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Büyük Şef T unçelinde ~ 
• 

T etkiklerdeBulundular i 
-· 

Atatürk; Pırtık kısabasmda konuştuklan bau çocuklann yüzlerinde gördükleri 
çıbanlar üzerinde tetkikler yapılmasım emir ~u~urdular. 

•• 
Ulu Onder BizzatActıklara Beton Köprüye 

' 

Ankara, 18 (AA.) 
..... Relstcumhur Ate.• 

tGrk dün on üçte 
tl&zizı ıeref lendır 
'bitler, iıtasyonda 

•lltyet, beledi ye. 
lalrtt, müfcttiılık, 
~olordu ve bölge 
•alllerloin tazima 
h111 kabul ve ıe 
llrn reıminl ifaeden 
~ıtaah teftııten son

'' halkın coıkuo 
ttıa büra tları, yafa, 
••rol ıeıleri arasın . 
d, Umumi Müfct . 
llflik karargahını 
tttrif buyurmuşlar. 
~Gfetttılik meaaisi 
b,kkıoda verilen 
1lahatı dinleınııl.!r, 
"-üteakıben mai · 
)etlerinde Baıvekil, 
l>ahillye, Nafia Ve
~lllerl , Orgeneral 

l\iıım Orbn y ve 
lırnumi Müfettiş ve 
di ~ 
~ ller zevat olduğu 
'İde Tu!lçeline gıt · 

"-itlerdır . 
Yolda Hozat de . 

tt . 
•ı üzerinde lnşı 

di!rnit olan beton 
6ı>rürıün kurdela 

;1tıı bizzat kesmiı 
tr Ve köprüye Sün. 

t tç Yerine. dilimize 

Singeç Adını Verdiler. 

• 

• • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • 

Yeni kaoineyi teş~il eni 
Bükreı. 18 (AA) Yeni 

Romen kabinesi Tatarseko· 
nunu reisliğine de teıekkül et 
miı; ve yeni hükumet krala 
yemin etmittir. 

Baıvekıl Tatareako nut 
kunda hükumetin memleke 
tin r~sanel bulması slyaııe· 

tine, ordunun kuvvet lendi 
rilmeıin ,. devam edil< ceğın', 
devlet hayatında yeni usuller 
konula.cafını. idareden siya 
setin ıökü ·üp ablacağıoı 
söyleml~tir . 

Bükreı, 18 (Radyo) - B 
Tatare~ko, Lugün yeni ka· 

( Sonu ikinci ıayfıtda ) 
= 

Japonya 
f ran~o hü~ümetini tam~ı 

t Parla, 18 (A.A .)-Japonyo 
General Franko hükumetini 
resmen tanımııt ır. 

Paris, 18 (AA) - Btr Tan· 
ca telgrafı, bir Fransız va
purunun bir mayn batardı 
ğını. diğer ıkl vapurun da 

1 bu civarda iki serseri mayn 
gördüklerini bildirmektedir. 

1 Londra, 17 (AA.) - Dün 
1 

1 

öğleden sonra bir !iaç me 
( Sonu ikinci sayfada ) 

Zeytin Mıntakalarında Ye n i 
Mahsulün Toplanması Faali

yetle Devam Edıyor . 

Vil<lyetlmiz Çevresindeki Zeytinliklerden Bir Görünüş 
Bürhaniyede bu yıl zeytin verimlidir. Yalnız geçende 

mahııu\ü çok iyidır. Bütün ydzdığ1mız gibi, Erdek bava-
zeytinyağ f abrikalarmm he- liııinde geçen ki ıoiukların 

men hepsi faaliyete geçmtı· teıirile iyi olmamııtır. 
tir. 

Bu yıl yeğ rekoheılnln 

üç milyon kilo olaceğı tah · 
mln edilmektedir. 

* 
1 

Edremit, Ayvalık hava 
ltıinde de bu yıl zeytinler 

Eğe mıntakaaına ait zey
tin vaziyeti de ıöyledtr: 

Zeytin mmtakalarının be· 
men hemen tarafında ya fan 
sürekli ve bol yağmurlarıD 

mahsule faydala ohnuıtur. 
(Sonu ikinci ıayfada) 

1 Harp Devamlı Bir Durum Olama~~ . Fransız 
Arsıulusal Yangın Mu- r 

1 
. H. d ... h 

d. At I . ayyıre en m ıçımyı ı-
t em a lyel1 eŞ enlyOr reket Biti. 

t ''Rekabetlerden Husule Gelen 
Volka nlnşallahSüku net Bulur,, 

Paris, 18 (Radyo) - Şam 

dan bildirildiğine göre Fran
sız imparatorluk turnesini 
yapmakta olan askeri tay 
yarelerden dördü Hindlçlnl· 
ye hareket etmtılerdır. 

E eftcros "'ntropos gaze· 
teı , "Müsellah insanlık ara· 

iç inde yaııyoruz. Samimi
yetle tefriki meıai ettiğimiz 

komıularımız vardır Birlik · 
te sulhün idamest için ça· tlaffuz itibarile.en 

, allly ıekli olan Sin-

aında Yunanisttln" baş\ ğı al 
tında yazdığı baımakalesin 
de dıyor ki: 

"Arsıulusal rekabetlerden 
husule gelen volkan intallah 
sükunet bulur; çünkü çare 
ler bulmak için yo '. lar var · 
dır . Nasıl olsa İspanya me 
selesi günün birinde bıte 

cektir Keza iki Sarı lrka 
memup milletler arasındaki 

ihtilaflar da, günün bırıode 
hal ledilecektir . Harp devam
lı bir durum olamaz. 

lıııyoruz. Uir yıldanberi bü 
tün dikkatlerimizi hudutla· 

Kahirede kazaya uğramıı 
olan beıinci tayyare müret· 
tebatı Tunuıtan gönderilen 
diğer bir tayyare ile arka
dan yetiıeceklerdtr. tç lldı verilmesini tensip 

t-ltlerdlr. 

l\•dette Murat üzerinde 
llrulmakta olan yeni Per· 

köprüsünün fenni, mali 
' iktisadi bakımlarından 
'trnet ve ehemmiyeti hak · 
11lda verilen malumatı din 
'dikten ııonra Pertek kaza 

"rkezinl teırlf buyurmuı· 
'' ve halkın candan teza
tltatile karıılanouılardır. 
l\.llıaba methalinden iti· 

''en yürüyerek gelen Ata · 
'tk, mini mlnı çocukların 

llnde durarak bunlarla 
:'•ayrı konuımuşlar ve İÇ' 
' 1nden bazılarının yCizunde 

1~'is1Qek 11ırmasmdan ha· 
~ olan çıban hakkında iz· 
at alarııı k bunun l!ebebi 

' tedavisi üzerinde eıaalı 
llctkat yapılmasını emir 
htrrnuıla rdır . 

lialkevinl gezdikten sonra 
ltun tezahürat arumda 

'"tekten ayrılrmılar , Elazl 
telrnııterdir 
~tlt\irkün Eli2ize ayak 
•rnaıı top ahlmak sureti ' e 

~lanm111 halk ve mektepler 
büyük ıevıt tezahüratı 

göetermiıler' ıehlr oaştan 
bata donanmıı. takla.r ku · 
rulmuıtur. 

Gece Halkevfnde ıerefle · 

rine bir müsamere verilmit 
ve Büyük Şef, Halkevindcn 
ayrıldıktan sonra saet 1 on 
beşte E 1izizden ayrılmışlar 

dır 

Atatürk, llaıkevınde saat 
bire kadar ka 1mışlrır, bir 
ara Elazlz adının aslı hak · 

kında vuku bulan bir mu · 

ıahebe sonunda kelime. 
n in memleket manasına ge· 
len "El,, ve gıda manasına ge· 
len" Aziz, l<elamelerinden mü· 
rekk~p o 'arak Elaziz şeklin 
de ve münbit, mahsuldar, 
bereke tlı memleket manası 

olmaııı lazım geldiğ i netice· 
Mne varılmıı ve bu hazıruna 
tebliğ edilmif, alkışlarla 

karşılanmıştır 

Japonyaya Karşı Zecri 
Tedbir mi Alınacak ? .. 
Brüksel Konfet:ansı, Uzak Şark 

işini Uluslar Sosy'etesine 
Havale edecek ... 

Parla, 18 (Radyo) - Brük
selden alınan habP.rlere gö 

re, Japonya, 9 lar konfornn 
sanın son notasını ret ceva · 

bı verirse, konferans, almıı 
olduğu kararı Uıuslar sosye
tesine havale edecek ve J n· 
ponya hakkmda alınacak 

tedbirler, sosyetenin tasvi. 
bine tekedılecektir . 

Uluslar sosyetesinin, Ja · 
ponya aleyhine zecri ted 
birler alması ihtimali kuv· 
vetlidir . 

Nevyork , 18 (A A ) 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

Mamafi yangın muhtelif 
yerlerden ve muhtelif ıekil· 
lerde ateılenmektedir. Ev· 
velki muharebenin münaza 
ala meselelerini düzeltmek 
üzere. beıerıyet en tehlikeli 
anlar geçirmektedir. Muay· 
yen bazı milletlerin taıon 

canlılığı, mahreç aramllkta ~ 
dır. Tarihte aynı ıhtiyaç 

neticesinde büyük akınlar 
vuku bulmuıtur. 

Uyanan Rom& imparator
luğu emelleri, Habeıistarı 

İfgalinln tatbikini istemek· 
tedir Dirilen Tetonya kud. 
reli, eıki müstemlekeleri 
geri almak peıinde koıuyor 
Diğer taraftan Japon ira 
desi Çinin eğemenliğini eli 
ne almak niyetindedir . 

İspanya itinin •Ürüp glt
meıl bu rekabetlerin bir neti · 
ceıidir. lıte böyle bir hava 

rımıza dikmitlz . Kuvvetle· 
rimizl arttırmıya çahııyo· 

ruz Hazırlannııyan millet · 
lerin hali yamandır. Biz bu 
bakımdan mesutuz Komü · 
nistlikle fırkacılığı tepeledik, 
dütmanlarımız ile doıtt, ol
duk. Aynı zamanda kendi · 
mize olan itimadımızı da 
tasrih ettik. Bu da bizim 
için bir· zaferdir.,, 

. ·= 7 -c:.- -

Etnos 
Takımı istınbulı geliyor, 

l~tanbul, ) 8 (Hususi) -
Yunanistanın Etnos ıpor ta· 
lumı, maç yapmak üzere 
bugünlerde ıehrlmlze gele-

1 ce~tlr . 

Habeşistan lmparatô 
ru Düşkün Vaziyette .. 
lmpaııtoı evinin odalarınilsiiamıyıcık kadar fakirleşti. 
Köş~ünü, otomobilini satt1. Bir ~ulübeye tasmacak. 
Bugün gelen Fransız gaze

teleri, Londradan aldıkları, 
ıu cidden acıklı haberi net 
retmektedirler: 

Habeıistan imparatoru Ha
ile Selisiye, Bath civarın

daki köıkünü ve otomobilini 
satılığa çıkarmııtır. 

Habeıistandan kaçarken, 

yanana hiç bir ıey alamıyan 
sabık imparator, bu köıkle 

otomobili, kıymetli yemek 
takımlarını satmakla almıfh. 
Elindeki bir kaç parayı da, 
mütevazi bir bayat yaıadığı 
halde tüketmtıttr. 

Son günlerde, odalarını 

{ Sonu lklacl4 1&1fada ) 
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Tedbir mi ~l!nacak ? .. l ' 1 SEHİR HABERLERİ 
' 10Ve25KuruşluklarBir 

" . ·. ~ .. 
Brüksel Konferansı, Uzak Şark Vali Dün 

işini Uuslar Sosyetesine 
Havale Edecek •• 

• 
( Bat tarafı birinci sayfada) 
Brikıel konferanımın ilk 
neticeleri hakkanda tefsirler· 
de bulunan Nevyork Tlmeı 
ıazeteıi ıöyle }'azmaktadır. 

•İlk neticeler ehemmiyet
ılz ve acmacak mahiyettedir. 
15 ıün devam eden müna
kaıalardan ıonra Japonya· 
yı Çlndeki ıayrl kaounl ha . 
reketinden dolayı tenkit 
eder bir karar ıureti kabul 

Japonya 
f rankı hü~01111ıini lantdı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

buı Lord Cranburna İıpan. 
yadaki ecnebi ıönüllülerin 

ıerl alınması meıeleılnin ne 

ıafhada bulunduğunu ıor· 
muılardır 

Lord Cranburne evvela 
teknik komisyonlara ıönde

rilmeıl hak kanda iki tarafa 
yapılan teklırlere telmih 
ederek ıtmdiye kadar iki 

taraftan birinin bu teklifle 
re cevap vermlf olduğunu 

zannetmedillni beyan etmlı 
•e alikadar devlet lerin mü · 
me11lllert ar&11nda teklifle
rin tatbik mevkllne konma· 
dan evvel yapılması lıizım 

ıelen teknik anlaıma hak· 
kandaki huıuıi müzakerele· 
rin mah11i derecede ilerle
edlfinl ili ve tmiıtlr. 

~ ... ~ ........ 1. 

Musaolininin 

Oilu Ramayı döndü. 
Roma, 18 ( Radyo ) 

Cumhuriyetçi lıpanyanın elt 

ne esir düıtüfü söylenen 
B. Mu11olinlnin kOçük otlu 
Bruno Mu11olinl, buaün bu
raya gelmtı ve B. Muasoli -
niye bir raporla ihtilalci lı

panyada gördüğü vaı.lfe 

hakkında izahat vermlftir. 

Hebefistan 
lmparataru 
Düşkün 
Vaziyette 

(Bat tarafı birinci 1ayfada) 

ısıtmak imkanı bulamayacak 
kadar faklrleıeo imparator, 
bunun üzerine köıkle oto 
mobilınt 1atarak küçücük 

bl~ ev klralamafa karar ver
mtıtir. 

Diler taraftan, halihazır
da köıldin guajında kar111 
ve luzıyle ikamet etmekte 
olan Hitle Seliliyenioj am
cazadeıl de, kendlıtyle be . 
raber yenti klralanacak kü
çük eve taıınacaktır. 

Sabık imparatorun maiye 
tinde, akraha ve aile efra. 
dt1le bırlikte yirmi bir kiti 
vardır . Köıkle otomobil 
satıldıktan ıonra, kirala -
nacak olan ev . 
de iıe ancak 5 oda bulun· 
maktadır. Binaenaleyh her 

odada aaıari dört kiti otu

racaktır. 

edtlmiı ve bu karar da itti· 

fakla bile temin t'dileme. 
mittir. Konferans, büyük 
devletler arasında itilaf ha
ııl olmamaıı Jüzünden da 
ha baılanaıçta zayıflamıştır . 

Berl!n, 18 {A.A.) - Al
bay Takuhi , i•zetecllere 
beyanatta bulunarak Japon 
yanın Çin· Japon ihtilafın-

daki hattı hareketini tasrih 
etmittlr. 

1 - Çinin bolıevizme 

kartı yapılan müdafaa ha 
reketine tıtıraki , 

2 - Çin ıle Mançuko 
arasında muallak 
meıelelerln hallf, 

bulunan 

3 - Japonya aleyhindeki 
hareketlerin kökünden sökü. 
lüp atılması, 

4 - Çın ile Japonyaom 
iktiıadi sahada meıai birliği 
yapmaları. 

• Bu nokta lar, ıulh ıartları 
değildir Sulh tartları hak · 
kında halihazırda hiç bir 
ıey söylentlemez Japanya, 
bolıevizmle elele yuruyen 
ve Japonya aleyhınde hi11i 
yat besliyen bir Çın hüku 
metlyle anlatamaz. 

Üçüncü devlet lerin Tehi 
ana kaıChek lehinde müda· 
halede bulunmaları, müca
delenin uzayıp 1itme1lne ıe · 
beblyet verir . Japon ya, ec· 
nebi devletlerin Çindekl 
menafHne riayet edecektir. 
Eler Japonya Çini iktiıa· 
den iıtlli. edecek oluua, 
bundan iki milletin uadet 
ve refahından baıka bir 
netıce hasıl olmaz. 

Tataresko 
Yeni kabineyi teştil etti. 
(Batlarafı birinci sayfada) 

blneyl teıkH etmit v~ na· 
zarlarla birlikte ıaraya gi 
derek , kral Karol huzurun-
da 1adakat yemini vermiıttr . 

Baıvekil 8 . Tatareıkonun 
teıkıl ettiği kabine. liberal
dir. Baıvekil , çantasızdır. 

Hariciye nazaretine tek 
rar B. Anteneıko ııetlrflmfı, 
Ziraat, Nakliyat ve Dahili
ye Nazırları değiıtırilmtıtır. 

8 Tlltare1ko, ıaylav inti· 
habah için demokrat Nas 
yona! ve Romen parttlerile 
mutabık kalmııtır . Bu an
latma, çiftçi partisinde iyi 
karıılanmamıttır 

Söylendiğine göre. 1aylav 
ıeçfminden ıonra diktatör · 
lü\< taraftarı olan B (Vay
da) hariciye nezaretine ge
tirilecektir. _ ............... -

Denizbank 
la.nunu D. $0rasm~an çı~tı 

Ankara, 18 ( Hususi ) -
Deniz mahıulleri ve deniz · 
bank kanununun !jurayı 

Devletçe tedklkl bitırllmlt 
ve layiha Baıvekilete iade 
olunmuıtur. 

Kanun layihaaı yakında 

Mediıe ıevkedllecek ve hü· 
kümet kanunun müllacelen 
mlzakereılnl iıtlJecekUr. 

Sındır gıya 

Gitti . 
Vali B. Ethem Aykut dün 

sabah Sındırgıya giderek 
akıam geç vakit avdt't et 
mi~tlr . 

Müddeiumumi 

Yırın ln~araya gidiyor 
Ankarll afar ceza reisliğine 

terfian tayin edildiğini yaz 
dı ğamız ıehrimiz müddei -
umumiıl B Arif Güngören 
yarın Kütahya trenile yenl 
memuriyet mahalline gide 
cektir. 

İzmir ihtiıu mahkemesi 
müddeiumum ıliğ inden ıeh 
rimız müddciumumiliği · 
ne tayin edilen B. Arif 
GüniÖren dahi\ evvel lıtan 
bul tjcaret mahkemesi aza 

lığında, Trabzon müddei · 
umumlliğlnde, adltye müfet· 
tlfliğinde bulunmuı, muhitın 
ıevgi ve ıempatlsinl kazan· 
mı ıtır 

lkt ıeoeye yakın bir za· 
mandanberi ıehrimiz müd 
delumumilifindc bulunan de· 
ğerli adliyecenin ayrılmaın 

bizi olduiu kadar kendfıinl 
tanıyanları da mütee11ir et · 
mittir. tB. Arif Günrörene 
yeni vazlf el erinde büyük mu 
va ff akt yeller dileriz 

Daimi 
Encümen 
Kararları .. 

Vıli.vet daimi encümeni 
yeni hükumet bfnuında dün 

belli toplantısına yapmııtır . 

Encümen. ilaca- Bürhaniye 
Ayvalık yolunun Bürhanl · 
yeden ıaçen k11mının parke 
ile dötenmeaine, Bandarma 
birinci ve ikinci okullarının 
tamirine, eıki ııhhat daire · 
sinin jandarma mıntaka da· 
ireıl olarak icara verilmesi · ı 

ne, Huıuıi muhasebeye alt 
bir dükkana talip çıkmadı 
iından Htıı müddetinin 
temrlldlne karar vermlıllr. 

Muhtarlar 
Kursunda 
Dersler 

ikinci tertip muhtarlar 
kursunda dersler devam et · 
mektedir. 

Dün ı\ıkerlik Şubesi Rebi 
Yarbay B . Sıtkı, Yeteri 

ner Direktörü B " Behçet 
Tunçdy, f ' alkevi Rebi B. 
Fe yzi Sözener, ilköğretim İı 
pekt~rlt'rinden B. ~Tuzaf
feı, Emniyet Müdürlüğü K..
mı Adli Reiıi B . tiikmet, Ta
pudan B Mehmet, Varidattan 
B. Fa hri tarafından deuler 
veril mittir 

Kaybolan ~oyunlar 
Korucu nAhi)eslnin Malh

ca köyünden Mustafa oilu 
Mebmedin dört koyunu kay

bolmuıtur 

Yapılan araıtırmada ko 
yunlardan ikiıi Korucunun 
Çarkçı köyünden Ahmet 
oflu Hallide bulunmuı 

tur. Diierleri de aranmak
tadır . 

Biğadıç 
Cinayetinin mu~ıkemesi 
ağu cezada başhyaca~ 

Senede Değiştirilecek 
Biiddıçla eararenıiz bir 

ıekllde öldürülen Boıoak 

Haticeye ait tahkikat devam 
etmektedir. 

10 Ve 25 Kuruşlukları Ellerin· 
1 

de Bulunduranların Telaşına 
Mahal Yoktur. 

Bu vakada alakaları ol 
duğu görülen Turgutlu icra 
memuru Vehbi ile, Veh
bloln akrabası Alaettlnlerin 
Hasan hakkındaki davaya 2 
lkinclkinunda ajır cezada 
baılanacaktır. 
~-

Şehir 

Bronz ve nikel 10 ve 25 
kuruılukların ay batından 

itibaren tedavülden kaldırı
lacakları hakkındaki karar, 
bazı yanlıt akisler uyandır
mıı, ıuitefehhümlere ,mey · 
dan vermtıtir. Filhakika bu 
paralar ay batından itiba · 
ren tedavülden kaldırılacak 

Kulübünün 
Toplantısı .. 

ı halk arasında, alıı veriıte 

kullanılmıyac•ktır fakat, 
elde bulunan paralar, bir 
yıl içinde mal ıandıklarında, 

Şehir Kulübü aza11 fev · 
kalide bır toplanh yaparak 

mevcut nizamnamenin bazı 
maddelerinin tadilini görüı
müı ve kararlaıtırmııtır. 

Kongre ri yBletine Emni · 
yet Müdürü B. Salt Ôzg6r 
ayrılmıthr. 

Toplantı ıaat yirmi bu 

çuktan 24 de kadar sürmüı 
ve bir çok aza ıöz almııtır . 

Neticede: Nizamnamenin 
7 inci maddeıl ıu ıektlde 

tadil edil mtıtır: 

Her Ku 'üplü ayda bir lira 
aidat verecektir Ayın on 

betine kadar aidatı ve,.mi · 
yen Kulüplü, idare heyeti 

kararile Kulüple!! çıkarılabl 
lir ve kendilerine tehliğat 

yapılır . reblifatla ı IODra 
aidat veren Kulüplü blrke
reye mahıuı olmak üzere 
tekrar Kulübe alınır . 

3 Kitiltk mürakaba beye· 
tinden birinin belediye aza -

sından olm&11 da dtier bir 
maddeye ilave olunmuttur. 

Ayrıca Kulüplülerin eıkl 
borçları her 'ayın taksiti ve · 

rtllrken aaıari 25 kurut 

verilmek ıuretile ödenir diye 

bir de muvakkat madde 
konmuıtur. 

Verilen bir karara 
de Kulübe dahil olacak 

aöre 
aza 

dan 8 lira alınmaaı kaydı 

kaldmlmıthr. 

Atat6rke konare münue· 
betile tazim telgrafı çekil
meılne de karar verilmittlr. 

Ocak 
Kongreleri .. 

C . H. Partisi Karal ıa na 
biyesine bağlı Okçukara ve 
Kataiıll ocaaı kongreıl tlçe 
yönkurul batkanı H. Hilmi 
Şeremetlınin baıkanlığında 

toplanmııtır. 

Seçimde Okçukara ocaiı 
yönkuruluna: 

Sabri Sarfaklarlı, Ba1ri 
iıpartalı, llaaan Tanır, Ah· 
met, lımail Ociabatıoğ l u, 
mümessllliie de Sabri Sar 
f aklıulı, Ba11i Ispartalı. 

Karalaa yönkuruluna Bür · 
han Kocabıyak, Naci Üngür, 
Recep Öz.gün, llaıao Serpen 
Necip İnal, Kamil Sakbaı; 
müme11illiklere de Necip in
al, Kamil Sakbaı ayrılmıı
lardır. 

, hazine veznedarlığı yapan 
Cumhuriyet Merkez banka 

11nda değiftirilebiltcektir. 
Bu itibarla, hu ayın ıon ıü-

Gömeç nahiyesinin Haca-
hüıeyenler köyünden Alt 

1 oilu Oıman, Korucu nahiye· 
ıine kepenek almak üzere 
köyüntlen ayrılmııtır 

fakat Oıman. aradan 
yirmi gün ıeçtift halde kö· 
ye dönmemlıtlr. 

Bunun üzerine eniıteıi 

Murat oğlu Halil kendiıini 

aramağa baılamııtır. 
!21 & 

Bu yılın 
Zeytin 
Mahsulü 

es &a: 

{Baıtarafı birinci tıayf ada) 
Yaz baılan1eıcındanberi de· 
vam eden kuraklak Eğe mın· 
takasının Kuıadaaı ve Söke 
taraflarındalci mahıule '-Iraz 
zarar yapmıısa da yaimur 
lar bu zarara ' telafi ederek 

rekoltenin artma11na ıebep 

olmuıtur. Filhakika mevıim 
bidayetindenberi Eıe man 
takasınd11 30 -33 bin ton ar· 
asında olacağa tahmin edt · 
len mahıulün ıon yaimur
ların tesiriyle 35 bine çaka
cağı anlaıılmalc tadar Diğer 
mıntakalarda da 4 .5 htn ton 
yağ iltihıal olunacağı dik· 
kate alındığı takdirde bu ıe 
ne zeytinyağı rekoltemizin 
38 39 bin tonu bulacağına 

hükmetmek lazam gelir. 

Miktar itibarile bol olan 
yeni rekoltenin kalite itiba· 
rıyle de iyi bir durumda bu· 
lunduğu görülmektedir Eğe 
rnıntakaıında istihsal olunup 
timdiye kadar lzmlr plya1a 
sına sevkedilmiş bulunan ye· 
nl mahıul yağların asit mık 
tarının yüzde üçü ıeçmedi· 

ğt anlatılmaktadır Çeıme ve 
Urla mıntaka larından alınan 

yağlar diğer mıntakalara nl · 
sbetle daha fazla aıitli be 
de bunlar ~hem mi yetil • bir 
yekun teıkil etmemektedir. 

Bütün mmtakalarda yeni 
mahsulün toplanmasına de 
vam olunmaktadır Eğe mı · 

ntakaıında iıtihıal olunan 
yallar umumi yet le aabunluk 

Oımanın Karadere kö1il 
tarafına geçtiğini haber alall 
Halil yanına bu köyden b~ 
kiti alarak aramağa baıl•" 
mııtır. Nıhayet Karadere 
hududunda yol ilzerfnde o·· 
manın ceıedl görülmilttür· 
Oımanın merkebi d~ oıe· 

rinde bir heybe ile birlikte 

o civarda bulunmuıtur. 
~ 

Okullarda 
Riyaz.iye 
Istılahları .. 

İlk, orta okulJarla ltıeler· 

de okutulmakta olan riJ' · 
zlye derslerin• ait ııtılihl•' 
deiittlrilmltUr. 

"llk ve erta öiretlm oı•" 
tematik terimleri.. adlı yeo1 

ııtılibları bildiren bir kit•P 
Kültür Bakanhjmca neıre· 

dllmtıtır . Bütiln riyaziye ı•· 
tılihlarının Türkçe karıılılı· 
larM bu broıürde mevcuttlJr· 
Eıer bütün okullara dajıtıl· 
mııtar . 

llalkevlnde: 
. 

/ngilizce 
Kursu 
Açıldı •. 

Halkevinde dün akı•"' 
fngilizce kuuları açılııııştı~ 

Bu kuularda den görllle 

üzere 64 kiti kav~ 
1 el• mallardır. Bu mıntaka ar e 

yemeklik yağların iıtih••ll11 

ancak bugünlerde batlaO· 
mııtır . l 

Bursa mmtakaıındarı 8 1

1
• 

oan malumata nazaran "' c1e· 
layetin muhtelif yerlerin 1 
ki zeytinyağı rekolteler 

dtr: ıöyle tahmin edilmekte 

Mudanya 
Orhanlye 
Gemlik 

Kilo 
1.2so.ooo 
2.ooo.uoo 
ı.2so.ooo 

Karacabey • ı .27S 
Bursa su.ooO 

Yekun 4.551 375 
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Yarı reımi 
lllatbuata ıöreo: 

fngllterenln Salamankada 
bir ticari mümeı11llık teslı 
etmek Ozere müzakerelere 
liritmlt olmaıı oldukça na 
ilk meıelelerln ortaya çık · 
•naıanı mucip olmaktadır . 

1 rlltere hükumeti, btr mOd
dettenberi fıpanyol mtll•yet. 
Çlleriyle mOnaaebattn bulun· 
lllakta oluıunun bir netlceal 
olarak Salamankaya bir ti. 
carı mümeaail göndermek 
lıuıuıundakl kararını Fran
ıa hükumetine blldirmltUr. 
Ştmdillk bundan baıka bir 
fey yoktur. 

Brüksel mükilemeleri 
lkı hükümetın bu ıa-
lıada, fıpanyada hükum 
etçilere veyahut milliyetçi 
lere yardım maniıına gele
cek tedbirlere bat vurma 
llaak huıuıunda miUeaanit 
olduklarını ıöılermıılerdir. 
Fransa ve İngiltere timdiye 
lcadar olduğu gibi timdiden 
•onra dahi tam bir teıanüt 

Çerçiveai içinde harekd ede-
0eklerdlr. 

Sağ cenah matbuatına ıö 
te: 

Journal deı Debah 
'-~eteıi Brüksel kon· 
f eranıından ve Brülnelde 

2WWW 2 

~ -- --

1ikleri altında dalma mOıa 
adekir davra.ndığıDl göıter 
mektedlr •. Bu ıuretle hem 
kıymetli zamanlarımızı kay. 

1 

betmekte, hem Franıanın lı · l 
panyadakt mevkii aaraı lmak · 1 
ta, hem de lnıiltereuln ha. 1 
rekatına engeller ıhdaa ol· ! 
unmaktadar Halbuki, İngil 
terenin bu uhadakt faaliye-
ti her zamankinden daha 
ziyade tasvibe layıktır 

lngiltere hülulmetinin İı
paoyaya ticari müme11il gö 
ndermeıl kararını fevkalade 
ehemmtyeth bir hadise ola 
rak telikkt eden lnforma · 
tlon gazeteıi vaziyeti ıöy
lece hulasa ediyor: 

Burgoı ve Salamankaya ti · 
bi lspanyol topraklarına gön· 
derilecek lngll•z memurları 
lngiltereye gitmek iatiyecek 
lspanyollara pasaport vere· 
cekler mi? Evet. Bu paaa -
hortlar Franko mümeaailleri 
tarafından vize edilecek mı? 
Evet bu paaaportlar 
Frankonun lngllterede· 
ki müme11illeri oradaki lı 
panyolla ra pasabôrt verebi 
lecekler mi veyahut paıa· 

portlarını vıze edebilecekler 
mi? Evet . 

kate ıayao töylerdJ. Edenin 
ikinclteırinin ilk ıünü avam 
kamarasında ıöyledıği nut
kun, lngilterenın Jıpanyada 
takip ettiği polmkanın mü 

hım bır dönüm noktuım 

tetkil eltili ıörQlmektedir. 

Londrada memuren bulu 
nan bütün diplomatlann 
fikrine göre Edenin nutku 
Frankoya karıı İtalyanın 
aırtından yapılmıt bir hıtap 
tar. Edenin nutkunun lapan· 
yada makUil düıen lıpan 
yollardan hiç birinin Jngil 1 

tere tarafından göndertlmtı 

silahlarla vurulmadıil.lan 

hakkındaki cümlesi Jngtlte · 
renin lıpanya hidlıelerlnde 
hakem rolü oynamak ille 
dilini gösterir.,, 

Radikal soıyaliıt Repup 
llque gazeteainde "İngiltere 
Oynıyor, Franko Kazanı

yor,, Serlevhaıı "ltında bir 
maliale neıreden Plerre 
Domlnique diyor ki: 

~ lngilterenin oynadığı 

oyun bugün artık reımi ıek 

TORKDILI 

hiç ıüphe yok, politik ola -
caktır . 

Vel hasıl İngiltere oynıyor, 
Franko kazanıyor," 

Makalede bundan sonra 
lngiltereoin daima böyle re· 
allat bir politika takip etti 
li, Moıkovaya btlikydüıart 
hizmet eden koaıüniıtlerln 

değil, Fransa menafii ile all· 
kadar olan Fransız mehafil · 
lerinin bıle bu realiatlijl 
tekdir edememelerinin tee1 
sOfe tayan olduğu yazıl· 

makta ve lnglliz polttıkaıı. 

nıo bathca hedefi Hindistan 
ve Kap yolluının emnlye 
tini temin oldulu befan 
olunmaktadır. 

lngilterenin İspanya me
ıeleainde takip ettiii polltt · 
kayı ötedenbert tlddetle ten· 
kit eden komünist Huma · 
ntte gazetesi diyor ki: 

... .. lngtltere, Salamanka -
ya bir ticaret müme11ill 
aöndermlye karar verdi. Ke· 
itmelerle oynamaya lüzum 
yok. 

Laridanın müthit bir ıu · 
rette bombardımanından ve 
Mu11olininin ojlu Brunonuo 
Majorlkte bulunduiu habe· 
rloin teyidinden birkaç aa · 
at ıonra alman bu karar 
Fraokoya muharipli~ hakk,
nıo tanınması manaıından 

daha farklı bir manayı haiz 
olan birfeydır: Bu karar, 
kıaaca lıpanyol iıyanının ta· 
nınması demektır. 

Vazıyetin bundan daha 
vahim olan bir ctheti •ar
dır: 

Şunu itiraf 'etmek doğru 
olur ki, Delboa ötedenberi 
loglltz kabineılne Fraokoyu 
tanımamasını ta vaiye ede
aelmekte idi - Halbuki, L.on 
dra kabineıinln bu kararı 

yalnız Delbosun tavıtyeleri 

hilafına olarak dejil, onun 
haberı olmadan ıttibaz edil· 
mittir. 

Mesele bununla da kalmıı 

deiildır. Eden ile vaki olan 
müllkatıodan ıonra Delboı 

loıılterenin bu ıahada karar 
ittihazı keyf lyetinl yine ta
hk edeceği zannına kapıl· 

mıth· Ha vat ajan11nın neı 

retti tebUjın manası bu idi. 
Bu tebllie göre Franıa ve 
logiltere '"lıpanyadaki ıki 

taraftan biri lehine olmak 
üzere hali hazırda hiç bir 
tedbir ittihaz etmiyecekler 
di.,, 

Delboı, hulasa olarak, 
"bunun manisı Franıa lı

panya hudutlarını açmaya
caktır.,, Demek olduğunu 
ıöylemittir. 

Metaksasııı 

Verdiği 

Son Nutuk .. 
8. Metaksas, beraberin 

de Koçyaa, Durentis ile 
Maoyadakiı veHir zevat 
bulunduiu hal.de Eyiona gi . 
derele, Sellnuı ırmağının 
taımaaına mani olmak üze · 
re yapılacak olan tealıahn 

temel tatını koym~,tur . Bu 
tören eınaaında, prenılplerl 

ile projramı hakkında iza. 
hat veren Metakıaa ıunları 
ıöylemiıtir: 

.. Buraya gelfıtmin baılıca 
sebebi, ıiz' selimlamaktır. 

Siz '"4 Ağustoı,, lnktlibı-
· nın sadık ve cesur müdafi · 
lerisiniz Sel inuı ırmaimın 

taımaaına set çekmeyi kim
se düıünmemiıtir 

111 üncü enternasyonal, 
bizi de Jıpanyaya çevirmek 
iıtiyordu. Biz bunun önüne 
geçtik. Parlmantarizmin ıu 
kutu. komüniıtllfi canlan
dırmııtı . ,, 

Kahroluın parlmantarzim! 
sesleri . 

"Yunanlstana uyıun ol 
mayan bu usul , baıkalaran

dan kopje edilerek, alın
mııtır . Ana yaıam ı z bile 
parlmantarizme muhalifti. 
Hu ıiıtem O ligari olarak Yu· 
nan milletinin tepeılne çık · 

mııtır Yunanlıtanda bütün 
milletin bir tek ülküıü bu· 
lunduiundan, fırkalar ıunl 

ve uydurma eıaılara istinat 
ediyorlardı. Bu fırkacılık 

yüzünden Yunaniıtan pek 
çok f arsatlar kaybetmiıttr. 

Fırkacılık memleketi dütün
medıjinden, halk hicret edl· 
yor ve ıençlık gurbete çı

kıyordu Büyük hup baı 
larken iki ayra devlet imltlz 
gibi dahilde boğutuyorduk. 

1936 da Kızıl T ehhke kapı · 
ya dayandıiı halde, biz par
lamento için bofuıu1orduk. 
Ağustos inkılabına kadar bu 
hal devam etti 

"4 Aiustoı,, kablneıi, ec
nebi uıullerlni taklit etme
den memleket uygun bir te· 
kilde tnkiıaf edecektir. Bır 

sene zarfında ne yaptıkları. 

kat yarın Salamankaya btr 
lngiliz ınüm~11ill gidecek. 

Bu ıuretle uygunıuz ha 
reketler rekoru da kırılmıt 

oldu. 
Bütün bunlardan ıonra 

bu akıam "Fransa ve lngil 
tere birbirine sıkı ııkıya 

bafladırlar , müteaanittirler ,, 
Deniliyor. 

SAYPAı 3 

Kıyamet 

Ve Zaman 
Kopacak? .• 

f ngilterede bir rüreıçl ile 
evlenmek lıtiyen prenıeı 

Baba ismindeki bir Hındla 

kızın iıml methur oldu. Fa-

kat bua6n bahıedeceflmlz 
prenseı Babanın bu prenıea 

le biç bir alikHı yoktur, 
belki Hindli bile delildir, 

fakat . . Yeni bir "Peyıam• 
her ,,dır. 

F ranıada kendini b6yle 
tanıtan ve Buda dininin ye-

ni bir ıeklini yapmata çala
ıan bu adam etrafına bir 
çok kimseleri toplamıttır. 

Prenıea Babaya g6re, 10 
kanunevvelde umumi harp 

patlayacaktır . Yine onun 
ıdiaıına göre, Prenıea Baba 

kendlıinln peyıamber oldu
funa inandırmak için mu

clzeaini de o zaman ıöıte

recektir. 

Fakat, dediil ıOnler yak. 
laımala baıladıfı için ola

cak, "Peygamber,, birden
bire ortadan kaybolmuıtur. 

Bundan baılra . prenıea Ba
banın kaybolmasında, ken· 

dine inananların ıafhlından 
flUfade ederek yaptılı do· 

landarıcıhkların da teılrl 

vardır: Bu ıuçlarının mey

dana cıkacafına da anlamıı 
olacaktır. 

Fakat, bu peyıamberin 

kulları onun timdi g61e çe• 

ktldiftne ve kıyamet rGnO 
tekrar ıeleceline inanıyor· 
lar. 

mazı bi liyonunuz. Şimdi ıl -
ze ikinci yıl esna11nda ne 

yapacaklarımı anlatacafım. 

Bunları dikkatle dinleyin. 

T esltbat iti devam edecek 
ve hiçbit vakit bltmlyecek

tir. Dahili idareyi yeni eıaa· 
lara uyduracafız. Mevcut 
cemiyetleri eıaslı bir ıekll
de organize ederek anarılye 
nihayet vereceflz. KGltür 
itini ıhtlyaca uyaua bir ha
le koyacafız . Gençlifi orıa . 
nlze edeceğiz . Üç6nc6 bir 
Yunan medeniyeti yaratmr 
ya dofru yürClyoruz. Hepi· 
mis umumu da kendimiz ıı
bl dütünecefiz. Bu medeni· 
yeti yabanca mecmualarda 
delil, kf'ndi içimizde arıya
cafaz. 

Yataaın Yunaniıtan! .. . 
Yunan basını Metak-

ıaıın ıon nutkunu tah· 
lil ederek, Yunan milletinin 
kendine yakııan rejime ka
vuttuğunu tebarüz ettirmek

.........__~~~------~'!!."".!!!.---------------------.~-·"!"'-*~..-.--__,--_......,... __ _..._.... _________ ~~ ...... ~~~--..... _..~~!!'!!!'!!!!!!'!'!'!"'~~!""""'~~!!!!'!!~~~-"!"~......,. ...... ~~~~~!!!'!!'"''!"!!!!!'!!'!"!""""!!!~"'!!!!!!!!!!!!!l!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ispanyadaki menafiinln le 

le gir mit bulunuyor. Nete. 
kim avam kamarasında söy
lediil nutukta Eden İngilte 
renin batlıca emeli lapanya 
da iktidar mevkiinde kim 
olursa olıun lıpanya ile doıt 
ıeçlomek oldujunu ıöyle -
mittir. Diler taraftan lngil· 
tere ile Salamanka araaın

da karıılıklı ticaret mümea 
ıilliklerl teıiı edilmtı bu -
lunmaktadır ki, bu ticaret 
müme11lllıklerinln vazifeal, 

Maaleaaef bundan birkaç 
ıaat sonra Fransa ve Fran
sız hariciye nazırı aldatıl

dıkları anladılar. ispanya bu 
dutları kapalı kalacak, fa 

Evet müteıanitttrlcr, fa 
kat lapanya demoluaaiıine, 

yani . Franıanın emniyetine 
ve beynelmilel sulha kartı 
mücrimlikte müteıanittirler . • tedirler 
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tolcuların ıözlerine çekin 
'-'•den karıııyor ve kendi 
'-'enıurlarına karıı. baiırarak 
;aı ıöylemekten 11kılmıyor -
'"dı. 

k ilet yüz kırk kltiden terek
Gp eden mürettebatın he-

~erı hemen hepıl bitün ırk · 
•tıra melezleri ve bllhaaıa 
~lııdı ve Kübalılardı Hakiki 
tblberikalılarsn aayııı çok 

••mlyetılztll. 

Y olcuJar, bir akıam ye 
mefinde memnunlyetlizllk· 
lerlni açıla vurdular. Tam 
maniılyle ıerhot olarak va
zife baıaoda bulunan iki 
kamarot aalondan koiuldu. 

DJier kamarotlar, za•alh 
yolculara aç bıraktıkları ılbl, 
ferıa gadalarla da intikam 
alıyorlardı . 

Vapurun her yola çıkı -
ııntla, kanunen lıtenlleD al•· 

rım tecrübeleri esnHanda, 
bütün miirettebatın 16zle 
rlnden tecrQbeıhlikleri oku· 
nuyordu. 

ikinci kaptan, V armea 
hGrmete dOtkün kaba bir 
adamdı Güya kendi batın 
den areçmlt binlerce uydur 
ma vakayı anlatmak Jçin 
nazik inıanları yakalamalı 

çok ıeverdl Kaptan Villmott 
en iyi arkadatıydı. iki 
ıemicl aynı mektepte bera
ber okumuılar ve uzun yal 
lar birlikte, aynı ıemide ça 
lıımıılardı. Yaıını. baıını 
almıt olan, kaptan Vtllmott 
ı 6 r 6 1 t 1 c6 yolcularındaa 
uzak buluamalda beraber, 

onlara karıı gösterdlii hayır 
havahhklar ve baba ıefkah 
uyeıılnde, muhabbetlerini 
kazanmağa muvaffak olmut· 
tu. Aynızamanda, iri yarı 
olan Vıllmott kendlılne 1&y 
dırmafı ve itaati biliyordu. 

Yalnız Vtllmott etrafında
kilerden korkuyordu. 

İki vaka bu ıarlp kor 
kunua dofmaaına aebep ol · 
muıtu. 

O senenin, bir bazlran 
ıGnii telırafcı Alagna, ciddi 
ve ıempatik bir ıenç olaa 
arkadaıı baıtelgrafcı Roıera 
ile telıiz odaaanda aıte ye
meilnl yiyordu. Anıızıa, 

Alaına yQzü kıpkırmızı ıan· 
dal1adan fırla•ıı, muaaıa 

iizerine iki yumruğiyle vu 
rarak, yoruldujunu, bundaa 
ıonra herteyln böyle tie
•am etmiyecellnl, kendiıl· 
ne bu ıektlde muamele ya 
pılmasını kabul etmiyeceilnl 
.a,Iemftti. Hiddetten Ut
rlyerek Roaerse lekeli ta
baklarla kirli ıofra takımla
rını göıterlyordu. 

Bundan maada gelen ye· 
ruekler de yenmlyecek ıektlde 
idi. Alagua, derhal kumpan
yaya bir mektup yazmıt ve 
mektubunda nazik bir suret
te; fakat ıtddetle, bundan 

ıonra kendıııne temiz •e 
iyi yiyecek verilmeılnl lıte 
mitti. Dljer memurlarda• 
ela bu huıuta lmaa topla· 

mııtı - Yalnız, bazıları bu lı
Uda yı kabul etmıı, dlfer bir 
k11mı da vazifelerini kaybet
mek korkuılyle ve ya
hut, imza edenlere kızmıı 
olmalarından, lmzca atmaktan 
çekinmtılerdl. 

Nihayet, Alaıua, meıeleye 
bir •on vermek üzere V lllmo· 
tta gltmif, flklyetlertnt 
blldirmltti. Villmott da aı· 
çıya çatmıı ve bu ıünden 

itibaren yemekler dGzelmııtt. 

Bundan ıoara Alapa •• 
taraftarları kumpan1adan 
deniz tarif eılne ı~he teablt 
edilmlı yevml1eyl lıtemek 
üzere ıüratle lt1rl91ttler. 

(SONUV R) 



SA rfA: 4 

Türkiye Cumhuriyeti Balı
kesir Ziraat Bankasından: 

Kooperatifler için muha•ip yetittlrilmek üzere bilaüc· 
ret bet ıtajiyer alınacak ve ortamektep mezunları 
tcrcıh edılecektır. Bu ıtajiyerler yetiıtikce ve ıh. 

ttyaç yaziyetine göre timdtlik 15-30 lira ücretle koopera
tiflere muhaalp muavini ve muhasip olarak gönderilecek· 
Ur Taliplerin bankamıza müracaatları. 

3 - 1-519 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

yapmıyan ç o k dayanıklı sömikok 

Kor merkez birliğinin ıenelik ihtiyacı için (14) ton sa · 
bun pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pazarlığı 4 l kanun 937 
cumartesi günü saat 9.30 dadır. Muhammen bedeli (4480) 
lira, ilk teminatı (336) liradır. lsteklilerln ıartname1loi gör 
mek için her gün ve eksiltmeye lttirak edeceklerin vakti 
muayeolnde tik teminat akçau olan ( 336} lira lak teminat 
makbuzlarile kor satın alma komlıyon batkanlıiıoa mü
racaatları. 

4-1-521 
1 - Manyas kazaaı merkezinde mücetteten yapılacak 

asfalt iıtaıyonunun açık ekıiltmede bulunan intaıına istek· 
it çıkmadığmdan 25 11 937 tarihine raatlıyan perıembe 

günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere ekıiltme müddeti 

«Türk Antrasidi» de geldi 
Yapı düuni ıçin IÜ7.umu olan demir, çimento, 

çivi, cam gibi Çt>tıtler ele mağazamız da her yerden "S 
ucuzdur. ~ 

Bahkesir icra memurluğundan: 10 gün uzatılmıttır . 
2 - Ketif bedeli 2130 lira 50 kurut, muvakkat 

En birinci lıoy" yağ ' arı, boya malzemeıid~ Uca. 
rethanemizde ehven fiat 1arla satılır. Bir defa dene. 
yiniz . i Bahkeılrln Martlı mahal· 

lesinden Toıyah Mustafa 

kar111 Hayrlyeden ödünç pa· 
ra alarak ayni mahallede 

vaki satı: Ablt efendi ve 
solu: Yusuf efendi haneıi ve 

arkaaı: Kalaycı Hüıeyin ha· 
neıi ve önü yol ile çevrili 

ve 55 arım üzerine bina 
edilmlt alt kat divanhanesi 

çimento ve alt katti bir oda 
ve camekanlı ayrıca ufak 

bir aalon ve bir hela ve üst 
katta yine camakanlı salon 

ve iki oda ve cam ve ca· 
makinla tam ve camekanı 

tam bir mutbah ve 187 ar
tın miktarında bahçe ve 

bahçenin kıble tarafında bir 
kiler Vf: dört hayvan alır 

ahır ve ayrıca dıvarla bö 
lünmüt içinde su kuyusu ve 

17 adet dut ve bir badem 
ve bir çam ve bir erik ve 

asma aiacına müıtemıl 2700 
zırra mimarı bahçeyi müı . 

temil haneeinln üçte iki his · 
ıealni ipotek eden adı geçen 

Martla mahalleılnden TeHl 
oğlu Klmil ve kiz kardeıi 

Neılbe mukaddema vaki 
olan tebltğat üzerine borç

lulardan ( 400 ) lirasını öde· 
diklerinden dolayı asliye hu

kuk mahkemesine borçtan 
kurtulma davası açmalarile 

ikrar edilmtı Qç yüz elli ltra 
için ipotek edilen 3 de ıkl 

hisseden Kamlle ait bir hiı· 

ıesl paraya çevrilerek geri 

kalan ( 400 ) lira hakkında 
ki borçtan kurtulma davası 

da mahkemece red edıierek 
temyiz mahkemesince de tu· 

dik edilmit olmakla borçlu

lardan Nesibeye ald hanenin 

3 de bir hanesinin açık ar
tırma ile paraya çevrilmesi · 

ne karar verilmitUr Birinci 
artırma :m 12 937 tarihine 

tesadüf eden Pazartesi günü 
saat 16 olarak tayin edil · 

mltlir Bu babda yaz1lan 
tartnanıeyi herkes görebil 
mek üzere Balıkesir icra 
dairesinde açık bulunmakta 
dır. Almak istiyenlerın ha 
nenın 3 de bir hiueıinin 
muhnmmen kıymeti olan 
( 317 ) lıranın yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçe 
ile birlikte Balıkesir icra 

daireılne gelmeleri o aıün 
konulan pey muhammen 
kıymetinin yüzde yetmit be · 
tini bulmadıtı takdirde ar
tırma ıon artırmanın teah 
hüdü baki kalmak tartlle 
ikinci artırma 5 1 937 tari · 
hine teıadüf eden çarıamba 
günü saat 16 ya bırakıla -
caktır. O gün konulan pey 
yine muhammen kıymetinin 

yüzde yetmt~ betini bulma 
dığı takdirde borç 2l80 rıu · 

nah 159 lira 76 kuruıtur. 
3 - Bu.a ite ait evrak tunlardır: 
A - Hususi ıartname 
8 Ketif cetveli 
C Vahidi flat cetveli 
Ç Projeler 

Saraçlar Başında Demir 
Ve Hırdavatçı 

• 
Hasan Cumalı 

ol~~~~~~~ 

~ 
~ 

O - Ekııltme ıartnamesi 
E - Mukavele ôrneğı 
İıtıyenler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde Jl•J'ıal----lt•itl.: ..... - •• ·ı 

veya nafıa müdürlüğünde görebilirler . \ = •• • •• • 
4 - İhale yeni hükumet dairesinde teıekkül edecek KokVeSomı okTurkı 

vilayet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. • 

5 - Ekıiltmeyc keıif bedelinin yüzde 7,5 iu olan yu fi A • • G 1 d • 
karda mıktan yazılı muvakkat teminatını malıandığına ya- • r1 t r a s 1 t 1 e 1 •• 
tırdığ'ına dair makbuz veya banka mektubu ve bu gibi iı · • ~ 
lerle uğraıhğına dair Balıkesir nafia müdürlüA'ündf'o ve· = ' 
sıka alanlar gtrebilirler. 1 • Her Cins Soba Ve Ocak/ıkla Ve Maı -

maralı kanun dahilinde kal · 
mıt olmaaı hasebtle borç 

bet müsavi takılde bağla 

narak satıı geri bırakılacak 

bu suretle artıranlar teah 
hütlerinden kurtulacaklardır . 

İpotek sahil:i alacaklılarla 
diğer alacaklılar gayri men 

Lcul üzerindeki haklarını hu
ıuıife f alz ve maaarıfa dair 

4 - ı - 518 et !Jzda kullanJ/tr. Kok Ve Sömi Kok Türk 
---------------- ~ !intrasiti Kön1ürlerik Tecinıgemızde Eh-1 

• • .. .. ., 1 ~ ven Fiatla SatJ/ınatad ;r. 

olan iddialarını evrakı müı· 
bttelerlle birlikte 20 gün 

içinde lcra dairesine bildir · 
medıklerl takdirde hakları 

Tapu sicllile ıabit olmadık 

ça satıı bedelinin paylar 

maaından hariç kalacakları 

ve artırmadan doğma dellal 

reımile bu ıatılan gayri 
menkul hl11eslnln verglıinin 
tercihan saht bedelinden 

ödeneceği ve göderllen gün
lerde gelmtyenlerin vaz aıeç
mlt aayılacakları ilan olu 

nur . ,. ...................... .. 
! TÜRKDİLI ! 
: Pazartcıinden batka her : . - . • gun çıkar . Styaaal gazete .• • • • : Y ıllıiı: 800 Kurut : 
: A ltı Aylığı:400 • : 
• • • Say111: 3 • • • • 
: Günü geçmıı aayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : . . - . 
: BALIKES1R TURKDlLİ : ....... . ............... ... 
,-----------, 1 DOKTOR flHMET 1 
1 İIKKO YUf'IL(J 1 
I Ç~CUk HEklMI I 
ı iş Ba. ık ası yanın- ı 1 dak i muayenehane- 1 
ı sinde her gün saat ı 
1 (1.5-18) e kadar has· ; 
ı talannı k abu/ eder. ı ..__ __________ .... 

ınhısarlar BaşmudurliJgünden: 1 Al~~~:ı,~E v~s~~;;:il~L;.~ş~;. ı 
Boatancı boğazında barut deposu arazlaınde yeniden ~ lhmir tJtrdaval }'opı Jlalforı ~ 

yaptırılacak kaldırım on bet gün müddetle açık eksiltme Çiftçi Aletleri Alım Sa/un J:'ul ~ 
ye konmuıtur. • • . lf;lt .: !!.'~ ».i Jft · ~-· ~!,: 'IBllJf! 

Keıif bedeli 2440 hrac\ır . Muvakkat teminat 183 lira. 
dır . Eksiltme 1 - birinci kanun 937 çarıamba günü ıaat 
kide baımüdür!yette müteıekkil komsiyonda yapılacaktır . 

Bu ite ait ıartoamc ve keıif evrakını görmek latiyenler 
hergün ve eksiltmeye girmek iıtiyenlerin yukarıda bıldirilen 

gün ve ıaatte tik teminatlarını liaımüdüriyet veznesine 
yatırmak ıuretile~komıiyooa müracaatları. 

3 1.513 

Boıtancı bofazındaki mevaddı infllaklye depoıunun çatı 
tamiratı ile depo dahilinde yapılacak tadilat on beo ıün 
müddetle açık ekıtltmeye konmuıtur. 

K~şif bedeli 963, 61 liradır. Muvakkat teminat 7.!,28 
lira . Ekıtltme 1 - birlnctkinun • 937 çartamba aünü aaat 
onda baımüdüriyette müteıekktl komiıyonda yapılacaktır. 
Bu ite alt ıartoame ve ketif evrakını görmek lstiyenler 
her gün ve eksiltmeye girmek için de yukarıda bildirilen 
gün ve eaatte ilk teminatlarını baımüdürlyet veznesine ya· 
tırmak ıuretilc komisyona müracaatları . 

3 - 1 - 514 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesırde Sütlüce mevkiinde 6 adet askeri bina inşa · 

ıı kap.ıılı zarf uıulile 4 · 1. kanun 937 cumartesi günü 
saat 10,30 da yapılı,caktır . M~zkür binaların muhammen 
bedeli (10,~00) lira (72) kuruı. ilk teminatı ( 765 ı lira (54) 
kuruş ıstekli l erın ıarlnameslni görmek üz.ere her gün ve 
eksiltmeye iıtirak edeceklerin de ekıiltmeyi açma eaatinden 
bir nat evveline kadar teklıf mektuplarile bu gibi itleri 
muvaffakiv~tle baııudıkluına dair devairi aideılnden tar
tikli vesaiklerilc Kolordu aatmalma komisyonu batkanlığına 
müracaatları, 4 1 522 

Vilayet Daimi 
E ,cümer1inden: 

1 - Belk11 · Bandırma Ye Belkıs Edinclk ıosalarınıP 

muhtelif kilometrelerinde ketlfnameleri mucibince yapıla
cak eeaelı tamirat 25 J i·937 tarihine rastlıyan perıeınbe 
günü saat 15 de ihaleleri yapılmak ü:zer'e 15 gün müd 
det1e açık ekıiltmeve konulmuttur. 

2 Belkıs·Bandırma yolunun keıif bedeli 1585 iırıt. 
muvakkat temioah 1 18 lira 88 kuruttur. 

Belk11 Edincik yolunun ketif bedeli 1 126 lira mu vak 
kat teminatı 84 lıra 45 kuruıtur. 

3 - Bu ııe ait evrak tonlardır: 
A Ekıtltme ıartnameal 

8 Mukl\vele örneği 
C Keıtf cetveli ve teferruatı 
F Nafia itleri ıeraiti umumlyeıi 
lıtlyeoler bu evrakı viiayet daimi encümen kalenıtrıde 

veya NafJa müdürlüğünde görebilirler. 
4 ihale muayyen vakitte vilayet makamında rnüte · 

ıekkil daimi encümen tarafından yapılacaktır. "J, 

5 Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden ıek• 
~ ı· 

gün evvel N..tfia müdürlüğünden bu gibi itlerle uğratlli 
na dair veslka alanlar girebilirl~r. 

6 - İsteklilerin yukardll yazılı gün ve ıaatte rouvak .. 
kat teminatın& malsandıg-ına vatırdıg-ına dair makbuz ,,eya , 1 ,, 
banka mektubile Vıl ayet daimi encümen~ müracaat 

8 

i in olunur. 
4 1 505 ____ _______,,.. 
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