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l?usy ada Troçki Taraltarlanndan Ve Ca
susluk Yapmak Suçile Maznun Biri Ka
dın Olmak Ozere 44 Kişi Kurşuna Dizildi 
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Bükreş Konuşma lan- Milletler Cemiyeti Paza1Arnavutluk İsyanını Ter 
na Ehemmiyet VeriliyÇ>r rtesi Günü Toplanıyor tip Edenler Yakalandı 
Hıriciye Vekilimiz RomİÖVİdı yaptığı görüşmelerde Konseyin bu toplantısmdiUöiüıülecek olan meselelBr isyanı idare eden Etem foio ·siddetle takibıdilmekte-
Mımlıketimizdı petrol aramak üzere ~ir mütehassıs şunlardn: 1 - Sancak işi 2 - Habeş meselesi, 3 - dir. Asilerin sığınacağı hiçbir yar kalmamıştu. 

heyet de lemin etmiştir.. ispanya vaziyeti, 4 - Mısırm Cemiyete ka~u lü ve 
lıtanbul, 21 ( Huıusi) - mest, beynelmilel paktlara diğer beynelmilıl meselel8f,, 

Bulgar matbuatı . Hariciye sadık kalanmaaı kararlaıtı· 
Vekilimizin Bükreı mülika rılmııtır . 
tına büyük ehemmiyet at iktisadi meseleler üzerin· 
fetnıekte ve uzun makale de görüımeler olmuı, Tür-
ler neoıreylemektedirler. kiye· Romanya arasında bır 

Z t ı caret muahedesi akdi ıçın 
ara gazetesi diyor ki: 

derhal müzake!reye baılan 
.. Bükreıte Türkiye ve Ro- ması muvafık görüıülmütlür . 

lhanyayt doğrudan doğruya Türkiye Harıciye Vekilı 

al&kadar eden meıe 1 eler gö - Anadoluda petrol aramak 
rOıiildiliü gibi, Avrupanın ve tetkiklf"rde bulunmak 
buınnkü ılyaai vaziyeti de üzere bir Romen m ütehıu· 
16zden geçlrllmif, bu vazl · sıı hey ~tini Türkiyeye da
htın Balkan paktına dahil vet etmlı ve bu davd ka-
devler üzerinde yapabileceli bul edtlmlttir . B. Rüııü 
teıırler müzakere edılmlıtir Araa beyanatında birdırdiil 

BGkreı mülikatı netice- veçhile, Romanya baıvekali 
•lnde Türkiye ve Romanya- B. fatareskonun da birinci 
Qın nıüıterek bir ılyaaet ta teırtnde Aukaraya gelmesi 
lcıp etmeleri, Türk Romen bu eörüımeler eınaaanda ka-
doıtluiunun kuvvetlendlrll- rarl4ftıralmııtır. 

Fransa Hariciye Nazın 
Brüksele Gitti.. 
1. Delbos Belçika ile f ranıarısmdıki maselaler üze

rinde 8. Von Zelindlı görüşmelerde bulunacakıır .. 
Parla, 21 (Radyo) - 8 . 

belbos, Brükıele B. Roıa 
•e Maraikltnin refakatile ıt 
decektır . BrOkıelde Belçika 
ilabtneıı relıi B. Von Zeland 
•e hariciye nazıra B Stark 
ile lllOlakatlar ve müzake 
teler yapacaktır . 

8, Uelboı yaran kral Le
~Pold tarafından kabul edl 
fecekur. Franaaz ıefiri taıa 
bl'ldan da bu münasebetle 
it &lyafet verilecektir. 

t 8. Delboı Parise l\Vdet
!ll evet Belçika baıveklli 

•e hariciye Nazırı ile yeni 
'-'tilllcatlar yapacaktır . B. Von Zelcind 

Parla, 21 <Radyo) - tarafından karıılanmııtır. 
.. ta I hıa Hariciye nazırı B. Fransa Hariciye Na:ım, 

•on Delboı, refakatindeki derhal Belçıka Baıvekil1 B. 

ıe\'atla bugün öileden ıon· Von Zelandın villiıına azi · 
,, 1 ·.1 

co,40 da 8rükıele vasıl met etmiı ve öğle yemeğini 
oı.._ 
h Uf, istasyonda Balçika B. V:on Zelandla birlikte 

''1ctye nazırı ve Fransız yemtıtlr. 
~e diğer bazı zevat 

/(amutayın 
Oanlıü 
lt4azalıereleri 
tra l\nkara, 21 (AA) - Ka 

'-tay d .. b ua ruzn.smeılnde 
Ulun '"h an kanun layihalarile 

9
3 

••arlar umum müdürlüiü 

._.
1
7 Yılı bütçesini kabul et 

•l ıtır . 7 812 560 Ura tah 

it ''t •ertlmekte ve 4554000 
'"da ~il varidat · tahmin 
it "-ektedir. 

l,llt Ulftutay bugünkü top
deıı 1'11'da pazarteıl günün· 
t .. 

1 
itibaren bütçe müzake-

lae le arar vermlttlr. 

Yemek, üç saat dev l!l m 

etmlf ve müteakiben meç

hul asker abidesine çelek 

koymaia gltmlf, oradan da 

saraya azimet ederek ismi· 

nl huıuıi deftere kaydet
mfıtır. 

B Delboı, Belç i kanın ye 

nl ıtatüıünü ve iktisadi lo· 

karnoyu B Von Zelindla 

bJrllkte tetkik edecektir. 

Müftülükten: 
Rasathane. /Jlrcklörlıifj L1-

11ıin lcsblti ueçlıile bu gün 
akşam Leyll'l Nebllünrıebi 

Aleylı ~ssel6tıi Vesselam ol 
duğu sayrn lıalkunr::u blldl
rllir. 

Milltller Cemiyeti toplantı lıallrıde 
Cenevre, 21 (Radyo) - vardır. 

Uluslar ıoıyeteıl konseyinin UJuslar ıosyetui kenıeyl 

97 ncl içtimaı, gelecek pa- olıun, ıuamb 1 eıi olsun, an-
zarteıl günü aktedllecektır. cak bir hafta kadar faali· 

Konsey, B. Genedonun yette bulunacaklar ve mü 
riyasetinde toplanacaktır . teektbeon, gayri muayyen bir 

Konseyin ruznamesinde müddet lç'n f aaltyetlerlnl ta 
yazılı olan me&eleler arasın tll edeoceklerdlr. 
da Sancak iti birinci dere· 
cededtr. Rusya da Cenevre, 21 (A A.) - Mil 
letler cemiyetinin 97 ncl 

içtima devrest pazartesi gü- 44 (İŞİ ~UrŞU08 dizildi • 
nü açılacaktır Bu toplantı · 

da Sancak meselesi de aö· 
· rütülecektir. 

Mısırın milletler clmiyetl· 
ne kabulü için çarıamba 

günü fevkalade bir toplantı 
yapılacaktır 

Mılletler cemiyeti genel 
sekreteri ispanya hükiime 
tinin ecnebi memleketlerı 

ispanya dahili harbine mü 
dahalelerlni protesto için 
yaptığı müracaatını konse 
yin önümüzdeki toplantısın 
da mOzakere edilmeılne ka 

• 
ra verilmlıtır . 

Bundan sonra uluslar ıoı · 

yeteslnin muhacirlere sarfet 
mekte olduğu paralarla Is 
panya İfl ve daha bir çok 
meseleler müzakere edıle 

cektir. 
Uluslar ıoıyetesl aaambleı: 

de çarıamba günü topla
cak ve evvela Mııırm Uluı· 

lar sosyetesine kabulü hak· 
kıodaki formaliteft yaptık 

tan ıonrıı , diğer meıe' elerln 

tetkik ine geçecektir. 
Asamblenin Yunan dele 

guyonu baıkanı B. (Po tıs) 
ın r iyaseti a l tında toplan
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Uluslar aoıyeteıl konseyi 
ile asamblesine 8 devlet ha 
riciye nazıra ittirak edecektir. 
Bunlar arasında, 1 n g l l · 
tere hariciye nazırı B Eden, 
Fransa hariciye naz ı rı B 
Oelbos, Türkiye Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüıtü Aras, 
Rusya hariciye nazıra 8 . 
Litvlnof ve ltomanya ha ri 
clye nazırı B. Anteneıko 

TROÇKl 
Moskova, 21 (A A) 

Sovyet Rusyada Troçki ta
raftarlığile, bozgunculukla 
ve Japonya heaa bına casuı · 
lukla maznun biri kadın ol
mak üzere 44 kiti idam 
edılmııur. 

Eden 
~in maliye nazın ile ~o

nustu. 
Londra, 21 (A.A. ) - f n· 

giltere hariciye nazırı Çin 
malıye nazırını kabul ede 
rek kendiıine lngilterenin 
pasifik okyanus devletle
rinden biri ve yahut birka · 
çile yapacağı bütün müza 
kerelere daima Çin mttna -
flinl nazara dikkate alaca · 
ğını ıöylemlı 

vermtıtlr . 

ve teminat 

Belgrat, 21 (Radyo) -
Tirandan gelen haberlere 
göre, Arnavutluktaki tayan 
baıladıiı zaman Ergerl jan
darma kumandanı ile dığer 
üç jandarma kumandanı ve 

Ergeri haphh'lneıindekl Oç 
yüz mahkU.01 atilere iltihak 
etmiılerdlr Ast kuvvetlerin 
batında tanınmıı bir ku· 
mandan olarak yalnız Jon 
Leyka bulunuyordu. 

Tiran isyandan haberdar 
edilince Avluvadan aatler 
üzerine kıtaat ıevkedilmiı, 

300 jandarma talebesi ile 
ıönüllüler aaileri trenkıle 
çıkmıılard.r . 

Don asilerin eline dilıen 
Dermlye ıehri geri alınmıı, 
halk hükumet kuvvetlerini 
lezahilratla karıılamııtır . 

Aaaler rical etmektedirler. 

Son bir habere , ıöre, Etem 
Toto da ölmiiıtQr . Gece Ti 
randa netredilen bir reıml 
tebliğde Arnavud!uk asayl· 
ıtn iade edlldiil bildirilmek
te idi. 

Tiran, 21 (Radyo) - Reı 
mi tebhidlr: 

Avlunyanın lıtlrdadından 
sonra aıller elinde bir ka· 
aaba dahi kalmamııtır. Et· 
em Toto, ufak bir çete ile 
Gusmaraya doiru firar et. 
mekte ve takip olunmakta 
dır. 

Etem Totonun amcası da 
dün gece intihar etmlıttr . 

Tiran, 21 {A A.) - Del 
vinanın da ı11allnden ıonra 
bütün isyan mahalleri hii
kiimetln eline geçmlt bulun· 

maktadır. Halk hükumetçl 
kuvvetleri sevinçle karııla
mııtır. Etem fotonun kar · 
deılnln ölümünden sonra 
amcası da dün inUhar et
mlıtlr. Usatın ıeft olan Etem 
Toto ise ufak bir grup ile 
Gusmaraya doiru firar ha· 
llndedır. 

Tiran, 21 (A A.) - Er· 
geride huıuıl bir mahkeme 
kurulmuıtur. Bu mahkeme 
iıyan hareketine itllrak ede
nleri muhakeme edecektir. 

Temizleme hareketine devam 
olunmaktadır . Aıllerln bir 
k11m1 Kurveleıi mıntakaaına 
ilticaya teıebbiiı etmtıttr. Jan• 
darma kuvvetleri bunların 

peıtnl bırakmamaktadır. Se
voaıyter civarında vukua 
gelen bir çarpıımada bir 
jandarma ölmüıtür. Ati ıef · 
!erinden eıkl jandarma yQz. 

baıı11 lımatl Gılboıadu tev· 
kıf edllmııur. 

Belırat, 21 lRadyo) - lı
yan mahalline tayyare ile 
giden V reme muhabirine, 
Arnavutluk Dalalllye Nazırı 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Memleket dahtlinde 
tam manaıtle ıOkcin ve ata· 
yiı vardır . lıyanın zuhur et · 
Uil mıntakalarda da aaaylı 
iade edllmlıtlr. Asilerin ret· 
ıl Etem Toto, bududda çev· 
rllmlıtlr. Yakınlarda ya eelr 
düımeal veya almeal muh
temeldir. isyanda hiçbir ec 
nebi devlet ,armalı yektur, 
tamamen ıahıi ihtirasların 

mahsulüdür. 

r····--Sô-NH-~----·1 
• Y llZ llN: Halil Bedii FITat ~ 
= Müellifin seve , seve okunacak 1 
t en son eseri . . . • 
~ Milli Ve içtimai Roman S 
~ Pek yakm~a tef ri~aya bıshyaruz . S 
-------------------------
iki Alman T ayyarecisi 

idam Edildi. 
--------------------------------

ispanya dı ki çarpıımılar devam aımıktıdir ingiltera iki 
taraf arısndı bir anlaımı bulıağa çahsıyor .. 

Parla, 21 (A.A) - lapan· halyaya gitmek Qzere Ce· 
yada Bask çephaalnde beUittarıka gelmlıttr. 

harp devanı etmektedir. ispanyadaki yabancı ıö· 
Havaa Ajanıı aal kuvvet nGllüleıtn ıerl çekilmelerini 

lerln Bılbaoya 25 kilometre teminen iki taraf ara

ya klaıtıklarını ve yine bu ıında bir mütareke yapıl-

cephele yaka lanan l k i madıiı için müıtereken te· 
Alman tayyarecisi Bllbao ıebbQıte bulunmafa taraftar 

mahkemeıfnce idam edllmlt olup olmadıklarını anlamak 
lerdir, üzere ademi~· müdahale an· 

Bilb!lodan 4000 çocuiun laımaaına ıtren hilkumetler 
vapurlara Dllkline baılan · nezdinde lnıiltere tarafından 
mııtır müracaatta bulunulduiu Loa-

Frankonun maliye nazırı dradan bildirilmektedir. 



SAYPAı 2 

Devletlerin Mali Vazi
yeti NeHaldeBulunuvor 
Hıf tadı bir milyar f rint bülçe açığı veren ~ir 

devlet yasıya~ilirmi? .. 
Eğer devletlerin büdçe du mu? lstikraz müddeti bi 

llçıkları ara11nda bir müıa 
baka yapılsa. hiç ıüpheaiz 

Ameraka Birleıik Hükumet 
lert baıta ıelir. :10 Haziran 
da nihayete erecek olan ma 
li ıene içinde Amerikanın 

büdçeılnln fazla mauafı iki 
buçuk milyar dolardır Yani 
Fran11z paraeile he1ep edi
lirse haftada bir milyar! Bir 
memleket ki haftaca bir 
milyar frank açıyor. 

Amerika hükümetl açılan 
bu dereceyi bulunacağını tah 
mln etmiyordu Fakat tahıl 
il tın netlceıi karı111nda in · 
ktsara ufrada. Keza maaraf 
laran da .. 

Büdçede açık veren mil· 
letlerln ara11nda acaba Al
manyanın mevkii nedir? Bu 
suale cevap vermek güçtür. 
Alman artık heıaplarını neı
retmlyorlar. Yalnız arada bir 
meaeli ılllhlarana ne kadar 
maaraf ettiklerini ıöylemek 
te bir befı ıörmOyorlar . Fe -
kat bGUln mali yükO hak 
kında toplu bir rakam ver 
mekten çekiniyorlar. Alman· 
yada bOtçe açılı artılr bir 
de•let 11rrı haline glrmittir 

lngiltere iıe, bütçeıinl da 
ima müvazene halinde bu 
lundurmak lıter. Gerçi in 
ıtltere ıon ıenelerde bütçe 
llnde mGvazeneyl temin et · 
mittir. Fakat ıeçen ay yeni 
tellihata ıarf edilmek üze· 
re fnkalAdeden bir lıtlkraz 
akdolunmuttur 29 Nisanda 
açılan yQz milyon lngil fz it 
ralak lıtlkraz! 

Ba lıUkrazda lnglltt>re hü
h6meU acaba muvaffak ol 

tip de giıe l ,.r kapanınca, iı 

llkrazm ancak beıte birine 
ltlirak edıldiği görü dü. Ya 
ni 100 milyon yerine 20 mil 
yon! 

Fransız bütçesine gelince, 
Baıvekil Blum geçenlerde fU 

ıözü ıöylemitli: "Bir mem · 
leket her ıene bütçe hari
cinde aıağı yukarı ona mu 
adil para tedarik etmek 
mecburiyf':ti içinde yaııya· 

maz ... 
Yani kırk, elit milyarhk 

tahıilata mukabil, otuz kırk 
milyarlık da illikraz! 

Bütçe açı ğının muhtelif 
memleketlere göre iıimleri 

vardır: Amerikada bunun 
müsebblplerı .. İfıizler., dir, 
Almanyada "yeni ııilahlar., 

dır. Ame rika Cumhurreisi 
itıizlere it hulmak için haf 
tada bir milyar borçlanmıı 
tır Almanyada da altı mil 

. yon itslz vardı, Hltler, Al 
manyayi yeni battan silah 
landırmak ıuretlle bunlara 
it buldu Hatta Almanyada 
ıöyle ıöyler l er: Bir asker, 
bir lfılzden ziyade memleke 
te daha ucuza mal oluyor 

Bu vaziyet içindediF ki, 
gerek iktisat cephesinde, ge· 
rek ıillhlan tahdit etmek 
bahıinde bir cihan konferan· 
11n toplanmasından bahıedl 
liyor. Amerika bu ite öna
yak olduiunu lnki.r ediyor 
fakat pylalara devam edl ' 
yor Galiba bu ıayıaların ka· 
ti ıurette arka11 l<t- sı ldıği 

zaman, bütlln dünya millet· 
lerl aklı ıaelime avdet ede 
ceklerinden ümidı keıecekler! 

Hava Gemilerinde Baş 
Gösteren Tehlike .. 

Geçen yaz bir aün Kornit 
Kltfde bir bahçede bulunu
yordum. Havada bulutlar1n 
ara11nda biçimli bir nesne 
parıldadı: Bu, bir Amerika 
1eyahatından d6nen Hinden · 
burg balonu idi. 
Şimdi bu büyük hava ge 

miıl Amertkada Lakehurat 
da bir harebe enkaz haltn
dedir. Bütün dünya tu ıoa 
li ıoruyor: 

- Bu kaza, hu çetid ha 
va ıemilerlnln bala iehlı -
kelı oldaiuna dair bir ıh 
tar mıdır? 

Hu aahad" bir talum ka 
zalar olmut olmHıoa rağ 

men bü1Qk hava ıemilerine 
taraftar olanlar bunlarla se 
yahat ve nakliyata hali de· 
•am etmektedirler. 

lngiltere ve Franıa büyük 
bava gemileri kullanmaktan 
tamamiyle vazgeçmlılerdlr. 

Uçuı eınaımda bir bulut 
ıtbı hareket eden büyilk ba 
lon, uçarken ve karaya in
meden Ozerlndeki ıtalik ele· 
ktrlll tahliye etmek mec· 
buriyetınd.dtr . 

SGratll btr tay1arenin hiç 
kapılmadan ıeçttfi bir ta· 
kım ha va tesirlerini niabeten 
daha alır ıQratl~ hareket 
eden bir balon kumandanı· 
aın Atma be1aba katmaıı 

icap etmektedir . 
Hava gemlıl pahalıya mal 

olur ve değeri taııya bileceği 
yolcuların aay ı ıiyle heı~pla· 

nar . Böy'e bir b~lona fazla 

ytlk taııyabilmek kudretini 
kolayca alev alabilecek bir 
ıaz olan ldrojen temin eder. 
Eter daha emniyetli olıun 

diye bu balonlarda idrojen 
yerine otomlk ıikleti ondan 
dört defa daha fazla olan 
Helyom gazı kullanılacak 

olursa o zaman, taııyacatı 

yükün yüzde yirmi niıbetln
de azaltılmuı lazım gelec4!· 
ğl gibi ıüratinden df! kay 
bedecektlr. 

Bu düıencelerle Almanlar 
helyom kullanmamıılar, onun 
yerıne balonun intasında ıı · 

kı emniyet tertibatı vücude 
geltrerek, hem daha ekono· 
mtk, hem de daha sOratli 
olacaiı dütünceeiy le idrojen 
kullanmafa devam etmiıler· 
dir . Son ittial ve infılaklnde 
bundan ileri ıeldlil tahmin 
olunabllf r. 

Bu asrın batında Graf 
Zeplinin bGt6n tehlikelere. 
felA.~etlere raf men ke bili 
ıevk balon bahıinde rirltti . 
fi m(icactelelerl , buna tama· 
mivle kani olmamıt bir adam 
yapamazdı. 

Alman ordu ve donanma· 

TOHDILI 

. . ~. . •, - .:; .. .. . "' 

iLiMiZDEN HABERLER 1 
. . ' . .... . . ,. . .. . . 

Çavuş 
Kurılannı girmek istiyenler 

Eıkiıehirde açılan Çavuı 
Öğretmen kursunun faydalı 
neticeler vermeıl üzerine bu 
yıl muhtelif vilayetlerde ıe 

k lz kuu daha açıldı. Bu 
kurslara girmek iltiyenler 
için Kültür Bakanlıfı bir ta 
ltmatname vücuda getlrmit 
tir. Talimatnameye göre as 

kerliğlnl yapm•t· yaıı 40 tan 
fazla olmıyan ve okuma yaz 
ma bilen kimseler de bu okul· 
lara kabul edilecektir. 

11, kendisine paraca yardım
dan geri durmamıılardı. Da 
ha büyük harpt•n önce üç 
Zeplin btrkaç defa yolcu ta. 
tımıı l ardı . 

Büyük harpte iıe Zeplin 
bomba atan bir vasıta hali 
ne getirildi. Fakat 1916 ıe· 
nesinde böyle bir balonun 
gerek tayyare toplarana ge 
yet büyük hedefler ıöıter

meıi sebebiyle Zeplin bu 
vazifeden geri alındı. 

laıılterede ha va aemlıl 
btklyeei fecaatle hatırlanır. 

1911 ıenesinde Ma yfl y ba 
lonu, daha uçmadan kazaya 
uğramııtı 1921 ıeneıinde R 
38 balonunun arka tarafı 
kmlmıı ve Humbere düt 
müttür. 

J 930 ıeneıinde R 1O1 fa · 
ciaaı, hükdmeti bu ölüm ve· 
ıileıinl bırakmafa tevk et 
mittir. 

Amerıkada da vaziyet ay· 
md1r. Şanancfoh . Makon, Ak· 
ron iıtmli üç b6yük bahriye 
balonu havada kazaya uf
ramıılardar. 

O,.. Eknerin idareei altın· 
da bulunan Graf Zeplin ba 
lonu, hava ıemictlljfni ye· 
nidea canlandarmıthr. Bu 
gemi 16.000 saatten fazla 
uçmuı, I .' 00.000 milden 
fazla yol katetmiıtir 

Bu balonda ıeyahat etmit 
olanların sayııı 13.000 kiti· 
den aıaiı değildir 

Ondan daha büy6k olan 
Uındenburr geçen ıene mart 
ayında uçuılarına baılamıt· 

h Bu balon . ilk teırln ayı· 
na kadar ıımali Atlas Ok· 
yanuıu üzerinde on defa gi· 
dip gdmiıtır Ondan ıonra 

cenup Atlas okyanuıu üze 
rinde de uçmuıtur. 

Bu suretle Alman ha va 
ıemllerioln artık kazaya 
uiramazlıiı kanaati yerleı

mit bulunuyordu. Geçen se· 
ne ıonbaharda Amerikada 
ticaret ha va gemileri kullan· 
mak üzere bir Amerikan 
kumpanyaaanın kurulması 

hakkında m6zakereler ya. 
pıldı. Ondan ıonra Hollan· 
da da bir Felemenk kumpa· 
nyuı kurulması projeıl üze
rlnd4! ayna tekilde görüıme 
ler olmuıtur Ştmdi bir ha 
va gemiıi daha kazaya uğ 
ramıt ve enkaz haline gel 
mtı bulunuyör Bu balonla 
rm tar•hi meydanda iken 
hili bu tehlikelere katlan 
makta devama bilm ım lü 
zum var mıdır? 

YAZAN: 
NORMALN MAKMILLAN 
Deyli Meyi yıı:elesiuin ha· 

vacılık mulıarrlrl 

• 
Kasap Dükkanları iki Halkevleri 
Kısma Ayrılacak .. 

Keçi ve koyun ali ayn ayn ~asaplar~a satılacak. Mez
baha ücretlerine ait yeni tarif ı tasdik edildi. 

Temsil kollıunm çah111-
l1rı ırttınlacak 

Halkımızan kQIUlr sevJy .. 
ıinl yükıeltmek için Ualıılll 

'e V ekiletlnce alınan ted · 
birler meyanında yeni baSI 
eıatlar teıbıt edilmiıtir. Bu 
ara halkın bir luımıaın (Hal· 
kevleri) ne gidemed•ii naza 
ridikkate ahnarak ( Halkevlerl 
Temsil koHarı) nan; ahallnlD 
ke11f bir ıekilee bulunduiU 
kaıaba pazar yerlerinde tem· 

Belediye Umumi Mecliıl· 
nhı niıan toplantılarında 

mezbaha ücerl tarifesi üzerin· 
de bazı tadilat yapılmas ına 

karar verllmııu. Bu ve diier 
karaılar vilayet tarafmdan 
t&Bdlk edılmtıtlr . 

Buna nazaran mezbahada 
ke1ilen koyunlardan IOO, 
keçilerden 80, kuzudan 50, 
oğlakdan 30, d1rna ve ma · 

laktan 200. ıığır, öküz ve 
bojadan 400, deve ve man
dadan 450 ter kurut 6cret 
almacakhr. Harice ıevk edi · 

dikten sonra 
yukarıdaki 

bunlardan da 
Gcretler alına· 

caktır . Bu yeni tarıfeye aö· 
re mezbahanın ıeneltk varl· 
dalı 16 bin 1 iradan 21 bin 

liraya yükıeleceğl 

ediımektedlr 

tahmin 

Diğer taraftan otlak ve 
keçi eti aatan kasap dük 
kanlan ile koyun, kuzu eti 
satan kasaplar ayrı olacak· 
tir. Yani keçi veya 
oğlak e t 1 ı a t a n 
kuaplar koyun eti ıatamr 

yacaklardar. Bu ıuretle hal-

ılller vermeleri btldirllmııtfr· 
~ 

!Jeşriyat: 

Yeni Adam 

lecek hayvanlar1n mezbaa • kın aldanma&ına imkan bı 

177 inci ıaym çıktı. 
içindekiler: Talebeyi ilD"' 

tihana hazırlayalım. (Adnan) 
Amele mahalleleri (Lütfi) pO
letlka (Cemil), !ıkl TOrklerd• 
ıpor(Rlza Çavdarh), HlmttaP 

ücretlerinden yüzde otuz rakılmıyacaktır. 

tenzillt yapılacakhr. Haric· Taıdikten çıkau bu ka· 
ten gelecek hayvanlar bay· rarlar kuaplara teblii edil · 

ketine Hasan .Alı Yücel, lı 
mail Hami Yatar Nabi ye 
Nurettin Artamın cavaplal'I 
Ruıyadan D6n0t ( And,. 
Gide), Galipler ve Maflap· 
lar ( llya Ehrenbural, Ae) 
Nedir? <Suphl Nuri), Eıkl 
Yunanlıtaada Soıyal Fikir· 

tar muayeneılnden 1ıeçlril · mit bulunmaktadır. ı 

Vağcllar Nahiyesinde 
Yapı I an iş 1 er .. 

Kışın Taşan Ve Tehlıke Göste
ren ÇayılJ Üzerine Bir KöpriJ 

Kuruldu .• 

ler (Haıan Tekin), Miı Br• 
d1 (Hikaye, L. Halward), 
iç aoıyete, Dıı ıoıyete tel 
lciklerl, Haftanın DltOnct· 
lerl, Fikret Muallinın reıl ... 
lerl, okuama11nı ehemmly 
tavılye ederiz Yağcılar, (Seyyar Muha

blrimtzden) - Yatcılarda iyi 
çalıımalar vardır. 

itina ile yapılmıı yol lev 
halarının ifaretlle hududuna 
girilen ve hep çamlıktan ibaret 
bulunan Y ajcılar nahiyesin
de ilk nazarda 6 7 kilo 
metrelik ıenit ve muntazam 
hır yol teuıyeıl ıöze çarp 
maktadır. Balakeıir • 81ğa · 
dıç lçio ticari bir mevkii 
olan bu yolun batak yerle · 
rine ayrıca bombeli taılar 
döıetilmlttir. Bu ıuretle el · 
var köy lüler r.mniyetle bu 
yoldan geçmekte tehirdekt 
ihtiyaçlarını kolaylıkla te 
min et.:Oektelerdir . 

Yine bu yol (izertnde kı · 
ıın tehlike 1ıöıteren çayla · 
rın Üzerlerine keıme t!'ıtan 

sağlam iki menfezle bir köp· 

rü kurulmuıtur. Bu köprü
lerin yalnız Ozerlerinin döıe · 

meleri kalmıthr. Afaçları 
biçilen bu köprülerden çok 
kııa bir zamanda eeçilmek 
kabil olacak ve Poyrazdere 
illerin yıllardanberl çektik
lerı meıakkate nıha yet ve 
rilt>cektir. 

Nahiye 
Heklmod!u 

MOdürü Haaan 
bilha11a yol fa 

alıyetıne önem vermekted1r. 

Nahiyede bu itle rden gayri 
umumi bir hela yapı! mıf, plan 
mucibince bir Jlkmektep te 
sisine baılanalmıı. çok mun· 
taza m bir avlu ıçlnde köy 
ıneyvalığı vücude 1ıetirılmi1 -
lir Tren yolunda nihayet-
lenen kı11mda da üç kilo
metre lik yolun teeviyeıi ya. 

·pılmııtır . Değirmen yolunun 
en batak yerleri yine bom · 
beli taıla dötetllmittlr 

86Uln bunlar köylOde bü
yOk bir gayret ve heveı 

uyandırmııhr. Umran yolun · 
da her k6y uhdeıln• dilfen 

bu Jılerl muvaffaklyetle ba· 
ıarmaktadar . Merkez muh 
tara Ya kup da vazlf eıtnl be· 1 

nimstyerek ba!armaktadır. 

Futbol 

Ayın Tıribi 
Btr ayın, ıiyasi, iktisadi., 

k61t6r hareketlerini bir ar•• 
ya toph1an bu mecmol 
Matbuat Umum M6dürl0 .. 
tarafından her ay muntas•· 

lik ıaçlınnı yarm deıım 
adilıcak 

• man çıkarılmaktadır. 

Bölıe fut bol ilk maçları

na yarın da devam edale 
cektlr. 

Y ar10 ıehrimizde idman 
yurdu ile Güç birinci ta· 

Çok zenein bir münder• 
catla çıkan bu mecmuaf1 

okumak, b i r a y ı' 
bütün d Q n y a harf' 
kellerini hır arada ve toplf 
bir halde g6rmek ıtbl 1110 
hım bir veılka mahl yettodl 
olan Ayın Tarihini tavı11' 
ederiz. 

kamları 8ıtndırma ıaha11ada ' s· 1 a·ı ·ı 
Bandırma Dotanıporla Edincik lf 811 1 il lf 
takımları, G6nende Bandır I Her ay Slyaıal Bilıtler O 

ma ldmanyurdu ıle Gönen ı kulu talebe kurumu tarafı' 
ldmanyurdu takımları kar - dan çıkarılan " Siyasal Bt11 tılaıacak lardır. j giler" mecmuaıınm 73 Gri' 

ıay111 da dolıun ve ilml b' 
ijürhaniye takımı bölıe ı ü d ti k t t·ıc m n ereca a fi mıt ır. ~ 

maçlarından çeklldığlnl bil . de: "Karab6k .lemlr 98 ç~, 
dlrmittlr. Edremit le A yvahk . f abrikalan, bu aGnkl ~ 
geçen hafta berabere kal - letlerln maliye ılıteınl 
dıimdan bu iki takıl1) bir ıtyaai partiler, tek ve ,,,fi. 
baıka gün ayrıca lt:krar ka tekar paraye doiru, rad 
rıılaıacaklardır . Su11iırlık lizm ve radıkal fıkrtn ... 
ldmanvurdu maçlarla tıtirak ıel, bir ıiyaset ılmi m;.itf. 
etmiyecektlr. olabilir mi?, YOkıek ta 

Yine yarın Ayvalık saha 
sında Güçten B Şevkinin 
idaresinde B. Gümesinln at-
letlzm teıvık müsabakalar1 
yapılacaktır - -
Gelenler Gidenler: 

Maarif Vekaleti 
müfettiılerinden B 
ıehrimlze gelmlıUr 

umumi 
Refik 

lisenin çay ziyafeti 
L·se ıon ıinıf talebesi gece 

Halkevlnde öfretmenlerine 
bir veda çayı vermtılerdlr . 

Toplantı tamimi bir hava 
içinde ıeoçmiıttr. 

ıören gençlifln ltıl•lllf, • 
ıi yasası, kitaplar ve 
mualar., vardır . 

Tavsiye ederlır . 

Çıcuk 
Anlcara Çocuk EıırA 

Kurumu Genel Merkesi 
raf andan çıkarılma Is 
olan .. Çocuk ,. mec_."'1'• 
sınan ıon (34) üncü aayı,. 
dlier ıayılardan daha 
gln çıkmııhr M&nde 
ıırf çocuklarımız için b• 
lanan ve o aaye lle .... 
mekte bulunan bu 
meemua11 onseklz .. 
olup flatı bet 1<UruftUf• 

Tantr• ecleria 

, 
t 

• 
d .. 
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Yine 
Çocuk 
/cin .. , 

Çocuk haftaıı içinde. 
ki birkaç yazımda cemiye. 
tin, bilha11a bağlı bulundu 

iu ulusun temeli olan .. Ve 
Yarının mukadderatım 

Yüklenecek yavrularımıza 

lüzumu olan ve behemehal 
aıılanmaeı lazım gelen haki 
katlardan bahisle, onu ye · 
tfıttrme ve çalııtırma uıul · 
lerinden kudretlmin yettiği 

kadar bahse çalıımııtım. 
Bugünün yetiftirdiği genç 

Türkiye Atatürk rejimi biz. 
den onun için, o yavru için 
çok ıeyler bekliyor Bekle 
nıek de hakkıdır. 

Çünki Cumhuriyetin biz
lere vermlt olduğu hak ve 
büyüklük yarın denilecek 
kısa bir zamanda onundur .• 
Ondan ürüyecek yuvrunun
dur. 

Nesilden nesle devirle ya· 
fıyacak, ölmeden yüz yılla 

ra varacak belki de daha 
üıtün haklarla yol alacak· 
hr. 

Fakat bizler çok cıhetler· 
de ihmalkar kahyor, çocu 
iun bılmeııi öğrenmesi 18. · 
zını olan vollarda duruyo · 
ruz. . Durmamalıyız . 

Bu doğru delildir .. İleri
de yo vru bıze lanet etme 
ltlelıdir. Buı lar nedir.? 

l Muhtaç olduğu ter 
biyeyi vermek. 

2 fenalıkların havalı 
karartan kanallarının bat 
langıcıodan korumak . 

l - Muhtaç olduğu ter 
biyeyı vermek demek bü 
Ylığüne emsahne, kendinden 
küçüğüne kartı alacağı va 
ııyetıerle yapacağı işlerdir. 

Bazan sokak nrolarında . 
1'oı toprak lçers nde yuvar 
1 •ndığı yetmiyorrnuı gibı 
0 nu bu eünden en acı yola 
•evkeden, adeta küçük bir 

kurnar sayılan ıerit .. Etinde· 
kı btr parayi hnaya atıyor 
d~ 

ondürerek yazı veya tura 
•Öıile ş~rltler birbirlerine 
•kıyor. Dıkkat ediyorum 

b"I alta santim uzunluğun 
dalci bu ıeritler birisinde 
tük endiml.. Üç beıini dıfer 
~rkadaıından para mukabi 

1
1nde alıyor ki, bu hal biz 

der için elem döken bir yol 
Ur. 

Y aı.ıktır. Çocuk cıvıldıyan 
:•vru bır kuştur. Baıkılma· 

' lakıbe muhtaçtır. Anne 
ve babalar bunu düıünml· 
)erek k Yavruyu serbest bıra 

1Yoı lar. 

Evvelce de yazmııtım ço 
ClJkt 
)e Ur, ufacık f ıdandır nere 
li Çekılırse o tarafa döner. 
d ''tey her vazife öğretmen 
v:" beklenemez. imkanı 
d '"mıdır ki ~okak sokak 

ol ' 
lı 8

11P vazifesinin dııında 
Roraün. 

Görse dahi bir netice 
Yer01 d ez .. Bir veya ıkl tesa· 
llfle 

L ne ıı görebilir. Çocuk .... , .. 
tak· •aat, her dakika 

2
'P edılrnelıdir. 

ile Yine bazı yaşı on 
dıllı on beıt geç mi yen henüz 
llıı ağı genlılemeiie baıla · 
6 

1
1• Yavrucukların kahve 

n eri d 
"'nd n e bazan kahve içle 
et e oturduklarını inkar 

llllyeh h 
tı..ı 1 rn, epimlz görQy0 • 

ı\l:h: ~al doğrumudur Hiç 
tGQlc~ı~ bayır delil m' .. 

u büyi§ünden gördü . 

Rakibini düell2da öl~üren 
bir kadm 

Bundan tam yüz sene ev 
vel bugünlerde ( ı 8~ 7 seaesi 
mayısında) evvela lrlandayi 
ıanra İngiltereyi. daha ıon· 
ra Fransayi ve bütün Avru· 
payl tutuıturan bir hadise 
olwnuıtu . 

Mesele ıu idi: 
lrlandada, D11blinde bir 

kadın, kocasmın metresi ol 
duğunu keşfettiği bir kadını 
düelloya davet etmif , meçle 
düello etmiıler ve neticede 
kadın rakibini öldürmüştür ... 

Düelloda rakibini ölrlüren 
kadın derhal gitmiş, karako · 
la meseleyi anlatmıı ve tes· 
lim olmuıtu. Kadın h( men 
mahkemeye verildi. 

Asıl mesele bundan sonra 
baılıyordu: 

Düello ıahidsiz olarak ya
pılmıftı. Binaenaleyh mahke 
me bunu doyrudan doğruya 
bir cinavet sayabiliyordu. Fa· 
kat, diğer taraftan kadın 

bunu intikam almak hınlle 
yapmıştı. 

Bu vaziyet karıısında bü
tün fikirler iki tarafa ayrıl· 
mııh. 

Bır taraf kadının ıuçsuz 
olduğunu tleri ~ürüyo1. be
raatlnl istiyordu; diğer taraf 
bunun adi bir cin11yetten 
haıka blrıev olmadığını söy
lüyordu. 

Bütütn Avrupayi alakadar 
eden bu hukuki ve içtlmei 
mesele karıuında lrlanda 
mahkemesi nihayet kararını 
verdi: 

Kadının mahkumiyetini 
mucip olacak blrşey buluna
mamıştı. Memnun olanlar 
çoktu. Bilha11a evli kadınlar 
bu kararla hepsi bir zafer 

kazanmıı gibi ldıler . . . 
Hadisenin kahramanı olan 

kadına gelince; mahkeme 
den beraat kararı aldtktan 
11om a kocası ıle barııtı 

Şüphesiz ki bundan sonra 
kocası pek uslu olmuştu .. 

ğü,nü _taklide kalkacaktır. 

Daha kazanç nedir bilme

den çalıımağa muhtaç bir 
halde iken bu kanallardan 
yürürse ne olur bir kere 
menıup olduğu kucak üs· 
tünde büyük bir rol oynı 
yacaktır. 

Ayni zamanda cemiyeti 
ıar11ftcak, yurt belki de ya 
rının kıymetli dımatmdan 

birini kaybedecektir 

Bu gibi ürkütücü halleri 
düıftnerek azmimizle birle
flp mümkün oldu((u kadar 
deiil, behemehal elzem olan 
terbiyeyı vermeğe, fena yôl· 
lardan ukındırmeğa çah· 
ıalım. 

Ve unutnııyalım iti.. "Ey 
Türk genci Cumhuriyeti biz 

yarattık Onu yeıatacak senııin, 
diyen Atamız hizden bunu 
bekliyor Bu bizim vaıadık 
Ç!l ihmal f'demiyecei'miz ku 
dsl vRzifelerlmizden biridir 
Uğraııld ğı takdirde bunların 
önüne g,,.çileceğıne her an 
ne ve haba emin olmalıdır. 

Akıl hal yarın bize lanet 
eder ve biz topraktan azap 
içerek ağlıyanlar oluruz. 
zaman buldukça bu mevzu 
üzerinde yürüyecek, çocuğun 
ba~lanması lazım gelen ter 
biye sistemlerinden bahse 
çalııacağım . Şurasını do 
ilave etmek vazifemizdir. 

Korumak • Mulıhıç oldu 
ğu bilgi ve gıdavi vermek 
de vazifemizdir. Kızılay bu 
nu bizden bekliyor. Her 
kalbi müıftk Türk baba 
sı elbette bu büyük vazifesi· 
ni unutmıync ıkhr. 

Mtlrmet Ali Kayman 

TÔRKDILI SAYFA: 3 

Ban~uma icra 
Memurluğun~an: 

Bandırmanın Bentbaıı ma 
halleıinden f atmaya maa 

masraf 247 lira 54 kuruı 
borçlu mahalleden Alt oğlu 

Ahmet Şükrünün tahtı hac 
ze alınan Bentbaıı mahalle 
sinde sağı yol ve kısmen 

yağcı Hasan karısı Zel ıha 

solu balıkçı Mehmet iken 
timdi Nadır karısı falına 

arkaaı Hüseyin usta ve sa 
raç Salım iken timdi kun 
duracı Muıtaf a önü yol ile 
mahdut altında bir oda bir 
kiler bir toprak sof 8 üstün · 
de iki oda bir sofa bır mık· 
tar bahçe ve bahçe içinde bir 
kuyusu mevcut olan otuz iki 
hine itibarile olan ve tama 
mı 400 lira kıymetindeki 

hanenin sekiz hisıesinln pn 

raya Çt>Vrilmesıne karar ve 
rilmiflir. 

l ipotek sahibi ala 
caklılarla diğer alacakhta· 
rın ve irtifak hakkı 8l hip· 
lerinin ftbu gayri menkul 
üzerindeki hakları ve husuAi 

faız ve masrafa dair tddi11· 
larını evrakı müıb ı telerıle 

yir mı gün içinde icraya bil
d lrme1eri ve hakları tapu 

sicilJle sabit o 1madıkça sa· 
tıf bedelinin paylaomosından 
hariç bırakılacaktır . 

2 - ltk arttırma 23 6 937 
çıırıamba günü saat onb .. , 
te e .. ndırma fcra" memurlu 
ğu · odasında yapılacak ve 

arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmi~ be· 
ştni bulmadığı takdirde en 
son arthranın taahüdü baki 

kalmak ıartile arttırma 15 
gün daha temdit ecltlerek 
2 7 937 cuma günü saat 

1 

onbeıte yapılacak ve arttırma 
2280 numaralı kanun muci· 

ı hince muhammen kıvm~lirı 
yüzde yetmlf beııni bulma 
dığı takdirde ihale yapıl· 
mıyacak ve satı§ gerj bıra 

kılarak kanunun ahkamı 
drıireslnde borç tt>clle uğ· 
nyacakhr. 

' 

İngiltere Bürha iyeCumhuriyet 
ihtiyat petrol depoları vü- Müddeiumumiliğinden: 

CUd8 getiriyor, Bür~a~iye ceza evinın mali 937 senesi haziranının bi-
rinci gununden itibaren 3 l 5 937 mali senesi nihayetine 
kadar bfr senelik ekmek ihtiyacı artırma ve ekslllme ka· 
kanunu mucibince müzayideye konulmuıtur. Talip olanla· 

Britanyn imparatorluğu 
müdafaa komitesi harp ih· 
tiyatı olmak üzere milyon· 
larca ton petrol stokları id· 
hasına karar vermi~tir . 

Memleketin ıssız yerlerin· 
de petrol sarnıçları yapıla· 

caktır Gal eyaleti dağlıkla· 

rın~a ıtmdiden inıaata baı· 

lanmıştır. 

Amerika ile İrakton pct 
rol gemileri üçer sene kon 

turatla kıralanmı~tır. 

lngiltereden kömürden 
araz iıt ı hsali işleri büyük 
mikyasta arttırılacak ve mü· 
tehuıııslar yeni bir istihsal 
metodu için t crübelere gi 

rioecektir Petrol ihth atları .. 
na ilaveten donanmaya 
mahsus mazot. stokları da 
mütemadiyen arttırılmakta· 

dır. 

lngıliz hükumeti nc:ı.dln· 

de petrol mOşavlri olan in 
giliz İran petrol kumpanya· 

sı relsi Sır Jon Caduan 
harp halinde münhasıran 

Brltanya emri a ' tında ola · 
cak petrol sahaları arama· 
ğa çıkmııtır Hint okyanu· 
sunda ve Akdenlzdekl ge 
mtlerle tayyueler içın Kıul · 
deni% adalar1 üstünde dopo 
lftr ve taııfıye iııtasyonları 
lrışa edilmektedir. 

Donanma "'e hava kuv 
vet ı eri ayrıca Cebe'. üttarık . 

Malta, Honk Kong,Singapur, 
Avusturalya, Hindistan ve 

cenubi Afrlkada gez depo 
ları yaptırmaktadır 

rın ıeralti anlamak ve pey sürmek üzere hükumet daire· 
sinde Cumhuriyet müddeıumumllik makamında olan ıatıf 
komisyonuna müracaatları. 

Müzayede 1 5 937 den itibaren baılamııtır. Ve 31.s. 
937 tarihine müsadlf pazartesi günü saat ondörtte konu· 
lan bedeli m"uvafık gördüğü taktirde ihale tekarrür ede · 
cektlr . 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçasını ihale günü 
yanlarında bulundurmaları ılan olunur. 4 1 - 165 

Kiralık Dükkan 
Küçült Şadırvan karşısın 

da manifaturacılar içinde 
Yeııllicamil akarından 20 
numaralı dükkan b .r senP 

müddetle icara verileceğin. 
den talibinin mayıs nihayetine 
kadar mütevelliııi Lütfi Uzku· 
ra müracaatları ilan olunur. 

Bah esir Vilayet Daimi 
Encüme inden: 

Teminatı Muhamen 
muvakkate bedeli 

Li. K. 

Mo: Mevkii Cinsi 

1,50 

4,50 

9 

1,50 

3 

1,50 

9 ,370 
8,~5 

20 

60 

120 

20 

40 

20 

12c; 
ı ıo 

74 

61 

67 

79 

73 

78 

65 
80 

71 5 
71 4 
71 3 
71 2 

Kasaplar M. de Sebze bahçeıl 
İlyasdede mevkllnde 

Martlı M. de Dükkan: keh · 

vehanedir. 
Camikebir kar 
ıısındııı 

Matbaa ahında 

Kasap Muıa 
adasında 

Matbaa altmda 

Abacılu içi 

Hisar köyünde 

Umurbey M de 

" 
" 

" 

Dük kin: Ye· 
miıçi 

Dükkan; Bakır· 
cılarda kalaycı 

dükkanıdır. 

Terzi dükkanı 

Bakırcılarda ka· 
lnycı dükkanı 

Yemfıçi " 
Hamam: Hisar 
ılıcası 

Mağ6za 

.. 

. ~ 3 Arttırma ıartnamesi 1 

ılan tarihinden itibaren her 
kesin görebilmeıl için fcra· 
da açık bulundurulmakta 
dır. 

Diğer Avrupa devletleri 
de ihtiyatları arttırmakta 

olduklarından ve motörcü · 
lüğün gaze boyunn artan 
talebi lrnrşmnda petrol fi· 
atları yavaş yavaı yüksel · 
mektedtr. Netekim petrol 

fiatlnrı 1937 ıeneal baım 
dan beri üç defa yükselmiı· 

tir. 
7l l 

" 

4 - Arttırmıya lttlrak 
edecek alıcı muhamfl'len 
kıymetin yQzde yedi buçuk 
niıbetınde pey parasını ve
ya milli bank teminat mek· 
tubunu getirecektir. Daha 
fazla malumat almak isti 

yenlerin 936 492 numara 
ıle icraya müracaatları ilan 
o'unur 

[dremit Hu~uk 
Hi~imliğin~en: 

Edrenıidin Halaçlar kö
yünden Hüseyin kızı Emi 
nenin kocası ayna köyden 
Osman oğlu Htheyin aley 

hine Edremit Asliye Hukuk 
Mahkemesine açmıı olduğu 
boı nma davasında müddei 
aleyh ltüseyin namına çıka 
rı1an davetiyenin ikamet 

gahının belli olmadığı meı 
ruhatile iade edilmiş oldu 

ğundan davetiyenin tlanen 
tebliğine karar vertlerek 
dııruşmaları 17·6 937 per 

ıembe günü saat 14 de bı · 

rakılmış olduğundan müd 
del aleyh Hüseylnin vakti 
mezkurde ya bizzat veya 

bir v~kil göndermesi 11 ksi 
halde muhakemenin gıya· 

hında devam edeceği dave· 
tiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

· Bahkesir icra 
Hikimliüinden: 

Tuhafiyeci Mehmet Aliye 
borçlu Mecidiye mahalles n 

den bacak MuıtAf\nm borcu 

nun temini istıfa11 ıçin haciz 
edilmiı ve ödeme emrhıln 

tebliğ nden sonr borçlunun 
ö lmesi dolu yisıle keyfiyeti 
haciz veresesine 103 den da 
vet yazıldığı halde verese 
hiç bir ltirazd bulunmadık· 

larmdı:m haczi edilmiş olan 
paıa alan mevkiinde vaki 
gün doğusu Zaptiye İbrahim 
gün batısı Kadı oğ u llasan 
ve poyrazı Htısan ağa tar 
lası ve kı b esi dere ile çev· 
rili 2 dönüm tarla 5 de 4 
hlsaesile nakas yeri mevki 
ınde ve Tapuca deftf'r 121 
ıayfa 105 de kayıtlı tarla 
ıle sıra 53 numarada kayıtlı 
olup iki tarla bir birine ka 
rıştırılmış o duğundan halen 
doğusu Uzun Halil. ve zürra 
Mehmf't ve bahıı, kıblesi 

~ol ve kısmen Kamçıllı Ali 
ve poyrazı hacı Şakir ve kra 
boyun tnrlalatile çevrili 24 
dönüm tarlanın da temamı 
açık arttırma ile satılığa çı 
kt\rılmıştır. Arttırma 23 6·9?7 
tarihine teıadlf eden car
şamba günü saat 15 de baı· 
lıyncnğından almak istiyenı,.. 
rln o gün tarlaların muham-

n en kıymetlerinin yüzde yedi 
buçuk pev akçalariie beraber 
Balıkesır İcra dairesıne gel
melerı o gün konul n pey 
muhammen kıymetın yüzde 

yetmit beıini bulmadığı tak· 
d:rde ııon arttıranın taahhü· 
dü baki kalmak şartile ert· 
tırma 15 gün dabn geriye 
bırtt lnlıscağı yani 8 7 937 
tarihine teıadif eden per§em· 
be günü aaat 15 de batlı 
yacağı ve o gün konulan pey 
yine yüzde yetml§ beşini bu 

maz ite borç 2280 numara 
lı kanunun çerçivesl dehilin 
de bulunduğundan borç 5 
mQıa vi taksite bağlanacağı 

ve bu babda yazılan şartna· 
meyi herkeı göre bilmek 
Qzere icra dairesinde açık 

171 

bulundtırulduğu ve ipotek 
sahibi alacaklılarla dığer ala· 
kadt\rlarıngayrı menkul üze. 
rindekı hakları hususiyle fa· 
iz ve masaraf a dahil olan 

iddıalarını evraf müsibetile 
rile birlikte 20 gün içinde 

fcra dairesine btldtrmediii 
takdırde hakları tapu ıicilile 

sabit olmadikca ıatıı bede
linın paylaşmaıınean hariç 
kalacakları ve arthrmadan 
doğma ruıumi dellaliyenin 
müıterlye ait olacağı gibi 
satılan gayri menkullerin 3 
senelik müterakim vergllerl
ler inin de tercıhan aatıı be 
delinden ödeneceği ve arttır
ma sünü hazır bulunmıyan . 

ların vaz geçmlı sayılacakla· 
cakları ilin olunur. 
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Vilayet daimi 
Encümeninden: 

- Köy yollarında kullanılmak için Nafıa dairesince 
ahnmösı i&tentlf'n a!ah turukiyentn ıartnameslnde yazılı 
evsaf ve ıeraili datrea:nde alınmak üzere 6 may1& 937 
tarihhıden Hibareo 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuıtur ihale 22 mayıs 1937 tarihine rastlıyan cumar· 
tesi: günü saat 11 de . Vılayet~ Daimi Encümeninde yapı· 

lacaktır. 
2 - Alınacak malzeme Muhammen 

raytc bedeli 

1500 Adet 3 kiloluk kazma 1500 Beheri 1 CHradan 
360 ,, kürek 360 ,, 36 kuruıtan 
J 00 ,, Varyoz 5 ıer kiloluk 200 .. 2 liradan 
tOO Küskü 15 ıer kiloluk 6c0 ,, 6 liradan 

2660 
Muvakkat"'teminat kazmanın 1l2,5:liradır . Küreğin 

27 liradır· Varyo2un 15 liradır. Küskünün 45 ltradsr ve 

ceman 199 lira 50 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardar: 
A) Eksiltme ıartnamesl. 
B) Mukavelename. 
C) Hususi ıartname. 
İsttyenler bu evrakı ve nümuoelerint Vilayet Daimi 

Encümeninde veya Mafıa dairesin det görebilirler. 
4 - Eksiltme heroevi malzemeye ait ayrı ayn eksilt · 

me ıartnamesl~Ü7.erinde Vilayet makamında .. teıellkül edectk 
Daimi Encümen huzurund• yapılacaktır. 

fÜRK.DILI 

1 - Eksiltmeye konan it stadyomun elektrik santralı 
yanındaki blyGk kapısıdır . 

2 - Keılf _bedeli sekiz yüz kırk :~dört lira yirmi dört 

22 MAYIS 937 

5 - Eksiltmeye ılrebllmek için hizasında ya:Zlh ve 
rayiç bedelin yüzde yedi buçuk olan muvakkat teminatı kuruıtur. 
mal sandığma yatınlmıı olduğuna dair makbuz veyahut 3 - Eksiltmeye lıtirak:etmektlıtlyenler yOzde 7,5 dan 
banka mt!ktubunu yukarıda yazılı muayyen vakte kadar teminat~vermeye mecburdurlar. 

4 -- Eksiltme 24 mayıs pazartesi günü aaat 18 de 
Encümene ibraz: etmesi lazımdır . 

Encümende para ve tahvillt kabul edilmez, Halkevlnde Bölgei Heyetinde yapılacaktır. ı• : : • • • • -,. 
4 _ 1 _ 164 5 - Şartname ve keıflnt görmek tstiyenler Bölge Baı· 111 B 1 k • • E• • • 

111 
----------------------i kanlığına müracaa(etmelldirler. . a 1 esır ~ manet Daimi Encümenden: 6 - ııan bedeli •• k•••(ücr•tl mClteahh~d~:~t:;a 

1

.

1

.

1 

. . Ah t G.. .. - .. 
1 Balıkealrde lntaaı hitam bulmak üzere olftn umumi Belediye Riyasetinden· cısı me umuş il 

meclis: ve hususi muhasebe bınaarnm tesisi tçin enc6men • ı ı Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- .. 

1

. 
kaleminde bulunan ·~rtname ve listesi mu~iblnce alınması Belediye No: Nevi Mevkii Mahalleai . ~ sirden İstanbula hareketle azar Ü ~ -1 
takarrur eden 3000 lıralık eıya ve testslye~ıeratt muhar 47 Dükkan Demirciler lzmlrler . .. ç p g n e 
rlre dairealnde alınmak üzere 6 mayıs 937 tarıhinden iti- 41 .. Mutaflar Hisarlçl •• rı doner. Halta arası ve..,müstacel sipa- •' 
haren onbeı gün müddetle açık eksilmeye konulmuıt.r . 28 ,, K. Şadırvan Karaotlan 11 rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde 

İhale 22 mayıs 937:,tarthine rastlıyan lcumartes: günl 26 29 ,, B. meydanı Börekçiler /2 saat zarfında sipariş gelir. 
saat onblrde vlliyet:makamında .. teıekkOl l edt!cek l daimi 25 ,. Saraçlar içi Karaoflan ••ı Ballkesir posta ve telgraf adresi: •'ı 
encümen huzurunda~ yapılacaktır . .~ • . . . 24 .. Uncular Sahoisar BALI KESiR EıtıANE1 CIS/ AHMET GVMOŞ il 

2 - Bu:,iıe alt evrak: Eksiltme ıartnamesı.ve.)ııtesıdır 22 2 oda B. meydanı Sahntsar ISTANl:JUL.... JS1'ANBUL BALIKE'"[R 01'ELi 
3 - lsttyenler: bu ıartnarr. e ve listeyi Vilayet Daimi 21 Dükkan K Şadırvan Karaotlan ~. : : :--: : : 'I 

Encümen,_kaleminde~veyalMuhaaebel hususiye müdürtye· 19 ,, H. caddesi H. Gaibi 

tinde1ı;görebtlirler. 18 ,, » ,, ~~~~~~~~~~~~~· 
4 _ Eluiltmeye: girebilmek için muhammens_bedel ol· 16 ,. Abacılar Börekçiler 1 1 

an 3000 liranın yüzde yedi buçuk olan 225 lira muvak· 1 JS -17 .. K. Şadırvan Sahnlıar ~ Har Tecimerin En lüyük Dileği: 
kat~temlnatını mal sandığına yatırmıı.olduiuna datr~mak· 9 ,, K. Bezirgan Börekçiler it. 
buzunu veyahut banka mektubunu yukarıda 1azılı muay Yukerıda numara ve mevkileri yazılı 13 adet Beledi · ~ s s j 1 
yen vakte kadar encümene ibraz etmest_lazımdır . ye akaratının 937 yılı lcarına talip çıkmadığından ıo gün it. atış ürümünü rtt1rmıkt11. 

Encümende para •• tahvilit kabul ·:tim•;· - 163 ~:~~:.:~~~:·~c:.~ .~ı~::.:ı'.~:n go~=~u:uı l~ ~· tlel~~· 1 t"' A K A rr 
.. -~1 · ::::.~~~;~~~:.~:.'. 1 Satışta Birinci Sart: 

Yıllığı: 800 Kuruı 1 ,, REKLAM DIR 
Altı Ayhfı:400 ., ı· 1 

3 

'' 

• 
Sayısı: 

::r::,u:.•çmıı ıay.ı:, 25 ~ Satacağınız Malınızı 1 
ADRES: it, 1 

~ eALIKEslR TORKoıu.., 1 Herhalde Reklam Ediniz .. I 
Dünkü URJ!L~~~rdialları 1 Ve Bu Uekldnı larınızı 1 
55 RandımanA·:~~i :~mi 1 ( TÜRKDiLi) ne \!eriniz 1 
60 " 840 850 1 1 
~~ euioAY ~l~~;A~ı,~ 1 T O R KD 1 L İ ~ 
Yerli Sert 4 50 4 75 ~ ( 
Yumuıak 5 s 25 F~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir j 

Yumuıak Sert t(t; '-
Oııardan 6 7 it j 

Santim Santim ~ Her Yerde Okunur· ! 
Mmı 3 75 3 875 #t .. ~1 
~rpa 3 75 4 ~~~~~~~~~~~~~ 
Çavdar 4 4 ,,,/ 
Siıam 14 15 
Afyon 1 l 5 12 iyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Nohut 4 5 5 
Kumdan 2 2 5 

Çıkarım Genel DtrektörQ FUAT BIL'AL 

Bakla Basım Yeri il Baaan evi 
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