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Hatay Anayasasını Ve Statüsünü 
Tanzime Memur t<omite Toplantısını 

22 Nisana Bıraktı . 
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Küçük Antant Devletleri Arasında 
Askeri Bir Anlaşma Yapılacak .. 

lomanya, ~ıkaslovakyı va Yugoslavya irasmda Belgrad~a yapılan ~onuımalardan 
ıonrı ~u uç devlet müşterek ~ir siyaset tıkip edecek. 

londra, 2 (A.A.) - De· 
tlt T elıraf aazeteal Belgra d 
llluha birinin verdiği bir ha 
bere aöre Küçiik Antantın 
hedefını, Küçük antant aza . 
11 devletler ara11nda bir as 
~eri pa"t vücuda ielirflme · 
•I teıkll edecektir Bu pak 
ti,, Küçük!Aotant devl .. tle 
ti, sebebiyet verllmemlı bir 
ltea\'üz ı al. tiri11de birbırle 
tine yardımda bulunmayı 8 . STOYADlNOVIÇ 8 . ANTENESKO 
t,,hbüt_\.eyllyec~klerdir. bu konferanıın üç devletin bu suretle aralarında nok-

lielırad, 2 (A.A.) - Ha- bOyiik beynelmilel mesele- talnazar veya hath hareket 
•tı ajansı bildiriyor: ler kar1111ndaki müıterek ihtilafı mevcut olduğu hak 

......,,_,Yuıoslav siyasi mehafıll siyasetlerini tayin etmek ve kındaki ıaylalara dayanarak 

Fransa Harp Gemı·ıerı· - :~::;e~u
1

::r::bin°~:::~~: 
tasrih etmektedirler . 

n A ' E • • v d• Belgrad konferan11mn, e teş mrlnl er 1 Küçük anlaımanm Milletler 
• • • • • Cemiyeti çerçi vesi içinde ve 

f ıınsız haı P aaıııilari posiila yük vapuııarına müdaha-- ~=~·ektif k:::~::;e v:· v::: · 
lıda ~ulunan ısi gemilerine ıtıı edeceklerdir. :~~::17e h:~=~•ne mü~::-

Parıs . 2 (Radyo) _ Fran- 20 nisana kadar, yani ıaz batlerlnl kendisine en uygun 
~11 Bahriye nazıra, lhttliılcl harbine ait kimyevi malze· gelecek ıekilde tanzim im· 
ete rnenıup harp gemileri menin aatlerln elindeki lapa - kanını veren bir bölge an 

ttlraf ından tevkif edilecek nya topraklarına · girmeıine laımaaı olarak kaldığı ve 
ol," Franıız posta veya yük kadar, tehir edıleceğine in dalma l-u ıuretle kıtlmak 
l'Purlarının imdadına koı- anmak iıtemiyoruz. Şurasına iatediitni iıbat edeceği ıöy· 
ltıtıa lçln bütün fran11z ha da kaydedelim ki, bu eına- lenmektedır. Hu tanzim ha· 
tp ıemilerine emir vermtı· da, Cerberedeki Fransız ma l ı sane bir surette, dost ve 
tır y t \ ardına koıan harp ge· kamları. Cumhuriyetçl ıpa · müttefiklerin malümllh a 
ltılleri, İ•panya ut gemileri nyol ıehirlerindeki sivil ha · tında ve evvelce aktedılmit 

Hatay 1 Belgrad-Roma Uzlaş
Komitesi 22 Nisanda top- ması Ve Rus Matbuatı .. 
Ankar}·~~~·~) - Hatay Alman aazıleleri Rus matbUİtını, şiddetli hocumlaıdı 

:::~::"n~nem:: s.:;:!·::.~ bulunıra~ sulh düşmanlığı ile itti ham ediyorlar . 
aıılar komitesi yirmi iki 
Nisana kadar toplantılarını 
teh1r etmlıttr . 

Maliye 
Ve~ileti siyasi müsteşarlığı 

Ankara , 2 (A .A.) -;- Ka· 
mutayın bugünkü toplanh 

11nda Kayseri aaylavı fajk 
Bayıalan Maliye Veklleti 
siyasi müıteıarhiına tayini 
hakkındaki Baıvekaletl tez-
keresi okunmuıtur. 

Berlln, 2 (Radyo> - Al ' cak olan bu yeni alay, Hit 
man gazeteleri Sovyet mat- ! lerin doğum yılına teaadüf 
buah aleyhine neıriyata de· 1 eden 20 niıan günü tf'f kil 
vam etmekte ve Sovyet edllecektır. 

matbuatını Belgrad - Rom~ j Alay göı~eriıl i ve uzun 
uzlaımaaını hot g6rmedfğı I boylu askerlerden intihap 
için sulh düımanhğı tle it· edılecek ve Büyük Fredri · 
ham etmektedirler 1 kan meıhur "Devler,. alayı· 

Fransızca EntrAnsljan gaze- nın ayna olacaktır. 
teıinjn BerUnden aldığı bir 1 Berlin, 2 (A A ) - Naa
habere .. göre, A iman ordusu yonal soıya\ist farkaaına 
kumandanları, yeni btr "Alay ,. 1 menıup 824 binden fazla 
teıkil etmeğe karar vermit · memur Hltlerin doiumun11n 
lerdlr. yaldönümü olan 20 Nisanda 

"Adolf Hıtler,, admı ala Hıtlere yemin edeceklerdl1'. 

G e n e r a 1 Metaksas · Hindistan 
Bir Nutuk Söyliyecek .. 
Başvekil General Metaksıs krala, Yunınistımn dıhili 

ve harici siyaseti hakkmda iza~ıt verdi. 
kararlaıtırılmııtır. 

Kral ile batvekil arasında 
yapılan bu mülakat eına · 

Yani anı yıs111 din 111-
riyetı ıirdi. 

Londra, 2 <AA.) - Htn
diıtanan yeni ana yasa11 
dünden itibaren merlyete ıt· 
rmlttlr . 

Bombaydan verilen b r ha
bere g ö re d ü n b o r ı a 
mahsulat piyaaa lan ve birçok 
mağazalar milliyetperver 
gazeteler ve birkaç iplik 
mağazaları kllpılaranı kapa· 
mııtar . 

Bu kongre menıup· 

llhı rnüdaha leai ıle karııla ika mahsuı ıaz maskelerin· olan taahhüdlere tamamen 

"'" ateı edebilecektir . in İspanyaya airmealne ma riayet edilerek yapıldığı ta· Atına, 2 . - Baıvekil Me· 
Franıız kabinesi dün aab· nl olmakta devam etmekte· ktirde yatııtırma eserini lco- takıas dün saraya giderek 

8. METAKSAS 

aında hükumetin , kral bu 
ıeyahatlerden döndükten 
sonra takıp edeceQ'I tatUca 
meli anlatmak ürere Bııı 

vekilin Egenede siyasi bir 
nutuk ıöylemeai takarrür 

etmlıtır . Gazeteler baııoda 

bulunduiu hiik(imetin tim 
diden ıonra Yunaniatanda 

taklp edeceği rejimi g6ıte-

larımn teıkıl ettikleri alaylar 
Avrupalılara ait malazala · 
rın ve bankaların 6nilnde 
durarak kanunu esasiyi boy-

th Elıze ıarayında Cumhu- dir. laylaıtarmaja hadlmdir. Krala Yunaniıtanın dahtlt 
:teııı Löbrüniin rlyaaettnde •=,-===============-==== •e harici siyaseti hakkında recek olan Metaksasm nut· 

kunun büyük ıiyasi ehem -
.;Planarak beynelmilel siya spanya Harbına N·ıhay izahat vermit ve kralın Mo 

•'zlyetl ve İıpanya hldl· raya yapacağı 15 günlük miyetl haiz olacağını yazı -

••I;::: ::~~;~n e~m~::~.ısv et Verme Teşebbüsleri •2eya3hatlnNb:tün . teferruatı yorlar. 1 • 
••

10 
....... da ,a.a,nımaıtür. ısan Bayramı çın 

~!~~::.~:::ı k~::~~~-~~~n ispanya hırbına nihayet varmak için Amerika hO~O· · 
ko:~:',:::!e t:~::,c'i!'r.::.: mat1ari tar at m~an bir nota hazuıand1. H a z ı r l ı k 1 a r .. 
tb~•hhaılarını tayin etmlttlr. 
l artı, 2 - Humanlte ıa· 
•leıı d· 

8 
ıyor ki: 

tb u kontrol acaba ne za
.. t,n tatbik edilecek? Bu ko
" roı~ 
~~yfiyetlnin, 

General 
lı~ın•oıf (ikanı har~iya 

t1ü1aviri oldu. 
p 

d lltlı, 2 < A A ) - Echo 
e Pa . 

rı,lt tıı gazeteıinde Perll· 
b ' liltlerle Ludendorfun 
'"•ırn ı 'b il arının ıiyaal bfr 

de:lbQıiyeu olmadıiını kay. 
l'teektedır 
~J 

lı" ournal,, gazetesinin Ber 
~i tl'Quhabiri ıu telgrafı çek· 

• it: 
...... 

ı,k itler Ludendorf, mü 
•tını ltkt n rn6him noktaıı, 

d,";t f •ahyete geçen Lu 
t'" horf un hugünden itiba. 
'tltt •kikatte üçüncG Relch 
b1a._:•harblyeslnln müıavlr. 

deruhte etmesidir . ., 

Parti, 2 (A.A.) - lapan · 1 

yada hük6met tayyareleri 
ispanya F~sındald ıehlrlerl 
bombardıman etmıılerdir . 

Burgos hükumeti 1930 11-

nıf mm bntün ihtiyat efradı 
na siliıh allana çağırmııtar . 

Köba hGk6meti. lıpanya 
harbına nihayet vermek 
üzere bütün Amerika mil 
letlerinln b.vaaıutta bulun · 
malarına dair olan Meluika 
notasını kabul etmiıttr 

Bu tava11utun Milletler 
Cemiyeti vaataalle yapılaca 
ğına ihtimal veriliyor. 

Londra, 2 (A A ) - Eve· 
ntna Newı gazetesinin Tan
ca muhabiri, General Fran 
konun tayyare ile Septeye 
ielmtı olduf unu teyit et
mektedir . Kendisine yükıek 
rütbede dört zabit refakat 
etmektedir. 

Cebelüttarık. 2 (A.A.) -
Teyidi mümkün olmayan ve 
fakat tahkikıiz de reddedi . 
lemiyecek olan ıayialara gö 
re General Franko İıpanya 
dan T etuana hareket etmiı
Ur. 

Londra, 2 (A.A.) - Cebe· 
lüttarıktan Royter Ajansına 
bildiriliyor: 

Bugün Laltanca da mühim 
tahılyetler arasında mütead 
dit tevkıf at yapılmııtır. 

Madrit, 2 (A.A) - Ha 
vas ajanaınm muhabiri bil 
diriyor: 

Guadalajara mınhkaaında 
Albanadeıin ıarkında kain 
Saellces de la Sal kaıaba 
aman asiler tarafından tah 
liye edılmeğe baılandığı te 
mtn edilmektedir. Fakat hü · 
kumet topçularının ateıi ta . 
hliye itini güçleıtirmektedir . 

Asiler timal istikametin· 
deki dailara iltica etmek 
tedirler. 

Guadalajara cephesinde 
milisler aaileri ııkııtarmakta 
ve her gün baskınlar yap 
maktadırlar. 

Merkezde Corogne yolu 
üzerinde kain Jarama kasa 
basile Avlla mmtakaıında 
ki harekat alaka uyandır -

----- - -~~-
~ocu~ Haf tıs mm eğlenceli ve neşeli geçmesi için 

zengin ~ir program hız1rland1. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 23 Nisan çocuk haftasa ha

zırlaklarına baılamııtar. Dün programın esaalarmı hazırla· 
mak üzere merkez heyetinin, Çocuk Eılrgeme Kurumu 

idare heyetinin, llıe direktörü, ilk okuHar baı öiretmenlerioln 

iıtırakile Partide bir top1anh yapılmııtar. Bu toplanhda 

zenaln bir program hazırlanmııtır. 
Proarama nazaran hafta fçerainde çocuklar salıncak 

larda etlenecekler, çocuk balo~u tle nıuhtellf müıabekalar 
maktadır . Avlla iıtıkaınetlo· 
den mütemadiyen teo sesleri · yapılacak, ayr1ca muhtelif okullar tarafn•dan müsamereler 

relmektedlr. verilecektir· 

kot ediniz, Diye baiırmıı 
lardır. 

Filistin 
Arap va Yahudi mamlıkıti 
olma~ üz arı ikiyı ıyuhyor. 

Londra, 2 (A.A ) - Deylt 
Herald gazetesi L ondrada 
bulunmakta olan Ftltstin 
komslyonu cezri bir ıuretlhal 
teklıt etmek fikrinde oldu 
ğunu yazı}'Or 

Bu projeye g ö r e 
Filistin Yahudi 

~e Arap olmak • iizere iki 
parçaya ayrılacaktır. 

----·::ıı:ı == 

Devletler 
Kapitülasyonlar ~onf eran

sma davet edildiler. 
Montrö, 2 CA.A ) • Ka

pitüliııyonlar konferanıı Ma
ıırda kaptUlliıyonlar reji -
mlnden htlfade etmekte 
olan devletler mümeuillerinl 
bugün on ikide Montröde 
toplanmağa davet etmlftir. -
Mısu krah Berna gi~iyor 

Parlı , 2 (Radyo) - M111r 
krala Faruk, Berne atdecek 
ve orada birkaç gün otur -
duktan sonra Montröye ıe· 
çecektlr. 



SAYFA: ı 

Amerikadaki Hadise
İç Yüzü Nedir . ? • 

nın 

Amarikah mektep direktörü aydı iki yüz lira ~azanmak 
için beı yüz insam tıhli~eye ıtlı. 

Petrol, bütün memleket · 
ler için bir ıervet kanyajı 

olduju halde Amerika tari· 
hine ıeçccek mülhit bir fa 
ciara da sebebiyet vermlt· 
Ur 

Petrol tarlalarından ıızan 
ıazlar, Takıaada yeni Lond· 
radaki orta mektebin kazan· 
dairesine rirmiı, orada deh 
telli blr infl'i.k yaparak ve 
birkaç saniye içinde 650 ta
lebe ile kırk öfretmenl öl 
dürmüıUir. 

Takaaıın ıarkındaki pet· 
rol aa~aaanda kurulmuı olan 
yeni Londranın bu mektebi 
Amerikanın en büyük tatra 
mekteplerinden biriıi idi 
Burada okuyan çocuklar, 
bu petrol yü:ıünden milyon· 
lar kazanmıı olanlarla, o 
milyonerlerin yananda çala. 
tanlaran çocukları idi. lnfi 
ilk ..-ukua ıeldıii ıarada bu· 
nlar, ••n derslerinden çık 

ma k üzere idiler. 
Tehlikenin yaklaıtığına dair 

hiç bir haber vermeğe im
kan olmamıı, bet mil uzak . 
tan duyulan bir tarrakadan 
ıonra koca bina çöküvermi 
ıttr. Döıemeler yukarı fır

lamıı, duvarlar düımüı, bu· 
ndan ıonra da çatı, olduğu 

aibi çök müttür . 
Binanın bu kıımmda bu 

lunanlardan hiç biriıi kaça· 
mamıttır Bu infilak netice · 
ıinde parçalanıp havaya fır · 

lamıyanlar, bundan sonra 
her tarafı bürüyen alevler 
içinde tutuıup yanmıtlardır. 

Cesetler, küme halinde 
mektebin bahçesine düımü 
ıtür. Çocuklarının baıına 

ne ıeldlflnl anlamak üzere 
büyük bir telaıla petrol sa 
halarından koıup ıelen ba
balar, f ırhyan direk ve taı 
parçalarından kendilerini 
k o r u y a b i 1 m e k için 
yerde emeklemeğe mec · 
bur olmuılard1r. Her yerde 
panik, tellı ve koıuıma gl'> 
rülüyordu Hftkumet daire 
lerinde, petrol sahasında, ıe · 
hir dııındakl evlerde ne ka 
dar inıan vana hepıi oto · 
moblllerine atlıyarak kaza 
yerine koımuılardır. Daha 
itfaiye yanıma koımadan 
yollar bin lerce otomobtlle 
dolmuı bulunuyordu. Bu iz · 
dlham yüzünden doktorlar 
ve hasta otomobilleri bile 
duraklamıtlardı. 

Vaziyeti Arupaya tele · 
fonla bildiren Hatherwlck 
ıunlan ıöylemiıtir: 

"Vaziyet,, poliıin hakim 
olmıyacafı blr haldedir. 
Herkes felce u i r a m ı ı 

ıibl idi . Bunları harekete 
ı~çlrmek için asker retfr· 
mek lazam geliyordu. Yol· 
lara birkaç dakika içinde 
on binlerce otomobil birik · 
miıti. Bunların içinde çocuk 
lannı kurtarmafa kotan ba 
balar, ellerinden ıelecek yar
dımı yıpmaia ıeleDler, me· 
raklarnu tatmin için yola 
çıkanlar vardı . 

Ôlü yıtınlan araımda ke 
ndt çocuklarını aramak için 
dolaıan :ra va Ilı ha baların 
ıhıirll ve muıtarip haykarıı 
tarını tlufmadıtınıx için bah-

tlyaramız . Bütün civar kasa
balardan hula otomobilleri 
ıelmekte ve ölüleri morıa 
ıötürmekte idiler. Sade He 
nderaondan yüz çocukla 
dört öğretmen ölmüıtür. 

Henüz lnfilakm hakiki ıe· 
bebi anlaıılmamııtır ve bu. 
nun anlaıılmaeı için de 
birkaç gün geçecektir. 

Kaza mahalline ilk gelen 
ler ölüleri ve yığın halinde 
ölmek üzere bulunanlara 
ıörerek kendilerini kaybet· 
miılerdlr . 

Yardım teıkllitı daha ye 
tiımeden alevin bütün bi · 
naları bürümü, bulunuyor · 
du. 

Yollarda ıidip ıelmeyi 
tanzim ile mükellef olan 
poliı memuru 8. M. Frazier 
demfıtir ki: 

- Üç tane radyo ara 
bası kullanmak ıuretlyle 

yollardaki izdihamı ancak 
yarım ıaatte daiıtabildik 

Bu ıuretle hasta yardım 

otomobilleri buraya mülhit 
bir ıüratte gelebildiler Ye 

haykıran yan ölü çocukları 
taııyarak döndüler. 

Baptlat haataharieainde bcı. 
tün yataklar dolmuı ve za
vallıları kurtarmak için el · 

den gelen her ff!Y yapılmıı 
tır. Kazaya ufrıyanlardan 

hastahaneye alınanlar, fena 
halde yandıkları ve kavruldu
kları için kurtulmalarına pek 
az ihtimal vardır. Hu kur· 
banların yeıları on ile on 
yedi arasındadır ,, 

Hadisenin iç yüzü nedir? 
Geçen hafta Amerikada 

Tekaaı hükumeti dahilinde 
New - London mektebi bir 
gaz infilakı tle harap olmu· 
uıtu. Talebe ile profesörler· 
den beı yüz kadar inıan 

enkaz altında ölmüıtü . Bu 
haberi ıününde veren telı· 
raflar felaketin ıebebint 
mektep btnaıma yerden pe
trol razı yayılmıı ve bir 
kıvılcım ile bu ıazların in 
filik. etmiı olması diye göı 
termittl. 

Halbuki ıonradan Tekıaa 

aıkeri mahkemesinin yaptı
ğı tahkikat facianın mahiye 
tini tamamen değiıtirmittir. 

New London mektebi dl · 
rektörü ayda iki yüz doları 
bulan hava gazı masrafın 
dan kurtulmak için (United 
Gas Company) kumapanya· 
ıının hesabını keımif, (Pa 
rat Gas Company) tlrketine 
alt olan ve mektep binası · 

nm bahçesine yakın bir yer 
den ıeçen borulardan gizli . 
ce ıaz çalmııtır. Bu ıuret· 

le çalınan gaz borularanın 

teıisatı acemi eller ile kur 
ulmuı oldujundan bir ta 
kım fenni kusurlar olmuı
tur. Jıte bu lrnıurlaran neti· 
cesi olarak mektepte ıaz 

infilakı vuku bulumuıtur 

Mekt~bin ıaz hırsızı olan 
direktörü infilaktan yarala 
nmakla kurtulmuı ise de 
bir kızı alevler içinde 
yanmııtar . Böylece bir gaz 
hırsızlığının cezasını pek fe 
ci ıuretle çeken yüzlerce 
maaUIT' lnıan araımda dl · .. 
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Portatif (ı iiliMiZDIElll HABIERLERll U, E 
1. .... ftZam Rontgen ma~inalan 

Moıkovada, seri ahlinde, 
portatif röntgen aletleri im 
aline baılanmıı bulunmak· 
dır . 

Belediye 
Bu Sovyet mamulatı llet

ler, iki çeıittir . Bir cinai 19 
kilo ııikletindedir ve bir ba
vul içinde taıınabilmekte

dlr. Diğer bir cinai iae an 
cak 9 kilo gelmekte ve uf 
ak bir el çantaamda götürü 
lebilmektedir. 

Umumi meclisi dün toplandı 

Bu aletler, bilhana dok 
torun hastasının evinde rö 
ntgen ile it görmesi icap 
ettiii takdirde, büyük hiz 
metler eör~cektir. 

Oiıi bir Şırla~ HolıeıJ 
Çin, en taklitci bir mem · 

lekettir . istedikten ıonra 
fikir ibdaı aranmamak ıar
tile A vrupanın her itini mü
kemmelen taklit edebilir. 
Şanrhayda ıon zamanlar· 

da 40 ldtilik bir kadın po 
liı teıkili.tı vücude ıetiril · 1 

miı ve bunların baıına da 
V u Y ui Mey iımlnde bir 
Çin dilberi geçlrilmiıttr. 

lı-ınlır~a istih~ın ~ıyıtl 
Şftphe yoktur ki, Japon· 

larm nezdinde hayfttan hiç 
bir lcıymeU yoktur. Meseli 
canlı torpil buna bir delil 
dir. 

Purartur muhasarasında 
Japenlardıın birçok zab,tler 
bembalarile •ulara kadar 
gitmitler ve kendilertle 
beraber nır ve siperleri be· 
rhaYa etr.niılerdir Fakat bu 
fedaklrlıklarden dah11 bQ . 
y6f0 de vardır. 

Japonyada zehirla g.ula-
rın tecrübesi, ıeoe Japon 
neferleri Ozerlnde yapılmak 
tadır . 

Maskeli neferler zehirli 
gazla meıbu dairelere kapa . 1 

tılmaktadır. Maıke, zehirli 
gaza mukavim iıe neferler 
ölümden kurtulmakta, de 
iilıe ölmektt>dlrler. Ve bu 
neferler kendi iıteklerile bu 
tecrübelere ıiriımektedfrler. 

Yeni Sovyet yzüme rı~ır
lan 

Tanınmıı sporculardan ba 
yan Klavdiya Alehina, Le· 
ningrat V1! Moıkova yüzü-

! 
cülerinin lftirak ettılclerl bir 

. yarııta, iki yeni Sovyetler 
Birliği kadın yüzme rekoru 
kurmuıtur. Lenlogradlı bu 
bayan 100 metreyi ıerbeıt 
yüzüıle 1 dakika 11.2 ıani · 
yede, ıırt üıtü yüzerek lıe 1 
dakika 20 saniyede katet · 
mittir. 

Leninırad t a kımı da , bu 
müsabakalarda, serbeıt yü 
züı 4X200 bayrak yarıımı 
9 dakika 18,6 saniyede bi· 
tirerek, eıkiılnden lU ıaniye 
farkla. yeni btr Sovyetler 
Btrllfl rekoru teala etmiıtir. 

rektörün kendi evladı da yok 
olmuttur Hadise de haki 
kalen acı bir ibret dersi 
vardır . 

Dilimizde "Az tamah çok 
zarar verir,, diye bir atalar 
ıözü vl\rd ır. Amerikalı mek 
tep direktörü de ayda iki 
yüz lira laıarruf etmek ta 
maı ile hem kendi namuıu 
nu mahvetmlf. hem de beı 
yüz insanın hayatlarmı ölüm 
tehlıkeıine atmııtır. Koca 
bir irfan ocaiını yılcmııtır. 

Belediye Umumi Mecliıi 
dün saat on beıte belediye 
reiıi Naci Kodanazın baı

kanlığanda toplanarak vari· 
dat ve masraf bütçelerinin 
müzakereıfne baılamıttır . 

B. Naci Kodanaz fU söz· 
lerle mecltıi açmııtır: 

'·Şehir mecliıfnin sayın nıü

me11illeri: 
Belediye meclisinin Nisan 

toplantmna ait birinci <"el 
ıeaini açıyorum. Belediyenin 
937 yılına ait varidat ve 
masraf bütçeıl mecliainize 
arzedilmittir. 

Geçen yılın bütçesine na -

zaran on bin lira fazlaaile 
140 bin lira olarak varidat 
bürçeıfnl teklif ediyorum. 
Hu fark bazı varidat 
yekünlarmda hasıl olan kı

ıımlardır. lmar için bütçe 
nin fevkalade kıamma 56 
bin lira ayrılmııtır. Bunlar · 
dan en mühim olan ve me • 
aai proıramına dahil olan 
it1er nazarı dikkate alınarak 
tahıiıat konmuıtur. 

Belediye meclisi bu fev 
kalide bütçe üzerinde ehe 
mmi mühimme tercih etm· 
ek mecburiyetil)dedir. Mec
liıin yapacafı incelemeler 
neticeılnde meıai proıramı 

na nazaran harita ve plan, 
ıu, laıjım ve kaldırım , hal
ler en baıta relen iıler ara· 
ımdadır . Bu itler için mesai 
programına röre tahıiıat ko
nmuıtur 

Bütçenin masraf kısmında 
kadroda bazı deiiılkllkler 

yapılnuıtar Tasarruf gayesi 
le bazı memuriyetler )i.ğv 
edilerek en ziyade memle
ketin imarına ait k11ımlara 
daha çok ehemmiyrt veril · 
mlı ve bu itlere fazla para 
ayrılmıttır. 

Sayın mecllıinizr muvaf · 
fakıyetler dilerim ,, 

Ruznameye ıöre 1937 
yılına alt varidat, masraf 
bütçesinin daimi encümen 
esbabı mucibeıi okunaralt 
bütçe encümenine ha vale 
olundu. 

Reiıliğin iatikraz hakkın · 

daki salahiyet mazltataaı da 
mesai encümenine, fuhuıla 

mücadele komisyonunun mü 
zekkereıl ait olduiu encü· 
mene, Parti belediyeyi ala-
kadar eden ve Parti vilayet 
kongresinde ileri ıürülen dl 
leklerln mQhlm olanlarının 
yapılması içfn tahılaat 

k o n m a ı ı hakkındaki 

yazı ait olduğu encümene, 
ı~ne nihayetine kadar yapı. 
lacak kaldırımlar ıçm mü 
nakale yapılmasına dair olan 
diğer bir yazı da ait oldufu 
enc&menlere havale edildi 
ler 

Ruznamede görüıecek bat 
ka bir ıey bulunmadığmdan 
8 Nt.an perıembe günü ıaat 
15 le toplanmak üzere 
konuımalara ıon verildi. 

Bugün konf eranı var 
Bu akıam Halkevlnde 

Or. B. Ekrem Hayıal tara· 
fından (Zilhre-vl hastalıklar) 

.mevzulu bir konf er anı verl
lec•ktir . 

Muhasebe 
Memurlan bir Tasarı uf 

San~ığı kur~ular. 
Vilayet muhasebe memur

larına ait olmak üzere BI · 
rtktlrme Sandıiı teıkıl edil · 
mittir. 

Sandığın kanuni muame 
leıi ikmal edılmtı ve •ili · 
yelten müaaadeıl alınmııtar. 

Bu teıekkülün reisliğine 

varidat müdürü B. Nuarat, 
muhasipliğe muhasebe me 
muru 8 . Hasan, veznedarlı· 
ia muhasebe memuru B. 
Emin ıeçilmiılerdir. 

Yeni teıliler yapılacak 
Adliye vekaletince hlkim 

ve müddeiumumilerin terfi, 
tebdil, tayin ve nakillerine 
ait liıte hazırlanmııhr. Bu ı 

yeni liıte yakında müddei· 
umumiliklere bildirilecektir. 

Altınolukta 
[vler~e~ kafesler ~al~ınhyar 

Altınoluk, ( Huıuıt ) -
Köy kurulu toplanarak ka
feılerln kaldırılmatına ka 
rar vernalf, • kafeslerin sa~ 
lıfa verdlil zararlar :ı çık 
bir dillemuhtar tarafından 

halka anlatılmıı ve biltiln 
kafeler kaldıralmııtır. 

Köydeki tarım kredi ko 
operatifinin köylüye yaptıiı 
yardım çok büyükUlr. 

Halk zeytinliklerinin imar 
ve Umarı , mahıillünQ top· 
lamak için ihtiyacı olan pa
rayı kooperatiften kolayca 
almakta ve bu ıuretle mu· 
tava11ltların eltnden kurtul · 
maktadır 28.3 937 de ya 
palan ooperatif idare heyeti 

seçimi çok hararetli olmuf· 
tur . 

İdare heyetine Ahmet 
Molvalı. Aıaf Edıı , Hüınü 

Can ve Ethem Akın, mü· 
rakiplife de telgraf ıefl 

Zeki Vural ıeçllmiılerdtr . 

Ôiretmenler tarafından 
zehirli gazlar, bunlardan 
korunma yolları ve tayya· 
renin memleket müdafaa 
ıındaki büyük rolü anlatır 
konferanslar verilmekte, bu 
konferanslar köylü tarafın· 

dan içten bir ilgi ile takip 
edilmektedir. 

Yağmur 

Gece 
Şiddetlendi. 

Dün ıehrimize muhtelif 
f aaılalarla bol yafmur yağ 
mı,tır. Mahsullerin, bu vak· 
tinde yafan yafmurdan çok 
fayda görecekleri ıüpheıiz 

dar. • 
G eceki gök gürültQlerini 

tiddetli bir yafmur takip 
etmiıtir . 

Bu yüzden cadde ve ıo· 

kakları ıel kaplamııtar. Bu 
hal ıeç vakte kadar devam 
etmlıttr , 

İlkokul 
Otratmenlerinin Edremit va 

l yvahk seyahati 
İlkokul öfretmenlerinden 

kırk kltilik btr kafile bugQn 

kült6r direktörü B. Emin Er · 
aıuoun relılifinde sabahlayın 

6,30da Edremlde gitmltlerdlt• 
Ôiretmenler bu geceyi Ed 

remitte geçirdikten ıonrs 
pazarteıi ıabahı t•hrlmize 

avdet r.deceklerdir. 

Birlik l yvahğa ıidiyer. 
İdmanbirliil buıün Ayva 

lıia rideceklerdtr Blrltlclıler 

yeni teıekkül eden Doianıpol' 
kulübü ile yarın bir maç yaP 

taktan ıoara ıehrlmi:ıe dö· 
neceklerdir. 

H ı evi bııkınhaın~ın: 
Halkevl kütüphanemııe 

iki kitap hediye eden Cu111· 

'tdı 
kını 
hllıt 
leri 
ı,. 

1 

leri 

R 
bir 

lbed 
tevil 

Ru, 
töbr 
bı,. i 

hı 
dır 

tt 

huriyet Müddeiu"numl Mua 
vinlerinden B. Şahaba gaze · ttnı 
teni~ vaaıtasile t ?ıekkOrleri· 

mizl ıunarız. 

Halkevi baıkanlafı 

Yeni Adam 
Bu, haftalık fikir ıazeteıl 

nin l 70 net aaym b•ıt•rı 
bata &uymetlf yazılarla çık · 
mııtır . Mündericatı ara1111 
da: "lımatl Hakkı Baltacı· 

oflunun Kliıt Ekmektir. ôç 
çe!lt doıt, Hüıeyln A vnıntrı 
Y enl tranılt yolları , Şiir Me 
hmet Akif hakkındaki açı· 
lan anketin cevaplartl• 
dünya matbuatından tel~1 

sen alınan kısa fakat özlü Y' 
zılar vardır, Bu. fıkır 11 

kültür mecmuasını okuy&l 

cularımıza ehemmiyetle t•" 
ıiye ederiz 

RADYO 1 
' 

3 Nisan 1937 Cumarteıı 
Öğle Neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla lilr~ 

musiklıi. 12,50 ha vadlı, 131(,J 
muhtelif plik neıriyah ı 4, 
ıon. 

Akşam Neşriyatı: 

Saat 18,30 pllk danı J'11ll 

ıikiıt. 19,30 Çocuk Eıirle· 
me Kurumu namına konfe 

ranı: Doktor Kutal T alt•cö 
20,00 faaıl saz heyeti 20,S 
Ônı•r Rıza tarafından Ar•P' 

f 
ça ıöylev 20,45 fa11l •' 
heyeti Saat ayarı 21, 15 ot 

keıtra . 
a.ı' 22, 15 ajanı ve borsa •• 

berleri ve ertesi günün prol 
ramı 22,30 plakla solol•'' 
opera ve opere t parçalı.'' 
23,00 son. ~ 

.. -.... -------, 
1 23 Nisan 1 
1 --cı~- ' 
1 Çocuk Haftası .. ı 

lnın Batlaneıcıdj ..._. _______ _ 
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, Bir İnsan .. - ---
Bir 

i.l Zami kıç sene yaşıya~ilir? Do~torun yeni bir usulü! 
insanlar vaktinden çok da· Nevyorkta maruf bir kli -

daha evet ölmektedirler. f a niği bulunan doktor A . So 
~lttın icabına uygun olarak reo, mahir bir operatördür. 
ltbli ölümle" ölenler çok Bu doktor, hastalarını ame · 

IİI ,. llldırlar Dikkatsizlik ve ba · llyat edeceği zaman uyuıtu -
kırnıızlık yüzünden gelen rucu veya bayıltıcı madde-
htıtalıklar, inıanlarm ömftr ler kullanmamaktadır Sa 
lerfni azaltmakta, hayvanlar dece serhoı etmektedir. Ser-

ııden ; ... ekıeriyetle tabıi ömür- hoı amehyat olan insan acı 
ııaOn erinin nihayetine erdikleri hissetmlyormuı . 
lı Er· ltrnan, ölmektedirler Doktor Soreo, Porto ıara-
layıP 

!erdir• 
Ed 

l Fakat, kendini hastalık - bmın serhoıluğunun ameli-
•rdan muhafaza etmif nor· yat için en muvafık oldu 
~ll bir adam, kaç yaıına ğuna emin bulunuyormuı! 

onr• •dar yatıyabilir? Vücudü O~urlu~ nümunesi 
mize ~hedl uykuyn dütüren tabii 

olum nedir v"! ne suretle 
, telır? 

ır. 
yva 
itler 

nıpol 

ç yaP 
dö~ 

ın: 

b ~uı prof eıörü Lazaref, hiç 
lr llimin henüz ıöyliye 

"'•dlfi bir cesaretle buua 
~·~•p vermektedir. Sovyet 

U.Ja hudutları dııına da 
~6hretı taıan bu profesör, 
lr insanın orta ömrü 150 

'd•t olduiunu iddia etmekle· 
lr 

Londrada geçen hafta 3C0 
oburdan mürekkep bir hey
et, aralarmda huıusi bir ziya 

1 fet vermişlerdir. Bu adam 
farın hepsinde vakit ve hal
leri yerindt: olduğundan bu 
ziyafette ne kadar bol ve 
mütenevvi ve ne kadar ne 
f iı yemekler olduğunn fÜp 
he caiz değildir. Fakat he 
men haber verelim ki ye 
meklerin hepsi de herkes ta · 
rafından yenecek ıeylerden 

değildir Bunlardan birkaçını 
karilerimızin mldeluini bu· 

!andı racağını bildığimiz hal 
de zikredelim: 

fiasta olmıyan ve kemale 
trın;, olan normal bir inıa
~ı, Profesör Lazaref, bet 
I '''•ıından hiç birisi ıakal· 
'"ttııı olan bir insaD kabul l 
tttnekt d e r. 

B@J haas!', (lemis) doku· 

1 
l'lar,k hiuetme-k, (semi) du. 
Y~ak, (lemi) itiımek (basar) 
~0'rnek (zevk) tot, olarak 

'' Sümüklü böcek çorbası 
ve haılaması, kurba ğa dol 
ması, yılan sucuğu, karınca 

pilavı, çekirge yahnisi ve 
kangoro kızartması! 

ılı 

aııll 

ltae•' 
. o~ 

ntol" 
Me· ., .. 

ıarll• 
telJti

Ui f' 
lr fi 
uy" 
ta•· 

1 

rtlll 

14, 

f'kıi.,,e uğramaktadır. Pro· ,, .. 
d 0 re göre, bir çocuk yeni 
h aldutu uman, bu beı 
b '•••nın ne olduğunu henüz 
)lll!ıernektedl r lnııırn, yirmi 
h 'ııııa geld • ği zaman, beş 
.,'''' hm l<emal bulmal<ta 
• e bundan ıonra yavaı vavaı .. z,ı k 
~ lna tadır. Profeıôr La 
:'efın iddiaaına göre nor 
.... ,, 1 

150 
naanda bu ha11alar 

k •eneden ıonra bitip tü · 
b:"rnektedir. Btnaenaleyh. 

c~tı'•ttan evel ölenler, vü 
d ''•na iyi bakmadıkların · 

'" k ' Veyahut vücuttaki ml-
d l"oplarl lazım gelen müca 
tleyı 

, 1 yapacak ıedbtrleri 

aı"''dıklarından ötürü tabıi 
''•k hl f ' '" o rnek ,-feğıl, t- ir r 

aı~11 alımının de ıöyledi~i 
it, 

1 
(intthu etmekte) imit 

~~\l halde, 150 yıl ık nor 
ı~1 orta yaı& eriıeb!lmek 

il " P e Yapmalıdır? 

''tıtof-~sör Lazaref, be§ has 
~,11 korleıtırmemiye çalış 
k,ı b Ve bunların sağlam 
~lıtı:ı:'rnesi için mücadele 

dır• demek edir. 
Bu -

•lrı 
1 
rtıuc'lde le, beyine te-

"ıad 0 ac-ı, muhtelif k imyevi 

ııı" ~o delerle yapılacaktır . 
. l'llge 

lrl1 f'Yd o IUalara insana nasıl 
oofl bıırtı~lı bir hale getirile 

ll•'o b~, ~•e kimyevi maddelerle 
20,S t~ıc ıaııayı mu haf aza ed~ 

r•P' olan il. l "ı(i acı bu mak da 
"' l l'llknnd ·· 
O

; -~· ur ve prof ~ıör • ~ref M 
lıp oıkova nümune 

trııtıt - h 

lt~tGb Uıunde bu maksatla· 
ı~0 eler yapılmakta ve 

Yıl 
'•rıı, Y•ı•mak istlyen ın 
~ ra 11 • 
ter~ aç hazırlatmak 

dı,,... 1_ bulunduğunu da bil 
eııs;tedır 

~·~ İtalyan anlaşması 
11 °lba 2 

I! " ' (A .A ) - ltalya 
bı 'rekoıla k 

t tı va. ya araaında 
ı_ car~t 1 '-'-a an •ımaaı imza -11hr. 

Sa~alh ~ayan öldü! 
Londrada Loora Keyl is

minde ve 96 yaıında bir ka. 
dm ö 'müıtür. 

Bu kadının hakiki ismi 
çoktan uoutulmuı ve kendı · 

sine "sakallı bayan .. adı ve 
rilmtılir 

Bu kadıncajızın onbet ya
ıındanberl güzel, ılyah ve 

kıvırcık vır sakalı · vardı ve 
bu sakal yüzünden evlenme· · 

' mittir. Mamafi, bu kadın· 
cağız hayatında hiç sıkıntı j 
Çt:kmemittir. Babaaından ka ! 
ıan mirastan baıka birçok 

lngiltz zerıginleri kendıslne 
büyük hediyeler vermtıler

dir . 

Ö~üz sesli ~uılar! 
Guatmala dağlarında Gua 

nas adını taşıyan bır kuı 

vadır . Bu kuşların kanatlara 
aivah ve yetil, baıı kırmızı 

dır. Fakat asıl garip nokta 
yı tıpkı öküz gibi ses çıkar 
malan teıkil eder 

Vah§i tabiatlı, çok serı 

UÇJ.Jflu ve 300 metre yük 
seklikte dağlarda yaıarlar! 

(n garip ~ir vapur! 
Evet, ıon zamanlarda ya 

pılan 30 40 50, \'e hatta 
75 bin tonluk vapurlar bl 
zatihi birerer harikadır. 
Bunların sinemaları, yiizme 
havuz ları , matbaa lara ve 
gazeteleri ve daha buna 
benzer pekçok gnrıp sayıla
cak noktaları vardır . Fakat 
Lond;a ile Nevyork arasın 
da itllyen Klevland Star •a· 
puru bunlardan baıka mü · 
kemmel bir hayvanat bah 
çesine maliktır . Bu bahçe · 
de fill eri goriller, kongoru
l ıt r ka pta n ue arslanlar ve 
daha bunlara benz.er hirçok 
hayvanlar vardır 

TORKDILI 

Sovyetler 

Soyvetler birliğinde beden 
terbtyeıl ve sporun inkiıafı 
için verilen tahsilatın umu
mi yek fınu, t 937 seneılnde 
yaram milyar rubleyi geçm · 
ittir. Devlet bütçesinde bu 
faala konan para miktarı, 

geçen sene 30 milyon iken 
bu sene 97 milyona çıkmıı· 
hr. Muhtelıf sendikaların 

kendi ıpor teıkllltlarına ve· 
rdiklcri paralar ise, 130 
rubledir. Diğer taraftan mü· 

daf aa komlı,.rliğl, yüksek 
mektepler idareıi ve buna 
mümasil bir çok daire ve 
idarel~r, kendi tahıiıatların · 
dan ayrıca beden terbiyeıi
ne f aaıllar ayırmaktadır. 

1937 senesinde, diğer ff: · 
dere cumhuriyetlerde de 
spora ve beden terbiyeıine 

verilen tahsisat mühim bir 
surette fazlalaımııtır. 1936 
rakamlarına nazaran, bu 
tahsisat bir çok yerlerde 

guı eınumda yaralanarak 
ölen Leh Çingeneleri kralı 
Baron Mathiu Kvlezln ce· 
nazeal Romanya ve Macar• 
iıtan Çtnaenelerlntn ıönder 
dikleri deleaelerln de iftira· 
kile büyük meraalnıle kal· 
dırılmııtar. 

K vlez birkaç ıene evel 
tanıtlıiı ıeneral frankonun 
hare retli taraftarından birl 
idi. 

Aşcıhüı dıir ~ir tütüp
hını .. 

Nevyokta kadm1ara m•h· 
ıuı bir kütüphane vardır. 

Bu kQtüphanedekl kitapların 
hepıl de atçılıfa, yemekle
re ve mutbafa dairdir. 

Bir müteha1111an iddlaıına 
ıöre bu kütOphanedekl ki 
tapl&rdan tam 250,000 tür 
lü yemek ve tatll envaını 

öfreomek mümkün lmfı! 

SAYFA: 3 

Balya icra Memurluğundan: 
İpotekli olup borç öden

medijlnden dolayı paraya 
çevrilmeılne karar verılen 

Balyanın Enverpaıa mahal 
leıinde kain iki oda bir aa 
manhk iki ahır ve 1500 M. 
Hahçell ve 700 lira kayme · 
ti muhammtnelt bir bap ha· 
ne arhrmıya konulmuıt1Jr. 

Artırma 26 4 937 pazartesi 
günü saat 15 te Balya icra 
dairesinde yapılacaktır lıbu 
gayri menkulün arthrma ıa
rlnllmeıl 26-3 937 tarihin
den ttibaren 936·83 numa 
ra ile herkeıin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı ol 
anlardan fazla malümat al 
mak ısUyenlerlo iıbu ıartn 
ameye ve 936 8:i do~ya nu· 
maraslle memurlyetimize 
mOracaat etmelidirler 

2 Arttırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kıyme · 
tin } üzde 7,5 niıbetinde pey 
veya milli bir bankanın te 
minat mektubu tevdi edile· 
cektir 

.1 tpotek ıahibi ala· 

temdit ve 15 inci günü ay· 
ni aaatte yapılacak arthr 
mada bedeli aatıı laUyenln 
alacağına rüçhanı olan dl· 
fer alacaklıların o ıayri 

menkul tle temin edil· 
m 1 ı alacakları mec-
muundan fazla ya çıkmak 

ıartlle en çok arttırana 
ihale edılır. 

Böyle bfr bedel elde edil-
mezse ihale yapılmaz . Ve 
salıt talebi düıer. 

6 Gayri menkul ken-
dlıine ihale olunan klmıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezıe iha
el kararı fesholunarak kendi . 
ılnden evvel en yQluek teklıf 
de bulunan ktmıe arzetmtı 
olduiu bedelle Almağa razı 
oluna ona, razı olmaz, ve
ya bulunmazı• hemen on 
beı gün müddetle arhrmaya 
çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale ara-
11ndaki fark •e ıeçen ıGn. 

ler için yiizde beıden heıap 

Lu sem'! iki miılt, üç---,----------

caklılarla diler allkadarının 
ve irtlfAk hakkı aahlplerinin 
aayri menkul üzerindeki ha· 
ldarmı huıuıile faiz ve mu· 

olunacak faiz ve diler za. 
rarlar ayrıca hGkme hacet 
kalmaksızın memuriyetimiz· 
ce alıcıdan tahıil olunur. 

lıbu ıayrl menkul yukar
da göıterllen 26 4 937 tari
hinde Balya icra memurlu 
ğu oda1ında iıbu ilin ve 
g6ıterilen arhrma ıartna· 

mesi dalreıinde ıatılacağı 

ilin olunur. 

miılt ve hatta dört miı ı 
lidlr. R SFSR. kolkhozlar ve 
sovkhozlar için lüzurritu 10 
beden terbiyeıi organizatörü 
yetiıtırilmesl itine 5 milyon 
ruble tahsis etmlıtir. 

Beden terbiyesi Enıtitüle 
rl, orta mektepleri ve ant 
renör mekteplerindekl talebe 
adedi, bu sene, geçen ıene 
ye nazaran. 5600 kiti da
ha fazlalaımııtar 

Sovyetler Birliği, ıpor sa· 
haları , ıtadlar, antronman 

yerleri, kapalı ve açık tenlı 
kortları, kapalı yüzme ma . 

halleri ve buna mO'inaıll 
daha cllier eıulı ıpor ve 
beden terbi yeıl lnıaa tı için 
bu ıene bntçesine, aeçen se 
nenin üç mhlt olarak, 25 
mi lyon ruble tahıisat koy 
rtıuıtur. Hu ıenekl inıaat 

programında. btlha11a 100 
hin kltllik Moskova yeni 
ıtadı ile Kiev, Yaroslav, 
Vuebsk, Taıkend ve Tıfolıte 
birer •tad yapılması vardar. 

Gürcistan şıraplın 
Sovyet Gürclıtanı balları, 

bu sene, tiddetll ıoauklara 
maruz kalmıı he de katlyen 
fazla mütee11ir olmamııtır. 
Herıey, bu ıenekl üzGm re 
kolteılnln çok iyi olacaiını 
göıtermekted ir. 

Gürcistan Cumhuriyeti 
aıdai endüıtri halk komiae· 
rliği, bu sene halen meycut 
olan ve çok tanınmıı bulu· 
nan cinılerden ıayrl, bir 
çok yeni clnı ıaraplar daha 
piyasaya çıkuacaktır. Bu 
sene, geçen ıeneden 315 
bin d~kalitre fazlı.aiyle 
1.572.000 deka litre ıarap 
hazırlanmaaı kararlaıtırılmı
fhr. 

Bıhkısir icra 
Mımurlığundın: 

Milli hazineye borçlu ol
up namına yazılan icra em· 
ri üzerine ikametgahı bulu· 
namadığı Gönen muhakeme 
mObaılrinln meıruhattle ma· 
halli zabıtası tahkılıatından 

anlatılan Sara köy nahiye 
ıinde ıerheıt doktor İımail 
Hakkınm hakkında ilanen 
teblliat tf aıına karar veri}. 
mittir. Borçlu lımail Hakkı 

bu ba bda bir ltira&ı oldufu 
surette ilin tarihinden iti · 

baren bir ay içinde yazı 

ile veya ıtfahen bildirmedi 
il takdirde icra takibatıne 
devam olunacalı teblii 
makama kaim olmak üzere 
i'an olunur. 

lıh~esir icra 
Memurluğundan: 

B•lıkeıir haziaeılne borç 
lu eaki Ayvalık muhakeme
ıl Zabıt kittbl Sami ve Ed· 
remlt ıüvari mübaıırı Zıya 
nın namlarına yazılan lcra 
emrine mahalleri mubatlri 
tarafından verilen meıruhat 
ta borçluların tkametgihı 

biltnemedıtt anlaıılmıt ve 
mahalli zabıta tahkikatile 
borçluların nerde oldukları 

btllnememtı olduğundan bu· 
nlar hakkında ilanen tebll 
ğat lf a11na karar •erllmlı · 

tir. Borçluların bu babda 
bir itirazları vana ilan ta 
rlhlndea itibaren bir ay iç 
inde tlf ahen ve yazı ile bil 
dirmediklerl takdirde icra 
takibatana devam olunacaiı 
tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere llln olunur. 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Cınsl 

Börekçiler Hane 
Hail hazır kıymeti 

Lira. Kr. 
480 00 

Milttemillh 
Fevk•ni iki tahtani 
bir oda, bir bodrum. 

Mevki, cins ve bedeli muhammeıd yukarıda yazılı aay· 
ri menkulOn satııı 26 3 937 tarihinden 9 Niıan 937 tarihi· 
ne kadar 15 ıün müddetle ıatııı n ibayedeye konulmuı · 
tur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçeıile 9 Ntıan 937 de saat 
15 de Defterdarlıkta müteıekkll komlıyona ve fazla ma
lümat almak iltiyenlerinde Milli Emlak MüdOriGIOne mü· 
rac3atları. 
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r:af a dair olan iddialarını 
itbu ilan tarihinden itıbaren 
yirmi g«in içinde evrakı müı· 

bitelerıle birlikte memuriye· 
timl.ıe bıldtrmeleri lcabeder. 
Akıi halde hakları tapu ıl
cillle aabit olmadıkça Hhf 
bedelinin paylaımaaından 
hariç kalırlar. 

4 Göıterilen aünde 
artırmaya tıtirak edenler ar· 
tırma ıartnameıinl okumuı 
ve lüzumlu malümat almıı 

ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman 
da menkul üç defa bajırıl 

dıktan ıonra en çok arttıra
na ihale edilir. Ancak 11rl 
hrma bedeli muhammen 

r kıymetin yüzde betini bul 
maz veya aahı lıtiyenln 
alacaiına rüçhanİ olan ·di
ier alacakhlu bulunup ta 
bedel bunların o aayri men · 
kul ile temin edılmtı ala-

' caklıların mecmuundan faL 
laya çıkmaıea en çok artta 
rarun taahh6de baki kalmak 
üzere arttırma J 5 •On daha 

3 - 1 - 119 

Bah~esir icra 
mımurluiundın: 

Milli hazineye borçlu lz · 
mirler muahallealnden Dtıçl 
Mehmedin haneıinde otur· 
makta iken halen timdi 
oturduiu yeri belli olmadıiı 
mübaıar ve zabıta tahkikata 
ile anlatılan Pazracıkh Ziya 
hakkında illnen teblliat ıc
raıına karar verilmlttir. 
Borçlu ~alim Ztya illn ta 
rlhlnden .utbaren bir ay 
içinde icra .takibatı hakkın· 

·da bir IUrazı varsa yazı ile 
ve tlf ahen Balıkealr lcra 
Datreıine bıldirmedlil tak
dirde fcra takibatına devam 
edileceil teblli makamına 

kaim olmak Qzere llln olu-
nut. 

1 Balıkesi NafıaMiidiJrliiğiJnden: 
l ~ Ekıiltmeye konulan 111 Balıkealr vtliyet merke

ziode Maliye dalreıi bina lntaahdır. 
Binanın keıtf bedeli 15969 ltra 25 kuruı olup berayl 

tetkik ve tasdik Vekllete gönderllrnltlir Keılf cetveli Oze· 

rinde Vekaletçe yapılacak tadilat ve taahıhata aöre tuta · 
cak bedel eıaı kabul edilecektir. 

2 Bu tıe alt ıartname ve evrak tunlardır . 

A Eksiltme ıartnamest. 
B Mukavele projesJ. 
C Bayındırlık itleri ıenel ıartn•meıi. 
E Fenni ve husuıl ıartname, 
F Keıif ve sllıilel flat cetveli. 
G Bet adet plan. 
lıtekltler bu ıarlname ve ervakı vilayet Nafia daire 

sinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 15-4-937 tarıhine müsadlf perıembe aü 

nü saat 15 de vilayet konatında yapılacaklar. 
4 - Ekılltme kapalı zarf uıulıyle yapılacaktı . 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için 1197 lira 70 kuruı . 

tuk muvakkat teminat vermeıi, bundan baıka aıatıda ya· 
zılı veıfkayı haiz olup göaterme11I lazımdır . 

Eksiltmeye girebilmek için yedinde Ve"i.letten verllmit 
milteahhitltk vealka11 bulunup ibraz etmeıl ıarttır . 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
zıh saatten bir sl\at evveline kadar vilayette teıekkül eden 
Ekıiltme komiıyonu retıllilne makbuz mukabilinde veri · 
lecektır. 

Poıta ile ıönderilecek mektupların nihayet üçün~ü 
maddede yazılı aaate kadar gelmit olma11 ve dıı zarfın 
mühilr mumu ile iyice kapatılmıı olma11 lazımdır. Poıta
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - 1 - 95 
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897 
898 
899 

Aıgari 

K. 
55 Handıman 900 9IO 
60 " 860 870 
70 .. 820 830 
80 .. 760 770 

BUGDA Y PİYASASI 

Yerli Sert 4,875 

Yumuıak 5 50 • 
Mııır 4 

5 

5,75 

Arpa 3,50 3, 75 

Hariç piyasadan gelen bufday' 

Yumuıak 6,25 ı 
Sert 8 . 7,25 

rORIWILl 3 NiSAN 93'7 

iyesi ve Baıyazrnanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAl' BIL'AL 
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