
=~ 

'ii ••• 

1 

-· 
Rus - Japon münasebeti iyi bir şek
le girmiş bulunuyor. Japonya Rusya 

ile on sene harp etmiyecektir. 
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Büyük Şef Dün Anka- Üzümcülük Kongresi VilayetU mum7Meclisi-
ra.vı Şereflendirdiler.. D ü n Açı I d ı.. nin Dünkü Toplantısı .. 

- --
i~tisat vı~ili 8. Celal Bayann ~ir nuı~u ile açılan 

kongre üç gün deram edece~tir. 
Ankara, 1 O (A.A.) Çc. 

klrdckıiz üzüm Birlıği 

Ankara Kongraaı bu gün 
İktiut vekaletinde Celal Bıı 
yarın bir nutku ile açılmıı
tır. 

Azalar kazalanna ait i~tiyaçlar üzerinde dileklerde 
ouf undular Varidat ~ütçesine de 50 bin lira ilive e~ildi. 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün de ikinci başkan Feyzi 

Sözenerin ba~kanlığrnda gö
rüımelerine devam etmiştir. 

ait olduğu makam nezdinde 
temeninyatta bulunulmasını 

istiyorlardı . 

Hu yola ayrılan tahsisatla 
setlerin ve ıoıenln bozuk 
yerlerinin yapılması için na -
zarı itibara alınmak üzere 
vilayet makamına tevdii, 

lltiyıik Şrf Ankara Garwda İs/ikbal Edlllrlu/\en 

Ankara, 1 O (Hususi) 
Çekirdeksiz üzüm kongreııi 

bugün İktisat Vekili B. Ce· 
lal Bayarın bir nutku ıle 

açılmııtır. B. Celal Bayar 
memleketin mühim bir ih· 
raç mahsulü olan 1 ürk üzü 
müoüo dıı pazarlarda gördü
ğü rağbet ve bu huıuıun 

daha fazla arttırılmaııma iıa· 
rt"t etmiılerdir. 

Gönen ortaokulu için büt
çeye üç bin lira yardım tah 

ıiııatı konmasına dair olan 
Maarif müdürlüğünün yazısı 

okundu. Gönen maarif cemi 
yetine yapılacak olan bin 

heıyüz lira yardım ile bir 
likte nazarı itıbara alınmak 

üzere muvazenei maliye en 
cümenıne, 

Bandırma azalarının yeni 
teşkil edll~n Manyas kaza11 · 
na bir hükümet konaRı ya 
pılması ve bu seneki büt 
çeye tahsisat konması hak
kındaki dileklerinin alt ol
duğu makam nezdinde 
temenniyatta bulunulması ka· 
rarlaıtı. 

.. Ankara, 10 (A.A.) - Re· J bugün Ankarayı ıereflendır· 
1
• 1cu h At t- k b -I m ur a ur ugun diler. Büyük Şef istasyonda 

bl•nbuldan Ankaraya avdet Baıvekil, buradaki Vekiller, 
Uyurmuılardır 

C Ankara, 1 O (Hususi) -
~ Başkanı Atatürk 

Habeşistan 
lngilterenin 
Olsaydı? 

mebuslar ve halk tarafından 

hararetle kartılandılar. 

Japonya Sovyetlerle 
10 Yıl Harp Etmiyecek 

R Cehil Bayar 
Üç gün devam edecek ol 

an bu toplantıda üzüm ih 
raç eden belli baılı vilavet· 
lerden gelP.n mümessiller ha· 
zır bulunmuılardır 

Bu içtimada ıdınacak ted 
birlere dair raporlan hazır· 
lıyacak olan encümenler ay 
rılmııtır. 

Muvazenei maliye encÜ· 
menince 937 varidat bütçe· 

sine elli bin lira ili ve edil 
mesi hakkındaki takrirler 

reye vazedilerek kabul 
edildi. Bu suretle 937 

varidat bütçesi yekunu 

Bandırma azası Emine 
Çeliğin Biğadıç için bütçe· 
ye bir doktor tahsisata kon 
ması takriri muvazenei ma. 
liye encümenine. 

Roma, 10 <Radyo) Ma 
~~fal Graçyaniye suıkast ha 

•sesinden lngiliz mebusla 

~ı~ın kullandığı IJsan ve hü 

Japon Hariciye Nazırı Harici B. Sükrü Kayı An~araya 
Siyaset Programını izah Ediyor geldiler. 

1,517 ,93l liraya baliğ olduğu 

ve reye konarak onaylandı. 
Takrirler: 

Ali Reşat Göksidan (Sın· 
dırgı)ya mazeretine binaen 
istediği bir gün izin verildi. 

lıcnet na mna söz ı;öyllyen 
~•tın sözleri hal< kında bir 

tf~ıete Habeıistan lngiltere 
~ıo rtıüıtemlekesi bulunsaydı 
b lı zannı na aıt hücumlar 

elki nıuhik olabilirdi. De
lllekte ve yakında lnglltere
lliıı bir müstemlekeıindeki 
"1ez•llrnden bahsedeceğini 
)'aı .... k 
~ 

General 
_Ali Hi~m~ ıedari edilme~ 
uzere Viyanayı ~are~eı elli I 

l 

JAPON ASKERLERi 
Ankara, 10 (A A.> Ja Çin ile müıavl ıartlar alt· 

pon Hariciye nazarı bir Fran· ında müzakereye giriımektir. 
11z gazetesine harici siyaset Parla, l O (Radyo) - Ja 
proğrammı ıu suretle izah pon Hariciye nazm çıkmak 
etmlttir: ta olan bir mecmuanın mu· 

En aıağı on sene müd habırine beyenatta buluna 
detle Sovyetler Birliği rak JRpon dıı siyasetinin 
ile harp etmemek. Sovyetlerle 1 O sene müddet 

Sovyetlere karıı akdedilen le harp etmemek ve Çin ile 
Alman · Japon itilafının aa müsavi tartlar altında mü · 
keri bir ittifak haline gelm zakereye giriımekte o1duğu 

Ankara, 10 (A A.) İç 
işleri Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya An 
karaya gelmiştir 

Mebuslar 
Sındır gıya 
Gitti 
Şehrimizde bulunmakta 

olan mebuılarımızdan B Ce 
mal Esener, Doktor H H Va
sıf Somyürek, B. Hayrettin 
Karan tedkiklerine devam 
etmek üzere dün Sındırgıya 
gitmiılerdir. 

Edremit azaları, Edremit 
çayı mecrasını deği§tirerek 

ıoseyi tahrip ettiğinden bu. 
radaki setlerin yapılması için 

Valimiz 
... 
lstanbula 
Gitti 

Vali ve C. H Parliıi baı 

kanı 8. Ethem Aylrnt dün 

otomobille Bandırma ya git· 

Bundlln sonra Dahiliye 
encümeninin 937 senesi 26 
kalemden ibaret olan va. 

ridat bütçesi yekunu 163,838 
lira olarak kabul edildiline 

dair mazbatası okunarak 
muvazenel maliye encüme
nine havale edildi . 

Muvazenel maliye encü
meninin gelen bütçeler ve 
~vrak üzerindeki çalıımalar1 

1 için Hulusi Küçükler tara · 
fmdan yapılan bir teklifle 
içtimaın 12 Mart cuma gü 
nü yapılması kararlaıtı 

miılerdir. j 
B Ethem Aykut lıtanbula 

geçecekler ve bir müddet 

orada kaldıktan sonra fe 
hrimfze döneceklerdir. 

Ruznamede görüşecek baı
ka bir madde olmadığından 
mecliı o gün saat 1 4 te 
toplanmak üzere dağıldı 

Cumhuriyet Meydanı Esash 
Şekilde Tanzim Ediliyor. 

ı esine mani olmak. nu söylemiıtir Eski Belediye Meydanı da Düzeltildi. istasyon 
Civarındaki Parkın Dıvarları Geri Alınıyor. 

G 
eı,lJeraı i\/f lllkmet Aycrde.m 

ıu · 
~tı nca bir zamandanberi 

Unen h . 
~b •ktfl ol §e Grım12de bulun · 
llıu an aziantep me-

b~ık' Türk Spor kurumu 
.\ye •dru General Ali Hikmet 

r em d 
lre111 •1 Ün Bandırma 
eı~1 1

1 
e lıtanbula hareket 

Çok 1 
er ve istasyonda bir 

1 ıe"at t f 
'nrrı 1 

8 ra ından uğur -
li 1

1 ardır. 
" •ber I '1e11 

8 dığımıza göre 
del'tı erftı Alı Hıkmet Ayer 
f!dıt lstnnbuldan tedavı 

tllek h 

f{'ı;ecekı uzerc Viyanaya 
iÇ trdır. 

erıdıl · 
rıı <'rıne sıhhatlar dile 

İspanyada İtalyan Fır
kalan Ç a r p ı ş ı yor .. 

Vali konağı 
karıısındaki kü 
çük parkın is 
tasyon parma 

klaklarından ile 

Bir cephe~e yatalanan ~ört italyan esiri Ha~esistına riye çıkan dıva I rları yıkılmakt 
.. ue 

A ~:PA -

• .;! • 
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1 giden as ~ar lır in buraya gstir i ldiğ ini söylediler. • d~ ~ d ' •• r 1 ar 

Paris, 10 (A.A.) - Alı· 
nan haberlere göre İspan· 
yada Aıi kuvvetler t!mal 
cephesinde bazı mevzii mu 
vaff akıyetler kazanmııtır 

Hükumet _kuvvetlerinin eıirl 
ettıği dört ltalvanın ifade 
lerine göre Gudalajera mm · 
takasında takriben on beı bin 
İtalyan askeri harp etmek 
tedir. 

Ası tayyareler son il<i gün 
içinde Madridi, Barelon ci · 

Vl\rını homhnrdımırn etmi~ 
l!r 

Madrtd, 10 (Radyo) 

Mevcut olan madalyalar 

husuıi olarak telakki edile
celı tir. 

Yeniden vatana fedakar 
lak ve Madrid madalyesi ad 

larile madalyeler kabul ed 
ilmiıtir. 

Madrid, 1 O (Hadyo) 
Cebelülharede dört İtalyan 

eıılr edilmiıtir. Eılrler bu 
cephedeki ltalyf!.nlarııı mii 

teaddit fırkalardan müteıek 

kil olduğunu söylemiılerdlr 

birbuçuk tki 
metre kadar 
geri alınmak 

ıurettle bu pa 

rmaklıklar hi· 
zaaına getiril
mektedir. 

Cumhuriyet 
meydam: Vali Konağı Taraf111darı lumlwrlyel M~yclamna Do!}ru Bir Bakış 

Cumhuriyet meydanının diye meydanının da çukur kanalizasyon tertibata yapıl-
taı kırma iıı lıitmiıtir . Me yerleri doldurulmuştur . mıştır. Bu suretle çukur kı· 

Bundan baıka bu meyda 
d sımlar dolduruldu.ıı:undan nın yağmur ve ıa ırvan su K 

yunu nakleden mecra da ka - meydan düzgün bir ıekilde 
ldırılmıı , bu su için ayraca ortaya çıkmııhr. 

ydanın timdi silindrajina 

devam edilmektedir 

Diğer taraftan eıki bclcı 
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Silah an
ın E ası 

~;:::etinde İl~ O~~I Ö~retmenleri-lngllterenln yeni s\lahlanmal 
proğramı tahakkuk edince 
İta 1 yan re mi mahfellerinin ~ 

muhaf cıza ettıkleri ilk sülı un 
ve sut.uta müvazi olarak 
matbu, sükünetı n.uha · 
faza etmeğ uğraşıyordu 

Bu arada İtalyanın en has 
sas teline dokunan bir ha 

d senin zuhuru, lngı tere Kra· 
1ı rıltıncı Jorjun taç giyme 
merasimine Habeşistan hü 
kumetinin resmen davet e 
dılm i, matbuatın gösterme 
ğe uğraştığı sükutu birdenbire 
b r bombardımana çevirmiş 

ve lngiliz lta\yan matbu 
alt arasında şiddetli müna 

kaşa ve mücadelelere yol 
açmıştır iki taraf gazetele. 
rlnln birbirlerine karfı al 
dıkları cephe, bu ıki büyük 
devletin Habeıietnn mesele 
el münasebattle aralarının 
en gergin bulunduğu günle· 

rl h tula.tacak bir dereceyi 
bulrı1rk ~zeredir. Hala aynı 

tiddetie devam eden bu mü 
cedeleye ilk olarak Bircio 
Gaydanın malum makalesi 

sebep olmuvtur. haiyan ga 
zetelerl logiltelE'ye karıı sa· 
vurdukları ithamlara cevap 

veren Londra gazetelerinin 
neşriyatı de. nakletmeyi ih 
mal etmemektedir er. tngiliz 
gazetelerinin cevaplarıom 
ruhu İtalyan matbuat ve 

siyasi mahfellerinde f ngilte 
renin sılahlenma pı ojesine 

dair yükselen protesto ve 
endişelerin İngiliz efkarı 
umumiyeslni hayretler içinde 
bıraktığı şeklinde hulasa edi 
le bilir. 

Taymis ve Morning Post 
gazetelerinin başmuharrir· 

leri de İtatyadan mada dün 
yanın herhangi bir devletinin 

silahlanmaaına acaba İtal· 
yan gazeteleri müsaade et -
mezler mı? Diye soruyor 
lar 

f ngiliz gazetelerinin bu 

sorgularına İtalyan diplo 
matları ve muharrirleri doğ 
rudan doğruya cepheden 

cevap vermiyorlar. Ancak 
yanlara geçip, Büyük Bri· 

tanyanın timrltye kadar gö 
rülmemlş bir şeklide ıilfıh· 

landığını ve hem de bu si 
lahlanmanın İtalyanın Ha· 
beşlstanı işgal etmesile tat 
min edilmiş bulunduğu bir 
sırada yaptığını söyledıkten 
sonra bir de şu noktaya 

işaret etmektedirler: 
Silahlanma. Hillerin, Av 

rupa mese1elerlnin dostane 
bır surette halli için elini 
uı ltığı bir dakikada vukua 
gelmektedir. Halbuki Avru 

pa kıtasındaki bütün devlet· 
lerin bir araya gelmek su· 
retile hakkaniyet ve mantı 
ğın icabı veçhıle btr plan 
çizmeleri lüzumu artık aşi· 

kardır halyan mahfelleri 
İngilterenin Rusyaya karşı 

hazırlanmasının da mevzuu 
bahsolduğunu çünkü gerek 
İngiltere ve gerekse Fransız 
hükümetlerinin Avrupayı 

şimdiden tehdit edebilecek 
bir tehlıkenın .mevcut bulun· 
m Cığın ı kati kanaatlerı bu 
lunduğunu azıyor ar. 

Jou nal d'it li gazetesi 
soru o : 

"A d iz sulhunun takvi 

yesi için yapılan Centlemen 
Agr enle rağmen İng ltere 

nedPn bu kadar miithiş sı 

lahlırnmak kararını veriyor? 

Hu suretle Londrn istth:ame 

tinden gelen tehlikeye karşı 

ltalya nasıl olurda eodışe 

etmez?,, Diyorlar 
italyada bu dakika haki 

ki bır endışe içindedir Bu 
ranın mesul şahsiyetleri ne 

vaziyet alacaklarını, İngıl eu yıı yapılacak işlerin ıes- nın_ Du~ku _..! <?~la_ntısı .. 
bit ve hamlığına başlandı 1 Bu tolantıda öğretmenler yeni müfredat programı Oze-terenin silahlanmasına 

karşı ne yapacaklarını 

d Üş ü n ü y o r l ar. Bu 

meselenin belki bir hal su 
reli vardır. Bazı İtalyan al· 

keri şahsiyetlerinin teklif el· 

tikleri bu çare Almanya ile 

birlikte lngiliz silahlanma 
projesi gibi ona karıı mül

hit bir program hazırlamak 
tır. Fskat buna benzer fikir 

lere buranın yabancı mah 

felleri gülümsemekle muka· 

bele ediyorlar 
İtalyanın olduğu gibi AL 

manyanın da parası yoktur. 

Sılahlanma programları pek 
mahdut olacaktır. Halbuki 

lngıltere ve hatla Fransa 
için para meselesi varid de 

ğildir. 

~i~aa.~ vekal~ti ~mu~ 1 rinde aldıklan neticerer üzerinde in~at verdiler 
mudurlukleri onümuzdekı ' 

mali yıl bütcesine göre ca

lışma programlarını tanzime 
çalışmaktadırlar. Orrr an 

umum müdürlüğü yeni or

man kanunu ile hükmi şah 

siyet alan umum müdürlü 

ğün mülhak büdceııini hazır· 
ladıktan sonra kanurı niza-
mnamesi ü.ıerinde çalııacak · 
tır. Kamutay encümenlerin· -

de bulunan orman muhafa · 
za teşkilatı, Ziraat vekaleti 

teıkılat kanunu projelerinin 
yeni orman kam.~nunun yü

rürlüğe gireceği tarihe ka
dar kanunlaıacağı tahmin 

edilmektedir. Bu tarihten 
sonra ormanlarımız üzerinde 
yeni ve esaslı bir çalışma 

baılamıt olacaktır 

Şehrimizde ilk okul öğ kirler üzerinde izahat ver 
retmenleri dün kültür direk· mişlerdir 

törü B. Emin Ergunun baş- B. Emin Ergun icabeden 
kanlığında toplanmışlardır. noktalar üzerinde öğretmen 

İlk öğretim ispekterlerin· leri aydınlatmışlardır. 

den B. Slrrı Oymak. B. Ze- Aynı toplantıda öğret-

ki Ülke ve B. Şükrü Ar- menler arasında bir seyahat 
danın da hazır bulunduğu kolu da teşkil edilmiştir. 
bu toplantıda bu ders yıhn · Verilen karara göre öğ· 
da tatbika başlanan yeni retmenler civar kaza ve vi, 

müfredat programları üze· !ayetlerden başlıyarak mem· 
rinde görüşülmüş, her öğ Jeketin muhtelif şehirlerine 

retmen şimdiye kadar aldık· sık sık seyahatler tertip 

)arı netice ve edindikleri fi edeceklerdir 
- -----------

Halk evi -
~ubelerinin seçimlerine dün 

başlamldı. 

Halk 
~ar~llan gecesi 

Halkevi tarafından önü 

İşte bu sebepler dolayısi 
ledlr ki buranın bazı mah· 

f ellerinde görülen endiıeler 

bir asabiyete tebeddül et· 

mektedir İngiltere hübüme 
tinin hariciye müsteşarı Lo 
rd Krabornun Kral altıncı 

Jorjun taç gıyme merasimi· 

ne Habeşistan sarayının da 

veli hakkında Avam Ka

marasında verdiği izahat da 

bu asabiyeti daha gergin 
bir hale gettrmiştır. 

Vergilerde yapılacak tadilat. Halkevlnin dokuz şubesi· 

ne ait idare heyetleri se 

çımıne dün akşarr dan iti

baren başlanmıştır. 

müzdeki cumartesi günü 

halk sazları ve şarkıları ge 

cesi tertip edilecektir. Bu 

hususta hazırlıklar yapıl

maktadır-

İtalyan matbuatının, İn
gilterenin tuttuğu istikamete 

dair olan hücumlarına bu 
arada Habeşistanda zuhur 

eden iki hadisenin de büyük 
bir tesiri bulunduğu inkar 
edilemez Bunlardan birisi 

Mareşal Grazianıye karşı 

yapılan suikast, diğeri de 

Habeş Generali Ras Desta 
nın tutulup idam edilmesi· 

dir. 
Malüm olduğu üzere bu 

Ras, baıınıı geçtiği gayri 
muntazam Habeş kuvvetle
rile İtalyan işgaline karşt 
daima zorluklar çıkarmakta 
ve işgalın sağlamlığı hakkın 

da şüphe uyandırmal~ta idi 

Habeşistanm hemen her 
tarafında görülen çeteciltk 
hareketleri Mareşal Grazia· 
ninln bir an evvel Habe~ts 
tanda intizam tesisi içtn 
sarfettiği gayretlere mani 
olmakta idi. 

Bu hallerin önünün alın 
ması için büyük tedbirler 

haıul olmaktadır 1900, l 901 
1902, 1903, ve 1904 ihtiyat 

sınıfı silah altına çağırılmış 
tır. Bu seneki manavralara 

iştirak edecek olan bu sı 
nıfların Habesistana gönde 

rilmesi pek variddir 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR:, 

Azami Asgari 
K. K. 

55 Randıman 910 9lld 
60 870 8bO 
7ll 830 820 
80 " 770 760 

BUGDA Y PİYASASI 
YerliSert 4,875 4,76 
Yumuşak 5,25 5 

Hariç p yasadan 

Sert 7 
Ynmu~ak 6 
Mıo;ır 4 
Arpa 4 

gelen buğday 

6,75 
5,75 

4 
4 

İktisat vekaleti, evvelce ' 

Büyük Millet Meclisine ve

rilip de sonradan geri alınan 

muamele vergisinde büyük 

tadilat yapan projenın te · 

kemmülu için çalışmakta 

d1r 
1 

llükumetln hayatı ucuzlat-j 

mak prensibinde muamele 

vergisinin büyük ehemmiyeti 

vardır. Muamele vergisi gü 

mrükte ithal maddesinin kı· 

ymetinin yüzde onu, sana 
yide her imal edilen mad-

denin yüzde onu nisbetinde 

alınmaktadır Hayatı ucuz 

!atmak ıçin alınacak tedbır· 
lerin başında muamele ver 

gısı kanununda yapılacak 

tadilat gelecektir. 

Verilen haberlere göre, 
gOmrükten geçecek ham 

maddelerden alınan muame 

le vergisi kaldırılacağı gibi 

sanayiden alınmakta olan 

muamele vergisi de kaldırıla· 
~aktır. Sandyiden alınan 

muamele vergisi tutarı gene 
sanayiden fakat hissedilmi 

yecek tekilde başka yollarla 
alınacaktır. 

Halkevi 8aşkanhom~an: 
Halkevimiz Şubeleri Yö· 

netim kurulları aşağıda ya 

zılı günlerde seçilecekdir. 
Şubelere kayıtlı arkadaş 

larımızın bu tarihlerde ve 
saat 20 de Halkevlmizde bu· 

lunmaları rica olunur. 
10 Mart Çarşamba: Dıl, Ta

rıh edebiyat şubesi 

11 Mart Perşembe: Ar Şu

besi 
13 Mart Cumartesi· Gösteril 

Şuğbesi 

14 Mart Pazar: Spor Şubes; 
15 Mart Pazartesı: Sosyal 

yardım Şu besi 
16 Mart Salı: Halkdersha 

neleri 

!7 Mart Çarşamha Kitapsa· 
ray ve Yayın Şuğbesi 

19 Mart Cuma: Köycülük 

Şubesi 

20 Mart Cumartesı. Müze ve 

1 sergiler Şubesi 

Dün ilk olarak saat 20 

de Dil - TarJh, Edebiyat şu 

beleri üyeleri toplanmıştır. 
Toplantıya H-:ıtkevi baş 

kam B. Feyzi Sözener ri· 

yaset etmiş ve ıube başkanı 
B. Abdi Ağabeyoğlu tara 

Fından faaliyet raporu okun· 
muştur Dil, Tarih şubesinin 

iki sene ik ve çok verimli 
olan raporu üyeler tarafın 

dan takdirle karşılanmııtır. 

Bunu müteakıp seçime 
geçilmiştir. 

Reisliğe yine B. Abdi Ağa
beyoğlu, diğer idare heyeti 

azalıklarına da ilk öğretim 

iı1pekteri B. Sırrı Oymak, 

B. Ekrem Çavuldur, B. Şe 
vki lşıkman, B. Kamil Su, 

B Mükerrem Su ayrılmış

lardır. 

Telgraf 
Binası 
Arsası 

Posta Telgraf binası yapıl 

mak üzere istimlaki karar 

laıtırılan Palamut hanımn 

i&timlak muamelesi bitmek 
üzeredir 

- Arsada ilişikh ohınlar his· 

selerine isabet eden pnrayı 

aldıktan sonra arsanın iııtim

laki işi sona ermiş buluna 

caktır -
Su 
lcerken , 
Kava 

Ege mahallesinden Salih 

oğlu 15 yaşında Arif Kaya· 
bey mahallesinden Cemal 

oğlu 20 yaşındaki Şerafettin 
ve Ege mahallesinden Meh

met oğlu i 9 yaşındaki Hü 

seyin eski belediye meyda 

nında Kurtuluş çeşmesinden 

su içme yüzünden kavga et 

tikleri ve birbirlerine vur· 
dukları görülerek yakalan

mıılardır. 

-. 
istifaları 

Kabul 
Edildi. 

Sıhhi vaziyetlerini ileri sü· 

rerek istifa eden Ayvalık 

Belediye reisi l:ay Basri Akın 

ile Alibey nahiyesi belediy~ 

reisi bay Azmi Esenin bu 

istifaları vilayetçe kabul edil. 

miştir. -
Yaz il esine iade edilen na

~iye mü~ürü 
İki yıl evvel işten el çek 

tirilen Kireç nahiyesi müdü -

rü Bay Hikmet beraat etti 

ğinden yine eski vazifesine 

iade edilmittir 

izcilik 
Talimatnamesi 

Maarif vekaletince yeni 

bir izcilik talimatnamesi ha 

zırb.nmış ve telkık edilmek 
için beden terbiyesi umum 

müdürlüğü ile talim heyeti 

ne verılmiştir 

Bu talimatnameye göre 

izcilik dersleri liseler ve or 

ta mekteplere mecburi ola 

rak konacaktır. Buralarda 

bu dersler haftada iki saat 

ameli ve nazari olarak gös 

terilecektir. 

~ocu~ (sirgeme urumu 
Başkanhğından: 

13•3 937 Cumartesi günü 

Halkevinde saat ( 15) de ku· 
rumumuzun merkez kazası 

yıllık genel toplantısı yapı· 

lacağındırn sayın üyelerimi 

zin lütfen teşrifleri rica ol· 

uour 

Polislerin 
Kullanacağı 
Unvanlar 

Emniyet lıleri umum mü 
dür1 üğü polis teıkiletı men 
suplarından aldığı resmi ve· 

ya hususi mektuplarda,, ka· 
mu güven,, "siyual ikinci 
komiser., ve "vali polisi,. 

gibi kart vizitlere ve mek· 
tup adreslerine ra1tlamııtır. 

Polis teıkilatı mensuplarının 
resmi ue kanuni unvanları 

varken bu unvanlardan ba 
şka unvanlar kullanmalaranırı 
doğru bir hareket otmadığı 

göz önüne alınmıı ve bütün 
meslek mensuplarının mua -
yyen olan unvanlardan baıka 
unvanlı adres ve kartvizit 

kullanmaları menolunmut· 

tur 

RADYO j 
11 Mart 937 Çarşamba 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 
Saat 12,30 Plakla Türk 

musikisi 12,50 Havadiıı 

13,05 Muhtelif plak neırlyıtl• 
14,00 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Pelakla dilns 

musikisi. 19,30 çocuk Esir· 
geme ~urumu namına kon· 

ferans, Doktor Şükrü Hazırı>ı 

20,00 Sadi ve arkadaılar• 

taraf mdan Türk muıiktıi ve 
halk ıarkıları. 20,30 ômef 

Rıza taraf andan Arapça söY' 
lev. 20,45 Sı.fiye ve arkt1' 

daşları tarafından Türk mıJ' 
ıikisi ve hRlk şarkıları; st1' 

at ayarı. 2J,15 Orkestra. 
15,22 Ajanı ve bona hıJ ' 

berleri ve ertesi günün pr· 
ogra'llı 22,35 Plakla solo' 

lar, opera ve operet parçıJ' 

ları 23,00 Son. 

İtalyan 
Gazetelerinin ~ainana olı· 
rak tavsif ettikleri sözl~' 

Roma, 1 O (Radyo) - M,. 
raıal Graçyaniye yapıl•11 

sutkastan ve alınan tedblf 
ler, Adisababada çıkan hb 
dise!ere dair ağır beyanatl' 

bulunan İngiliz Avam ki 
marasında bır mebusun verd

1 

ği izahatı halyan gazeteler~ 
nin Londra muhabirleri bi 
dirmektedir Gazeteler bu11Ll: 
hainane tavsif ile gayrikabil 
tecavüz olduğunu yazrnll~ 
ta dırlar. 

Fransanırı 
Vapacağı istikrazı AY~ı 
meclisi kabul edece~ mı, 

Paris, 10 lRadyo) A1: 
an meclııinde, yapılacak ,I 
tikrazın 1 mılyar 500 ı11bv 
yon frangı aımıyacağı ~ 

itibarla istikrezın Af~ 
meclisinde kabul edıldtği ı 

m;i~nmid~fu~'~ôda zeııı~ 
Nevyork, 1 O (Radyo) ~

fi ipin adalarında bir 

zelzele olmuıtur 
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Fransız Fasındaki Giz
li Teşkilatın le Yüzü .. 
Karaıamazhk komitesi ilk 

lllüıbet neticesini verdi. la 
Panya ıınuları artık gönül 
lülere (tabii ayni zamanda 
Rônülıü olmıyanlara da, çün 
kü ne Almanlar ne İtalyan
lar, ne de Ruslar gönüllü 
delillerdi.) Kapanmıştır. 6 
ınartta ikinci bir netke 
•lınımı olacaktır; ispanya sa 
hillerJ kmmlara bölünecek 
tir; lngiliz ve Portekiz do 
nanrnaları Bizcaye Asturi 
kıznıı; Fransız ve Ruı donan 
malan Galiae ve Andaluzya 
c\ tlanuk kuımını gene F rasız 
filosu vkdenizde Cibraltar 
~ortil kısmını, Alman ve 
halyan donanmaları Mortil 
den f ransız hududuna kadar 
hüküm etçilerin sahillerini 
kontrol edeceklerdir 

İlk önce göze çarpan nok 
la Rusyanın Akdenize kabul 
~dilmemiı olmasıdır sonra, 
ransanın tıpkı Rusya gibi 

anunaayonalhıt devlet olarak 
tarif edilmfı olması gelir. 
İngiltere kendisini bu tarifin 
Çerçfvesl içine sokmak iste 

~erntıtir. İngiltere nasyona 
ist sahıJleri abloka etmiye 

•ek ur. Çünkü general f ran· 
lco ile iyi geçlnnıek arzusun· 
d4dır. ihtimal ki naayonalt . 
stlerle Franııziar araımda 
hadiseler çıkacaktır, tıpkı 
lıükurnetçilerle halya ve Al· 
l!ıl\nya arasında da böyle 
h·d b a lselerin çıkması ıhtlmali 

Ulunduau gibi fakat lngi 
~zlerle nasyonalistler arasın· 

a b l neviden hadiseler çı 
knıaıına imkan olrnıyacak
tır, çünkü iki taraf arasmda 
tarafsız kalmıı olan fakat 
nasyonalfstlerln kazanması 
ihtırnaltne inanan İngilizler , 
Yarın için, naıyonalistlerle 
•tasını bozmak istemiyor. 

Harp vaziyeti nedir? 
lngllterenln bu politikaaı 

ne kadar mahirane olursa 
~Usun naıyonalistlerle hüku 
k etçiler bundan böyle artık 
ilendi kuvvetiyle, bir de 
il llldiye kadar kendilerine 
I U~ak etmıı olan yabancı 
ar 8 ikttf a etmek mecburi 

Yelinde kalacaklardır 
General Frankonun safla 

tınd il . 
lld a c i bin ltalyan bulu· 

Uiundan bahs .. dildiğl bu 
rb•k•rn hiç ıüpheslz ki mü· _,,)!: 1 d 
Urı • 8 ı ır. lhtimalki her 
d tarafta da 21 ıer bin ka-
•r Yabancı vardır. Nasyo

llaltıtl la er etrafında yabAncı 
rın en b·· "k k ltal uyu ısnıı 

hnla ı 
tekk r a Almanlardan mü 
d eptir; bu arada 1500 

el Franıızın bulunduğu sö 
Y tnrn k d çıt e te ır. Cumhuriyet · 

er ta f d 'blkd ra ın an Fransızların 
Yütd t.r! umumi yekünun 
.. e 30,35 ini aşmak tadır; 
•erı k l 
nl 8 anı antıfaılıt Alma 

ar v 1 1 
rnenf t ta yan'arla (birçok 
(t 

1 er~ bırkaç bin Rustan 
•nk 

latı) ve _tayyare mütehas 
le . ve dunyanın dört kö· 

• 1nde 
la d n gelmiş olan insan 

r an 1 
lngıhıt 1 ıkandinavyalılar, 
111 .. er, Amerikalılarla ) 
~tekkeptir 

l~i ordunun kıymetleri 
Yab 

ıiyet· ~ncı muharrirlerin va 
li k 

1 
u merkezdedir. Mil 

hu Uvvetlere gelince bu 
atısta 1 ' 

llok rna Ümatımız pek 
le •andır. Bütün bilinen 

Y, curnh 
f ılld Urıyetçilerın tara · 
ııh:n Barselona ve Vatan 
olduka, huıusiyle Barselond<\ 
lerı ça. eh<>mmlyetli lıütle 

111 kendılcrinden pek de 

istifade edilmeden, yığılı bu· 
lunmaııdır bir de hükümet· 
ciler tarafından kumanda 
birliğinin mevcut olmadığı 

göze çarpar. 

Fransamn Fas müstemle
kesinde "Yabancı lejiyon" 
adı verilen askeri kıtalarm 
dan efradı kaçırmak için 
çok kuvvetli bir teıkilat 

mevcut olduğu anlaşılmııtır. 
Bu tef ktlatın merkezi, lıpan . 
ya mıntakası olan Faatadır 

ve baılarında Frolayn Elza 
adiyle tamlan bir Alman 
kızı vardır. 

Şimali Afrikada Fransız 
kuvvetlerini intıhab etti.rmek 
ve maneviyatını bozmak için 
kurtarı 1 an bu teşkilat, tfl· 
nınmıı birkaç arabın tevki 
lat, tanınmıı birkaç arabın 

tevkifinden sonra meydana 
çıkmııtır . Elza Fransa nüfuzu 
altında bulunan yerlerde 
iken, son tevkifler üzerine 
Arap kadını kıhğına gi · 
rerek ve yüzünü peçe ile 
örterek lspanyol topraklarına 
kaçabilmiıtir . 

Bir hayli zamandır Fran 
sa askeri mekamları yaban 
cı lejıyon ile yerli kıtalarm 
dan firarilerin çoğalmasından 
endııe içindeydi. Bundan 
birkaç gün evvel bir f ran· 
11z jandarma yüzbaıısı, Faıı 

sokaklarında dolaşan acaip 
kılıklı bir yerliden fÜphelen 
mitti Bu adamın siyah aba 
sımn altından, bacaklarından 

sarı getr görOnüyordu Arap· 
ça sorguya çekıldıği halde 
yalnız Franıızca ve Almanca 
cevap verebiliyordu Tah-
kikat netıceslnde bu adamın 
yabancı lejiyondan fırar et-
mit Bendçesler adında bir 
fsviçrelı olduğu anlaııldı. 

Bendçeıter kaç zamandır 
Ben Celili adlı bır Arap ta 
raf andan gizlend ğini ve ken 
disine elbise verilm ı ı oldu 
ğunu itiraf « tmiıtir. Bu ara 
hın kendisine Fas ile İspan · 
ya hududu arasında yardım 
edecek kimselerin adları 

yazılı bir liste dahi vermiş 
olduğunu söylemıı;tır . 

İsveçlilerin itirafı üzerine 
yerli araplardan birçoğu tev 
kıf edilmiılerdir 

Pariı, 9 (Radyo) Ka 
bine bugün Elızde Cumhur 
reisı Hay Lebrunun rivase. 
tinde toplanmıı ve mali va· 
ziyet ile iştigal etmiştir. 

Ôğle üzeri t3ay Klum, 
Dahiliye Bakanlığına gitmit 
ve bır teblığ neıretmiştir. 

Bu tebliğde: 
Kabine, mali vaziyeti di 

kkat ve ehmmivetle tetkik 
etmiştir. Büdçe ve hazine 
vaziyetı karıısında hükünıet, 

FrC\nsa, lngıltere ve Buleşik 
Amerika devletleri uzla~ma 
111 esuma sadık kalmaya a· 
rar vermlttir. 

Bank Oö Frllns ıle altın 
memleket dahilinde serbest 
tedavül edecelc ve memle 
kete ~İren a 1 tın üzerine hiç 
bir kayt '4onmıyaca"hr. 

Bütçe için lfanunusani 
deki tahsilat esas ıttıhaz 

edılmişti • ve bu ayın tahsl · 
latı ümidbahştır . varidatın 

masarıfatı karıılıyacağı an
laşıl maktadır. Fevkalade ma · 
sraf ihtiyar edilmiyecektir. 
Bu husuııta bütün devair 

ve vılayetlere emir VP.rilmiş · 

tir 

l'ÜH.KlJlLl 

Kültür 
Bakanlığınca 

~ 

liselerin yazıh sınavlarm
da sorulacak sualler tes

bit edil~i 
Ankara, 1 O (Hususi) Ma 

arif Vekaleti lise ikinci de 
vre birinci, ikinci ve 3 ün 
cü sınıflarının ikinci yazılı 

imtihanlarında ııorulacak 

sualleri ve imtihan günlerini 
lise müdürlüklerine gönder 
mek üzeredir. 

Bunları tarih sırasına gö 
re bildiriyorum: 

22 mart birinci sınıf: Ce 
bir; ikinci sınıf: Edebiyat 
üçüncü sınıf (Edebiyat ıu· 

besı): Kimya, (fen): Fizik. 

24 mart birinci sınıf: Ta 
bilye; 2 inci sınıf: Kimya; 
J üncü sınıf (edebiyat): Fi · 
zlk; (fen): Kozmoğrafya. 

25 mart - Birinci sınıf 

Hendese; ikinci sınıf: Tarıh; 

3 üncü smıf (edebiyat): Ko 
zmoğrafya, (fen): Kimya. 

26 mart ~ Birinci sınıf 

Fizil<; 2 inci sınıf: Cebir; 
üçüncü sınıf: Tarıh < müıte

rek). 

27 mart Birinci 11nıf: 
Edebiyat; ikinci sınıf: Fizik; 
3 üncü sınıf: Coğrafya (mü 
ıterek ). 

29 mart Birinci sınıf: 

Bah~esir icra 
Memurluğun~ao: 

Kaymakam Galıp beyden 
ödünç para alarak Lırınci 

derecede ve birinci sırada 

eski Ku)·umcu 1ar mahalle
sinde ve yefi li camii c iva
rında vaki ve sağı Çantay 
zade ve hacı Mustafa vere· 
sesi ve solu Borçluların ha
mamı ve arkası yine borç
luların hamamı ve hacı Mu· 
ataf a efendi veresesi hanesi, 
ve önü yol ile mahdut ve 
hanenin tlmal ve cenup kı · 
sımlan beyaz çinko ile kap 
lanmıı tavan ve tabanı ve 
kapu ve pençereleri mevcut 
ve üst katında iki oda ve bir 
büyük salon ve büyük salon 
ve büyük camlı ve çerçeveli 

1 beı pençere ve odanm biri· 
cinde yataklık dolabı ve or· 
ta katında iki oda ve bir 
büyük salon ve bir hela ve 
iki oda ortasında bir yatak 
konulacak dolap ve zemin 
katında bir oda ve üstü çln· 
ko kaplı bir mutbah ve bir 
kıler ve bir su kuyusu ve 
bir tulumba ve zemini kara 
tat döıenmif ufak bir hav 
lu mevcut ve teılcilatı ta-
mam ve tamirden arada ve 
kara taıdan yapılmıı g ayak 
merdivf'nle orta kattan ve 
ayrıca bır kanatlı kapudan 
zemin kattan haneye girilir 
ve dııı boyalı hanedeki (34560) 
sehimde (25200) sehimlerini 
birinci derecede ve birinci 

ı C.debiya t) cebir (fen ı: Ede il 
biyat. 

30 mart Bırlnct sınıf: 

sırada ipotek eden mezkür 
esİ<i Kuyumcular mahalle
sinden hamamcı Halıl lbra
him efendi oğullarından Ab 

Coğrafya; ikinci sınıf tabii 
ye; J üncü sınıf: ',Edebiyat): 
(fen): Cebir. 

3 1 mut Birinci sınıf 

kimya; 2 ınci sınıf: Hendese 
3 üncü sınıf tabiiye (müı 
terek). 

1 nisan Üçüncü sınıf 
hendese ve müsellesat (müı · 

terek) 

Talebeler suallere hır bu· 
çük saatlik bır zaman için · 
de cevap vermek mecburi
yetindedır. Yalnız, grup ha· 
lindeki derslerde bu müsaa· 
de çıkarılacakttr. 

Vekaletten gönderılen su 
allerle alakah bahisler. her 
hangi hır sebeple, henüz 
talebeye okutulmamıı ise 
o sualler yerıne muallim 
taraf andan talebeye baıka 

sualler sorularak keyfıyet 

mucip sebeplerile ve sualle 
rin birer sureti bera her ol 
duğu halde Vekalete bildi 
rılecek lir. 

İmtihan kağıtları mual
lim tarafından okunup not 
takdir edildikten 11 .nra mek
tepte alıkonacaktır 

Londra 
Karlar 
/cinde .• , 

Parls, 9 (Radyo) Lon-
dradan gel~n haberlere gö 
re Brıtanya adasının her ta· 
rafına kar yağmakta devam 
edıyor 

Onbeş gündeoberı devanı 

eden kar fırtınası, müneka 

atı ir.kıtaa uğralmıo ve bir 
çok mahsulatı hasara uğrat 

mışttr 

Londra, 9 (Radyo) 
Londrada altm ş snntim 

yükseldığinde kar vard1r 

Bu mevsınıde l öyle havala r 
ıenelerdenberi görül memiıtlr. 

dullah ve Mehmet, Saadet 
tin ef •ndiler kanuni müddet 
ıçinde borçlarını ödememe· 
lerınden dolayı açık açık ar
tırmaya çıkanlmışsa da bu 
hanedt ki hlı;s~lerınl almağfl 

talıp çıknıamıı olduğuııdan 

2280 numaralı kanunun mu 
cibince 1 orçlarının beı tak
sitlı ve beş seneye bağlana
rak mezkur kanunun muci 
hince faiz ve masarıfı hesnp 
edilmiş ve her senesıne bor 
cun yüzde yırmlai ödenmek 
üzere tanzim kılınan hesap 
puslaaı 27 K.Evvel 933 ta 
rihinde borçlulara ve gere 
kse alacaklı Galip beye teb 
lığ ve birinci taksldin 19·T. 
:Sani 934 tarihinde tasviye 
edilmesi lazım geldıği hal.de 
ödenmemiş olduğundan mez
kür kanunun mucıblnce le 
cil düıerek umumi hükme 
göre takibin devamına za 
ruriyet hasıl olmuı ve ala
cakla vekili Sabri Koçakta 
gelerek hane hissesin'n pa 
raya çevrilmesini istemi§ ol· 
duğundan mezkür hane hıs 
sesi açık artırmaya çıkanl 
mış olduğundan talip olan 
lara birinci artırma olan 
13 4 · 937 tarihine teaa · 
düf eden salı günü 
saat 15 den itıbaren 
Balıkesir icra salonunda ha 
zır bulunmaları ve artıı mn· 
ya iştirak edecekler hane 
hissesinin muhammen kıy 
meli olan (2360) liranın yü 
zde yedi buçuğu nisbetinc"' 
pey akçasını peşinen verm 
eleri ve arttırma ıartna mesi 
tarıhi ilandan itıbaren sonra 
tarafından görmek üzere 
açık bu'unduğu ve tayin ol 
unan işbu gün hanenin mu 
hammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta 
kdirde en çok arttıranm ta· 
ahhüdü ba kı kalmak şartile 
arttırma l 5 gün daha tem · 

Öksürenlere: 

!:>A Yf A: 3 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğı idan: 

Nahiyesi 
Biiadıç 

Mahallesi Mevkii Cinsi Hududu 
Mezar ardı Bağ Doğu kadın 

nam diğer imamların ha· 
ağıl cı Ahmet ba

tı kulalı fb. 
ruhim poyra· 
zı nalçacıla

rın Mehmet 
kıole yol. 

Mezar ardı- Tarla Doğu müftü 
zade Atıf ba· 
tı Emlrhorla
rın Mehmet 
poyrazı Er-

Camii 

g amalı hafız 
Osman kıble 
yol. 

Ev Sağı yularlı

ların Osman 
solu hacı Ah
met ağa za-
de Ahmet 
arkası ve önü 
yol. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı gayri men· 
kuller Tahir zade Mustafa ve oğlu Ethemin mali ik~n Mu. 
staf anın 50 sene evvel ölmesile oğlu Et heme badehu Ethe
mın de 40 sene evvel ölmesile karısı Hatice ve evlatları 
İsmail, Kasım, Ahmet, Şefika, Fatma ve Naciyeyi badehu 
Haticede 35 sene evvel ölmesile yukarıda adları yazılı 

evlatlarına badehu ismailtn de 321 de ölmeslle karısı Fa
tma ve evlatları S1tbri ve Kadrettln ve Cevriyeye bade· 
hu Kasımın de 329 da ölmesi\e karısı Halise ve evlatları 
Şevket ve Gülistana badehu Şefikanın da 334 de ölmesile 
evlatları Sadık ve İımaili badehu Ahmedin de 934 de 
ö 'mealle ikinci kar181 Zelıha ile birinci karısından olma 
Tefiğl badehu Sabrininde 935 de anası Fatma ve kardeı· 

lerl Kudrettin ve Cevriyeye kaldığından bahisle namları

na tesçıl edilmesi istenildiğinden tcıhkikat yapmak fçfn 
21 3 937 pazar gQnü mahalline memur gönderilecektir. 
Bu yer hakkında buJunanlardan baıka tasarruf veya sair 
bir suretle hak iddtaaında bulunanlar varsa bu ıünler 

it;inde yazı ile tapu sicil muhafızhğına veyahut mahalJfne 
gelecek memura müracaatları ilan olunur. 

kılisedeki ~uıl ~erih kız ı Macar güzelinin ıırif eti 
Kızıl derili genç bir kızın 

Rom ada katolik kilisesi azi · 
zelerinden olması ihtimali 
çok kuvvetlidir 

Bu kız on yedinci asırda 
Nevyork vilayetinde yaııyan 
Mohavk kızıl derili kabtle • 
sinin baıbutun torunudur. 
Babası dai. bu kabilenin ılm· 
di reisidir. 

Amerikan Cizvit papasla 
rının Katelin Tekakvatyı 
azizeler sırasma çıkarmak 
için yaptığı teklifi Romada 
hususi bir komite kabul ede 

cektir. 
Kızıl derili kızın hayatı 

hırıstiyanlık için imtiıale 
nümune sayılmftktadır . 

1 Budapeıtenln 26 yaımda-
ki güzeli matmazel Sofia 
Kulcaar bu hafta on ikinci 
defa güzellik kraliçeliğine 
seçilmek ve ellinci defa sa· 
bıkalı olmak rekorunu tesis 
etmittir. 

Bir baloda güzellik krali
çeliji ıehadetnameıi almak 
için sahneye çıkar çıkmaz, 
poliı taharri memurları da 
sahneye adım atarak onu 
yankesicilik suçundan tevkif 
etmtılerdir. 

Bundan evvel de ayni ıuç
tan 49 sabıkaıı olduğunu 

anlayan mahkeme güzel 
matmazeli bir sene hapse 
mahkum etmııtir. ---

Alman gençlığine öğüt dit edilerek yanı 28 4.937 
tarihıne tesadüf eden çarşa 
mba günü aynı saatte baılıya 
cağından o gün mezkür hnn,. 
hissesine en çok pey koya 
nın üstüne üsterme edıleceği 
ve bu bapta alakadarların 

bu gayrimenkul üzerindeki 

hakları hususile faiz ve ma 
aarif e dair olan iddıalarını 
evrakı müsbitelerıle birlıkte 
20 gün içinde icra dairesine 
Lıldirmedikleri takdirde hsk 
ları tapu ıicillile sabit ol 
mmadıkça satış bedelinın 

paylaşmasından hariç kala 
caktır. Ve arrtırmadan doğ 
ma rüsum dellal•yeu ve ha 
ne hissesinin verginin müş 

teriye ait olacağı ve ihale 
günü tayin eden gün ve sa 
atte icra daireıinde hazır 

bulunmıyanların bu hane 
hissesini almalttan vazgeç
miı sayılacakları ilan o U · 

nur. 

Saksonya gençler için ha. 
zulanmıf bir fstlrahathane· 
nln açılma töreninde Hitler 
gençliğine hitaben nutuk 
söyliyen 78 yaoındaki Mare· 
şal Fon Makenzen, Alman 
ya ile Sovyet Rusya araıın . 
da bir harp olacağını haber 
vererek demiıtir ki : 

" Günün birinde sizler, 
Alman halkının ordusunda 
hizmete mecbur olacaksınız 
Dünyanın vaziyetine baka. 
cak olursak, Atman milleti 
nin Şarkın Allahsızı ile bir 

• ihtilaf haline gireceği her 
gün biraz daha açık surette 
anlaıılıyor. Bunun ne zaman 
vukua geleceğini yalnız hak. 
teala bilir." 

Mareşat Fon Mnkenzen 
bundan sonra g nçl iğı h ki · 
ld bir hıristiyan olm g a teı 
vik etmiş ve şunu söylemiştir 

"Zira, Alman askerinın 
iyi bir huistiyan olması la 
zımdır." 

KATRAN HAKKIEKRE 



SAYFA 4 

Bah~esir icra Memurluğun~an: 
Savaıtepede ıiemirci lbrahim 

oğlu Hakkıya 9 Nisan 193S 
tarihli bir kıta ipotek senedile 
maa maıarıf bakiyeye 155 
lira 2 kuruıla ayrıca resim 
ve saireden borçlu Savaıte · 

pe nahiyesinde Mustafa oğ 
lu Ahmedin hu borcunun 
temini için borçlunun mer· 
hun ve usulen paraya çev· 
rllmesine karar verilen Sa
vaştepede Demiralan mevki
inde şarken Halil mahtumu 
Yusuf tarlası, imalen hafız 
Ali oğlu Mustafa tarlası, 

garben Salih oğlu Mustafa 
tarlası , cenuben Halim ha 
fızların koca Musa veresesi 

ile nıahdut ve umumi 150 
lira kıymetinde 6 dönüm iki 
evlek gayri mezru tarla ile 

itibaren herkes tarafından 

görülmek üzere açık bulun 
duğu ve tayin edilen zaman· 
da arttırma bedeli gayri 
menkulün mu · 
hammen kıymetinin yüz de 
yetmit betini bulmadıfı tak 
dirde en son arttıranın taa 
hhüdil baki kalmak üzere 
arttırmanın 15 ııün daha 
temdit edilmiı olacağı ve 
~8 . 4 - 9J7 tarihine tesa· 
düf eden Çarıamba gunu 
ayni saatte ııayri menkulun 
en çok arttırana ihale edile 
ceii ipotek sahıbi alacaklı 

larla dlier alakadarların gay 
ri menkul üzeı indeki hakla
rınını hususile faiz ve mas 

rafa dair iddia 'larımn ev
rakı müıbitelerile yirmi gün 
içinde icra Dairesine bildi -
rılmeleri aksi halde haklar 

tapu sicilllle sabit olmadıkça 
satı§ bedelinin paylaımaaın 

dan hariç kalacakları ve da
ha fazla malumat almak la 
ti yenler oluna İcra Dairesine 
gelerek öğrenmeleri ilin 
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~S 5E lm1 BOZK UR 1~ VE HALK m 
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.. ~ :: =~ ın K R 1 IKl :: •• Mı TRAŞ BIÇA LA U'I 

keza Savaıtepede Boylar 
baoı mevkiinde; tarken Ha 
aan ağanın Muıa ça vuı tar 
lası, ~!malen Halil oğlu Hü 
acyln tarlası, garben tarik, 
cenuben Halil halen borçlu 
nun açtığı ipotege dahil ol 
mayan tarla ile mahdut ve 
beher dönümü umumu 150 
Ura kıymetinde 4 dönüm 
bir evlek tarlanın tarihi ıl 

andan itibaren açık artırma· 
ya çıkarılmıı olduiundan 
birinci artırma günü olan 
12 4.937 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi günü saat IS 
de Balıkesir icra dairesin
de talip olanların 

pevin para ile icra dairele 
rine gelmeleri ve arttırma 

şartnamesinin bu müddet 
zarfında ve tarihi ilandan 

ii YALNIZ BiR KAŞE ~~ mı vuRTDllŞ. 1
1 .:

1

'!!""u9"!'nu'!"'!'r.~~~--====~~ .... =.=.=== HASKALMI. N ==.===··· mı Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ- ,™ı 
• ' MJ KURT ve HALK l'raı bıçaklarını kullan ve arka· W 

TÜRKDİLI :: :: 'm da1ıarına da tavsiye etı.. j~jl 
:: :: KJI Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden ıın g Alarak ağrılardan sızılardan her türlü :: mı diğorine girdiğini unutma! I'" 
:: iztiraplar dan kurtulıcaksınız, :: JIMI Yabancı isimli ve yabancı sahipli tra, bıçağı alma! ,m 
:: :: ICU lararla Öz. Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK UO 
EE Başınız. dişiniz ağnyabilir; so.(juk alabi- :: Mil Traı Bıçaklarını iste. ıın, 
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz; romatizma :: imi Boz K u R T Trdş bıçağı (5) kuru1, H AL K 

1~ı 

P aza rteaind en baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 

" 
1 Say111: 3 

Günü geçmiı 111yılar 25 
kuruttur. 

1 ADRES: 
1 ' BALIKESİR TÜRKOİLİ 1 

''· ,, :: ağnlan size çok iztirap verebili[. ~s imi Trat bıçağı ( iOO) paradır. mKJI 

:: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklini gör- :: ıını Kasabamızda her dükkanda satılar. ı 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerin :: ICU 1 

-------------------------• :: den bir kutu isteyiniz. Ani ve y•-;kaek tesiri aayeainde :: ICU Balıkeslrcle Toplan Salış Yeri: 011 
:: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuf olacaksınız '(MI 1 

Bah~esir mah~eme Baş~itipliğin~ın: 
BALIKESiR iCRA ME paylaşmasından hariç kalır· 

MURLUGUNDAN: lar. 
Açık artırma ile parftya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu Mehmet Emiftin 
ve hazinenin müştereken mu· 
ta•arrıf olduğu gayri men· 
kulün bulunduiu mevki, ma· 
halleai, ııokaiı numarası: 
Mustafafakıh mahallesinde 
ikiyüz otuz yedi M . 60 S. 
murabbaında arsa . 

Takdir olunan kıymet 400 
lira 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün sa t: 10 4 - 937 cu. 
martesi saat 1 O, 

1 - işbu gayrimenkulün 
arttırma vartoamesi 10 3 937 
tarihinden !tibaren numara 
ile Balıkesir icra dairesinin 
muayyen numarasında her 
keıln görebilmesi için açık 

t.r. İlanda yazılı "'lanlardan 
fazla maili mat almak isti y
enler, işbu şartnameye ve 
dosya numaraılle memuri· 
yetimize müracaat etmeli
dir. 

2 Artırmaya İ§tirak 

ıçın yukarda yazılı kayme· 
tin yüzde 7, 5 nisbetinde pey 
veya milli bir Bankanın te 
minat mektubu tevdi edile· 
cektir. ( l 24) 

3 - ipotek sahibi alaca
klılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan lddiala 
rını tıbu ilan t rihinden itı · 

b ren yirmi gün içinde ev · 
rakı müsbltelerile birlikte 
memurlyctlmize bildirmele-
ri icap eder . Aksi halde 
hakları tapu alcllile ıablt 

olmadakça tıt bedelinin 

4 - Gösterilen günde ar 
ttırmaya ittlrak edenler ar · 
tırma şartname ini okumuı 

ve lüzumlu malümat alm&f 
ve bunları tamamen kabul 
etmif ad ve itibar olunur · 
lar. 

S - Tayin edilen zama· 
nda ııayri menkul üç defa 
bağrıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
artl&rma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmit be· 
tini bulmaz veya sattı iıte · 

yenin alacağına rüchani ol· 
an diğer alacaklar bulunup 
ta bedel bunların o gayri 
menlrnl ile temin edilmiı 
alacakhlarınm mecmuundan 
fazlaya çıkmazaa en çok 
arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on 
b~ı gün daha t e m d i t 
ve on be§fnci 
gün aynı &aatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış iste 
yenin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklılarm o gayri 
menkul ile temin edilmit 
alacaklıları mecmu undan 
fazlaya çıkmak ıartile, en 
çok artırana ıhale edilir 
Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılamaz Ve 
satıı talebi düıer . 

6 - Gayri m~nkul ken · 
dislne thale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iha 
le kararı feıholunarak ken· 
diıinden evvel en yük · 
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmlt olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bulunmazsa he 
men on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp f'n çok 
rhran ihale c<lllir. İki iha-

:: HASKALMIN bayanların muayyen zamanlarındaki mi İbrahim Çavuşoğlu Dil 
:: hususi eancılarına karşı da pek tesirlidir. inil ~I 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• 
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DiKKAT 

•• 
•• Kutular üzerinde bu gördüğünüz alameti farika •• 
:: pul ıeklinde b u l u n m a • ı ıarttar . 
•• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Taklitlerinden sakınınız. 

HASKALMlN kutuları ma· 
vi renktedir . 

HAS KALMIN 
~_lp. Ba.y-. ~ ~ZOMI 
ağrılarını dindirir. 

~825~~~~~~-~~E~~~~~-~~--· 

#~~~~~~~~~~~~· 1 Har Tecimenin En lüyük Dileği: 1 
1 Satış Sürümünü lrttırmıktu. 1 

::1 t'AKAT 1 
~~ 1 Satışta Birinci Şart: 1 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
551 1\ 1 Fiatı Her yerde 7,5 kuruıtur. :: ~ CC REKLAM DIR ~ 

• •••••• ····································~ it! '' • ~ 
B~~d;;~·~··r·ı~·~;~t·V~ 1 Satacağımz Malınızı ~ 

Sanayi Odasından: ı Herhalde Re~Lam Ediniz. 1 
Adı Sicil no: Sınıf& YTau~ltu~ğnıcu~' 1 \' (' Hu Rekla ın la rnuzı.I 

Hüseyın Niyazi 1244 4 ~ 

!:: :.~~a :~:~ ! ~~~;.~Ü 1 (TÜR.., Dili) ıw \ 'eriniz ı 
~:!:ili Lütfü I~;~ 3 ~~::::tıör I~ T u,.,,. R K o , .. L ı• 71~ 
Yukarıda adı, sicil numaraları ve sın,flan yazılı oda- it. ~ 

mııda mukayyet erbabı ticaret 937 senesi için oda mecli. 
simizce sınıfları hizalarında gösterildiği tekilde tesbit edil · 
mittir. lkameeahlarında kendilerine tebliğat yapılamadı· ~ 11 
~ından matbuatla keyfiyeti ilan etmek üzere oda meclisi-~~ ~ 
nin ıs 2 937 G. ve 3 numaralı kararile ilan edılmesine Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ?, 
ve bu babta sınıfları hakkında itirazları olduğu takdirde J 
(7) gün zarfında odamıza tahriren müracaatlara, aksi tak- ~ Her Verde Okunur· ~ 
dirde kayt ücreti tahakkuk ettirilerek tahsil olunacağı ~\.-0..l~.,..1 1 
ilan olunur. ~_..,,,~ ~~~~ 

le arasındaki fark ve geçe-n ( 1 ~3) nnıı yuka11da gösteri 
günler için yüzde 5 ten hesap len 1 O 4 937 tarihinde Ba· 
olunacak faiz ve diğer zararlar lıkeıir mahkeme kalemi oda -

iyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

ayrıca hükme hacet kal ıında iobu ilin ve gösterilen Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
maksızm memuriyetimizce arttırma ıartnamc11i dairesin· 
nlıcıclan tahsil olunur. Madde de aatılllcaöı il n olunur. Basım Yeri il Basın evi 


