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Romanya İle Macaristan llrasında De
vam Etmekte Olan Görüşmeler Kesildi 

. 
8 MAYIS CUMAERTESI 1937 GÜNDELİK. SİY .ASAL GAZETE ON BİRiNCi YIL SAYI: 10120 

ismet lnönü D Ün 
Belgraddan Geçtiler .. 

Hindenburg Balonu Ha· 
vada infilak Etti .. 

Başvekilimiz Belgrad istasyonunda Mılan Sto
Yadinovic Ve Yugoslav Hükumet Erkanı , 
Tarafından S e l a m l a n m ı ş l a r d ı r .. 

Kül Yığınına Dönen Dünyanın Bu En BüyO.k 
Balonunun Uğradığı Facia Nasıl Oldu? Kiiller 
Arasından Şimdiye Kadar 26 Yolcu Çıkarıldı 

Belgrad, 7 ( Radyo } -

londrada yapılacak o lan taç 

teyme merasimine Tür ki) e 

ll&roına ittirak etmek üzere 

l1tanbuldan hareket eden 

mııtar. İstanbul, 7 (Huıusi) Dün layı teeaaürlerinl btldlrmtı- ıebebi tetkık etmek üzere 

Belgrad, 7 (Radyo) - İn· 
gtliz Kralı Majeıte altmcı 

yanın en büyük balonların lerdtr. tayare ile Hamburga hare · 

dan biri olan Almanyanın Hin· '. Berlinden bir heyet ket etmfttlr. Heyet oradan 

Jorjun taç geyme meraaı· 

mtnde bulunmak üzere 

L o n d r a y a gitmekte 

olan Türkiye Baıvekili Ge· 

neral İsmet İnönü ve refi

kaları, Milli Müdafaa Mü· 

denburg ba 'onu mülhit bir balonun infilak etme.indeki Amerikaya ıidecekUr 

l'Grkiye Baıbakanı General 

lıı:net lnönü bu aktam Bel 

traddao geçmittlr . General 

lıı:net loönQ, Türkiyeoin • 
Bel arat elçiıl B. Alt Hay fettiti General l< azım Or 

da.r Aktay tarafından Yu bay, Amiral Şükrü Okan 

toılavya hududunda iıtikbal akıamkl Semploo ekspre· 

edilıntıtlr . Elçi, Türk mu . ıi ile Belgraddan geçmiıler-

tahhas heyetine Yuaoslavya dır . Kendıleri TürklyenJn 

faciaya uğramıttır . Balon 
Amerikaya yaptığı ıon ıe· 

yahatında bır uçuı esna 
smda içinde birçok yolcu 
ve mürettebat o!duiu halde 
lnf ilik ederek bir kil 
yığınına inkilip etmlttir 

Bir çok yolcu ve mürette 
bat bu büyük hava facia
ıma kurban gltmittir. Şı m · 
diye kadar küller araııodan 
26 yolcunun ölü olarak çı· 
karıldığı haber verilmekte ·İtalya hududuna kadar re · Belgrad ıefiri B. Ali Haydar 

f dir 
"kat etmektedir. Aktay, Türkiye ve Yugos 

Ô 
Facianın na11l olduğu he· 

Türkiye Baıbakanı, Bel GENERAL /S,\JET f N NÜ lavya hariciye memurları 
nüz tamamile belli de~ildir. 

Irat iıtaıyonunda Yugoslllv. Stoyadinoviç ve maiyetleri llırafından karıılanmıılar · 
Yalnız anıızm bir kıvıl 

h Baı ve Dıt Bakanı B erkanı tarafından selamlan dır. 
cım görülerek mülhit 

~~==========-=====..,._===--==================:::ıı:m=:=-====-======-. hadll\enin vukua geldiği bil 

Romanya ile Macaristan Bulgaristanda dırılmektc-dır. 
lnf ı lak pek ani olmuıtur 

T Tc a r e t Gör Üşme 1 e r i l~ar i islfüt yapılacak :ı~~:"1:~d:: !:.~~ :.~;:il~~. 
• Belgrad, 7 ı Radyo) - haldedir. 

1 k t U ., d Bulgaristan baıbakanı 8. Amerika Reisicumhuru n 1 a a g r a 1 • • Köse iv an of, yakında Bul- Ruzvelt ve daha birçok hü· 
__..______ garistanda idari mühim fs . kumetler Hıtleıe telgraflar 

Romanya Macaristana Keres- , l~hata tetebbüı edileceğini çekerek Hıncienburg balo 
• soylemittir nun uğradığı fac iadan do · 

te Ve Gaz ı hra cın ı Menetti.. 1-Bıı::==l.====I b=a==0=-====0·==u··=n=Y=e=n 
1
• den 

Belarat, 7 (Radyo) - Ro · ramaaı Macar murahhaala 

~-0Ja, Macariıtanara11nda· rınm eıki ticaret mukavele Bombardıman Edı.ldı·. 
t ticaret mukaveleıinin ılnin kabulünde tarar etme 
betlldıdı için Budapeıtede lerldir. 

lr tnüddettenberi yapıl · ------- - -------
1ltı-kta olan müzakereler 
lllcttlla uiramııtır. 
~Gzakerelerin inkltaa uğ 

Romanya 

gaz ve kereıte 

menetmiıtir . 

Macartstana 

ıhracatını 

Suriyede ı Almanya 
8~ Kişi tev~if edildi. 25 000 Tonluk yeni bir 

gemi daha yapıyor t l\.\ldüı, 7 (A.A.) - Da· 
•talrnıı olan Suriye halkçı 

l>'ttı · Hamburg, 7 (Rndyo) 
•ıne mensup 89 kiti 

~ 25,000 tonluk Vilyanı Oı 
e)'rut ve -:Lübnanda tevkif 

~dılrniıtır. ·Bu tevkıfata bu lok ismindeki vapur denizt' 
l>'tt lndirilmiıtır . 
, 1 intn Lübnan hükümeti 

ey hı Bu merasimde B. 1 lttler .ıı. nde yapmakta oldu· 
«\l b(i ~ k de hazır bulunmutiardar. 
lı Yu • • propaaıanda faa 
htt b rıı •e t>p olarak göıte 
tllektedır . Hıdrellez günü dini Ayin 1 

b - Sofyct, 7 {Radyo) - Sof· 

llllfSilya~a ~ir suikast yada Hıdrellez münasibetıle 
~ l ' dini ayin yapılmıt· kral Horis 

do arsı ya, 7 (Radyo) - Bor· ve hü!uimet erkanı merasim 
.1 Marstlya ıürat katarın· 
'4\ dG e; de hazır bulunmuıtur. 
bıt S\l'rık patlıyan bombanın Sof ya garnizonu aıkerleri 
1 1 aıt eıerf olduiu an· d 'tılan 11hr. e bir geçitresmi yapılmıı-1 _ _ lardn. 

8Ynelmilal iş bürosu top- Polonya· Reisicumhurunun 
lantllan seya~ati 

~ır:.-~ · 7 (Radyo) - Beynel. Varıova, 7 (Radyo) 
Çtk 1 bOroıu toplantıları Gazeteler Polonya Rcisicum · 
tıll eılovakyada Nafıa Nazı 

'"' ti t11'. Yaıetlnde baılamış · 
burunun Bükrt>f seyahatinin 
8 temmuzda olacağını yaz 
maktadırlar. 

~e~rin taMiyesi esnasm~a liman~a ~ulunan bir İngiliz 
ıo~pidosu ·da asi tayrarelerin taarruzuna uğrad1.. 

Rilbao, 7 (Havaı ajann 
muhabirinden: 

Bir lngiliz torpido muhrl· 
bi kadın , çocuk ve ihtiyar· 
ların ıehrl terketmelerl es 
nasında bunları htmaye için 

limana girmiftir 
Alilerin tayyareleri dün 

şehrin üzerinden uçarak 
bombalar atmıılardır. Bir 
kiti ölmüıtür. 

Bılbao, 7 <A.A ) - Ha 
vaa Ajanıı muhabirinden: 

"Aıilerin altı bom bardı· 

man tayyaresi llt> birçok av· 
cı tayvareleri Htlbaoyu ve 

Rilbaoya gıtmel<te olan bir 
çok mültecilerin bulunmak· 

ta oldukları civardaki yolla 
rı bombardıman etmlılerdir. 

Müteakiben aitlerin tayya · 
releri limand4 demirlemit 

olan bir İngiliz torpido mu· 
hribtni bombardıman etmiı· 

lerdir. Muhrip mukabeleye 
hazırlanırken tayyareler ıeh-

( Sonu ikinci Sayfada ) 

Veni Ziraat Bankası 
Kanunu P r o j e s i. . 
Banka Zirai Mahsullerin Sii
rüm Ve Satışını Kolay laftır
mağa Ve Artırmağa Çalışacak 

KOYLVLER TARLADA ÇALIŞJYORLAR 
Zıraat banka11na dair ye · Projenin ıon tadillerine 

ni bir kanun projeılnln ha· 

zırlanmakta olduiunu e\•vel· 
ce yazmııtık. 

iktisat, Maliye, Ziraat ve 
bütçe encümenlerin tetkikin· 
den geç mit olan bu 

göre Türkiye cumhuriyeti 

Ztıaat banka11 ıu itleri yap· 
mak için kurulmuıtu. Türk 

çiftçilerinin zirai lstlhıaHeri 
ne, zirai mahıullerln ıürüm 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

,. ................................................ .. 

! SON HiTIRA i 
• • ! Balkan, Çanakkale Ve istik/a/Savaşlannı i 
• • : fllakadar Eden Güzel Bir Roman... : 
• • • • ! Seve Seve Okuyacaksınız i 
• • ... ~ .............................................. .. 
Fransız - Sov.vet Paktı 
Bozuluyor mu? •• 
izvestiya gazetesi f ransamn faşist tesiri altında ~al~ı
ğım ileri sürerek Sovyetlule olan ~arşılı~h yardım 

paktının ~iç ~ir işe yaramıyacağmı söylüyor. 
Moıkova, 7 (AA.) - fz· ı 

vestlya gazetesi, Franıız- 1 
Sovyet kartılıklı yardım 

pakt.nm ikinci yıldönümü 

münasibetile diyor ki: 
"Sulh teıkilatmm geçen 

iki sene içinde muvaffakı

yetler temin ettiil ıöylene · 

mez. Bilakis evvelden mev· 
cut birçok ıeyler yerlerin· 
den sanılmış , zayıflamıt 

ve yeni hiç bir teY kuru1 
mamıştır. Buna da sebep fa. 
ılıtlik tazyiktdir. Büyük garp 
devletleri tereddütleri ve mü 

tecaviz ile uyuıma temayOlle
ri le kollekUf emniyete darbe 
üzerine darbe Andlrmtılerdfr. 
Bunun neticesinde kollektlf 
emniyet ve umumiyet ittba· 
riyle de hukuku düvel yı· 
kılmııtır. Her ıcyden evvel 
ispanyadaki ademi mQda

hale itlnı mütalea etmek 
Avrupa ıulhunun esasları na. 
ııl müthtı surette yıkılmıı 

olduiudu t~ıbite &lifidir. Bu 
tahribata büyük devletlerin 
ve bunların batında Franıa 

( Sonu ikinci Sayfada) 



SAYFA: 2 

Mektep 
Mezunlarının 
Askerliği 

Tahıllinl bitirmit ve bu 
yıl mekteplerden çıkacak 

talebelerin aakerliii hakkın· 
da Maarif Vekaletinden 
Maarif müdürlüklerine yeni 
bir tamim ıönderilmittir: 

Bu tamimde btlha11a ıu 

eaaılar bildirilmektedir. 
1 - ihtiyat ıubay yeti. 

ıecek • kadar okuyan kıaa 
htzmetlılerden 332 doğumlu 
ve bunlarla muamele gören 
lerln askere alınmaıına sıra 
relmlıtlr 

Bunlar ve daha eaki do 
ğumlulardan her ne ıebeple 
oluna olıun askere gönde · 
rtlmemlı olanlar deniz 1101 

fına ayrılanlar :müsleına aı 

keri ehliyetname derecele
rine göre aakere ıtrmeie 
baılamıılard1r . 

2 -- 935 yılandanberl as

kerlik deni mecburi ihdaa 
edtlmtı oldutundan kıaa 
hizmetlilerın hepıl aakeri 
ehliyetnameyl haizdir. An· 
cak 935 senesinden evvel 
mezun olmuı, sıhhi halfn.: 
den dolayı askeri ehhyetna· 
me alacak tartları doldur 
mamıı ve yahut ecnebi 
memleketlerde okumuı olan
ların ehllyetnamelerl elmı · 
yabiltr. Ellndekl vesika ve 
künyesi kaydinden askeri 
ehliyetnamesi olmadığı an 
laıılanlar 6 Mayıs 937 de, 
orta askeri ehliyetnamesi 
olanlar J Eylul 937 ele, ha 
zırlık kıtaıında, yüksek aa 
keri ehltyetnameUler de J 
ikinci tetrin 937 ihtiyat su 
bay okulunda bulunacak 
veçhlle ıevkedileceklerdir. 

Deniz 11nıf ına menıup 

olan askeri ehltyetnamesiz· 
ler 1 ıklnci teırin 937 de, 
orta aıkeri ehliyetnam~Uler 

l ;ikJncl kanunun 938 de 
Iıtanbul deniz acemi efrat 
depoıundakl deniz hazırlık 

kıtaıında ·.-e yüksek aıkeri 
ehliyetmuaeliler 1 May11 

938 de lstanbul deniz ko 
mutanlıiı emrine vertlecek 
~rdir . 

3 - Demiryol aınıfına 
ayrtlan kıaa hizmetliler Af· 

yonda demiryol taburuna, 
Denizciler denız .acemi efrat 
deposuna sevkedileceklerdir. 

4 ...,.... ihtiyat ıubay yeti 
,ecek kadar tahsil veren 
liee veya muadih ve yahut 
daha yükıek mekteplerden 
çıkanlar aıkerllklerlni yap-

madan memuriyet al mı ya · 
caklarından bir an evvel 

aakerliklerini yapıp memu · 
riyete ıeçmeleri için 936 
937 ders yılından bu aibl 

mekteplerden mezun olacak
lar hemen aıkere alınacaklar· 
dır . 

5 - Orduya takım ko
mutanı olarak yetittirilen 
bu k11a hi:ametlllerin talim 
ve den proğramlar1nın mun· 
lazam ve tamamile tatbiki 
için muayyen · ıünlerde ha 
zırlak lntHına veya okula 
ilUhak elmlt bulunmaları 
çok mOhlmdir. Bu itin ali 
kadarlarca titizlikle takibi 
lazımdır . Bu ıuretle çairı. 
lanlardan gelmiyenler ceza
landmlacaklardır. Kanuni 
özürleri toplanma aüninde 
belit olanların sevkleri bir 
ay •eçlktlrl&eblllr Buaların 

Esrarengiz 
Bir hırsızlık 

Franeada çok garip bir 
hır11zlık vakası olmuıtur: 

Bır ıehirde evveli bir ev 
esrarengiz bir ıekilde soyu · 
luyor. Ev boıtur . Fakat, hır-

11zların içeri girmeleri , evi 
soymalara son derece müı 

kül -terail içinde kabil ol 
muıtur. 

Ev sahipleri, evi bir müd
det için boı bırakmıılardır . 
Bunun içlo, bir çok kıy 

metli etya ve hatta parayı 

evde bırakmakta mahzur 
görmemtıler Fakat, her tir 
lü hıraızlık ihtimaline kartı 

bir çok tedbirler almıılar. 
Buaunla bHaber, yüksek 

' dıvarlar aıarak içeri giren 
hırsızlar evin her tarafını 
aramıılar ve kapalı odaları 

açarak bir konsolun ıözün 
deki paraları bile aıırmıı 
lar .. 

O evi soyanlar bulunamı· 
• 

yor. Yine böyle muvakkat 
bir zaman için boı bırakı 
lan bir ev soyuluyor. 

lkt vakanın da ayni ıe · 
birde olmaaı polisin gözüne 
çarpıyor. Tahkikat ıtddet 
lendirJliyor ve nihayet hır · 
11zlar ele ıeçiyor. 

Hırsızlar ele geçmeden 
evvel, izleri üzerine dütül
düjü zaman polis ha,.re 
içinde kalıyor . 

Bu ilci evi soyanlar üç 
kiiçük kız çocuju naeıl ola 
bilir? 

Hakikatten. poliıln bu u 
rarengiz hırsızlıkların faili 
olarak itham ettiit hıuızlar 
biri dokuz, biri on bir, di 
ğeri de on yaoında bir kız 
çocuğundan ibarettir .. 

Fakat tahkikat ilerleyince 
hırsızların bunlar oldutu hiç 
ıüphe ıötürmez bir ıekilde 
ortaya çıkıy<'r 

Şehrin ayrı ayrı Dç zenıin 
ve ktbar ailesine menıup 

olan bu üç kız evvelden bü 
tün tertibatı alarak tıe baı· 
lamıılar ve sahipleri ıehir 

den uzaklaıan evleri kolla 
mıılardır. Yapılan tahkikata 
göre, bu kızlardan en kü· 

çDğü evin önünde durup 
gözcülük etmtı. dığerlerl 
de içerlıini soymuı .. . 

mazeret vesikaları kıta veya 
okul komutanlığına gönde· 
rllecektir. Bu mazereti röı 
teren subay hazırlık kıtaaı 

veya ihtiyat subay okulu 
komutanlığınca kabul edil 
miyerek geri çevrilecekler
dir. 

Hu glbilerl ıevkedenler 

hakkında takibat yapılmak 
üzere ıevkeden aakerlik ıu · 
heleri Vekalete bildtrilecek
tlr. 

Kısa hizmetlilerden, sıhhi 
halinden tikayetl olanlar 
hazırlık kıtaaına veya aku · 
la iltihak ettiklerinden tam 
tetekkillü sıhhi heyette muaye 
ne edileceklerinden son yok · 
lamadan sonra toplanma 
ve sevk günlerinde 11nıf 

deiJtUrllmeslni lstiyenlerin 
arzuıu kabul edilecektir. 
Askerltk tubealne vaktile 
sevkedildiii halde yolda 
ayak sürüJerek gününde 
kıta veya okula ul1tıamıyan 

lar, mahkemeye verilecek 
lerdir. 

6 - Kıaa hizmetliler sev 
kedilirken askeri ehliyetna
melerlle, hüviyet cüzdan ve 
mektep phadetnamelerinl 
beraber ılftürmefe mecbur 
durlar. 

TOıtKDILI , 
•• • iliMiZDEl~I HABERLER 1 :: 

.1 
Bursa Balyada Ve Manyasta 

Duraspor kulübü ila ldman.l p a n a y 1 r Açılacak .. 
birliği arasında müsabab- Balya ~ayvan panaiyri ı 7miyısta, Manyas panıyirida 

lar yapılacak. ı haziranın iiçDnde açılacak .. 
İdmanblrltil ile Bursa Ou · 

raapor kulübü arasında bazı 

ıpor hareketleri yapılmaal 

için bir kaç zamandan 
beri devam eden mu 
haberede bu ıpor hare 
ketlerinin 16 mayısta Bur · 
sada ve 27 haziranda da 
ıehrimlzde yapılma11 ke.rar 
laıtırılmıth Halbuki Bölge 
fudbol birincilik maçlarının 

16 mayısta baılamaaı ve 
o gün de Bırllfln ldmangü 
cü ile karıı\atmaıı lazım 

geldıii için bu seyahatin 
tehirine mecburiyet haaıl 

olmuıtur. 

Bu ıebepler halledildlk· 
ten ıonra teıbit edilen 
günlerde Bur1ada ve tehrlmiz 
de ldmanblrltğl ile Düraıpor 
arasında fudbol, güret ribi 
müsabakalar yapı\acaktır 

Çivi 
T asbit edilen f iıtlardan 
yü~sak sattlmıyacaktu. 
İktisat vekaleti allkadarlara 

çivi sanayiı hakkında aıafı· 
dakl tamimi bildtrmittlr. 

Çivi sanaiiyinin ham 
maddesi olan demir fiyatla
rının cihan ptyaaaamda bat 

gösteren yOkselmesi devam 
etmektedır Huna binanen 
3003 numaralı endüstriyel 
mamulitının maliyet ve sa 
tıı fiatlarının kontrol ve 
teıbitı hakkındaki kanunun 
birinci maddeıinln verdiği 

salihıyete iıtinaden karfiçe 
tabir edtlen demir çivi top · 

tan azami aatıı Hatları 

7 5 • 937 tart hinden itiba · 
ren meri olmak ilzere ata 
ğıda yazılı veçhile yeniden 
tesbit edtlmittir: 

1 - Çıplak demir çivi 
nin sandık ambalajı olarak 
ve fabrikada teslim edilmek-

ve loptan satılmak üzere 
kilosunun baz fiah J 9 ku
rutlur 

2 Sandık ambalajile 
beraber bet kiloluk kiiıt 

ambalijlı paketlerde bulu
nan çlvılerıo kilo ftahna 
kağıt ambalaj farkı olarak 
ayrıca 20 para ilave edilir. 

3 Çi9i iptidai maddesi 
olan kanıal halinde çivile
rin baz fiah ton batına 

fabrika teıltmr petin 133 li · 
ra olmak üzere tesbit edıl· 

mittir. 

4 - Toptan aatııtan mak
ıat f abrıkanm yapbğı her 
miktar satııtır . 

5 - Tesbit edilen fiat 
lardan yüksek satıı yapan 
fabrikalar hakkında cezai 
hükümler tatbik olunur. 

Belediye reisi izmirdın geldi 
Bir kaç ıün önce lzmire 

giden Be!edtye Retai B Naci 
Kodanaz a•det etmittlr. 

PANA Y/Rlı1RDAN BiR GÖRONUŞ 
17 Mayıa çarıamba günü 

Balyada hayvan ve emtia pa -
nayiri açılacaktır. 

Üç gün devam edecek 

Resim 
Sergisi bu gün saat 15 de 

açllcak: 
Halkevlnde müstakil res 

ıamlar tarafmdan açılacak 

olan resim ıerılsinln bütün 
hazırlıkları ikmal edılmittlr . 

Sergi bugün saat 15 de 
Vah B. Ethem Aykut 
tarafından açılacaktır . 

EvYelce Ankara, latanbul, 
Zonguldak, Buna gibi vila-

yetlerde açılan sergilerden 
üstün bir mevkii bulunan 

ve yüksek ıanat eserleri let· 
hır edtlecek olan bu ıerginİn 

halkımız tarafından alaka 
ile seyredilece§i muhak
kaktır. 

Dayak atma ha~isasi 
Oün Eie mahallesinden 

Mehmet otlu kahveci Sab 
ri Köseler köyünden Bay. 
ram oğlu Beklrl bir alacak 
meselesinden döğdüiü ıtka 
yet olunması üzerine suçlu 
yakalanarak hakkında ka
nuni muamele yapılmııt1r. 

istidath gençler fabrika
ları mütehassıs af ara~ 

yatistirilacek 
ikttsat Vekaleti ıanayi 

müe11eaelerine bir tamim 
göndererek, her sanat üze
rinde hariçten f abrlkalara 
mütehassıs veya usta baıı 
getlrtmektense memleketi
mlzdekl fabrikalardaki ka
biliyetli ve müstait gençler 
den lıtlf ade olunarak bun 
larm fabrikalarda ıtajyer 
sıfattle çalııtırılmalarını ve 
bilahare imkan dahilinde 
müe11eıe hesabına Avrupa 
dalci yüksek ıanat mektep · 
lerine veya lmalethanelere 
gönderilerek yerli ihtlsaıla 
rın takviye ve çoğatılmuını 
lstemlttlr. 

Vekllet tamiminde; Ada-

olan Baya panayırı Bozark 
kara ııiır hayvanlaranın ha· 
kiki bir ıatıı merkezi ole· 
cakt1r. 

t'anayıra ittirak edecek
lerin belediyece her türlü 

ihtiyaçlarını karıılıyacak tet 
birler aland.ğı gibi panayıra 

itUrak edenlere büyük ıu · 

hulet gösterilecek ve thtlsap 

remi olarak da yüzde yirmi 
para alınacaktır. 

Panayırda elektrik teıl 

ıatı da y a p ı 1 m ı ı itti 

ittirak edecek olan alıcı ve 
sat ıcılar çln muntazam ya 
tacak yer tedarik edllmit 
ve pazar m&halli de 
daha timdiden teıbit edil 
mit bulunmaktadır. 

Manyas dönüş ve Sımh 
panayirlari 

En yüksek hayvan sahtı 

ve tüccari emtia alıt veritl 

yapmakla töhret bulan 
Manyas panayirl her se· . 
ne olduğu gibi bu yıl da ha 
ziranın üçüncü günü Manyaa 
kazaıının Kftyaca köy6 hu · 
dudunda Çay kenarında açı · 

lacak ve dört gün devam 
ederek Manyasın De 
ğlrmen Boğazı ve Balıkesir 

merkezine bağlı Şa mlı köy· 
lerinde de devam ederek niha· 
yetlenecekt lr 

Voleybol 
Macları , 

İlk okullar arasındaki 
Halkevi voleybo\ kupası ma · 
çı dün Dumlupınarla Kaya 
bey, Mithatpaıa tle Altı ·Ey
lü l arasındaydı . 

Dumlupınar" karıı Kaya
bey, Altı Eylüle karıı da 
Mtthatpata çıkmadıiından 
bu iki takım seremoni 
çekerek galip addedilmiıttr. 

===x= c 

nada bir t irketin f abrikala
rın stajyer olarak yetlttir · 
diğt iki Türk rencini sanat 
tahıillerinl ilerletmek Ozere 
Franıada "İplıkçtlık ve do 
kumacıhk yiiksek mektebi" 
ne gönderdiğini bildarmıf 

ve "bu takdirde layık ha· 
reketi,, bütün fabrikaları

mıza bir numune olarak 
ıöstermlıUr. 
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Fransız 
Sovyet 
Paktı 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
ve lngiltf!renio takip ettik 
leri siyaset mesai vermiıttr. 

Binaenaleyh. ıulh teıktla · 
ta geriye doğru hi11edllir 
bir adım atmııtır. Bu nha 
da da en mühim rolii Fran· 
sız - Sovyet anlaımuını mi· 
enir bir ıulh teıktllhna e · 
1aı olarak telakki etmiyen 
Fransız siyaseti oynamıthr. 

Bittabi bu, Sovyet Rusyanıa 
da bu pakta karı• olan va
ziyeti üzerinde teılrinl 'gaı · 
termekten halt kalmamıttır. 
Sovyet Rusya ,bu kaTtılıklı 

yardım paktını her .. hangi 
bir harp baılanaıcmın ön6 · 
ne reçebilecek bir ıulh teı· 

kllitı unsur- olarak görmek 
iıtedi . Harp mütecavizin 
en az mukavemetli ıördü 

ğü cephede batlıyacaktır. 

Bu cephe herhalde bizim 
hudutlarımızda bulunacak 
delildir. Bizim hudutlarımızı 
müdafaa için ne muahe· 
delere ne herhanıi bir klm· 
ıe taraf andan garantiye ve 
ne de umumiyet mbarıle 

koUektıf emniyete katlyeD 
ihtiyacımız yoktur. Hudut 
larımızı biz bizzat kendimiz 
garanti edebiliriz. Mütearıs 
da bunu pek ali. bilmektedir· 
Sulhu bir teıkllita raptet 
mek demek herteyden ev· 
vel en zayıf noktayı orta · 
dan ka ldırmak, tecavib• 
muvaffakıyet tanılarını ber· 
taraf etmek demektir. Hal· 
buki Fransız siyaseti Bar· 
tunun gütmüı oldu§11• 
tu "Sulh teıktlitı ılyaaettnl.., 
takip etmemtıttr. Bunun ne· 
Ucesınde bugün A vrupanıP 
sulhu kollektlf emniyete de' 
ğil fakat ıilahlar arasındaki 
ntabete dayanmaktadır. Fd· 
vaki ıllihlar bir zaferi r•· 
ranti edebiltr. 

Naaıl ki bizim ıtlahları 

mız da bugiln Sovyet Ru• 
yanın zaferini ve bize taar · 
ruz etmiye ceıaret edecek 
lerio mahvını garanti etm~· 
ktedir . Fakat~ ıllihlar batlı 
batla tına sulhun mu haf az•· 
sını temin edemezler.,. 

lzvelliya gazeteıl, "Lit•I 
nofun, biz kendi Fmüdaf•' 
vaaıtalarımıza d a y a n a · 
rak, A vrupanın neyi terdb 
et~iğini ıük~netle hekltyebl 
liriz.,. Yolundaki beyanatıP1 

hatarlattıktan ıonra maka'e' 
ıinl ıöyle bitirmektedir: 

"Umumiyetle ileri sürülell 
mütaleaya göre, Faıistlii111 

İıpanyada gördüiü muk•' 
vemet önümüzdelri harbi 
geri bıraktırmıthr Kiyaıetll 
bır siyaset bu mühleti oıO· 
tecavlze yeni yeni mevzil11 

bahtetmek için değil fak•' 
Fran11z - Sovyet paktıo•11 

istinat ettiği sulh teıkilitl~ 
tarsım ve lnkitaf ettlrllJr' 
husuıuuda kullanmalıdır " 

Bilbao dün yınidın bı'· 
bırdıman adildi. 

( Baıtaraf ı birinci ıayfad•) 
rin merkezine doiru yoll.ı' 
mıılardır. 

Milisler sahil boyunca .b', 
rekat fcra etmekte olan ~· 
ltalyan müfrezesini tam•,..~ 
le bozmuılar ve blr ç 
harp malzemesi ilf' btr 11 

kım veıalt ele ıeçirmiılerd:. 
Birçok hal yan da eılr ...a-' 
mtıtir. Dütmanın ıtayiatı 

bine halli bulunmaktadır· 
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Nesir: 

Sabret 
Göynüm 
Sab~et •. 
Omıtaız çırpındığım o gün 

de.. Kar , bora fırtınalarla 
•llıyan afü~de .. Seni nasıl 
bulanuı hıcranlarımı unutmu, 
löılerınden akan ıevaiyle 
dohnuıtum. 

Evet o ümit.iz gilnümün 
iiQJldi olmuı bafrımda ııcak 
bır kan glbl dolaımııtın . . 
Yılmadan, usanmadan, 

tün ve gecende uzun btr 
Jolculukten sonra beni ök
•6ıl6fünü bestelediiim ·buz· 
l•rla örülmüt diyarda yok
la1111ıtın ... 

Sevincim gözlerimi doldur· 
lbuıtu Sevincim kalbimi 
t•llatıyordu Sevincim ıev 
dtırnın ç6zülmez hafı o!muı
hı. Ne fendim hayalın tat 
lıllJını içendim . 

Güldnn. Gülüılerln hiı ve 
duygularıma yaıama emeli 
01rnuıtu. 

Söyleyiıler l n bıkıp uıan 
dıiım bu ~müre can veren 
Yollardı . 

Henlm fçtn ajlıyRn, muı
tllrip ömrüm için çok uzun 

'•Ylardan bafrıma akmııtın .. 

** 
Bıliyor musun sabahın ala

ca karanlıiında küçOk ıobalı 
0danın kap11ını açtıiım za
trıan .. . 

Ağhyandm .. Sevgini giz 
1 ernıyen . . Sevda11 derin ka-
d•ndın . 

Bakıılarınla, diltnin tatlı 
Peltek ve heyecanlı akııla 
tl1le beni teselliye çahyor . . 
Yarınki saadetin gözlerimiz-

~:p~~~~::~~ :::..·~:; aö~~~ 
~lJordun .. Ah o alaca renk 
1 •abah bent bütOn kudre · 
tırnı ıaratı. Yanan yıkılan bt>n 
oldum , oluyorum da .. Belki 
de dah" da olacaiım da .. 

** 
b O a-eccoın ısükônunda ıent 
benden ayıran acı kalp içen 
le lr lokomotif sesi. . Hila 

ulaklaramda . Hi.IA kalbimi 
•cı hareket lerle hırpalamak 
~-· Üzülen benim, hıçkıran 
eıu111 huret acılarlyle bt 

;ep •araran, gönül yoran 
erYat eden benim. 

k y 0 kluiun gözleı ime it· 
ence günlerime hicran gi 

tele · k tıme uy usuzluğu aııh-
hn hia. 

8oıluğa akan beyhude 
t•'"I R IJanım . 

, Yoru ltınım yoruldukça 
lrordüğürr aözlerden teselli 
tltıy 
., tınım . . Hepte arıyaca 
••rn. 

** v d &itlerin ne oldu . Tutuıan 
9'!Udak1Rrm ıöndü mü. Dolu, 
b vırı dolu aözlerin o tatlı 
•~tlarını öldürdü mü. 

1 
lrneıin . . inkisarlarını 

uıtu k r, aynıyan bir kalpten 
'-raa d ille •ev a ve saadet hisleri 

lJor. 

fi Ôrnrün her baharı sensin .. 

l 
tr il.haran çiçeft ıenıin, 

ev · ı 
t gı e •en yıllarına hıçkı-
llrı elernli yolcunun güle . 
ceıı 
f Yollara açan izıin o iz 
i~rt1' 0•1arla dolu defil .. O 

irıetlerle dolu kuytu bu· 
tak d 

~ıu .. Saadet izi ıevalyl 

TORKDILI 

Veni Ziraat Bankası 
Kanunu P r o j e s i . . 

letmenln can11z ve canlı de 
mirbaıını tefkll eden vasıta 
larla çiftçiyi clhazlamıya 

yarı yan (donatma 1 kredtle
rinde iıe vade hizmet ve 
kıymet milddetlerlne göre 
bti hi:ı.met müddetlerinin ya. 
rıımı gecmemek ve borç ta· 
ksitle ödenmek üzere bet 
ıeneye kadar olacakhr . 

Banka Zirai Mahsullerin Sü
r.il.m V~ Satışını Kolaylaştırma· 
ğa Ve Artırmağa Çalışacak .. Faaliyeti hayvan yetiıtır 

meye lnhlıar eden veya bu 
ıubenin diİer zlraatlerle bir · 
ltkte yapıldıfı tıletmelerde 

hayvan yemi alımına, çayır, 
mera ve tarlalardan bu ye 
mlerfn lıUhıallni ve hayva 
nların bakım ve Hllığına 

gerekli olup yıllık lstlhıal
d~n, ödenmesi imkanlı maı 
raflar ve kümeı hayvanla
rfyle ipek böcef ı ve arı ye · 
tlıtirme , alakalı ve gene yıl. 
hk üretimlerden ~denmesi 

kabil olan her çeııd masraf 
ları kaı ıılıyacak krediler va · 
de ve ödeme bakımından ay· 
nı üretim devresi gelirinden 
ödenecektir 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 

ve ıatııına, ziraatin, ziraat 
endüatriıfnln ve bunları ala· 
kalı her Ulrlü teıebbüılerln 
milli ekonomi prenıiplerine 
göre yürümesine ve ilerle 
meılne lüzumlu ve elveritli 
kredileri tanzim, tedvir Te 

tevzi etmek: 

Bu aayelertn elde edilme 
ılnl güden teıekküllert ko 
rumak, bu hususlar içfo ku
rulmuı ve kurulacak teıek 
külü, yapılmıı ve yapılacak 
teıebbüılere lüzumu -halin • 

de ftllrak etmek ana gaye
siyle ve faaliyetini :ı.irai sa 

hada tekıif etmekle bera - 1 
ber bu kanun ve bu kanu 
na göre yapılacak nizamna· ı 

meılne uygun diğer her ne 
vl muameleler. \ 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
banka11, bu kanunun ve hu· 
ıuıi hakların hDkOmlerine 
tabi her türlü teahhnd ve 
tasarrufa ehli hükmi ıahıl 

yeti haiz ve bu kanun hü
kümleri dairesinde ıalahf· 

yelli uzuvlarınan idare ve 
kontroluna tabi muhtar bir 
devlet 
taôır. 

müe11eıeıl 

Kuçü~ çiftçi: 

olmak· 

Kendtılnfn ve atleılnfn 

geçimini sağlamak makıa · 

diyle ve ziraatı eıaı meılek 
edinerek ıevk ve idaresi de 
tatbiklerdeki bütln itleri al· 
le rehl ve aile efradile te · 
mln ve lf a olunan geniılik 1 
ve ehemmiyette bir zirai itle· 
tme~· t bu eıular içinde it · 
!eten bu kanuna göre "kü
çük çiftçi., denmektedir. 

Zirai kredinin dağıtılma· 

aında ev veli. küçük çi f lçlnin 
ihtiyaçları karıılanacaktır. 
Zirai kredinin tanzlmhıde de 
bunların teıkilatlandırılma· 

farı düıünülecektir. 

Sarmaya ve ihtiyatlar: 
Türkiye cumhuriyeti ZI· 

raat bankasının itibari ıer 

mayeıi yüz milyon lira ol· 
maktadır ve ıunlardan t"ıe· 
kkül e tmektedir: 

a) Türkiye Ziraat banka 
aından devir alacağı ıerma 
ye, 

b) 1454 numaralı kanun 
mucibince arazi vergisinin 
Türkiye Ziraat bankasına 

aid olan yüzde altı11, 

c) 938 mali yılından iti 

baren umumi büdçeye ko· 
nacak tahıtıat yükünunun 
yarımı nfabetfnde her yıl ha
zinece ödenecek paralar. 

ç) Bu kanunla ödenecek 
olan paralar dıtında devle 

iz. Beni unvt, 
beni yoklama 
Demiyecekıin 

güldüren 
beni anma, 
Oemiyoraun 
de. 

Ne çarekl hasrete içli, yol
larına vicdan yoramm . Rağ · 

lıyım koıup bağrına atıla

mıyorum. Tesellfyi arıyanım. 
Gönlüme yalvarıp sabret 
gönül, ıabret gön6l diye sea 
ılz hıçknanrnı 

Mehmet Ali Kaı;man 

tin fevkallde olarak vere · 
ceğf tahıiaat; 

b) Bankanın yıllık ıaf ka· 
rından ayrılacak k111m. 

Zirai kredilır: 
Bankanın yapacalı zirai 

kredilerin temeli memleket 
içinde ve dıımda ıürüm ve 
aatıı kabiliyeti bul•nan zl 
rai maddelerın iatlhaalidir. 
Zirai lıUhHlı gütmiyen her 
hangi bfr zirai kredi talebi, 
ıöıterilec~k ıahıi veya mad· 
di garantinin deferf ne olu 
na olsun, kabul edtlmiye 
ceklfr. Zirai krediler ıu ma 
kıadlar üzerine olacaktır: 

Çiftçinin ııletme ıermaye· 
ıi unsurlarını tamamlamak, 

Zirai iıUhıalt verimlendir· 
mek ve lytleıtirmek , 

Bir zirai ltletmeye sahip 
kılmak veya bir zirai itlet 
meyı geniıletecek toprak 
edindirmek. 

Zirai mahıulleri n sürüm 
ve ıatııını kolaylaıtırmak ve 
arttırmak ... 

Verflecek kredılerfn haki
ki ihtiyaçla ölçüyQ olma11 
ve alakalı ciftçllerfn iıtfhaal 
durumuna bir fayda kat 
makla beraber ödeme taka
tini aımamaaı aranacaktır. 

Banka, muameleletinde bu 
icapları gözetecek ve ver
diği kredilerin yerlerine kul· 
lamlıp kullanıl .- adığını arı 

yacaktır. 

Çıftçl semayeıf ve unıut · 
lllrını tamamlayacak tıletme 
kredilerinden: 

Tohum, fire, gübre, ilaç 
alımı ve iıtihıalde kullanı 

lan lfçilerin ücretlerini öde. 
me gibi çiftçinin yıllık de
vamla maarıtflarını karıılı 
yan çevirme sermayeatnfn 
zayıf veya noksan olen un 
ıurlarmı ıağlamak için çe 
virme kredilerinde vade bir 
seneyi eeçemlyecektir. Borç 
ücretim devresi içinde ve o 
yılın iıtihıal bedeliyle öde 
necektir. 

Her nevi zirai aletler, kü· 
çük makineler ve ısair zirai 
malzeme, her türlü if çift 
ve lrad hayvanları gibi İf 

Hayvan mevcudunu art
tırma ve bu huıuı için ge 
rekli her nevi malzeme, va 
ııta ve teıiılerle gentıletıp 
kuvvetlendlrmlye ya r ı yacak 

kredilerde vade bcı ıeneyl 

bulacaktır. 

Ormancılığın dlier zira . 
etlerle beraber yapıldıiı it
letmelerin çevirme ve do
natma kredileri ihtiyaçları 

l 1çin ')'apılacak nizamname· 
de ayrıca hükümler konaca· 

1 

ktır. 

Proje neden haznlan~ı1 
Projeyi son olarak let 

kil< eden büdçe encümeni, 
mazbatasında bilhaaaa ıu 

noktalara iıaret etmektedir: 

" - Memleketimizde inki 
ıaf eden bankacılık saha 
ıında kendiaire ayrılan hız 
metlerin daha emin ve daha 
muvaffiyetli bir ıekılde lf a 
11nı temin makaadtyle ve 
eıaıen ıermayeıl tamamen 
devlet mallarından olan bu 
bankanın muhtar blr devlet 
müeeaeıeıi halınde bu mev· 
zuda en çok alakalı olan 
ekonomi bakanlıiınıo kont 
rolü altın.t. olunması gaye 
~ne dayanan bu praje ayni 
zamanda banka kaynaklarını 
gentıletmek ve ıermayeılnl 

arttırmayı hedef tutmakta 
ve bu suretle zirai kredi ih 
tiyaçlarını daha ıumüllü bir 
aahada tatmin etme1ine im 
kan verecek bir mahiyet 
göıtermektedlr. ,. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Bahkeıirde tnıaaı hitam bulmak üzere olan Uumumt 
mecliı ze huıuıl muhasebe binasının teıiıi için endimen 
kaleminde bulunan ıartname ve ltıteıi mucibince alınma 
ıı takarrur eden 3000 lirahk e11a ve teıiıtye ıerall mu
harrire dairesinde alınmak üzere 6 mayıı 937 tarihinden 
itibaren onbeı gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuı
tur. 

ihale 22 may11 936 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat onbirde vilayet makamında teıekkül edecek daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu ite alt evrak: Eksiltme !artnameıl ve listesidir· 
3 - iıtiyenler bu ıartname ye liıteye Vilayet daimi 

Encümen kaleminde veya Muhaıebei huıuıiye müdüriye 
tinde görebilirler. 

4 - Ekılltmeye glrebtimek için muahammen bedel ol
an 3000 liranın yüzde yedi buçuk olan 225 lira muvak · 

kat teminatını mal aandıjına yahrmıı oldufuna dair mak· 
b.azunu veyahut banka mf ktubunu yukarıda yazılı muay· 
yen vakte kadar encümene .ibraz etmesi lazımdır. 

Encümende para ve tahvilat kabul edilmfız. 

4 - 1 - 163 

SAYPA: 3 

Belediye 
Riyasetinden: 

Belediyeye alt yukarıda mevlıl ve numaraları yaı.ıh 

akarlar artırma ve ekılltme kanununun 4 1 inci maddeıtne 
tevfikan 937 yılı icara verilmek (bere ) 5 a-iln müddetle 
müzayedeye çıkarılmııtır . Taliplerin yüzde 7,5 pey rak~ 
tarını müzayededen evel Belediye veznesine yatırmaları ll
zımdar. 

1 Numaradan 50 numaraya kadar olan akaratın iha 
leıi 19 5-937 çarıamba gOnü ıaat 15 de o lup 51 numa 
radan 172 numaraya kadar olan akaratında müzeyedeıl 

21 5 937 cuma aOnQ saat 15 de yapılacalından taliple
rin tayin edilen g6n ve •aatlerde Belediye encümeninde 
hazır bulunmaları llln olunur. 

B. No: Uramı 

1 Karaojlan 
2-67 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
1 1 
12 
J:j 

14 

" 
Sahniaar 
Börekçiler 
~ahniıar 

H. gaybl 
Börekçiler 
K. Oğlan 
Sahn11ar 
K. Oalan 
Sahnlhlıar 

" 
15 17 
16 

" 
Börekçiler 
H. Gaybi 18 

19 
ıo 

21 

" 
K.. Oğlan 

22 B. Meydanı 
24 Sahnlıar 

25 K. Ojlan 
~6 ·29 86rekçller 

27 K. Otlan 
.ı.8 

?O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
42 
46 
47 
50 

51 

54-55 
56 
60 
61 
62 
65 
66 
68 
69 
79 

128 
l J l 
143 
145 
146 
148 
150 
151 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

" 
Sahni•ar 

" 
" 

Börekçiler 
K. Oilan 

.. 
K. Otlan 
Eıki kuyum 
Sahnlıar 

.. 
K. Oğlan 

" 
lzmtrler 
K . Oilan 

K. ojlan 
Sahniıar 

" 
Martlı 

Şeyhlütfullah 

K. otlan 

" 

" 
Börekçi 

it 

Kasaplar 
Sahnlıar 

Salihattin 
Şeyhliitfultah 

Yenice 

.. 
Sahnit!ar 
Hlaariçl 
iz mirler 
SalAhaltln 

" 
" .. 
" 
" 

Hamdiye 

Salahattin 

.. 
" 
)) 

" 
" 
" 

.. 

Mtıvku 

Çiviciler 
Paıacamif 

Balık pazar 
Uncu araıta 
B Şadırvan 

İbrahim camii 

Cinai 
DGkki.n 
Han · dükkln 
Dnkkan 

.. .. 
K. Bezirgln 
Kundura araı 
Peynfrcller 
Çiviciler 
Yeıtlli 

K . Şadırvan 

.. 
Arabacılar 

.. 

.. 

.. 
it 

it 

" 
" 
it 

.. 
" 
" 

.. 

.. 

.. 

.. 
it 

HOkömet cadde 
Kundura araı 
Şadırvan 

Sahntaar 
Uncular 

2. Oda 
Dükkln 

Saraçlar .. 
" 

B Meydanı 

Şapçı çıkma 

K. Şadırvan 
Uncular 
Yetllli 

Ev 
Dükkln 

" .. 
" " 

" Şadırvan 

Bahkpazar 
Sobacılar 

Mutaflar 

Mafaza 
Dnkkln 

Bif adıç caddesi 
Un Loncası 
Mutaflar 
Haffaflar 

" 
Demirciler 
Haffaflar 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 

Haffaflar 
Sandıkçılar 

Dükkln 

.. 
" 

Saat altı Gazino ve b•hçe 
Gazi caddeat İdman yurdu 
cam1 ıokak Ev 
Şapçı ,, 
Hahk paıarı ,. 
Şadırvan DClkkin 
Cami kebir .. 
Kelek tarla Depo 
Y eııllı aru. Dükkan 
Mutaflar Ma~aza 

it Dük kin 
Y enfcemeıcit 

" Keçeciler 

" 
Demirci 
Hal yanı 

" 

" .. 
.. 
" 

Derekenarı 

Hal yanı 
,, 
)) 

" 
" 

Hal içi 

" 
" 
" 

Ev 

.. 
Dükkln 

.. 
)) 

Mafaza 

.. 
" 
" .. 
" 

Bajıuak 

Mai aza 

" 
" 

" ,, 

" 

" 

" 
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SAYtA 4 

Sın~ırgı icra Memurluğunoan: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Tarla bir dönüm 
üç evlek miktarı Gayrimen· 
kufüo bulunduğu mevki ma 
hailesi, sokağı numarası Ko· 
cafconak koyü Akça göl 
mevkii, Takdir olunan kıy 
met 30 lfra Arbrmanın ya 
pılacağa yer, gün, eaat: Sın · 

dırgı icra dalreıl Mayıs 937 
5 6-937 Cumartesi gün6 sa · 
at 12 

l - lıbu gayri meoku · 
lün arttırma ıartna mesi Ma · 
yu 937 tarihinden itibaren 
936 78 numara ile Sındırıı 
icra dalreelnfn muayyen nu· 
maraeında herkeeln görebil · 
meıl fçln açıktır. JJanda ya· 
zıh olanlardan fazla mulu 
mat almak iıtiyenler, fıbu 
ıartnameye ve 78 doıya nu 
maraefle memuriyetimize 
mlracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya lttlrak 
fçln yukarda yazılı kıyme 

tin yüzde 7,5 nlıbetlnde pey 
veya milli . bfr bankanın te · 
mlnat mektubu tevdi edile· 
cektir. (124) 

3 - İpotek ıahtbl ala. 
caklılarla dijer alikadarla 
ran ve irtifak hakkı eehtp · 
lerlnln gayri menkul Qzerl 
ndekl haklarını huıuıfle faiz 

an diğer acacaklılar bulu· 
nup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil· 
mit alacaklarının mecmu· 
undan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhGdü' ba
ki kalmak üzere arttırma on 
beı gtın daha temdit ve on 
beıtnci l 9 6 937 Cumartesi 
günü ıaat 12 de yapılacak 
arttırmada , be-deli ıatıı fstl
yenin alacağına rüchant ol · 
an diğer alacaklıların o ga· 
yri menkul ile temin edil· 
mtı alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartile, en 
çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile· 
mezae ihale yapılmaz. Ve 
ıatıı talebi düıer. 

6 - Gayri menkul ken· 
dlılne ihale olunan kimıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayl vermezıe ıha 
le kararı feıholunarak ken· 
diılnden evvel en yükıek 

teklifte bulunan klmıe ar · 
zetmlı olduğu bedelle alma 
ia razı oluna ona, razı ol
maz veya bulunmazıa he · 
men on beı gün müddetle 
arthrmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki 
ihale araaındalci fark ve ge· 
çen giinler için yüzde 5 ten 
heeap olunacak faiz ve dii· 

ve maerafa dair olan ıddi · er zararlar aynca hükme 

alarmı iıbu~flan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müıbltelerile birlikte 
memurlyetlmize bildirmeleri 
icap eder. Akıl halde hak 
ları tapu ılcllile eabit olma 
dıkça ıahf bedelinin paylaı· 
masından hariç kalırlar . 

4 - Göıterilen günde arl · 
tırmaya fttlrak edenler ar 
tırma ıartnameıini okunmuı 

ve lüzumlu malumat almıı 

ve bunları ~tamamen kabul 
etmlt ad .a.ve itibar olunur. 
lar. 

5 - Tayin edilen zama· 
oda gayri menkul üç defa 
bafr1ldıktan ıonra en :çok 
arthrana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlı be 
t ini bulmaz veya eatıı iıtl· 

yenin alacağına rüchani ol 

• 

hacet kalmaluızın memurl · 
yetlmlzce alıcıdan tahıil ol· 
unur Madde ( lJj) 

Tarla yukarıda gösterilen 
5 · Haziran 937 tarihinde 
Smdırgı icra memurluğu 
odıuında tıbu ilan ve göıte· 
rtlen arttırma ıartnameal da 
lresinde aatalacalı ilan olu 
nur . 

Yolunu 
Kaybeden 
Tayyareci 
Pariı, 7 (Radyo) -· Po ta · 

yareıi merkezine bir tıpan· 

yol tayyaresi gelnılıttr . Bu 
tayyare müsellahtır, tay ya· 
renin pilotu yolu kaybede· 
rek buraya inmek mecburi 
yetinde kaldığını söylemlttir. 

TÜRK.DiLi 

Evkaf Müdürlüğünden: . 
Şamlı nahlyeelne · baih Kurtdere köyü camii 

hitabeti açık bulunduiundan müsabaka fmtlhanı vardır . la. 
tekli olanlarının 19 . 5 - 937 çarıamba günü ıaat 14 de 
Balakeılr Vakıflar müdürlüğüne müracaatlar1 ilan olunur. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Köy yollarında kullanılmak için Nafia dafreılnce 
alınma11 iltenllen allta turuklyenln ıartnamelerlnde yazıla 

evıaf ve ıeralti dafreılnıie alınmak üzere 6 May11 937 
tarihinden itibaren 15 gQo müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuıtur. İhale 22 mıtyıs 1937 tarihine raatlıyan cumar· 
teıl günü ıaat 1 J de Vilayet Daimi Encümeninde yapı · 

lacaktır . 

2 - Alınacak mal:ıeme Muhammen 
raylc bedeli 

1500 Adet 3 kiloluk kazma 1500 Beheri J ltradan 
360 " ktirek 360 " 36 kuruıtan 
100 " Var yoz 5 ıer kiloluk 200 ,, 2 liradan 
100 " küıkü 15 ıer kiloluk 600 ,, 6 liradan 

2660 
Muvakkat teminat kazmanın 1 12.5 liradır. Küreğin 

27 liradır. Varyozun 15 liradır. Küıkünün 45 liradır ve 
ceman 199 lira 50 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A) Ekıtltme ıartnameıl, 
8 ) Mukavelename, 
C) Huıuıi ıartname. 
lıttyenler bu evrakı ve nümunelerlnl Vilayet Daimi 

Encümeninde veya Nafia Daireılnde görebilirler. 
4 - Ekılltme hernevl malzemeye alt ayrı ayrı ekıilt

me ıartnameıl Qzerinde Vilayet makamında teıkil edecek 
Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için htzuında yazılı ve 
rayiç bedelin yüzde yedi buçuk olan muvakkat teminatı 
mal ıandıiına yatarılmıı oldutuna dair makbuz veyahut 
banka mektubunu yukarıda yazılı muayyen vakite kadar 
Encümene ibraz etmesi lazımdır. 

Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahallesi 
Ha midiye 

Cinsi 
Ev 

Hududu 

8 MAYIS 937 

Hah. Kilim, Hayvan Panayuı 
Yenice Kazası Belediye 

Riyasetinden: 
Çanakkale vilayetine bailı Yenice kaıabuında Mayı · 

ıın on ıekizinde büyük ve zengin bir hayvan panayırı 

kurulacaktır . 

Bu kaza Balıkeılr ve Çanakkale büy6k ıoıa11nın ve 
Balya, Edremit, Bayramıç, Biga ve Gönen kazalarının 
tam orta11ndadır. 

Damızlık kaıablık hayvan hah kılım ve Seccade 
meraklılarının bu panayıra ittlrakleri çok faydalı olacak· 
tır. 

Yeni kurulan bu kaeaba çamlıklar içinde bir etlentl 
ve sağlık yeridir. Menba ıulartle meıhurdur Her ihtiyaç 
belediyece temin olunmuıtur · 

Vilayet Makamından: 
Giritli oğlu Cemil bey vereeeei bay Haydar eıi bayan 

İffet ve bay Mehmet Kemal eıl bayan Nazmfyeye alt 
Anafartalar caddeıindekl evlerinin kütüphane olmak üze· 
re Muhaeebei Huıuıiye namına lıtlmlakine karar verllmff 
ve menafi umumlyeye uygun olduAu Viliyet makamınca 

taedik edilmiı olduğundan tstlmlak kararnamealnin 6 . 7 
ncl maddeleri mucibince teıkil edilin heyetçe 18( O lu a 
kıymet takdir edılmlıttr. 

istimlak olunacak evin luoklıi eıhabının eeamlıl ve 
takdir olunan bedel üzerinde yazılı olduğu halde belediye 
ilin tablosuna uılmıı ve istimJik edil~cek yerde varaka! 
mahıuıa yapııtırılm11 olduğu ilan olunur. 

BürhaniyeCumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Bürhanlye ceza evinin mali 937 ıeneai haziranının bt· 
rinci gününden itibaren 3 l 5 937 malt ıeneıl nihayetine 
kadar bir ıeneltk ekmek ihtiyacı artırma ve ekıitlme ka· 
kanunu mucibince müzayideye konulmuıtur. Talip olanla· 
rın ıerattl anlamak ve pey ıürmek üzere hiikdmet daire · 
ıtnde Cumhuriyet müddeiumumilik makamıoda olan ıatıı 

komisyonuna müracaatları. 

Müzayede 1 5 937 den itıbaren baılamııtır. Ve 3t.5· 
937 tarihine müıadif pazarteıl günü aaat ondörtte konu· 
lan bedeli muvafık gördüğü taktirde ihale tekarrOr ede
cektir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçuanı ihale günil 
yanlarında bulundurmaları ilan olunur. 

Çıkarım Genel Direktörü 

Haıım Yeri 11 Baaın evi 
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