 

tarafa bazı muhariplik hak. 
!arının tevcıhi hakkındaki 

maddenin nasıl tehir 
edilmesi icap edeceği mese. 
lesiyle meıgul olmuılardır. 

Tali komitenin bu sabah 
için mukarrer olan içtimaı 

öğleden sonra saat 13 e ta
lik edilmiıtlr. Bu toplantıda 
sekreter teknisyenlerin me· 
saisi hakkında izahat vere. 
cektfr. 

Yeni Bir 
Okul 
Yapıldı .. 

Edremtdin Kalabak hö 
yünde yeni bir ilkokul ya. 
pılmııtır 

ikmal edilen bu okulun 
yakında Vali B Ethem Ay-
kut tarafmdan 
yapılacaktır. 

küşahesuıi 

Türkiye 
Grup 
Şampiyonluğu 

Ankara, 17 (Hususi) ....
Milli güme harici tehirler 
arasındaki futbol turnovası 

dün sona erdi 
İzmit grup ıampiyonu 

Akyeıll takımı ile Karadeniz 
ıampiyonu Bafra takımı kar
ııla§tılar. 

Baf rahlarin 1 - 3 sayı ile 
kazandıkla•ı bu maçların 

neticesi ıöyledir: 

Bafra birinci, lzmit 
Balıkesir üçüncü . 

• 

ikinci 

ldmanbirliği 
Dün geldi 

Milli güme haricinde ka. 
lan tehirler araaındaki fut
bol turnovasına iftirak et· 
mek üzere Ank~raya giden 
ve bu maçlarda üçüncü ge · 
len bölgemiz ıampl)•onu İd
manbirllği ve Kulüp Reiıl Do· 
ktor B Kamıl Seslloğlu dün 
ıehrimize avdet ctmiılerdlr. 

iki o tul arasmda futbol 
maçı 

Pazar günü saat 
Necatibey öğretmen 

futbol takımı ile Lise 

14 de 
okulu 
futbol 

ikinci Çin müdafaa hattı ile 
Tun klanı arasında uzanmak· 
ta ve saf tarafını Sunkiang 
ve sol tarafını Kvaufaya 
merkezini Huangtuya da ya
ml\ktadır. 

Haneıov körfezine Japon· 
ların çok mühim kuvvetler 
çıkardıkları tesbit olunmuı · 
tur. Fakat burada mevcut 
büyQk göller Japou taarru 
zuna milıait olmaktan ziya· 
da Çin müdafaasına yarı· 
yacakhr. 

Para 
Kazanmanın 
Yolu 

takımı arasında brr maç ya 
1 pılacaktır. 

Japon kuvvei külliyesi 
Çin sağ cenahına Tienhln · 
de Pukov hattı üzerinde ta · 
arruz eylemiıttr. MOtemadi
yen takviye kıtaatı alan Çin 
kuvvetleri yalnız düıman ta · 
arruzlarını püıkürtmekle 

kalmamıı bir mukabil taar · 
rozada ıeçmlttir. Taiyunan 
civarında çok çetin bir harp 
devam etmektedir Burasını 

lutaatımız son asker kalm
cıAa kadar müdafaa eyle· 
mektedir. 

Müteharrik Çin kuvvet 
leri burada büyük bı.- faa
liyet ıöıtermektedir. Bu ku
vvetler Sanıhayın tarkmda 
Saoyan ve Y arauenda Ja
ponlarm mavasala hatlarım 
keımıılerdlr. 

22 Japon tayyaresi dün 
Lotanr üzerine bir hücum 
yapmıı ve 10 bomba atmı · 

ıhr . Yirmi kiti ölmüttür 
Bu on iki ıiln içinde Japon 
tayyareleri f aııla11z Susev 
ve V uıuhl bombardıman ey
lemektedir. Pek çok sivil 
halk ölmekte ve binalar yı · 
kılmaktadır . 

Amerikalıların para kazan· 
mak husundaki dehaları he· 
rkesin malumudur, Aolata
caiımız hadise, bunun cid · 
den ıayanı hayret bir numu · ı 

nesini teıkil etmektedir. 
Nevyorkta ticaretle meı · 

gul olan Andreas PJvinıki 

admda biri iflaı etmioti . 

Açıkgöz tüccar, derhal bir 
plakçıya gıtmif ve namuslu 
bir it adamı iken nn&1l bir 
talihsizlik neticesi iflas ettiğini 
anlatan müheyyiç bar hika
yeyi plağa ald1rmışhr 

Sonra, tılek bir caddenin 
köıeıine yerJeımiı ve bura
da plaklarını bir gramofon 
la çalmağa baılamııtır. 

Aradan bir kaç gün geç· 
mi11 Pivlnskl , bu müddet 
zarfında sattiğı plakların tu 
tarı oları 300 doları banka · 
ya yahrmııtır. 

Nevyorkun profesyonel dl· 
lencileri · bu zeki meslektaı · 

larmın muvaffak 1 yellerinden 
haberdar olunca derhal ken 
dlsine müracaat ederek pi 
akları satmasını teklıf etmiı · 
!erdir. Kurnaz Amerikalı da 
dilencilerin en zenginine bu 
pliklarıo beherlni 100 dola 
ra ıatmııtır. 

-Halkevinde 
lngilizce Kursu 

Halkeviade bugün hiç bil. 
mıyenlerle, az bilenlere mah· 
sus olmak üzere lngilizce 
kursları açılacalctar . 

Bn Nezihe Onur tarafından 
idare edilecek olım kurslar 
cumarteıi, salı, perıembe 

günleri saat 19 dan 20 ye 
kadar devam edecekttr. 

Çivi Narhı 
Bugün 
Kaldırllıyor .. 

Endi•striyel mamulatın ve 
satıı fiatlarının kontrolü ve 
teıbitl hakkındaki 3003 nu · 
marala kanuna tevfikan çivi 
ve çivi telinin toptan stı lif 

f iatları tesbit ve alin edil
mtıtir. Bunların ham madde 
flatlarının son zamanlarda 
daima temevvüç ve tllha v • 

vüller göstererek t~ıbit edt 
len toptan satıı fıatınm bile 
dununa indiği görüldüğünden 
çivi ve çivi teli nar hı J 8. 
11 937 tarihınden itibaren 
kaldmlmıı ve bu maddele 
rin ıtmdiltk yaln1z gümrük 
resminin himayesine bnakıl · 
ması kafi görülmüıtür, 

•A.A .• 

V d ~ ti ve Şarki Avrupanıo ıı..-----------•• 
.... .. _ ... 

Mevsimin Spor Hareketleri: 

PO 
A 

Bölgesi Kış için G e n i ş Bir 
etiz P oğramı Hazırladı .. 

Eğe,Marmara,Balıkesir, Gümeleri Arasında önii 
müzdeki Aydan ltibareı Muhtelif Atletizm 

Faaliyetleri Başlıyacak .. ... 
Vilayetimiz Spo~kurumu 

bölrest kıt çahımalarına dair 
genlt bir atletizm faaliyet 
proğramı hazırlamııtır. 

Bu proğrama nazaran 12 
birincikaqundan itibaren baı· 
1ıyacak olan mÜ!ahakalar 
fUi;lat ayına kadar devam 
edecek Ur. 

Bölge tarafından hazırla 
nan bu müsabakalar proğ· 

ramı ile, ıartlarmı aıaiıya 
yazıyoruz: 

Eğe gümesi: 
12 Birtocikanun pazar 

günü Ayvalıkta birinci kır 
koıusu, mesafe l3000) met 
re Çamlık AyYalık araanıda. 

16 İkincikanun pazar gü· 
nü. Edremitte ikinci kır ko· 
ıusu, meeafe (5000) metre 
Ha nan ıosası - Edremit 
arasında 

Marmara gümesi: 
19 Birlnclkanun pazar 

günü, Gönende, birinci k1r 
koıusu, mesaf a (3000) metre 
Bandırma ıosası ·Gönen yo , 

lunda. l 
23 lkinctkanun paza gü· 

nü Bandıtnıada ikinci kır ko 
ıusu mesafe. (5000) metre ı1 Balıkesir ıoıa11 · Bandırma 
ara11nda. 

Balıktsir giimesi: 
26 Blrincikllnun pazar 

günü birinci kır koıusu, me 
ıafe f3000) metre Balıkesfr 
Atkoıusu b15tinde. 

30 İkincıllanun pazar 
günü ikinci kır koıuıu, me· 
safe [5000J metre Köseler 
köyü Balıkesir arasında . 

11ölge kro! birinciliği: 
Üç ıüme galıpleri arasın . 

da 27 ıubat pazar gunu, 
Balakeslrde bölge kros bi 
rlncıliği mesafe {7000] met· 
re Ovaköy - Bahkesir ara 
ıında . 

Mü sa~ ~alar rn ıartlau: 
1 ) Kulüplerimizin kıt 

mevsiminde bilhassa uzun 
mesafe koıularının idmanla· 

rını temin etmek mekaadile 
her üç gümede seri halinde 
ktr koıuları tertip olunmuı · 

tur. 

2 ) Kulüpler bu yanı 

malara diledikleri kadar at 
let iftira k ettirebil iri er 

3 ) Y anımalarda birinci · 
den sekizbıclye kadar pu · 
van verilecektir Puvanlar 
böylece hesap edllecektlr. 
Birinciye bir. ikinciye iki, 

üçüncüye üç ve ila. 

4 ) Gümelerdeki iki ko · 
ıu nıhayetinde en az puvan 
alan kulübe kabartma bir 
pllka verilecektir. Fertlere 
de (Her Gümenin) iki koıu 
neticesinde en az puvan 
alan birinciden uçuncüye 
kadar madalya verilecektir. 

5 · ) Yarııma sabahı ya · 
rııa girecek atletlerin dok· 
tor tarafmdan sıhhi muaye 
neferi yapılacaktır. Sıhhi 

durumu mfüait olmayanlar 
yarıımaya kabul olunmıya

caktır. 

6 · ) Havanan fevkalade 
muhalefeti dolayiılyle yarıı· 
manan tehiri icnp ediyorsa 
yarııma günündt'n bir gün 
evvel bölge alakadar külüp 
Jerl telgrafla haberdar ede
cektir Hölgeden böyle bir 
tıar vuku bulmadıkça kulüp 
lerin her halde yarııma yerin·1 

de haz1r bulunmaları icap 
eder. 

7 · ) Yarıımaları bölgenin 
seçeceği bir baıhakem ve 
onun seçeceği hakemler ida-

re eder 
8 ) icap ettikçe yarıı · 

malardan evvel bölge ali· 
kadar kulüplere tebltğat J•· 
pacaktır. 

g ) Kümelerde iki koıu 
neticesinde en az puvan 
alan ve birinciden üçüncüye 
kadar derece alanlar Balı
kesirde (27 Şubat) tarihinde 
yapılacak olan bölge kroı 

blrincillğtne ltlirak edecek
lerdir. 

l O - ) Bölge kros birinci· 
liğinde birinciden, dördGn· 
cüye kadar derece alen at · 
letler ( Mart ) nihayetinde 
Ankarada yapılacak olan 
Türkiye kros birincilik ya· 
rmımalanna girmek hakkım 

haiz olacaklardır . 

K a z a, N a h i y e V e 
KöYlerin P 1 a n 1 a r 1. • 

f a~mda Kepsut Biğadıç na~iyelerile üç kazaHm 
da planlan ihale ılunaca~ 

Kaza ve nahiyelerlmlzin 
pek çoğunun planlarıom ya
pılma~ta olduğunu t'vvelce 
yazmııtık 

Kazalarla birlıkte bilhu 
sa nahiye ve büyük köyle
rin p1anl&rı Valimiz B. Et · 
hem Aykutun önemle meı
gul bul .. nduğu itler arasın
dadır. 

Ktôpsut, Biğadıç nahiyele· 

Bu Yıl 
Yün Mahsulü 
Ne Kadar .. 

Memleketimizde umumi· 
yetle koyunlar senede btr defa 
ve ilkbaharda kırkılmakta 

fıe de Eğe mıotaka11 ve ba
zı Karadeniz sahil vılayet · 

lerimizle cenup vilayetleri . 

mizde koyunlardan sonba 
harda da yün almmaktadır. 
Eğe mıntakasında sonbahar 
kırkımı olarak bu ıene yüz 

rile Dursunbey, Balya, Sın· . 
dırgı kazalarının planlarının 
ihalesi yakınlarda yapıla

cakhr. 
Sarıköy nahiye merkezi 

nin planı müteahhidine ıha 
le olunmuıtur. 

Bandır~anın Sıi1rcı, Edin· 
cık, nahiyelerinin de plio· 
ları önüm6zdeki yıl bltlrllmit 
olacaktır . 

-=· 
Muhtarlar 
Kursunda 
Dersler 

Muhtarlar kuraunda dün · 
J<ü dertler Ziraat Müdürü, 
Nüfus Müdürü, Orman Baı· 

mühendisi, inhisarlar BatıDÜ· 
l'Ü, Sıtma MOcadele Reisi, Is· 
kan Müdürü ve Tapu Sicil 
Muhafız Muavini tarafından 
verllmtıtlr. 

Dersler Halkevinde ıaal 

dokuzdan 12 ye, 14 teo J6 
ya kadar devam etmektedir· 

bin kilo yün istıhsal olunmu, Hamamda husızhk 
tur . Bu yünler ince. temiz 
iyi vasıflı bulunmaktadır . Kayabey mahalleslndeo 

Btrinciteırin 1937 içinde camcı Ali Çavuı oflu Nt· 
lstanbul piyasasına 286 ton yazı ile Karaoğlan mahal 
yapağı gelmittir . lzmirde az lesinden Tevfik oflu Ahrnet, 

miktarda stok kaldığından Paıahamamında yıkanmakl• 
müvaridat durrnuıtur Ancak o!an Ayıören mahalleılıı
yenl mahsul 100,UOO kilo den Zeynel Abidin oğlu kun· 
yün bu ay zarfında piyasa . duracı Faikin cebinden iki 
ya arzedilmiftir. lirası le pantalonunu ve k• · 

Menin piyasasına civar yııım çaldıklarından yaka · 
istihsal mıntakalarından ge lanmıılardır . 
çen ayın 203 000 kilosuna • Meıhut suçlular mahkeme· 
mukabil 61 .000 kilo mal sine sevkedilen suçlulardan 
gelmtıtır. Ali çavuı oğlu Niyazi iki 

Samsun piyasasına gelen ay, Tevfik oğlu Ahınet de 
mallar 20 000 kilo kadar on gün hapse mahkılrn ol 
tahmin olunmaktadır. muılard1r. 
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ı · Bulgar Gaztelerinde: Sovyet Harp Filosu Ve Boğazlar: 

- HAYLI iNKiSAR Filo u; ahiflerini 
' /\ 

ulg i a P ıa ·ent s 
--~.;--~--~~~~~~--~~=-=~~~~~- ' 

ı-- _-_ 1 ,o E rafın akiGürül · ·· Koı u aktan Aciz mi? .. 
Mimar C a h it daha 

mektep sıralarında iken ta · 
savvurlarını yaptığı ve yaıa· 
dığı yuvaaını 35 yaıım dol
durmasına rağmen kurama · 
m11 1 daha doğruıu lturmaya 
muvaffak olamamııtı. Bunun 
en mühim sebebi de hayalin 

;ü~nku~~:r ~:~:; e:~~~~· ba~ilr 
1

1 ''Müsta~~el parlamentof uPaf tizanh~ sirayetinden ~ur· 
~~nz::· :::~:::s !:~~r ı:~: tarmak için ~aşka çareler araşl1rma~ lazım~u . ,, 
karısı olacak ve nihayet ha 1 Bulgar matbuatında yeni 
yali, hakikat sahasına çaka- 1 intihap k anununa ait 
ccık mesut yuvaıının meuur yazılara devam olunma 
banisi olacaktı . Hatta bu ktadır . Bu hususta enlere-

de yaıattığı ideal kadın ti 
pini yıllarca aradığı halde 
gene hayalinden baı'vı hiç 
bir yerde görememesi ve bu
la maması olmuıtu. Bununla 
beraber Caiılt, içini kap 

ı lıya 2 babalık hissini ve onua 
bazan ılık, bazan da yakıcı 
tesirlerini azaltmak ve tatJ
mfn etmek zamanının ıel 
diilni anlamıı ve bu •ebep. 
ten en k11a bir zamanda 
evlenmeyi artık idrak etmiı 
bulunuyordu. Hatta bunu 
bir aralık arkadaılarma bt 
le bütün clddiyetile açmıı, 
anlatmıı ve hepsinin yüzle
rindeki memnuniyeti biz
zat okumuıtu . Bununla be-
raber bir yaıtı kta saçlarını 

ağartacağı etini, bir ham 
lede anlamadan, dinlemeden 
almayı da asla doğru bul
mıyor, acelenin aaadetine 
felaket &etlreceğinden kor 
kuyordu. Hem kıaa ve mah· 
dut bir zaman çerçivesi da· 
lttlinde iyi konuıan, güzel 
giyinen ve her giydiflni ken· 
diılne yakııtırabilen, bilılli, 
sempatik. fevkalade 8hlikl 
meziyetlere ııahip bir kadı
nı nasıl bulabilirdi. Aittabl 
buna imkci.1:1 yoktu. Kararı 

nı verdi, bu huıuıta kati · 
yen acele etmlyecek ve eıi
ni bizzat buluncıya kadar 
arıyacaktı : Fakat bu defa 
biraz daha müaamohnlcar 
olmak ıartlle . Zira artık 
içinde, duyduğu çocuk arzu 
su günden RÜne tahammül 
edılemiyecek bir ıüratle bü · 
yüyor, genl1lt1or ve kalbinin 
üsUlne bir kabuı gibi iniyor, 
çöküyordu. Bu hisse galip. 
gelmesine imkan ve ihtimal 
olmadığını artık pek güzel 
anlamıştı . 8u yüzden, gece 
leri ıenelerdenbe rl hayalin· 
de yaıattığı hadına maliki 
yetinin sevinci, netesl ve ııa 
hırsızlığı fçinde gözlerin i bir 
saniye bile kapama.dan, kir· 
piklerfni karpmadan ıuıbah 
ları uykusuz ve yorgun kar· 
tılıyor, buna rağmen her za 
manklnden daha sakin ve 
yumuıak bir haletiruhiye 
içinde bulunuyordu Böylece 
arzulu ve sabırsız iki yıl ıe · 
çirdi. lıte en nihayet arzu
suna muvafık tipi bulmuş, 

görmüı, tanıımıı ve a nlat 
mıfh· Arhk kendisinin de bir, 

yuvamn projeılni bile birçok 
gecelerim feda ederek ar
zuıuna ve eıl ile ihtiyacına 
tam gelebilecek tekilde en 
ince teferruatlar üzerinde 
bile saatler harcıyarak çiz
miı, bunun Suadıyede inıa· 
sına b~le baılamıth · 

Nihayet ·nikah da "Park 
Otel,, de verdikleri bir sua· 
rede kıyılmıf ve yüzükler 
parmaklara geçm tıU. Artak 
ebediyen Perıhanla barleı 

mtı ve ondan ayrılamaz bir 
uzuv hal ine ıelmiıti Gerek 
Cahit ve gerekse Perihan 
manevi bağlarla birbirlerıne 
11msıkı raptedilmiı bulunu · 
yorl ardı. Hatta Cahidln da
ha ilk günden baılıyan sür· 
prizi , aralarındaki bu maDe· 
vi rabıtaların kuvvet ve em· 
niyetinin ebediliğini tasdik 
etmtı bulunuyordu. Yuvala 
rının Suadiyede tamamlan 
ma11na kftdar ba layını ufak 
bir Avrupa ~ey aha tine has 
redecekler ve bu suretle ilk 
saadetlerini mümkün olduğu 
kadar yakından duyarak, 
bıı 1aylarının neıeli ve tatlı 
geçmesine çalıtacaklardı 

Aradan iki yıl geçtiii hal 
de Cahtt, rüyalarında bile 
nevelerfni vaıadığı küçüğü 

ne bütün arzu ve lıteklerin~ 
rağmen kavuıamamııtı. Hat

ta bu tiddetl l a rz u onun içi
ni yiyen, kemiren menhuı 

bir kurt gibi faaliyetine ara 
v e r m e d e n muztartp 
bir inıan haline sokmu§tu 
Balayının tatlı hatıralarının 
gizli bir kuvvet tarafandan 
cezasını çekiyordu. Nıkbin 

görüıü, düıünüıü ve beoltai 
tamamen bedbin olmu§lu 
O, zevceıi hususundaki göı · 

terdlğl alaka ve itinaya rağ 
men mesut değil , bilakis bed 
ba ht ve acınacak bir in
sandı. Hayalinde, cennete 
benzetmeğe çalııtığı evi ha 
kikatta bir cehennem ol 
muıtu . Kcıke zevci biraz 
daha az güzel olsaydıda 
meyvası bol bulunsaydı. Bu · 
nu bugün ne kada r arzu 
ediyordu .. Fakat heyhat ki 
bu. onıı tatlı btr hülya oldu . ı . ı 

H. ffrmen 
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Gardnaa)·onc, ı gelerek onla. j 

rı ıehirin haatahasine gönde ı 

rinclye kadar yorgun ve her 
ıeyden bıkmış olan zavallı 

ların lafla kafaları ıltmlıtl. 

Kazazedelerden koparhlan 
bir kaç cümle kırıntısı , b ir 

kaç fıkra , en büyük gara · 
betleri inanmağa hazır, mü· 
temadiyen çalı§an dimağları 
tahrik etti. Zaten, Avukatla · 
rın vaziyeti de esrarı örtbars 

etmek için yapılmıı bir hare 
kete benzemiyordu? 

Biri: 

- Kaptan katledilmit! 
Diye iddia ediyordu. 

Bir diğerf: 

- Gemide isyan çıkmıf .. 
Bunlardan baıka: 

-- Hiç ıüphe yok, bu bir 
kastlar Diyenler de vardı. 

Nıbayet bu dedikodularla 
yolcuların öldürüldüiüne 

s"n bazı fikirlerin ileri sü 
rüldüğünü görüyoruz Mcse 
la Mir gazetesinde köıe ya 
zan Seyaç, müstakbel par· 
lamentoyu partizanlaımak
tan koruyabilmek için icra 
kuvvetleriyle teırli kuvvet
lerin yekdiğerinden ayrılma 
sı fıkrindedir. Muharrire gö
re mebuı olmaktan gaye, 
günün birinde idareyi ele 
alarak vekil olmc. k değil, 

rnillet vekili sıfatıyle mem
lekete ve yurda hizmet et
mektir. Bunu temin için ise 
tek bir çare vardır. Vekil
lerin devlet reiıl tarafından 
seçilerek mecllı mukarrer~ 
tını icra eden bir kuvvet 
teokil t tmeleri ve mebus
ların vekil olmamaları Yazı 

sahibi böylelikle mecliste 
siyasi partiler teıekkül e tse · 
bile hükümeti ellerine ala 
mıyocaklıırını bildiklerin· 
den bunlar ideal birer parti 

olarak çalıeacakla r dır" De 
mekte ileri sürdüğü bu fik 
rin baeında münakaıasıoı 

dilemektcdır 

Bu yazıya yine nyna ga
zetede eıki nazırlardan Ata
naa ve Buref cevap vere 
rek vekıllerin devlet t'elsl 
taraf mdan seçilmer.lnde bir 
beis gömediğinl ve fakat 
mebuılıuı vekil o lmal< hak· 
kından mahrum etmenin 

doğru olamıyaceğını iddia 
eylemektedır. Çünkü; hiçbir 
memlek4:tin parlamentosun
da böyle birıey yoktur. Bul
garistan ise uzun seneler 
perlamento ile idare edtlmit 
eski devletleri örnek tuta
cak bir mevlddedir. Bugün 
böyle bir kanun yapılse. bi
le, yarın teıekkül edecek 
parlamentonun ilk iti. bunu 
bozmak ole.caktır Bınaena 

leyh, böyle mühim bir in 
kilabm ana yasaya H!rnl· 
m88ı lazımdır. Bugün be bu . 
na imka n yoktur. Muharri 
re göre, ortada parlamento 
mevcut kaldıkça hükumet 
meclisin ·elindedir Meclis, 
hükümetin fıtediii herhangi 
bir tahsisatı reddetmek ve 
ya hükumete ademi itimat 
beyan eylemek suretiyle hü· 
kiimeti herzaman dütürmek 

kadar gidildi. 
Hakikat büsbütün l>aıka 

idi ve akla yakındı 

Yotcul r ve mürettebat 
Kader mi, tesadüf mü? 

Beı Eylül günü < Morro
Castle) ne binen yolcularm. 
eylülün birinde hareket eden 
gemiye, bütün kam ralar 

dolu olduğu için binemedik: 
terinden, memnundular. 
Çünkü bu gemı siflona tutul
muı ve Nevyorka güçlükle 

gelebllmiıtı. 

Hava müliyimdl. Üç yQz 
on yolcu çok iyi ıeçeceğlni 
tahmin ettikleri yalculuAun 
ıereflne neıelenlyorlardı. 

' hakkına maliktir ve bu tem · 
ıll ettiği milletin yüksek 
menfaatlerini göz önünde 
bulundurmak düıüncesiyle 

yapar. Mebus, böyle likle 
kendlıinl int ı lıap edenlerin 
menfaatlerini korumuı olur 
ve bunu taahhüt ettiği bir 
mesuliyetle yapar Meclis 
bulundukça, rey vermek 
hakkından mahrum edıle 

mez. Rey vermek, meclisin 
nezedilemiyeo en sarih hak· 
kıdır. Binaenaleyh, müatak 
bel parlam~ntoyu partizan 
lık sirayetinden kurtarmak 
için baıka çareler araıtır 

mak lazımdır. MuhRrrir: 
"Bunun için yegane çare, 
bizim sosyal poletik hayatı
mızda yapılacak islahattar . 
Temiz vatandaıların faali 
yetlerine dayanan bir par· 
lamento seçmek ve işe ya
ramıyan herhangi bir mec· 
lisi dağıtmak gibi büyük bir 
konstitüsyonel prerogativ 
tatbik etmek kAfidir . . De-
mektedir. 

Kral ı n seyahat ı : 

Basında Kral Boriıln ıe · 

yahattne ait gf>çfı ö!çüde ya· 
zılar vardır . Gazeteler bu 
meyanda Londra ve Parit 
gftzetelerinden iktı basl ıı r yap· 
makta ve aynı gazetelerde 
çıkan resimleri kopye et
mektedir ; Böylelikle kralın 

en mütevazi ve en demok
rat bir devlet reisi olduğu 

ve Bulgarlağın medarı lftl· 
harı bulunduğu tebarüz et 
tirilmektedtr. 

Kayıp mühüı 
Balya Ziraat Bankasında 

mevcut tevdiatına ait tatbik 
mühürümü kaybettim Yeni
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olu
nur. 

Aalyanın Sebepli köy 

ünden Salih kızı 
Emine 
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! TÜRKDİLI ! 
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Zaten Vard-Lin kumpanya 
sının postaları e~lenceleriyle 

m""ıhurdu Ağırbaılı bir çok 
insanlar bon Nevyork aynı-

larının orada bırleımek 

için sözleıtiklerini ve va
purda geçirdikleri zaman 
zerfında hiç ayık gezmedik· 
!erini iddia ederlerdi. 

Herkes, Havanadan keder 
duymaksazın ayrıldı: Çünkü 
yeni siyasal vakalar; grevlere, 
iskelede isyanlara ıebebiyet 
verdiğinden "Küba" da neıe 
yoktu. 

(Morro Castle)ne ilk defa 
binenler Nevyork ile Ha 
•ana arasanda itliyen bu en 
lüks ıemiyi, en aıağısından 

(Baı tarafı birinci sayfada) 
ladıklarını, yani kuvvetli ve 
kudretli ·bir bolıevlk harp 
filosu meydana . getirmek 
için muazzam' gençlik kü 
melerini bu yola sevketmeyi 

kararlaıtı~dıklarını kaydet · 
melctedir . Muharrirer göre 
bu muazzam dava gençlik 
kıtle lerince çok parlak bir 
sur.ette karıılanmııtır. Bun 
dan istifade etmeyi ltimal 
elmiyen hükumet derhal 60 
deniz mektebi açmııtır Bu 
mekteplerde denizciliğe alt 
nazari · dersler verilmekte , 
yaz ~evsiminde de dersle 
rin tatbikatı yaptırı l makta · 

dır. Bugün~ü Ruı fılosu bü · 
yük ve küçük 325 parça 
gemiden ibarettir. Bunlar
dan bırlncl kategoriye 
dahil olanlar l 04 adettir. 
İkinci kategori de 221 adet
tir. Ton ıtlbariyle bütün fi
lo 246 bin tondur. Bu filo
nun 54 denizaltı gemisi var · 
dır ki bunlardan 25 adedi 
uzak ıarktadır . 

Mahaza bunlara halen 
imal edilmekte olanlar da 
ilave edilmektedir. Yani bu 
yekuna daha 137 adet ek 
lenmelidir. Karadenlzde 
Sovyetlerin mevcut üç ta· 
yare gemilerinden b iri ile 
ağır iki zırhlılarından olan 
VP. 20J millmetrelikM beı, 75 
mılimetreltk sekiz topla mü· 
cehhez bulunan "Kraaniy 
Kafkos,, zırh ısı ve bunlar · 
dan maada Kıuadeniıde dö 
rt hafif zırhlı ile beı torpi 
do, on bir denizaltı gemlıi, 

üç torp il gemisi ve 44 adet 
küçük harp gemisi vardır. 

Uzak ıarlca geçen yıl zar- , 

fında Ruslar daha 50 de · 
nizaltı gemisi göndermltler
dir. Bu haber doğru ise Ruı
laran uzak ıarktaki tahtel
bahirleri 75 l bulmuı olu
yor Muharrire göre bu adet 
Japon donanmaıı için bü
yük bir tehlike teıkil et · 
mektedlr. Sovyet harp filo · 
sunun efrad mevcudu 32 
btodır. 

~ Muharrir bunları saydık

tan sonra Sov yet filosunun 
mesela Büyük Britanya, Ja
ponya, hal) a, Fransa ve 
Amerika donanmalarma na
zaran çok küçük olduğunu 

ve genif Ruı sahillerini ko
rumaktan aciz bulunduiunu 
ve fakat bu filonun kın bir 
zaman zarf anda çok mu az · 
zan bir kuvvet olarak mey · 
dana çıkacağı ihtimalinin 
mevcut görüldüiünü yaz 
maktadır. Yazı ıöyle biti· 
yor . 

- OJğer yandan hakikat 
olan cihet ıudur ki, Montro
uxde Büyük Brilanyanın 

açıktan açıea müzaharetl 
ar. yeıinda ve Sovyet Ruıya. 
nın protestolarına raimen 
Cumhuriyet Türklyesi yeni
den Boğazları tahkim etml
ye ve böylelikle Boğazlar

dan geçecek gemilerin ıer
begtisini tahdit eylemiye 

muvaffak olmuıtur. Bu, fU 

demektir ki Sov yet filoıu
nun bugünkü fekli bile cid
di bir tehlike teıkil etmek
tedir ve melüm ilgili büyük 
devletler kap eden tedbir· 
lerl almakta gecikmemltler· 

dtr . 

alıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: 
Kara yerler 

Cınıi 

Tarla 
Hududu 
Doau: Kes1'ln oğlu Meh· 
met, batısı Soma ıoıası, 

poyrazı elbisecı Cemal, kıb· 
lesi Karaböcek lımall kızı 

Evsa fı yukarıda yazılı tarla . Kasaplar mahallesinden 
Ciğer oğ lu Küçük Mehmedln iken 50 ıene evvel öldüğü 
zaman mfraacı olarak terk ettıği evlatları Ethem ve lı
nıail ve Fatma ve Hafize Babalarının ölümünden 10 15 
sene sonra bunlardan Ethem ve lsmail ve Fatma, bu tar· 

" ladaki hiaaelerini, kardaıları adı gP.çen Hafizenin, kocası 
Nikihçı oğlu lımail çavuıa .>9 mecidiye bedelle haricen 
satarak alakalarını kestikleri ve bu ıuretle bu tarla Ha -
f !zenin intikal cihetine ve kocası İsmail in de haricen sahn 
olma sebebine müstenit olarftk her ikiılnln senetsiz ve nt 
zasız tasarrufunda bulunduğundan bahısle teııcil ettirmek 
tstedtklerinden bu cihetin tesbit ve tahkıki için 28 Teı: 
Sani 937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. 
ltarazı olaalarm bu müddet içinde yazı ile Tapu !jJcil mu 
hafızlığına veyflhut mahaline gelecek memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

kaptan köprüsüne kadar 
gezmekten kendilerini alıko · 

yamadılar. Motörler için elek· 
trik iıtihıal eden son ıiatem 
makineler önünde hayrete 
düıüldü Meraklıları ıezdi · 
ren memur, son bir ihtira 
üzerine onların dikkatlerini 
çekmek fırsatını kaçarmak 
istemiyordu: Ru, her hangi 
bir yangını derhal haber 
verecek otomatik bir iletili . 
Hu alet, bütün kamaralardan 
sıeçen boruların nihayet bul
duğu büyük bir dolaptı. 

Yanan yerde meydana ıe· 
len duman, derhal yangın 

yerini gösteren bu aleti ça . 

la ıtırı yordu. 
Memur, mağrurane ilave 

ediyordu: 

Bayanlar, baylar .. Böy
lece yangınm zuhur ettiif 
yeri öfrenerek, önünü al

mak ve söndürmek için yal
naz demir kapıları lndlrlyo· 
ruz . 

*** Bu vapurda seyahatları ilk 
olmıya yolcular, evvel · 

denberl Morro - Caatle mü
rettebatınm ne garip ln1&n· 
ların toplanma11 ile teıkll 
edtldtğinl ıörüyorlardı. Bu 
gemide gemiciler, ciddi de · 
niz dlılplinine aıla uygun 
olmıyan adetlerini glzltyeml· 
yorl ardı. Her münasebetle 

(SONU VAR) 



Balya Mal 
Müdürlüğünden: 

C insi Mahalleıl 

Hane Enverpaıa 
Mevkii Sahtbi evveli Sahtbf, alanın adı 
Dıbek Meçhul Ticaret Odası Ka-

tibi €avit . 
Hane .. ,, Kurtdereti Ayte 
Hane ,, ,. İıplro O Nikola Haean oğlu Güle 

Yuk3nda fıtmleri ve hüviyetleri yazılı zevata sat ı lan 
cinsleri yazılı em İikin takıltlerı ödenmediiinden ve tebli
ğata aalih adreıleri de btlir.emediğind~n on eün zarfında 
Maliyeye müracaatla mOter-akim takıit borçlarını ödeme· 
dikleri takdirde Jhalelerlnta leahedileceği ilin olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii liududu 

Pamukçu Alan namdtğerl 
Pmar ayafl 

Doiuıu Hüseyin oğlu Ah 
ve Cemil ve k11men ev· 
velce imam oğlu SOley -
man ıimdi Mehmet kızı 
Fatma tarlaaı. 

B•ta: Alan deflTmen 
yolu 

Güney: lbrahlm kızı 
Neslihan tarlatı yeldefir· 
men yeri araıındaki ıu 

arkı 

Güney: Halil oğlu 
Halil lbrahlm. 

Yukarıda vasıfları yazılı iki taılı bir bab defirmenin 
onbln betyüz altmıı ıehim itibarile dlfer yüzyirmi ıehimi
ne Eylül 324 daimi vo 76 ıay11mda namında ka1ath Abdt 
oğlu <!aferin cemazll evvel 3J3 Mayıı 331 tarihli lllm ıe
oedi mucibince bu biueılni tarih llammdan ondört ıene 
önce kardeıi Abdi oflu Hüıeylne ıattajı ıulahan ta hak . 
kuk etmıı oldufundan adı geçen Abdi ojlu Hiheyinln ili 
mı Tapuya baflaomaaını iatediflnden halen Caferln ölme
ılnden bırakmıı oldufu karııı Hayriye ve oiullara Haltt 
ve Adil ve kızı Hatice ve ölü kızı (Cevriye) nln evlitları 
Kazım 'H Şababettln ve Zelıbaoın muritleri Caferln ha
yatında ıattılı bu detirmen bi11eatnden dolayi bir ıOoa 
itirazları olmadıiı takdirde aözü geçen ilamın hllifını iı
bata meder veıalkle ve bu vereıedeo maada bu deftrmen 
hi11eılne kartı hak tddla11nda bulunan vana onların da ta
rihi ilandan on ıün ıonra köye gidecek memura ve ya
hut bu müddet içinde Bahkealr Tapu ıfcll muhafızhğana 
müracaatları ilin olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii Ctnıl Mıktar1 Hududu 

Yakup Köprü baıı tarla (8) Dö. Dolu Pehlivan kızı 
AYte batı dağ yolu 
poyrazı Eılr oğlu Muı 

taf a kıbleıl Kamçı Ilı 

Macar oflu tarlatı. 
Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazılı tarla ıubat 

305 ve 66 aayılı mQtevelli ıenedile imam oilu Yakup 
mahdumu Yuıufuo ziraatında ıken 329 da ölümde karıaı 
Watıca ve evlltları Abdullah ve A yte ve Şamile ve HO 
ıeyln ve Bedriyeyi badehu Abdullah da 336 da bekar ola· 
rak ölümile "nası Hatice ve kardaşları AYfe ve Şamile 
ve Hüıeyln ve Bedriyeyi badehu Şamllenin de 337 de 
bekar olarak ölmeılle anaaı Hatice~ ve kardeıleri Ayte ve 
Hüseyin ve Bedriyeyi terk edip bu vereıe de bu kerre 
aralarınd.a yaptıkları takılmde bu tarlanın veresedeo H• · 
tice payın" tahılı edılmit olduğundan bahisle namına teı• 
çil edllmeıi fatenıldiğinden tahkıkat yapmak için 28 1 1 937 
P•zar günü mahalline memur aönderilecektır. Bu y~r h•k 
kında bir hak iddiasında bulunanlar varsa bu günler için 
de yazı ile Tapu Sicil Muhafızhğma veyahut mahalline 
gelecek memura müracaatları lüzumu ılin olunur. 

BelediyejRiyasetinden: ~~~~~~~~~:J'!dl:~i 
gun8:~:~~·,:~~:·::!:t:::ı~~~~=~;.v:.~;::!~"=~ça~:,. ı K 1 S G E L 1 Y o R 1 
göre 8 takım elbise yaptırılacaktır . lhaleıi 19 lkinciteırin 1 · c. ~ 
937 cuma gQoil aaat 16 da belediye encümeninde yapı ~ Ormanlarımızı korumak 11 
lacaktır. İıtekltlutn ve fazla malumat almak iıtlyealerln ~ için odun yalulmıyacak, ~ 
Belediyeye mOracaatları ilan olunur 4 - 1 - 502 ~ b ., ;ti « unun için ne yapacağız. ~ 

I
~ Maden Kömürü ~ 

h l B dü l Ü d Ku//anJ/acak Diye 2' 
in is ar ar Of mü r iJğ n en: Düşünmeviniz.. ~ 

1 - Manyaa kaı.Mı merkezinde mücettden yapılacak ~ ';j 
asfalt istasyonunun açık ekıtltmede bulunan tnıatına iıtek - it. flertiirlii kömÜJ' ~ 
li çıkmadığından 25 11 937 tarihine raatlıyan perıembe 1 yakan kullanışlı ve 1 
güoü saat 15 de ihaleai yapılmak üzere ekıiltme müddeti tı her keseye elverişi~ 1 
10 gün uz:atılmııtır . it. 

2 - Keıif bedeli 2130 lira 50 kuruı, muvakkat temi - ~ Zonguldak ve Halk 
nah 159 lira 76 kuruıtur. it. tiplerinôeki sohaları 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: ~ lİCal'ethaıwnıb Of-~ lıu- 1 
A - Huıuıi ıartname »it tac<ı ksınız.. 'lf 
B - Keıif cetveli ~ 

C Vahidi fıat cet•ell 

1 
duman ve lis 'ıfl 

Ç Projeler ~ 

D - Ekıiltme ıartnameıı yapmıyan çok dayanıklı sömikok 
E - Mukavele örneği , T k "d" 
lıtiyenler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde ~ « ür Antrası 1>> de geldi 11 

Yeya nafıa mildürlQğQnde göreblllrler. il Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, ıı 
4 - İhale yeni hükdmet daire.inde teıekkül edecek ~ çivi, cam ıtbi çeıttler de maiazanuz da her yerd~n ~ 

it. ucuzdur ~ vilayet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. ~ ıf 
5 - Ekıiltmeye keıtf bedelinin yüzde 7,5 ğu olan yu it En birinci boya Y"ğl arı, boya malzemeıide tlca . ,. 

1 
rethanemizde ehven fiatlarla aatılır . lltr defa dene. ~ karda miktarı yazıla muvakkat teminatını mal1andıj1Da ya 

b k k b yfolz. 
tırdıt1na dair makbuz veya an a m~ t• u ve bu gibi tı 
terle uğraıtığına dair Bahkealr oafta müd&rlüiünden ve » Saraçlar Başında Demir ~ 
ıtka alanlar girebilirler. Ve Hırdavatçı » 

8 1 k · 1 1 .. da 1 Hasan Cuma/J ~ 
ı ı aıu crı memur uıun n: ·~~~~~~~~~~~~.-

lbrabım Samiye borçlu lıtaıyon caddeıl ile mahdut 

Umurbey mahalleıinden Ho 

roz oflu Bahattin ve Haıa · 

nan bu borçlarından dolayı 

mahcuz ve tapuca defter 

120 tarih eyl<kl 936 158 
numarada Gökçekuyuıu ve 

Cevizler ara11nda Altın oflu 

ve Bozuk oklu Muıtaf a 

oğulları ve klUp Ahmet ve 
yol ile mahdut 3676 metre 

murabbaındakl ve 150 lira 

muhammen kıymetli tarla· 

da ki ve defte 120 ve eylul 
936 ve 157 numarada 

Umurbey m•halleıinde ıağı 

Sındıraıılı Halil oflu Cafer 
damadı Mehmet Ali arkuı 

çirkef dereıl önü yol lle 
mahdut 2200 lira muham· 

men kıymetli hanedeki ' e 
defter 1 :m eyi dl 936 ta rıh 

ve 159 numarada pabuıçu· 

lar araaında Yır~allı zade 

Süleyman ve lmam zade 

vakıf. dükkioları ve mektep 

ve yol ıle mahdut 1900 lira 

muhammen .. "bıymetlı dük 

kiodak( ve iefter 120 ey-
1\\I 936 umum ıi 1 56 numa , 
rada Sahoi&u mıııhalleaın . !to 

aağı Emin oğlu Ahmet solu 
ve arkasl lımail :.Kaaım önü 

2400 lıra muhammen kıy
metli marangoz imalathane 
ılndeki altıtar payda birer
den iklter payı (yani bu 

emlaklardakt~ altıda iki) 
hi11elerl aıafıda yasılı ıart 
lar ve açık arttırma ile ıa -
tılacaktır. 

1 - Btrlnci•arttırma~Ba -

hkeıir İcra daireıtnde 13·12 
937 pazarteıi ıünü aaat l 6 
da yapılacaklar. 

2 - Arttırma ıarlnameal 

herkeı tarafından ıörünebil 
mek için tarihi ilandan iti 

baren icra daireıinde açık 
bulunduğu. 

3 · Tayin edıleo zaman 
da arttırma bedeli ıayrl 

menkulun muhammen kıy
metinin vüzde yetmlı betini 
bulmadığ• takdirde en son 
arttıranın tahhüdü baki kal· 
mak Ü7.ere arttırmanın 15 
daha temdıt edılmiı olaca 
ğı yani ikinci arttırma 29 
12 937 çarıamba günü aaat 
16 da en çok arltırana lha 
le edileceği. 

4 - Arttırma ya lttirak 
edecek 1er gayri menkulün 
muhammen luymetinin yüz
de yedi buçufu n lsbeUnc'e 
pey akçeıtle veya milli bir 
bankanın teminat mekt\Jbu
nu t~vdi etmeleri lazımdır. 

··~ ..................... . • • 
IKokVeSömi Kok Türk 
i Ant r a s i t i G e 1 d i. .• 
1 Her "Cins Soba Ve Ocak/ıkta Ve Maı -1 
• fJzda kul/anJ/JT. Kok Ve Sömi Kok Türk • l 11ntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-1 
IE ven Fiat/a SatJ/matadır. • 
" AHMET VE İBRAHİM CUMALI 1 1 Çiviciler Ve Demirclle. Çarşısı 
it Demir-!!ırdavat - Yapı Malları 
• Çiftçi Alellui Alım Salım Evi • 

•••--••••••• ·••••••n•••••• 
Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
1 - alıkesir liandırma yolunun muhtelaf : k ilomet -

relerinde beton arma ve fer betona tahv ı l ed ı lec~ k 1 O ad t: l 
menfezin intaaı ıçtn iıtek l ı çıkmadığınd&n 22 1 1 937 la · 

rihine ru 'ıyan pazartesi günü saat 15 de ıha l esl yapı l mftk 

üzere eksıltme müddeti 1 O gün uzall l mışlır. 

2 Bu ııtn keıif bedel i 89üü lira , muva"kat t ~ mlne.-
tı 66 7 lira 50 kuruıtur . 

3 - 8u ite ait evrak ıun l ardır: 

Orman Baş Mü~endisliğinden:"1 
5 - ~İpotekj•sahibt ala

caklılarla difer ! a lakadarla 
rın7ııayri menkul üzerindeki 
hakları _huıusile faiz ve 

E~.siltme şartnameıi 

Fenni; ıartoame 
Mukavele örneii 
Ketif cetveli ve teferruatı 
Nafıa itleri ıeralti umumlyeai 

Ormanın iaml 

Göl 

Sarı yol 
Kocadüz 

Cınıı 

Meıe kömürü 
Meıe odunu 
Meıe odunu 

Beher keotal•n Bedel 

Miktarı Muhammen bedeli Müvakkat teminatı Mec•uu 

532 
2J28 
1735 1 

993 

20 
5 
5 
8 

15,96 

651 

597 

L K 
212 80 

86 75 
79 44 

1 - Balıkesir Vilayetinin Dursunbey kazumm Mnitler ~öyü civarında göl ormanın· 
dan 532 kental meıe kömürü ve 2128 kental me,e odunu yine Durıunbeyin Kireç na· 
hiyeıioe bağh Akçagüney köyü civarında ~arı yol ormanından 1735 kental mefe odunu 
ve merkez kazanın Savaıtepe nahiyesine bağlı Karapunar hududu dahilinde Kocad6z 
ormanında 993 kental meıe aokaz odunu açık artırmaya çıkarılmıftlr . 

2 __ .. Beher kentalin muhammen bedelini ve yüzde 7,5 muvakkat teminatları yuka· 
rıda göıterilmııttr. 

Artırma l arı 19- 11 937 tarıhine [rulıyan Cuma günü ssat 15 de Balakeair Orman Baı · 
mühendit l iği binatında~müteıekkil komılyon buz.urunda ' ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 
yapılacaktır . 

4 - Şartname •• muka•elename ıuretleri Orman mühendiıhfincıle 16rOleblllr. 
4 1 500 

. . . . -- . - .. 

maaarıfa dair olan iddiala
rıaı evrakı müıbitelerıle bir
likte 20 güo içinde icra da 
ireıtne bildirmeleri akıi hal -
de hakları tapu aıicllile ıa 

bit olmadıkça.:ııat :ıR~ bedeli
nin paylaımıısmdao hariç 
kalacaklardır. 

6 - Satılan gayri men 
kulün üç senelik müterakim 
vergileri de tercihan ıalıt 
bedelinden ödenecektir. 

7 - ihaleden doğma rü

ıum ve delliliye ve intikal 
ınasarıfları müıtertye aittir. 

8 Arttırma ıüoü hazır 
bulunmayanlar arttırmadan 

vaz geçmlt ıayılacaklardır. 

Keyfıyet •. herkeıce bilinmek 
Qzere ilao•oıunur. 

r ~· • • ------·· 

lıtlyenler bu evrakı Vll&yet Daimi Encümen kalemin
de veya Nafıa müdürlüiünde ıörebılirler . 

4 - İhale mu·ayyen vaktinde hükt\met dairesinde te
ıekkül edecek!Encümen Daimi huzurunda yapılacaktır, 

5 - Eksiltmeye ıirebılmek için Nafıa vekaleUndeD 
1937 yılı için alınmtt müteahhitlik vesikası ve bu ite eh· 
llyeti iıbat edecek vesika veya Balıkesir Nafıa müdürlü
ğiınden a lacağı vesikayı ibraz edenler airebl lirler. 

6 isteklilerin yukarda yazılı gün ve aaatte muvak · 
kat teminatını malundığına yatndığına dair makbuz veJ• 
banka mektubu ile vilayet daimi encümenine müracaatla· 
rı ilan olunur. 

İyeıl ve Baıyazmanı : BalıkHlr aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'Al 

Baıımyerl : il Baıımevi ---
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