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Karabük Fabrikaları
nıızın Temelleri Atıldı .. 
laıvıkil ismet lnönü dün dlmlr ve çehk f abrikalanmtzm 

temellerini attılar ve bir söylev .verdiler . 
Ankara, 3 (A.A ) - Bat· 

•ekil lımet İnönü beraberle 

rinde Dıı, Ekonomi, Gümrük 
•e inhisarlar vekilı olduğu 

halde dün akıam Karabül'e 
hareket etmlıtir . 

İımet !nönü bugün Kara 
bük demir ve çelik fabrika
larının temel atma törenini 
)'apacaktır. 

Ankara , 3 (Hususi muha 
blrillllzden) - Beraberlerin· 
de vekiller, ıaylavJar ve di 
ler zevat olduju halde Ka 
rabüke varan1 Baıvekil İım . 
et lnönü bugün demir ve 
Çelik f abrlkalarımızıo temel · 
lerını atmıılardır. 

Baıvekil temel atma tö 
teninde bir ıöylev vermfı· 
lerdır . 
b Ankara, 3 lHuıull) - Baı 
•kan lımet lnönü, re-

:'ilatıerinde vekiller, s..ty 
••lar, İogflterenfn Ankara 
.. fiti, lnglliz mühendisleri 
"e diin Loodradan gelen İn · 
~hılerle birçcık davetliler, 
--!_, ıün saat 9 da Kara büke 

Bulgar 

Başvekil ismet lnömi 
haraket etmiılerdir. 

İsmet İnönü, demir ve çe 
ilk fa brfkasının temela t rr a 
töreninden ıonra Konyanın 

Ereğli kazasında ynpılan do 
kuma fabrikasını açacalc lar. 
oradan Malatyaya geçerek 
yenı f abrikamn temelini 
atacaklar ve Kayseri üzerin 
den Ankaraya döneceklerdir 

Ruzvelt 
lı~inasinde tadilat yapı- Bir nutuk söyliyece~ 

Ceyb-Teceybin 
Karşılığı 
Bulundu . 

Ankara, 3 (A.A.) - Tü· 
rkdili Kurun.u tarafından 
Ceyb ve receybin Türkçe-
lerinin bulunması hakkında 
ilan edilmlf olan müsabaka· 
ya girenlerin verdığt cevap 
Jar ar~sında Ankara Dıl Ta 
rih ve Coğrafya Fakültesi 
Tiirkolojt etüt yenlerinden 
Fchime Güven Vecihe Kılıç 
oğlu Hüıeyin Arılürkün ve 
rdtkleri cevl\p Kurumca en 
isıtbetli olarak ~abul edıl 

mit ve hediye t,bankasına 
yatırılmıotır 

Ceyb ve Teceybln Türk 
çelerı Sinüı ve Koslnüsdür . 

lngiltere 
- --

Krahnm taç geyme merasimi-
1 ne 8. Avenol da davet edildi. 

lacak Nevyork, 3 (Radyp) -
S Alınan haberlere göre, Anı H ı\ucnol 

ofya, 3 (Radyo) - Bul Londra, 3 ı A .A) - lngil· ''"I t erlkanın umumi harbe itti 1 an vekiller heyetinde tere hükumeti Milletler ce 
''-•lı tadilat yapılacaiı ku- rak et~lii günün se~et dev miyetl genel ıekreterl B. A· 
~•etle rivayet edilmektedir. rlyeıi münasebetile 6 Niun venola kralın taç geyırıe me·ı 
) 'tt Ve muayyen olan cihet, da B Ruzvelt cihan ıu\hu rasiminde bulunmağa davet 
, eru kabinenin hükumetin için bir hitabe nepedect>ktir. etmfıtir. 
~' }'\lkıek erkanından ve 1======0==================== 

.::•r ••yasi partiye intisap Fransız Fı·f osu Fasa 
l ernı, bitaraf klmıelerden 
t'tku edileceildir. Baıvekll, 
,::~~~. B. Köse lvacof ol- H a r e k e t E t t i . . 
l' ft.tedıye fotihabatmda ka
),:•n hilkiımet taraftarları 
de llıda mebusan ıeçiminl 
ı, .. d'-Prnağı kararlaıtırmıı 
ltaerıır. Mnlga ıiyaai partiler 
~d •upları belediye seçimi 
de et oldufu gibi bu seçime 
dır. llirak ettirllmtyecckler · 

l.o;;;;;,J~ 
Otobüs Grevi 

lond 
)'t ra, 3 {A.A.) Nakli· 
teh. •tlldıka11 ile yAkından 

....... t, b 
'-'etı ulunmakta olan 
1 llf 11 b 
'' t, U sendikanın Kra 
'tif ç aeyme merasim·nin 
L eıınd L 
Qlt e ondrada umumi 

Otobh c,kl us grevi ilan ede 
ttfn d 

tı tele e alr olan haberle· 
ı ıtp e~"!ek tedir. 

1 · Mu~solını tayyare ıle 
11 hır gezinti yaptı 

lA Oa,'1 3 
''lı.a" 

1
. • (Radyo) B 

~~~ •nı kendisine 'mahsus 
t~tid lltdırnan tayyaresile Li 
~it en hareket etmit ve 

.. ,t k d a ar dolaımııtar. 

ispanyada Asilerin elinde bulu
nan bazı bölgeler de isyan çıktı. 

Breet 3 (Radyo) Fran · 
sanın açık denizlere mahsus 
dördüncü muhrıp fılosu Fa 
sa hareket ctmıştır S el 1 

zinci filo Franıaya dönecek
tir. 

Pariı, 3 {AA.) - ispan
yada aıllerin gemileri Cebe
Jüttarıkta ika Hollanda vapu 
runu tevkif etmiştir. Geu· 
taya getlrmiıler tayareleri 
de Jaen ıehrlne bombar· 
dıman ctmiı'erdır . 

Bu bombardıman netice 
iki kışi ölmüı, J ~5 kifi de 
yaralanmıı birçok evler ha· 
rap olmuıtur. 

Hükumet kuvvetleri de 
Guadalajara cephesinde Ve 
lla Nuava ve Arsecilf 
istikametinde ilerlemelerine 
devam etmektedirler. 

Londradan verılcn bir ha· 
bere nazaran Valansıya. hü-
kumeti yabancı me.11leket
lerde oturan bütün sa~lam 

İıpanyolların memlekete dö-

nerek cumhuriyetçi askerlik 
şubeıine müracaatları hak 
kında bir emirname neıret 
mıştl r . 

Fransaya gelen FJnnjist 
rica linden hiri Hava s ttjan· 
sına İspanyanın asilerin 
elinde olan kısmının muhte 
lif noktalarında isyan hare 
ketleri görüldüğünü söyledi. 

Guadalajara cephesi, 3 
(A A) - Hükümet kuvve· 
tlcri birkaç gün ıüren haz 
ırlıklardan sonra Aragon 
yolu istikametinde ılerliye 
rck Ledonca kasabaıını it· 

gdl etmi§lerdir Hükumet 
topçusu asi lııtıhkamlarını 

müesııır surette bombnr 
dıma.n ettıkten ıonra milfı 
ler tank l arın hlm~yeııinde 

o 'arak taarruza geçerel: bır 

kaç saat ı;Üren ' bir muhat e 

be neticesinde Lednncavı İf· 

gale muvaffak olmuılardır . 

Düşman mühim miktarda 
harp malzemesi terketmi•tir. 

Küçük Antant Konseyi Dün 
Çallşmalannı Biti di.. 

8elaradda üç devlet hariciye nazırı arıSinda Orta Avrupa, ispanya ve diüer bey-
nelmilel meseleler üzerinde ehemmiyetli konuşmalar yapıldı . 

f(ıiçıik Antant deulelleri araswdo mıilılm /wnu~malur 

yapllan Belgraltan bir görünüş 
Belgrat, 3 (A.A.) - Bel prensipleri ve müıterek le 

gradda toplanan Küçük an raat tarzları hakkında ara · 
tant devletleri daimi konıe- larında tam bir görüı bir · 
yl dün mesaisini blttrmtotir. liği müıahede edildlii bildi-

V ~rllen tebliğde bu topla- rilmektedir. 
ntıda gerek umumi vaziye Belgrad, 3 (Radyo) -
tın gerek küçük anlaımayi Küçük antant hariciye ba 
bilhassa alakadar eden me· kantarı konseyi, bugün me 
selelerin görü§üldüğü, bun· saislni bitlrmiıtir. 
dan önceki toplantıda veri· Hugünkü içtima saat 1 l 
len kararları mudak ıuret de baılamıı, 12 30 a kadar 
te muhafaza etmeğe karar 
verildi~i ve antant devletle· 
rinin dıı siyasetinin umumi 

devam etmiıtir Toplantıda 

dün görütülmüı olan mese· 
lelerin müzakeresine devam 

============================== 

Japonya Veni Bir Ha
zırhk mı V a pı y o r ? .. 
Japon 

• • 
rını 

~--

"' 
imparatoru Generalle-
T oplıyarak Uz.un Bir 
Konuşma Yaptı .. 

ri ricali kabul etmtı ve 
uzun müddet görüımüıtür. 

olunmuıtur Çekoslovakya 
baıbakam B. Milin Hodza 
Avusturya ricalile buaünler· 
de Vtyanada yaptığı müza· 
kereler hakkında kararlar 
ittihaz edilmtı olması muh
temeldir. 

Konferanıtan ıonra Yu· 
goslavya kral naibi Prens 
Pol, Romanya hariciye na. 
zırt 8 . Aııteneıko ile Çe
ko!llovaky~ hariciye nazırı 

B Kamıl Kroftayı kabul 

etmio, öile yemeğine alıkoy· 
muıtur İki nazır saltanat 

ntyabetl azalarını da ziyaret 
etmiılerdir. 

Saat 17 ,30 da konıeyio 
ıon toplantısı aktedilmlı ve 

müzakere edilen bütün me· 
seleler yeni battan tetkik 
olunmuıtur Toplantıdan so. 

nra yerli ve ecnebi gazete
ler mümeasillerl kabul edl. 
!erek toplanh hakkındaki 

reımi teblli kendilerine ve
rllmtıtlr Nazırların müıte

rek tebliğinde Küçük antant 
camiaıını teıkil eden mem-

leketler arasında tam btr 
teaanüt ve ahenk mevcut 

olduğu, orta Avrupayı ala
kadar eden meseleler üze

rinde Küçük antant devlet
lerinin ittifakı!ara11 bulun
duğu bildirilmektedir. 

B Anteneıko eece Bük
reıe dönmüıtür. 

Üç nazır yarın sabah iki 

görüıme daha yapacaklar 
ve müteak lben matbuata 
bir tebliğ vereceklerdır. 

Tokyo, 3 (AA.) - Dahi · 
!iye nazırı ıon seçimde bir· 
çok tevktflere sebep olan 
iğfal neırlyatı hakkında bir 
kararname neıretmiıtır. Se· 
çiciler herhangi bir parti ve 
ya namzed lehinde teıvik 
etmek, para alarak makale 
neıretmek ve ıeçiciler üze · 
rinde tesir yapmak makıa 
dile tahminlerde bulunmak 
yasak edilmiıtlr. 

E d r em it Halkevinin 
Çallşmalar1 .. 

Esasen ıurası ffty&nı dik 
katlir ki bütün partiler rey 
lerln batünlüğünü istt;mek 
tedirler. Mılllyetperver Ko· 
kumindomei partisi mülead 
did suiluısdlara ve §ULal Is 
yanına partilerın iğfnllerlnin 
sebep olduğunu bildirmek 
tedlr. 

Bura siyaai mehafillerf mil 
let ve devlete hizmet etme 
dıkçe ve köklerini millettt'n 
almadıkça yeni parti lhda 
sının fllydesız olacağına ka 
nldirler. 

Avnı mehafiller Mienseito 
ve Sejukai gibi büy(ik par
tılerden yeni pMtiler ihdu 
için gruplar ayrılmasa ve Ja
pon kanunuesasiai ruhuna 
uygun olmıylln batı usulleri. 
nln kabulü aleyhlndedirler. 

Tokyo, 3 (Radyo\ Se 
jukai ve Minııeilo gibi bO 
vük fırkalar, General Aya 
ti veya onun namzedlerlne 
lcarıı tiddetle mücadele ede· 
ceklerfnl bildırmiılerdir. 

Tokyo, 3 (Radyo) - im 
para lor, bugün birçok uke 

Bütün kollan iyi bir çıhşma içerisin~e ~ulunan Hal
~evi bu yıl yeni ~inasma kavuşacak .. 

Edremit /Jalkcui Gösteril Kolu 
Edremit, 3 (Hususi) tir. 

İyi bir çalışma fçersinde bu İnıaatı bu sene bitirilecek 
lunan Edremit Halkevi bu olan Halkevi Edremidln en 
yıl yeni binasına kavuşacak gü~el bir yapm olacakhr. 
tır. Btnaya ıarfedilecek olan 

Kasabanın methaline ve tahıiıat için huıuııi muhase 
cadde üzerinde inşa edilecek be ve belediye bütçelerinin 
olan evin bütün ha7.ırlıklara azami yardımı da temin edil. 
ıkmal edıln.iıtir . Tasdikle mı, bulunmaktadır. 

bulunan planlar geldiğinde Halkevlnin bütün tubeleti 
hemen faaliyete a•çilecek- ( Sonu ikinci Sayfada ) 

• 



• 

SAYFA: Z 

Kadın Ve Sır .. 
Kadmlar erke~lerden d8haÇok sn sa~larlar. f a~at, ~adm· 
larm en z iya~e ketum davrandıklan bahis ~end i yaşlan~ıı 

Kadınlar, daima ıar tak 
lamıtlardır. Havvayı ele alı 

nız. Aderni oldatmııtır; fa 
kat yılanın, btlıt ağacını na
sıl olup da bulduauoa dair 
söyledtil hıkayeyi faıetme 

mittir. Kadınhk tecesausüyle 
bu hikayeyi tamamiyle öğ 

renmif olduğuna ıüphe yok

tu . 
Geçen sene Londrada baı · 

vekil Baldwıo , kadmlar va 
ııtutyle hiç bir 11rrın etra 
fa nıdığını bilmedijlni , hal
buki erkeklerin aizmdan 
birçok giıli haberlerin yayıl 

mıt oldufunu ıöylemitti. 
Gazeteler, meıelenin her 

ıki tarafını da iıbat etmeğe 
uğraııyorlar. 

Amerika cumhur reiıinio 

yükıek mahkeme hakkında 

ki kararı ortaya çıkınca mil
letin çoğunluğunu hayretlere 
düıürmüıtür. Halbuki böyle 
bir kararın formüle edildi· 
ğini haftalarca hatta aylar 
ca önce 8 . Ruzlevtin husu· 
ıi katibi olan bir kadın ha -
yan Marguer6te Le Hand 
biliyordu 

Nevyorktaki kadın forum 
cemiyeti, ıeçen ay yaptıfı 
toplantıda kadınların sar sa · 
klıyabileceğini bir defa da. 
ha ıöstermiıtır. 

Nevyork ıehir meclilinin 
biricik kadın azası olan Ja 
ne TodcJ birçok gizli celıe

lerde hazır bulunmuı, fakat 
bunlardan hiç btriıl dııar.ıya 

aızmamııtır. Geçenlerde bir 
gizli celsenin mevzuu etra
fa duyulunca Albanyde çı· 
kan bir gazele bunu büyük 
harflerle yazmıı ve bir mu 
harririn l bu biricik kadın 

azaya ıönderlp ıu suali sor
durmuıtur: 

- Bu haber nuıl çıktı? 

Kadın da ıu cevabı vermiı
lir: 

-- Erkek azalardan biri 
si söylemlf olacak; ben kim· 
ıeye bir ıey ıöylemedijimi 

iyice biliyorum. 

Bir kadm daha vardır ki 
giı.li meıelelerde porselen 
kadar çetin ve çivi kadar 
ıertttr . Bu da Raymold Mo 
leyin husu&i katibi olan Ce 
leıle Jedeldır. Bayan Jedel 
ufak yapılı dolgun dudaklı, 

ıüzel renkli ve ell gözlü 
bir kadındır . Çalaıırken göz
leri daha küçülür. 

Daha genç yaıında iken 
Rrofe1ör Moley adına çalı · 

ımak üı.ere Barnarda git

mifti. Profesör, bunun ao

layııta , sezlıtekl kudretini, 

hafızasının ıaflamlıfım gör 

müı. onun mektep arkadaı -

!arından farklı olduğunu 

anlamııtı. Daha mektepte 

talebe iken btle bu kıza 

ehemmiyetli bir tahkikat iti 

havale edtl!lltı o da bunu 

muvaff aklyetle bnıarmııtı. 

Bu kadın, çok güzel ıöz sÖ· 

yler; hattiı bazan profesör 

için nutuklar hazırlar, Vf' 

profesör, çok defa bunları 

düzeltmtye lüzum görmeden 

ıöyler . 

Bu kadmm &ördüğü en 

ımdadır. Henüz yi rmt iki 
yaımda olduiu halde bir 
çok mühim dosyalar o za
man k~ndisine tevdi edilmit 
ti . Bu hususta birçok ehem . 
miyetli ve aizli meseleleri 
bildiii halde hiç birtıi ağzın 

dan kaçmamııtır. Her türlü 
insanlarla görüıtüğü, tema· 
sa geldıai halde bildiklerini 
söylemekten uzak kalmıı 
tır Gent'ral Hug S. John
sonun ıağ kolu mesabeıin · 
de bulunan Franceı M . Ro· 
binson ismindeki kadın di 
yor ki: 

- Hepimiz biliyoruz ki 
Trovapın Heleninden, Seba 
melike1inden, Kleopatradan, 
Katerinden, kıraliçe Vik 
toryadan beri birçok kadın

lar milletlerin mukadderatı 
nı tayin etmek husuıunda 

büyük vazifeler görmüılerdir 
Bu kadın senede 6000 dolar 
maaı alır. Ru ~adın , bir se· 
ne evvel bir takım profesör· 
!erle birlikte mühim bir it 

için Vaılngtona gltmlı, son
ra N. R. A. harekeli baıla 
yanca Genal Johnı1onla bir

likte çalıtmııtır . 

General, bu kadına ken 
disinin menajeri ismini verir 
ve bir takım konferanslarda 
General bir takım i~imleri 

ve rakamları unutacak olursa 
bu kadm, kt'ndisine bunları 
derhal f11ıldar. Bu kadmın 
bu gayretleri N. R A. ha. 

reketlerinin inkiıafında bü 
yük bir rol oynamııtır. 

Le Handde sır saklamak 
hususunda ileri gelen kadın
hudan birisidir Bu kadın 

B t'rankin Ruzvelt ile ta 
1920 seneııinde Cumhurreiıi 
muavinlnliği için mücadele
ye giriıtiii zamandan beri 
beraber çalaımaktadır. Saç 

larına ak dütmüı olan bu 
kadın, reiıtn bütün mektup · 
!arını alır, açar, onun namı
na verilecek randevüleri ve
rir, boıuna vakit gecirecek 
ziyaretçileri atlatır . Bu ka· 
dın, bu ııte ailenin bir ferdi 
gibidir ve sır saklamak hu 
ıusunda fU garip ata tözü · 
nü kendisine örnek tutmuı· 
tur: "Sır , sizin kanınızdır; 

eğer fazla dııarıya 11zmasına 
müsaade edecek olursanız 

ölürsünüz,, 

Anne Leuer, kendisinin 
bir tesadüf neticesi olarak 
"gizli ıervis,. de çalıımak 

iktidar ve istidadında bulun · 

duğunu keıfetıiği zaman an 

cak on yedi yaııeda idi. Bu 

kaclın Madmazel Doktor ve 

' · Sarı Şeytan casuı . , diye 

töhret kazanmıt ve kendi 

ılnden birçok milletler kork 

muılardı. Bu kadın , büyük 

harpte Alman casus teıkflatı 

namına Franıada, Relçikada 

ve lngllterede çalıımııtı . Bu 

kadm. erkeklere sırrın nasıl 

saklandıfını öğretmif, unu 

tanlara da unutmamalarının 

cezasını vermlıtir. Bir defa 
bir asker . takdirini kazan
mıı ve kadın bunu hizme 

tine almııh Fakat bir defa 

cuuslarmdan birisini alda 

mühim itlerden bıriıi 1933 
aeneıinde ekonomi konferan· 

tan bu adamı yazıhanesine 

çajırmıı ve çekmeceıinden 

TÜRK.DiLi 
- -

Hazer 
( I iilLit4iZl~l511~ HABIERLER 11 J 

. .~> ~' :'liir. - iP • • ' ~ .. ".. • ı.•,,/" • Denizin~e fok bahğı a11 

Bakanlık Halk evi 
1936 mevsim i iç inde Ha · 

zerde 10,6 l 2 fok balıiı av
lanmıı ve deriler hariç 2 
bin kental kıymetli madde 
stok edilmiıtir. Fok balığı
nın yağı raıldizme kartı \Q. 
zumlu vitamin cihetinden 
çok zengin olduğu için tıp 

ta ziyade!liyle istimal olun
maktadar. 1937 de bu avcı 
lak yeni bir inkiıaf hamlesi 
gösterecektir. Zira , Apıeron 
yarımadasında mevcut üııten 
baıka Orugça adasında da 
yeni bir üı kurulacaktır. 

Gençlerin yetişmesi için ye- Göıtarit kolu büyük bir 
ni te~~irler ah yor. vodvil hıznhyor. 

Dört sene sonra uyan~ıl 
Ştkagoııun en güzel bir 

kızı olan Patriçya Mak Go
ar 1932 senesinde uykuya 

yatmıı ve o zamandan beri 

uyanmamııtı . 

Son gelen haberlere ıöre~ 
bu güzel Amerikalı artık 

uykuya kanmı§ ve dört 
senelik kısa (!? ı bir uyku
dan sonra uyanmııtır! 
=-

bir tabanca çıkararak 
vurmuş, öldürmüıtü . 

Bir baıkası da Mata Ha. 
ridir . Bu kadın da hildiği 
sırları faı etmekten1e gü· 
lümsiyerek keı_ıdiıini kurıu 

na dizecek katanın karı11ına 
çıkmağı tercih etmiıU. Hat
ta vurulmadan evvel. ken 
dini vuracak olanlara par 
makları ile bir buse ıönder 
difl de söylenir 

Bugünkü sulh ~merikaaın · 

da da bütün hali, tavrı ile 
kolleojden yeni çıkmıt bir 
kızı andıran bayan Dorothy 
U Smith Nevyork müddei 
umumi muaviuidir ve gayet 
mükim hadiselerin tahkik 
Ye tetkiki ile uğraıır. Ken· 
disioin hukuk bilgileri çok 
yerinde olduAu gibi, ıösterdt 
ii faaliyetlerle itimat da 
uyandırmııtır. 

Mühim kadınlar araıında 
hasta bakıcılar kolordusu 
ıefi binbaıı bulla C . Stlm
sonu da söylemek lazımdır, 
Ekseriya üniforma ile gezer 
ve kendiıine binbaıılık pek 
yaraıır . 

Bu binbaıı Stimson, bü 
yük harpte F ransadakl lngi 
lız ve Amerikan orduların · 

da çalııan 22000 kitilik has· 
ta bakıcı tcıkılatını idare et
mıı ve burada yirmi beı ay 
kalmııtar . 

Kadınlar ar sında her tür
lü ıubelerde t emayüz eden
ler görü lüyor Bunlar zaman 
zaman, erkekleri tıeride bı 

rakmaktadırlar . 

Kadınların en fazla ke 
tüm davrandıkları bahis de 
kendi yaıları bahıidir . Ame
rika istatistik büroıu direk 
törü W. L. Auıtin bu husus
ta diyor ki: 

- Bu böyle olmuıtur; 
zannımca dalma da böyle 
olacaktır, Ekseriya kadınlar 
yirmi beıe ıelinciye kadar 
ve otuz beıi geçtikten son 
ra yaılarını söylemek iste 
mezler. Eier onlara yaıla -

Kültür Bakanlıiı gençliğin 
muhtalif s11halarda tetkikler 
yapmaları ve ayni zamanda 
kendilerine okuma zevkini 
aıılamak üzere esaslı ted 
birler almağa karar vermit· 
tir. 

Gençlerin muhtelif saha
larda yazılmıı edebi ve mes
leki eıerleri okumaları için 
azami kolaylıklar yapılacak · 
tır . Birçok vi layetlerde ye· 
niden mıntaka kütüphane · 
feri tesiı edileceii gibi mev 
cut kütüphanelerin eıerleri 
de zenglnleıtirılecektir . 

Diğer taraftan gençlere 
ucuz ve maliyet fiatına ol
mak üzere Devlet matbaası 
tarafından kitaplar basıla b 

caktır. Bu kitap lar muhtelif 
ilimler üzerinde olacak icap 
edenler ydbancı dillerden de 
dilimize çenilecektır. Bakan· 
lık bilha11a telıf neıriyata 

ehemmiyet verecektir. ........................ --
Civi 
' 
Fiatları 

T es~it edilen ~ liatlu~ın 
yü~se~ satış yapan fabrika 

ve tüccarlar cezalandnllacak 
lktııat Vekaletinden: 
Çivi sanayilnin ham mad

desi olan demir fiatlarının 

son zamanlarda cıhan piya
sasında vaki yükselmesi do
layısiyle 3003 numaralı endü
striyel mamulatın maliyet ve 

-ıatıı fiatlarınm kontrol ve 
teıbiti hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin verdiii 
1alahiyete istinaden karfiçe 
tabir edilen demir çivi ftat
ları 30-3 937 tarihinden iti 
baren meri olmak üzere aı· 

ağıda yazılı veçhile yeniden 
tesbit edilmiıttr: 

1 Çıplak demir çivinin 
sandık ambalajı olarak ve 
fabrikada teılim edilmek ve 
toptan ıatılmak Ü'z.ere kilo
sunun bazı ftatı 16,5 kuruı
tur . 

2 - Sandık ambalijiyle 
beraber beı kiloluk kağıt 

ambalaj paketlerde bulunan 
çivilerin kilo fiatına kağıt 

ambalaj farkı olarak ayrıca 
20 para ilave edılir . 

3 - Çivi iptidai maddesi 
olan kangal halinde çivi te 
linin baz f iatı ton baıına 

fabrika teslimi peıtn 1 14 li
ra olmak üzere tesbit edll 
mlttir. 

4 - Toptan ıatııtan mak
sat fabrJkanın yaptıAı her 
miktar aatııtır. 

rmı söyldtnek isterseniz ıöy 

le yapınız : 

5 - T eıbit edilen fiyat
lardan yükıek aatıı yapan 
fabrikalar hakkında kanun
da yazılı cezai hükümler 
tatbik olunur. 

Onlara, ıizin tahmin etti 
iini'7 yaıatan be ı yaı daha 
büyük gibi eöründüklerini 
söylf'ylniz. Hunun üzerine 
onlar. ekseriya hakiki Y•f· 

larmı ağızlarından kaçırı r 

lar . 

r----------.. 1 23 Nisan 1 
1 -~c- 1 
1 Çocuk Haftası- 1 
ının Başlangıcıdır.ı .... ---------~ 

Halkevi Gösteril kolu (A· 
merika l ı Çocuk) adındaki 
eserden lisanımıza çevrilen 
4 perdelık Yodvilin hazırlı 
klarına baılamııtır. 

Eser yakında temıil cdi· 

lecektir. 

Edremitte 
idmanyurdu yararma peh· 
livan ıürııleri yapılaca~ 

Edremit ldmanyurdu ya
rarına 9 5 937 pazar günü 
pehlivan güreıleri yapılacak 

tır. 

Güreılerin 

için ıimdiden 
baılanmııtsr . 

eüzel olması 

hazırlıklara 

·~ 
Edremit 
Halkevinin 
Çalışmaları 
lBaıtarafı birinci sayfada) 

toplanarak seçimlerini yap 

mı~lardır . 
Bu seçimlerde Dil Tarih 

ve Edebiyat kolu baıkanlı 
ğına Orta okul Direktörü 
Veli Orhan, Ar kolu bat 
kanhğına Hamit, Temıil kolu 
baıkanlığına Hayriye Tunca, 
Kütüphane ve Neıriyat kolu 
batkanlığına Tahir BalcıQilu, 
Kiycü 'ük kolu baıkanlığına 
Tahir Tekin, Halk dershane· 
leri kolu baıkanlığına Abidin 
Pak, Sosyal y a r d ı u . 
kolu baıkanlığına Göz Dok
toru Nuri Aktüı, Spor kolu 
baıkanlıfına Sami Eğe ıe · 

çilmiılerdir . 

Halkevtnin bütün ıubeleri 
g üzel bir çalııma içenlnde 
bulunmaktadır. 

Köycülük Kolu kaza çev 
resinde aeaç yetiıtfrme ithıe 

ehemmiyetle devam etmek 
tedlr . Bu cümleden olmak 
üzere birçok köy yoll arına 
yeniden ağaç dıkilmiıt ır . 

Sosyal yardım !tolunun çal ı · 

ımaları btlhaul\ kayda d eaer 
bir halde bulunmaktadır. 

Bu kol, baıkan Nuri Ak 
tüııün teıebbüs ve ga yretlle 
birçok hayırlı ve fa ydalı 

itler yapmıı bulunmaktadır. 

Yinf' bu kol vasatuıle yokıul 
ve fak iri ere hertürlü yardım 
yapılmaktadır. 

Temsil kolu da güzel bir 
çalııma lçeralnde bulunmak
tadır Bu kol yeni temsiller 
hazırlayarak bu alandaki 
boşluğu doldurmakta ve 
halkın bedii ihtiyacını ön 
!emektedir. 

Halkevi 19 rnay11 gunu 
nün güzel bir ıekilde kutlu 
lanmıuı için fimdiden hazır: 

lıklara baılamıı bulunmak 
tadır . . 

Baro Ssçiıni 
Edremit Baroıu yeni yıl 

toplantısını yapmıı ve bat 
kanlığa FAik Barım, lnzlbat 
meclisine de Tahsin Sezer 
İlyu Şükrü ıeçllmitlcrdir . 

Azminin . 
Acıklı 
Olümü .. 

28 3 - 937 Pazar &ünü 
herkesle gezerek gece sin· 

amadan çıktıktan sonra ev· 
lerin• ıen ıahr dönen eski 
vali Bay Azmi Heper; ıece 
uykusu esnasında ve saat 
(2) de birden bire ıektel kalp· 

ten ölmüıtür . 
Derhal celp edilen dok· 

torlar eve ııeldikleri zamarı 

Azmi Hepert hayala tama · 
men veda etmtf bulmuı 

lardır. 

Erteıi sabah iaiç kimsenirı 
inanamıyacaiı bu ölonı: 
bütün Ayvalıkta çek derif1 
bir teeuür uyandırmıı, kii· 
çük, büyük herkesin a6zyat· 
larını dökmftıtür. 

Önde polis, beledfye za· 
bıtası kıtaları, yanlarda j• 
ndarma ve süvari bölükler· 
inden ıelen aakeıi takımlar 

Akınıpor, Avcılar kulübi> 
ve İdmanyurdunun çelenkle · 
ri ve onu takiben aziz ölü· 
nün eller üzerinde taıınaP 
tabutu; ııra ile hükumet• 
parti ve teıekküller erka111 

ve hemen bütün Ayvalık derı,. 
cek derecede binlerce halkta11 

mürekkep cenaze alayı; a:ı· 

iz ölüyü; Saatli camide rı•· 

mazını kıldıktan sonra yerıi 
mezarlıktaki aile kabiritl•" 
nma götürülüp defnedlhnif 

tir. 
Kaymakam B. JiüsnO 

Otura! ve Parti baıka01 

Doktor Bay fazıl Doi•" 
tarafından merhurnll9 

mezarı baıınde içten gelell 
hararetle söylevler verilmlf 
tir 

Azmi Heper; 32 J de 1111 
kukdan Doktor Andrtı•' 
olarak çıkmıı; müddei unııl 
mllik, ceza hakimliği ve G1' 

lata Polıı merkez rnemllt' 
luklaranda bulunduktan 1011 

ra Edremit, Ayvahkda •' 
( 

daha bir çok kazalarda k' 
makamlıklarda bulun111ılf 

Milli cidalde Ayvalık cephetll' 
de tabur kumandanlıiı tleç'' 
lıımıı; bilhira lzmir pol1' 
Müdürlüğünden Erzfnc"" 

ıe· Sinop, Gümüıhane valilik 
rinde Bulunduktan ıorı'~ 
en son çahıtıiı Tekir ctıı; 
valiliğinden tekaüd edJlert~ 
Ayvalığn aelmlı ve art• 

ell 
istlrahata çekil mtı çok f 

bit vatanperver idi 
lı' 

Ölümü ile tekmil Ay"' 
ğı, uzak ve yakın dostlulı 1' 
rını dtlhun eden Azmi t-te(, 
erin eıleri Bayan şerir 
Hepere, ojulları Fahri t-1' 
ere ve akrabalarma l'

1 

yetlerimizl sunarız 

Altınlarila ~erı~er ~aç-ıl 
1ı6" Konakpınarın Bayat 1~ 

ünden Bayram kızı Ayıe"b~ 
evden üç altın alaralc d' 
köyden Kazım oğlu ff•11

11 
kaç.tığı tikayet olundufll, 

ftı dan tahkikata baılan111 1 

Bir ~oğum . ~f 
Adliye zabıt katipler•" o' 

B Hüıeyınln bir erkek ';ı 
uiu dünyaya gelmiştir · 1, - .. ı dtl•' vruya uzun omur er 

( 

ten 
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Yıla 
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SAN 937 

tiesir : 
O, Gözler .. 

Gecelerin karanlığından 
tenıtni alan o gözler simsi 
Jah, kenarlarım elemli b ir 
bahçenin kırmızı gülleri bo 
Yatıuı içli, çağlayan bir gölü 
•ndırırken dal~alanıyor, çal· 
kalanıyor, taııyordu . 
Sonbaharın son çiçeği 

libı onun da içinin derdi el· 
ernı vardı. Teninin rengini 
lıaybetmlf, sararan zavallı 
hır yapraktan farksızdı. 

O gözler.. Dalgalanan, 
Çalkalanan siyah ıözler esen 
elenı rüzıarlarfle baı baıa 
kalnııı.. Sarı bır yaprakta. 

- 2 -
Göılerinden sızan· yaılar, 

hırrırnet edip solgun yanak 
1•rını okıarken o .. Dertlerini 
lcar111ındaki yarım asırlık: 
~nlı çlzıilerle dolmut ak 
••çlı nineye döküyordu. 

~ Cülmemiı.. Atkı ateıten 
lr Parça gibi kalbinin de 

'10lıklerlnde gömülO kalmıı . 
~nhna yazılan kara yazıla 
rın izinde çürümüı lttihalar· 
la Yorulmadan yürüdükçe 
'1kılrnı1 btr mezar taıı gibi 
lençliğlnin en olgun anları · 
'd" f\nnesi~, babasız, destek 
•lı kalmıı 

~ 3 

Ôkıüzlüğünün acılarını 
~11\ltturan gür pınar gibi do 
lfun, saadet ine çiçek serp~n 
'ti bırgün kalbıne gülmüı ... 

1 
Yuva ve aık. Elemlerini 

Çrrıı, . Kıvırcık saçlı, yeıll 
löıı ~ l l h lk u yavru ka p erine a · 
•lanmı1 .. 

il'' Kederlerden göl olmuı 
k oııer .. Her bahara ilk açan 

,:Yııı gülü gıbi gülüyor, rüz· 
I rlarla eı o 1arak neıeler
e dolup boşalıyormuı. · 

- 4 -

d Hayat birıün gür pınar 
tltlcanlı çamlı tepenin be 

hll 1 d, llr a donanmıı kucağın 
li •ararmıı, çok k11a saade-

n hıcrine gömülerek bir 
~u~ b 1 t"1. gl 1 ansızın so muı, 
ij""lltniı . 
ç,ıtirndi o gözler . yine, 
,

61 
l\lanan, dalgalanan bir 

, ... O gölün dalgacıkları 

,;•~anda yeıil gözlü, kıvırcık 
ç 1 Yavru saadetin hazine· •ı .. 

ç11~lern ve emellerin bek -

5 

•ı~ Gölleri yaılı, saadeti an 
.. ın 1 

kad •o an elem kaynağı 
tuı •rı .. ~k saçlı nine o yol 
•~tUkta ıenın derdine. - yarı 
ben~tı 16.ılerıle yaı · dökerken, 

s'rn de kalbim ağlıyordu. 
urı enı , içli göz yaılarını 

Utanı d tö I • ım . Nerdesln , yine 
l erı k 

çllldıtı n ırroızı güllerden 
)o Parçalarla çalkalanı 

r, dalgalanıyor mu . . 

M. Ali Kayman 
~\~ 

ıı Otomobil kazaları 
erlınd t,li t e neıredilen bir iı· 

~~ .. 1 ~:e göre, Almanyada 
kaıaı n 23 kiti otomobil 
kı1ı darında ö 1mekte ve 467 

193' Yaralanmaktadır 
lı"d 5 Seneıi 1 Teırinleve 
d"r en 1936 30 Eylu ' One ka.· 

~'" ~~Çen müddet içinde 263 
b1.anı 11 kazaya uiramıı ve 
tor. arın 8,500 kitlli ölmüı· 

1tıallt 
lçı"de eredc aynı müddet 
652 1 kazalar yüzünden 
kı11 dktıı ölmüı ve 218,798 
''b e Yaralanmııtır. Bu he
~,): :öre günde 18 kiti ka 

Urban Kilmektedir. 

Arslan ağıh 
Cıhanın en maruf hayva

n a t bahçelerinden birlıl hiç 
ıüphesiz Layipzlgdeki bü 
yük hayvanat bahçeıidir. 

Alman gazetelerine gö 
re, bu bahçenin masarifatı 

bahçede doğan arslanların 

sahı parasile temin edilmek · 
tedir. 1877 den bugône ka
dar bu bahçede binden faz· 
la arslan doğmuıtur. Li.yip
zfg hayvanat bahçesi ars
lanları çok haımetli ve gü
zel imif. Bu eebeple sinema 
filim müe11eseleri Liıyipzig 

arslanları diğer arslanlara 
tercih etmektedirler! 

İlk İngiliz bah 
A ' tıncı Corcum taç geyme 

merasimınin yaklaıtığı ıu 

sırada bazı yabancı gazete 
lerde ilk İngiliz kralının 
kim olduğu suali sorulmağa 
baılamıştır . İngilizlere göre 
ilk İngiliz kralı , 827 de yedi 
küçük Beritanya hükümeti 
oi bir arayatoplı)an Ven· 
eks hükümdarı Engberttir 
Ve ilk İngiliz hül<ümetinin 
ismi de "Y e.:li Saksonya 1 
hükümeti n dir. . 

Timürlen~ devriı~en bir i~ide l 
Leningraddaki Ermitrsj 

Banduma icrı Memurluğundan: 
Oebleke karyeıfnden Nu · 

riye 411 lira borçlu Deble-
ke karyesinden Muharrem 
oğlu Hasanın tahtı hacze a 
iman karyede uzun parça 
mevkllnde ıarkan yol gar · 
ben Recep ağa fiınalen Mus· 
tafanın Osman cenuben Na· 
ztf ile mahdut 22056 metre 
murabbaı 220 lira kıymeti 
nde bir tarla TRhta köprü 
mevkiinde ıarkan dere gar· 

ben mera ılmalen Bandırma 
yolu cenuben Türkmen Ha 
lil ile mahdut tapuda 3676 , 
metre murabbaı ve takdiri 
kıymette 8 dönüm mikda 
rında 80 lira kıymetinde 

tarla ve Edinctk yolu mev· 
kiinde ıarkan Mehmet otlu 
Muııtaf a gar ben Recep ağa 
şimalen Edinclk yolu cenu 
ben İzzet oğlu Eyup ile ma· 
hdut 15888 metre murabbaı 
80 lira kıymetinde tarla ve 
sıra söğütler ıarkan kuı kon· 
maz Mehmet garben cenu 
ben dere timalen Dedenin 
Mustafa ile Mahdut 3016 

sına karar verilml~tlr 

1 ipotek sahıbi ala 
caklılarla diğer al akadarın 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
itbu gayri menkul üzerin
deki hakları ve hususi faiz 
ve masrafa dair olan iddia· 
!arını evrakı müsbttelerile 
20 gün içinde icraya bildir· 

1 

melerl ve hakları Tapu Si 
elli ile Hbit olmadıkça sa 
tış bedelinin paylaşmasından 
hariç bırakılacaktır . 

2 - İlk arttırma 3-5 937 
pazartesi günü saat 15 te 
Bandırma icra memurluğu 
odasında yapılacak ve art · 
tırma bedeli muhammen 
kıymetlerin yüzde yetmit 
beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıP'lnın ta&hhüdü 
baki kalmak tartlle arttır
ma 15 gün daha temdıt 

edilerek ı9 5 937 çarıamba 
günü saat 12 de 2280 No. 
lı kanun ahkamı harlcınde 

kati yapılacaktır . 

3 - Arttırrna tıartnameei 

metre murabbaı 50 lirn kıy ilan terihlnden itibaren her 
metinde tarla ve Rent baıı ketin ıörebilmesl için tcra · 
mavkiinde ıarkan Mustafa· da açık bulundurulmal<tndır. 
nın Orman flmalen Çerkes 4 - Arttırmaya Jştfrik 
Mehmet garben cenuben edecek alıcı muhammen 
yol tle mahdut 1 s·rn metre kıymetin yüzde yedi buçuk 
murabbaı 40 lira kıymetin ntsbetinde pey parasını ve 
de tarla ve Ağıl önünde ıar· ya milli bank teminat mek-

, kan garben hoca Eyup ti ' tubunu getirecektir 
müzesine, orta Asyada Ka 
zaklıtanda bulunan ve Ti 
mürlenk devrine aıt olan 
çok nadide bir abide geti 
rilmiıtir. Bu abide bır ton 
sıkletinde bir kaya olup ka· 
ya 'olup üzerinde eski Uygur 
dilinde yazalar bulunmakta 
dır. Bu yazılııtr. 1390 sene 
!erine doğru , Timürlengin, , 

Toktamıo Hana karşı harp 
için Tokmaklar memleketi 
ne gelitini bildirmektedir . 

Bu kaya parçaşı. jeoleg 
Satpayev tarafından Kazak· 
lllanda Altınçok dağında 

bulunmuıtur. 

Halen ıarkıyatçı profesör· 
T ıoppe ve Diakokov, bu 
yazılar üzerinde çalıımakta

dır. Hunların verdikleri ma
li\ma ta göre, bu abide çok 

mühim blr keoif teıkil et 
mektedir. Zira, eski uygur 
dilinde yazılı eıerler e1aıen 
azdır. Baıkaca, bu abide, 
Timürlenk tarıhi hahkında 

yeni yeni malumat vermek 
tedir. 

Af erin Arap oğluna! 
Ku lıirede "hırsızlık profe 

sörü. , laka~ını taııyan bir 
adam vardır. Bugünlerde 

bilmeyiz kaçıncı mahkümi· 
yetini bitirmiş ve ~mdandan 

çıkmııtır. 

Bu adamın asıl adı lbra
hiın Asfurdur! Bar müddet 
hırsızlık He yaııyan profe· 
sör Asfur, daha rahat bir 

it olmak üzere bir gece 
mektebi açmış ve birçok 
serseri gençlere hırsız.lık der 
s 'eri vermeie baılamııt•r! 

Son mahkümiyeti de bu hır · 
sızlık dersleri yizündendir. 

E~remiı nüfus 
Memurluğun~an: 

Edremldin Gazi İlyu ma· 
halleslnln 33 numaralı hane· 
ıinde kayıtlı Mehmet kızı ve 
Mustafa karısı Hanifenin adı 
Hanife olmayıp Edremit Aı· 
liye hakiınllğlnfıı 9 Mart 
937 tarih ve 297 - 88 numaralı 
lu ilfımı muclbinct> Hatice 
olduğu ilin olunur. 

malen hoca Evup cenuben ' Daha fazla malümat al 
yol ile mahdut 11947 met · mak istlyenlerfn 936 161 
re murabbaı 100 lira kıy numara tle İcraya mfiracaat-
metindekl tarlanın satılma· ları ilan olunur. 

Balıkesir Askerlik Şubesinden: 
) Piyade sınıfından <316) dahil (328) dahil doğum ı 

lulardan askerliğini yapmamı§ olanlarla 329 doğumlular. 
2 - Jandarma eratından (316) dan (330) doğumlular. 
3 Deniz eratından (316) dan (331 ) dolu'lllular. 
4 Muzilca eratından ( 3 l 6) dan c 329) Doğumlular. 
5 Gümrük eratından (316) daR (331) doğumlular 

kamilen celbedilecektir. 
6 - Şubeye verilen tertibatta bu doğumlular kAfl 

1ıelmezse bu bet sınıfın birer doğum yukarısına müracaat 
edilecektir. 

7 - · Bu dojumlulardan bedelinakdi vereceklerın be· 
de lleri içtima gününe kadar kabul edıleceğlnden bedel 
vermek istiyenlerin şubeye müracaatlan 

8 - Dığer ıuheler eratından olupta Balıkeaırde bulu · 

nanlarmda mürettebatları ıubelerinden istenmek üzere tim· 
diden ıubeye müracaat eylemeleri 

Sındırgı Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

Molla İbrahim vereıesioln bina buhran, aru.i ve yol 
vergisinden dolayı borçlu bulundukları mebaliğln temini 1 

tahsili için bu veresenin şıt.ylan tasarruflarında bulunan 
belediye kar111ındaki han ile dört dükkandan ibaret mü· 
ıtemilatının satılmaıına tahsilat komis}0 onunca kerar veril-~ 
rntı oldujundan hanın heyeti umumiyesine veya dört dü· 
kka ndan her birine ayrı ayrı talip olanların kıymeti mu· 
hammeni üzerinden pey akçelerJle birlilcte ıeraiti anlamak 
üzere muhuebel huıusiye memurluğuna ve müzayede gü 

nü olan 15-4 937 saat 15 de kaza idare heyetine müt'a · 
caatlara ilin olunur. 4 1 121 1 

Sürü Sahiplerinin Dikkat Na- ı 

zarına: İcara Verilecek Mera .. 
Balıkesir ile köyümüz arasındaki mt>zru araz! mahsul 

alındıktan ıonra mera olarak Ka11ma kadar altı ay müd 
detle icara verilecektir. 

İhaleei: Nisanın 15 inci per§embe günü yapılacaktır 
Talip olan sürü sahiplerinin köyümüz ihtiyar heyetine 

müracaatları ilan olunur. 
Halalca Köyfi Heyeti lhtiyariyesl -

1 S Ç İ' A R A N 1 Y O R.. 
1 

Soma Kömür madenlerinde amele olarak çalıımak is 

llyenlere yevmiye 80 ve ] 00 kuruı verilecektir. 

lıçilere müracaat ettikleri gün derhal it verilecektir ftıle · 
lerinde kabiliyet göıterenlerfn yevmiyeleri arttırılacaktır 

.lhiracaai Y trl : 
~OMA KÖMÜR MADENİ 

SAYFA: 3 

Balya icra Memurluğundan: 
İpotekli olup borç öden

mediğinden dolayı para ya 
çevrilmesine karar verılen 

Balyanın Enverpaıa mahal 
lesinde kain iki oda bir sa 
manhk iki ahır ve 1500 M . 
Hahçell ve 700 lira kıyme· 

ti muhammlneli bir bap h" 
ne arhrmıya konulmuetur. 
Artırma 26 4 937 paurlesl 
günü saat 15 te Balya icra 
dairesinde yapılacaktır İşbu 
gayri menkulün arttırma fa · 
rtnamesi 26-3 937 tarihin· 
den itibaren 936·83 numa 
ra ile herkeıln görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazıla oi 
anlardan fazla malümat al 
mak ıstiyenlerln itbu ıarln 
ameye ve 936 83 dobya nu· 
marastle memuriyetim ize 
müracaat etmelidirler 

2 - Artllrmaya İ;jtirak 

için yukarda yazılı kıyme · 
tin } üzde 7,5 nfsbetinde pey 
veya milli bir bankanın te 
minat mektubu te\•dl edile· 
cektlr 

.:> ipotek sahibi ala · 
caklılarla diler alakadarmın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki ha· 
klarını hususile faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını 

iıbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gfin içinde evrakı müı· 
bitelerile birlikte memurlye· 
timlze bildirmeleri icabeder. 
Aksi halde hakları tapu si 
cillle sabit olmadıkça satı§ 
bedelinın pa y laşma sından 
hariç kalır l ar. 

4 Gösterilen günde 
artırmaya lttirak edenler ar· 
tırma ~artnamesinl okumuş 

ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamamen kabul 

etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zaman

da "menkul üç defa bağırıl 

dıktan sonra en çok arttıra· 
na ihale edilir Ancak art · 

tırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde beıini bul 
mnz veya satıı lstiyenln 
alacağına rüçhani olan di· 
ğer alacakhlar bulunup ta 
bedel bunların o gayri men 
kul ile temin edilmit ala· 
cakl ıların mecmuundan faz. 
laya çıkmazsa en çok arttı · 
ranın taahhüde bakı kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha 
temdit ve 15 inci günü ay
ni saatte yapılacak arttır 

mada bedeli ıatıı istlyenln 
alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edil 
m i t alacakları mec· 
muundan fazla ya çıkmak 

ıartı !e en çok arttırana 
ihale edılır. 

Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz . Ve 
&ahf talebi düıer. 

6 Gayri menkul ken· 
dıılne ihale olunan kimıe 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ıha· 
el kararı fesholunarak kendi. 
sinden evvel en yüksek teklif 

de bulunan kimse ar:ıetmiı 
olduğu bedelle almağa razı 

olursa ona, razı olmaz, ve 
ya bulunmazsa hemen on 
beı gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana 

ihale ediljr. İki ihale ara
ıındaki fark ve geçen gün 
ler için yüzde beıden heıap 
olunacalc faiz ve diğer za. 

rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmakıızın memuriyetimiz 
ce alıcıdan tahsil olunur. 

işbu gayri menkul yukar
da göıterllen 26 4 937 tari
hinde Balya icra memurlu 

ğu odasında iıbu ilan ve 
gösterilen artırma ıartna 

mesi dairesinde ıatılacağı 

ilan olunur 
3 -- 1 1J9 

Bahkesir İnhisarlar 
Baş üdürlüğünden: 

• 
· Gönen İnhiıarlar müdürlüğü yaprak tütün ve ba 

kımevi etrafındll ıartname mucibince yapılacak 2035 lira 
ketif bedelli parke kaldrım ve beton arma geçitlerin fn
§llatı açık eksiltmiye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 6 4-937 tarihine rastlayan salı günü sa
at on beıte Kabataı inhisarlar levazım ve mübayaa ıube· 
sindeki alım ve satım kQmisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnaıoe Kabataı inhisarlar levazım ve mübayaa 
ıubesinden alınacal<tır. 

4 İıtekliler ihaleden en az iki gün evel inhisarlar 
umum müdürlüğü ln§aat şubesine müracaatla bu gibi iı 

leri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi ve11ika gö11te. 
rerek ehlayet vesikası alındıktan sonra Kabataıta yü:ı.de 

yedi buçuk güvenme paralarile alım ve satım komisyonu· 
na müracaatları ilan olunur. 4 - 1 96 

------
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Kolordunun techlzatından iki kalem bakır, üç kalem 

cllittye, dört kalem kantar paskül gemicl feneri ve bel ke 
meri ile mutabiyeden dört kalemden ibaret ihtiyacı açık 
ekeiltmeye konmuıtur Techizahn muhammen bedeli ( 1887) 
lira (50) kuruıtur Muvakkat teminatı (141) lir11. (57) ku· 
ruıtur . Mutahfyenin muhammen bedeli 776 lira 58 kuruı· 
tur. Muvakkat teminatı 58 lira 20 kuruıtur. Eksiltme gü· 
nü 16 4 937 cuma günü aaat l O dadır . Bunların muhtelif 
cins olması itibarile ayrı ayrı da ihalesi yapılabilir . istek
li .erin numune ve evaaflarını görmek üzere her gün ve adı 
geçeo gün ve aaatte de ttmfnatlarile Kolordu ıatın alma 
komisyonu baıkanlıiına müracaatlara, gazete ilin öcretl 
miiteahhite aittir 

4 - 1 - 112 
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Dettardarlıktan: 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLI 

'· ti 

Dünkü un Ye za~irı f iatlın 
UNLAR: 

55 Rand ıman 

60 
70 
80 

" 

. 

Aıgari 

K. 
900 
860 
820 
760 

Azami 
K. 

910 

870 

830 

770 

BUGDA Y PIY ASASI 

Yerli Sert 4,875 

Yumuıak 5,50 

Mııır 4 

5 
5,75 

Arpa 3,50 3,75 
Hariç p iyasadan gelen bufday 

Yumuıak 6,25 1 

Sert 8. 7 ,25 

-
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~/ : 
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E t1•t !1'1f.!U~IJ {.Y. 
İç in Lü3 iımlü [~yaları 

tıdan UcuJ ·vr.!trıJ 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLA.RJNI 

eurada bula bilitJoru~ 
Biı. kOyliı/erde 
PulluR. ve ~enç ber Dü~eniriı 

: HEp Buradan A!tr(~ 

HA S KALMIN 
~.lp.~.~ ~ZCUI 
ağrdaranı dincl;rir. 

f iatı Her yerde 7 ,5 kuruıtur. 

TORK DIL i 

İyesi ve Baıyazmam : Ba l ı kesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL'AL 
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