
Polonya, Romanya Erkô:nı
harbiye Ve Askeri Heyetlerı 
Dün Bükreşte Toplandılar .. 

...... 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK. SİY.ASAL GAZETE ON lKINCI YIL SA Yl: 10169 

~anyada Milliyetçi Kuvvetler içinde R J H d d y 
,§"rpışan Gönüllüler Geri Çekilirse US - 3 po fi U U Ü e• 
lngiltere,F ranko Hükiime niden Tayin Edilecek .. 
tini Tanıyacağını Bildirdi. 
8u Teklife Karşı General, GönfiLlfilerin GeriÇe
ltilınesi İşine Mani Olmamağa Karar Vermiştir 

Sovyet Kuvıetleri Kansatzu Ve Bansatzu Mın
tıkalarını Tamamen Tahliye Etmişlerdir.Fakat 

Bazr Yerlerde Vaziyet Elan Değişmemiftir. 
Tokyo, 6 (Radyo) - Amor 

neh rınde Japonya Mançurl 
ve Rusyft araıında bır ıhtı

lif daha çıkmnmak içın , 

muhtelıt bir komisyon ta ra 

loodra, 6 (A A) - Roy · t,, l\j 
d "011 lngtltereoin lıpaoya 
• Yabancı ıönüP ülerin ge 

... alı 

... "IDaıı tarUle Frankonun 

....... 1 f-ıt ar P tanınnıaıına muva 
pat •decetint 1.J ı ld ı rıyor. 

te arlıten verıl t: n lu r ha be-
16re General Franko gö 

lltUIQlerın geri çeldlmesioe ....... 
... olrnamata karar ver 
... ı,u, 

~ Parıı, 6 (Radyo) Cum 
'ltl1et t 8. Çi ıpanya Baıbakanı 

a._ lNe&crın ), mOtene " kir en 

,~~'" ıelmıı ve hükumet 
GenuCJI f ranko C ile konuı mut tur . 

~~ '-1ıthurlyetçl lıpanya Bat· Almeria iH~l edılecek ve 
IQ anı, ıeldıkten 24 ıaat Satanderin bir an evel zap 
~- tanınmııtar. h teman olunacaktır 

h •lbıo , 6 (Radyo) - Ka Bükret, 6 \Radyo) (LO· 
te '•telyo burnundan Mon li J admdakı fıpanya vapu 
L Qal etyoya olan saha da - ru, Çekoılovakya fabrakala · 
Qı •nd 
,.._

1 
e ilerliyen lhtlli 'cıler randan ahnmıt olan ellı va 

•ld baaı muvaffakıyetler ıon mOhimmah alarak Tu· 
.... •t1nı1lerdfr. Aıturller · na yola le hareket etmitlir 
~ Yenı tabur, rical eder Madrıd, 6 \A A.) - Mer · 
"'ltt d6rt yüz ölO terket kez c~phe11: Cuadalajara 

''· eyaletinın timalınde Cum· 
~,S.1,lılanka, 6 (A .A.) -· huriyet kıtalara Araıon yo. 
-.,:'•l ı #'\randa) nın ku lunun gar banda bulunan ul 
Qll) ••ındaki ordu!ar, ı Le hat !arman bir kaç k11nıını 
te lltephe11nde on kilomet •tgal etmltlerdır. 
ll1a •rle1nı1ler ve çok zen Eıtramadure yo lunda Ca 
'>ı,:•den ocaklarını ltgal rabadchelde cumhuriyet top· 

p 1tlerdır. çu kuvvetleri düıman mev 
-., •rıı , 6 (Radyo) - Ge z ı lerlnl bombardıman etmit 

•l f l d ~I rankonun yeni bır er ir. 
'-a '•11a çizdili söyleniyor. Taıe cephesi: Hükumetçi 
dlla .. '•lrarna ıöre, Madri. ler Toledoyu bombardım ıuı 
~!!!,_lcaıı tamamlanacak, etmitludır . 

Berlin, 6 ( A A. ) - Ade 
ıni mildahale taU komitesi 
n n dOnkQ toplant ı ıı ncian 

bahseden Alman matbuatı 
İtalya ı le Almaoyamn ko
miteye yaptakları teklıflere 

ırncak kati l:ur bitaraf l ıfın 

ternıoini lstıhdaf ey ledikleri · 
ni vazmaktadırlar . 

Deutache Allgemeine Zei · 
tung diyor ki: 

"Eter logı l terf', Alman ve 
ı talyan teklıflerini objt-ktlf 
olarak tetkık t:zmezse afı r 

bır hata itlemiı o ur Ftlha· 
kika bir Temmuzda lng l 

f mdan nehırde bir hudud 
ç ız il mui takarrür eylem ı ıtir. 

Tokyo, 6 (A.A ) - Domei 
ı Ajanıanın hi l d irdt~loe göre 

Sovyet kuvvetleri Kaneatzu 
1 ve ı ~ anıatzu mınta"'kalarını 
1 hhliye etm .. fe baıJamıılar 

ve Maoçulco hük1lmetı dt: 
1 dün 6ğlcdeo ıonra Sov}•et 
1 
I hük6111ellnden bu adalarda 
I bulunan Mançuko büroıu 

1 

oezdıodekl m emurlarına yeni 
den it batınct getirmesini 
rıca etmiıtır. B litulnof 

tereden aldıiımız notada 
bizden teklifler yapmamız 

idenillyordu. Bu teklifleri 

yapmak teunüd vazifelerin· 1· ngı·ı ,·z F ~ ş· •15 t I e r 1• Bı·r c.le kusur ederek ademi mü U 
dahal~ sistemini berbat -et 

:::.~::·~::. :1;~ .:~~!~~:~ Nümayiş Yaptılar .. 
de bulunduk . / - -------

.. ~1man ve 1ı.ı,an teklif• içlerinde kıdmlar da bulunan 3000 faslstin yıptıiı gO-
::~D~~.~:::~::~:::~· o ~~ 1 rültüda bir çok •imsaler terkif edılınişlardir. 
bu tekliflerdelu tezadı ilk Londra , 6 (AA) - lngl 
önce gazetelere bahıedt- nln l ız f atiıtleri ittıhadı dün 
Sovyet büyilk elç11t olma. öfleneo ıonra poltıin hima 
aıdır . ., yesinde bir nüma yit tertip 

e tmiıtir Bazen nümayitçl 
lerin mıktarını aıan kalaba· 
lak bir halk k6tleıi faılıt
lerle etlenmittir. 

tefi Sir Onald Moıley fa
tittler tarafmdan Roma uıu· 

lü ıelim lanmıthr, O eınada 
hılk eoternuyooall 167hye· 

rek yumruk kaldnmak ıu· 
retıle ıellm vermekteydi . 

Sir Moıley oparlörle mQceh 

Af için rıyiima müracaat 1\ ralarında bir çok kadın hez bir ara banın iilUlne çı 

1 ıdılmk 
lar bulunan nilmaylıçiler kar çıkmaz, halk eline ne 
3000 k ıtı den ibaretti Mu - geçene f atiıt ıeflnin bat1Da 
kabil nümaylıçtlerln alayı 

Hrükıel, 6 (Radyo} ' - ikiye bölmelerine g6çıükle 
atmittar. Sir Moıley arkaıı· 
m taraftarlarına doğru dö 

Eıki muharipler, Kral Leo mani olmakta idiler . 

poldle konuttuktan ıonra, Hütün yol boyunca poliı 

arn Gem·ıs·ı Go·· nderd·ı aralarında bar karar verm•· · 
..., ler ve af kanununun halk · 

f,!~in ~ıllesine dıiı hallrıanın 11por rakındı neS- :;. k::ı:~.~~~:~ •ç~~·:~,~:~~ 
.. ıııcauu. Bu mu·nasebetle hızı LargaC!ah~lar çık- müracaat etmrfi h'!OIİp ey 

nerek ııhklara ve ıür0lt6Je 
raf men nutkunu ıöylemeje 

kuvvetleri tehdidleri bazen 
batlamıı ve t-zcümle d emit · tehlikeli bir ıekil alan mü 
lir kı: 

tece11iıleri idare etmltlerdlr. 
Duvarlarda fU ibareler oku· ' - Bugün impara torlu-
nuyordu: ğun ka l bı olan T rafa lgar 

1 \1 lemiı1erdır . Bu husuı hak 

~ıı i~timılinı karsı ihtiyat tedbirleri alınmıştır 
"Moıle yi tevkif e diniz. " 

geçe mi yece k lerdlr. 
iıtima mahalhne gelindıfi 

zaman i neilız f a1 11tlerinin 

5ka recia bir avuç insanla 
değil, bir ordu ile bulunu 

~-'dra, 6 ( A.A.) - Fıliı· 1~ • J 
~,.:;:1••lni tetkika memur B 1 r a po n 
~ b•f bun hazırladığı rapor 
d'-

6 
ta neıredılecektir. Bun· 

'-lı~ı tGrQ bir takım karga-
~ •r ._ 
'"lldı Çhunaıma ihtimal 

'''-'ı linden bir lngıliz harp 
tı., , 11 

liayfaya aönderHmtt 

l 
~,,:-:'•, 6 (A.A ) - Safı 
"
1
" da~0••zörG "Repuleıe .. 

'dt.,,~ Mattadan hareket 
:ltaı.._ le lieyfaya ıittıjl btl-
t,1,,:t ledtr. Gelecek hafta 

"-" tahluk komisyonu· 
Ilı.~ '•t>o ~ ~ıl ru netredıldıfi :ıe · 
ı_" ~·~ lıttnde yeni hadlıe. 

lllt, '-'••andan endite eden 
tı,,t t -•katnatının bir ı h 
" •db· 1 L:' li ır olara k krova 
~L- '''•d• bulundurma._,,, 

•erdtfı zannt>dil 

E~onomi heyeti dün lon~
rıyı geldi 

Londra, 6 ( A.A . ) - Bir 
Japon ekonomik heyeti Lon 
dre ya gelm iıtir . 

lngiliz Japon ticaretni ıyt · 
lettırmek için mO:ıakt-rede 
bulunacakla rdar . 

Tarlı - Alman 
~ 

Ticaret va klarino müza
teralarinı ~aşlan~ı 

Ankara. 6 (A A ) - D6n 
Berlinde Türk Alman t ıcMet 

•e klerlng m6ıakereıine 
baılaamqlJr. 

kında neırolunan beyanna 

mede, halktan r~yi isten 

mektedir. Fransız 
it a 1 Yan Deniz te hafi kumtleri 

Ordusunun raP.cağı ıaanar- bu!~~;.~!~~'~.ııarı ~~!~~!8· 
ralar 12 ıg- usıosta ba1llyaca~ nan Akdt!niz fi ~ osu hava 

Y kuvvetlerinin ltlırakil e bu . 
Roma, 6 (Radyo ) - Lom günden ltibareıı To'on cep-

baruya ile Sicılyada yapıla · heıinde büvük mırnavralara 
cak olan ltalyan mırnavra batlıyacaktar. 

ıarına büyük ehemmi yet Amasoı~a tıyih teni~lıri 
atfolunuyor. 

fstAnbu1, 
12 19 Aiuıtoıta baılıya Türk tarih 

6 ( Radyo ) -
tetk ı k cemiyeti 
Amuyadakf ta
mahıdltnde tet · 

cak olan Sic ı l ya manavrala · 
ra, erkinıharHyel umumıye 

ıkinc ı re ı at Gent-:ral G a ba 
tarafından idare edilecektir. 

1 
Bu, manavralara iki kolor 

du ifllrlk edecektir 

hrafmdan, 
rthl iHrın 
kik edıl mc> fli tçın ~önderi 'en 

Doktor 8 Şefik Ye arkadat 
lan Amaıyaya gf"lmitlf"r ve 

tetkikatlarına ~lamıı&arclır. 

yoruz. ~okaklardakı kızıl ve 
ecnebi tedhltçilere kartı du· 

ruyoruz. tH~ Ünlon Jak 
bayrafıiu dikmek için Tra
fa lgar Skaree dojru yilrii 
yoruz ,. 

Bundan ıonra Moıley ta 
rafından ıevkedilen alay 
Trafalgar Skare lıtikarne· 

tinde hareket elmittlr. Ala
yın batında müzika ve bir 
pol11 müfreusl bulunmak 
taydı . Pol isle r , faılıt lerio 

yolu Qzerinde ha kiki bir du
var tetkd eden mukabil 
nümayiıçi eri daiıtmak ıçin 

bir kaç kere hücum e tmek 
mecbu rı yetinde kalm ıılardar. 

Alay f , afalaar Skarein 
önüne ıetdiii zaman tak 
riben yirmi beı hin l< it iden 
müre-kkep bir halk kütleıl 
nin .Ch ' edrği enternaıyonal 

marflyle kar11lu._. 

Tokyo, 6 <A A)-Tok101a 
göre So•yet makamata Kaa · 
ıa ten cenup hududundaki 
nöbetçtlerlnl kalcltrmııtar. 

Fakat dıfer mıntakalarda 

vaziyet deflımemlttl~ . 

Kuantuos orduıa Jenl hl· 
diıeler •ukaa ıeldlil takdir• 
de tldcletli beclblrler alaca· 
jını bıldirmtıtlr. 

Moıkova, 6 (A.A ) 
Ha vH Ajaa11aıa m.aıablrl 
bildiriyor: 

Japonya 1eflrl sı..-ıteu, 

Amor aebrt bldı...aata laal 
ledilmit oldatuaa be,u et
mlıttr. 

Japon Mfırt dla Llt•IDof 
ile yeni bir mll6kat , ... 
ımıtar . ~eftr ballbaaırcla 

Volıol ve Saankfa aclalarıa· 
da Japon Mançurl ku••t· 
lerl buluamadıltaı maha· 
tabına temin etmlıHr. 

Bunun lawlne Llt•laof 
ıeflre So•J•t b..,_etiDtD 
ıtmctl bu adalarda bula-
kuv•etle cl•ardakl flllkala
rın derhal ıerl çekllmeal 
için emir Yerecllal llJle· 
mittir. 

Amor badadanun tahdidi 
rneıeleal balüara mlıalrere 
edilecelctlr. 

Sov yeller aullau eamtaal· 
vet le tıtedilclerl lçta ecnebi 
mehaflller Amor hl......._ta 
Japonya ile So•Jetler S.rlı

tı arasında bir thtillf a M 

bebiyet verecelln• bir aa 
lnanmam11lard1r. 

Bir T a-yyare 
Filomuz 
Zonguldalıta 

lıtanbul, 6 ( Rad10 ) - Btr 

.tayyare filomuz buıOn Zon· 

guldak Oıt6ad~ bir ı6atertı 

uçutu yapmııtır. 

Tayare l er f mlzln 
ziyaretini ı t 1 t e n binler · 

ce ha lk meJdanlara, cadcle· 

lere dölillerek aeyre tmlfler 

dtr. T" yy•relerlmlz Ha •a 
Kurumunun tiikranlaranı bil · 

dirir klfıtlar atm11lardar. 
-~ 

Polonya 
Roman,a 

Erkimlwbiya~ıi din lü
rısıı tıJlall~ı~r . 

BOkreı, 6 (A A ı - Polan

ya ve Romanya erk&nıbar· 

biye reiılerl Homanya Hlce

rf komiıfon Azaları dOn Bnk

bır loplanta 1aM1 .... ~· 
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Nafıa işlerinde Aranda- ( 
cak Vasıflar .. 

Hır tOrlü naf ıı ıa dığar inııaı işlerine girme~ isti yan
lar mütaıhhithk vısikııı ibraz ı~ecıklar~ir 

Çay Deresinin Kanali- Ayşebacı Köyü Bir Okul 
Bayındırlık bakanlıiı na 

f ıa itlerine ald ekılltmele

re ılrmek tıttyenlerden ara· 
nacak mQteahhtdlık veılka 

ıı hakkında bir talimatna · 
me hazırlamııhr. Talimat 
namenin ihtiva etttli HH· 

lara yazıyoruz: 

Bakanhie batlı merkez 
ve taıra teıklllh ve mGlhak 
ıenel dlrekt6rltlklerle müea 
aeıeler tarafından yapılacak 
her UlrlO nafıa tılerlne ald 
lntaal, ameliyat ve mOba· 
yeat teabbGdlerlne ıtrmek 
lıtlyenlere mllteabhtdhk ve· 
ılka1t veralecektlr. 

Yalnız keılf bedeli 5000 
lirayı ıeçmlyen toprak teı 

vtyeıl ve baılt veaatr mal · 
zeme ihzari veya fenni 
ehemlyell haiz olmıyan in 
fa, tamir, tevıt ve malzeme 
m6bayeaaı ıtbl itler için 
mtlteahhldllk veılka11 ara· 
nılmıyacakhr. MGteahhtdlik 
vulkaıı; hlmllln m6nha11-
ran d6rlıtl6k ve it batar · 
ma bakımından kabiliyetini 
tlıterecekt tr . 

Talimatnameye 16re mil 
leıahhldllk veılka11 iki kıı· 

ma ayrılmaktadır Birinci 
kııma dahli olanlar, keıif 
veya tahmin bedeli 5000 
liradan tOOO liraya kadar 
olaa itler için verilecek hu
ıaıl veılkalard1r. Bu veılka· 
lar merkezde itin allkala 
bulunduiu relilik, umum 
mldlrllk ve mGdGrltllder 

taıralarda Nafıa mOdGrlOk 
lerl tarfından verilecek ve 
bu veılkalar yalnız muay. 
yen bir ite mahıuı olacak, 
baıka itlerde lcullanılamıya . 
calchr. 

lkıdcl k11ma d .. hıl olan· 
lar 1000 liradan yukar1 it 

ler iç 1n verılecek umumi 
veılkalard1r. Bu veılkalar 

Nafıa mecllıl tarafından ve · 
rllecek ve veılka üzerinde 

yazıh tarihten itibaren tkl 
sene muteber olacak ve bu 

tkt ıene müddet içinde (lze. 

rinde yazıh nevinden her 

ite kullanılabllecektlr . 

Talimatname bunlardan 
baılca umumi veya buıuıl 

mlteahhldlık veatkaıı almak ... 
tıtlyenlertn mOracaat ıekll-

lerlnt teıblt etmektedtr. 

Mlteahhtdler, vetlkanın 

yOrOrlGk mOddetfntn bitme·. 

ılnden 3 ay evvel m6raca 
at ederek veııkalarını defif 
tlreaeklerdlr. liır kaç mOte · 
abhld mOıtereken bir tıe 

ıtrdtklerl takdirde her bt 
rtaden ayn ayrı mlteahhtd 
ilk veılkaıı lıtenecektlr. Ve· 
ıtkalar mGteahhidin her han· 
ıt bir fena hareketi netice 
ılnde ellndea ahnabtlecektir. 
Mcueahhtdler veıikalaranda 

yazıla tılerden daha bCiyOk 
blr ııt m•vaffaklyetle bitir 
ddderlal ref eranılar ibraz 

bu mlkdar vesikalarına der. 
cedtlebtlecekttr. Umumi mG· 
teahhidltk veıika11 alanların 
Bakanlıkta bir ıtctlt tutula -
cakt1r. 

Tava recilik 
Mıktebinda lisı mezun
lın sivil pilot ılırak yı

tiıtirileca~lır 
Nafıa Veklletl ıentıleUl

meıde ve yakında yeni tay · 
yarelerle takviye edilecek 
olan devlet hava yollar1 pi· 
lot kadroaunun kudretli ele
manlarla takviyeıine karar 
vermtıttr . Bunun için hüktl· 
met Eıkitehtr aakert tayya. 
recthk mektebinde ılvtl ta 
yarecllerln de yetlımeıt mü
aaadeılnl vermlıtlr. ileride 
ıtvll tayyareclltilmizln lnki
ıaf ına 16re bu huıuıta ay · 
raca btr karar ittihaz edile · 
cektlr. 

Bu aene ilk defa olarak 
Eakı,.htr tayyarecilik mek · 
teblne Oç ılvil pilot ıtrecek 
tir Bu ıençler ltıe mezun
ları ve bOnyelerl havacılaia 
m6ıalt ıeçler ara11ndan na
fta veklletl tarafından ıeçi· 

lecelderdlr. 

Sivil pilot namzetleri, 
mektepte okudukları müd 
detçe, el iter lira ücret ala
caldardar. 

Yeni poıta tayyarelerimiz 
ıeldtkten ıonra ıelecek ıe 

ne Eıklıehir ha vacılak mek
tebine daha fazla talebe 
ahnacaktar. 

Orman 
Gınal dirıktoılüiü tıı~ill

ıındı değiıikliklar yapılıcık1 

Orman ıenel dlrektörl0i6 
yeni vaziyetine g6re teıki 

llhnı ikmale çal.,.naktad1r. 
Yeni teıklllt aiuıtoı ayı 

içinde tamamlanmıı olacak
tır . Genel direktörlük or

man muhafaza memurların -
dan 301 ktıtyl kadro dola· 

yıılyle açıla çıkarmııtır . 
Kalan 1000 orman mu ha
faza memurunun Onvanları 
orman me1aha memurlulu 
.na çevrtlmlıtir . 

Orman mesaha memurlar1n 
dan bir k11mana yeni teıkt -
ıu· kanununun tatbikine ıe · 
çlltr ıeçllmez bir mlkdar 
zam yapılacaktır. Açıla çı · 

karılan mu haf aza memurları 
mlnhal bulundukça yeniden 
tayın olunacaklardar. Genel 
dlrekt6rl6k yeni teıktllt do 
layııtyle terfi ettirilecek me 
murlarm eohliyet, iktidar, 
memuriyetlerine baihhkla · 
r1nı ve ıtcillerlnl tetkik et 
Urmelcte ve alınan nettceye 
16re verılecek maaılar1 tea· 
Jt&t et.-ktedlr. 

zasyon işi Münaka - Va p t ıracak .. 
saya Kondu .. 
--------------~ 

Bozuk kıldınmlır y1pt1rllmıktı, şehrin sıh~ıtı ilı 
ıll~ıdır islere bilhassı ehemmiyet ıırilmaHa~iı 
Bf!ledlye, bu ıenekl büd

çeılnln taıdikt 6zerine ıehrin 
ııhhl vaziyetlle alakadar it · 
lerl yapmafa baılamııtır . 

Bu meyanda Yeıilli cadde
sinden ıeçen ana lafım ik -
mal edilerek üzerinin dö 

ıemeıi yapılmaktadır. Ka· 
ıaplar camii yamndan haa
tahane ıoıaıına kadar olan 
ana lafım inıaahna da bat 
lanmıt ve tnıaat biter bit · 
mez oran1n da bozuk olan 

kaldırımlara derhal yaph · 
r1lacakbr. 

Çarııdakt bozuk olan ıo · 
kaklardan Poıtahane, Notu 
ıokaiı ıle kaldırımlara ve bo
zuk diğer yolların kaldı · 
ramlar1 yeniden yapılmağa 

baılanmııtar. 

Bunlardan baıka da. Çay 
deresinin iki tarafına yapıla · 

cak kanalizHyon iti de mü
nakaıaya konmuı bulun
makt•d1r. 

Bahkeılre batlı Aytebacı 

köyü muhtarı Bekir Bozde 
mir köyde bir mektep tnıa 
11 için 937 büdçeıtne 500 
lira masraf koydurmuı, fa · 
kat bu paranan kifayet et· 
miyeceflnt düıünerek ıeçen 
ıene köy namına yaphrdıiı, 
muntazam bir afıh olan ça· 
yırın otlakıyeılnt 

köy namına koyunculara 
icara vermek ıuretlle mek· 
tep paraımın teminini dG
ıünmüı ve k6y heyetinin 
kararile otlakıyentn dört ay 
müddetle ıatılmaıma karar 

Acık tısıkkür 

verilmtıtir. 
Bu ıuretle çayuın otlaklyell 

Uçpınar köyünden Tath ·M• ... 
met oğlu Muıaya 451 HraY• 
vermtıtir. Çaymn böyle yOlı 
sek bir ftatla ıalllma11 k61 
muhtar.nın geçen ıene yap· 
llrdıiı koyun aiıhndan ti•· 
ri ıelmiıtlr. 
Çahıkan ve itbilir k6' 

muhtarı Bekir Bozde111trlO 
bu hareketi . mektebin bl~ 
an evvel yapılma11na &1111 

olmuı ve kay n a m ı D • 

yoktan bir varidat temin •1" 
lemit oldutundan kendiı1°1 

tebrik ederiz. 

Tütün Yeni mahaul ı Bir Çocuk 
Un ıı ık mık f iıtlın 

Yeni mahıulün piyaıaya 

çıkma11 üzerine ıehrimlz 

uncu ve ekmekçi eınaf ı be 
ledlyeye müracaat ederek 
narh ittemtılerdır. 

Siüırı cııırkın yıkılın~ı 

Ebedi ıaybubetıle kalbim 
de lltlyam bulmaz yaralar 
açan annemin cenaze.inde 
bulunmak ıuı:etile merhu 
meye karıı ıon hl:ımetl~rlnt 
ve bana olan kıymetli ıevıt 

1
Va siğırı ııııılırııız ırb~ 

Bundan bir müddet e•f 
tik defa Hindtıtana T~ 
ıiıaralaranın ihraç edildtl 
memnuniyetle yazmııtak· 11' 
tiln Limited Şirketi taraf": 
dan huıud ıektlde hazıra.t' 
an ıllaralardan 1ı111dl~ 
kadar Htndlıtana 20 Oo0 
rahk ıanderllmlıtlr . 811 ...... 
arkaıından diler partiler la' 
zarlanacakbr. 

Belediye bu tılerle ufraıan·. 

lara; un talJmatnam~ıtne j 
tevfıkan narh vermekte ve un 
evaafının talimatname1e uy 1 
1run olabilmesi lçtn f abrtka ve 
fmnlan kontrol ve müraka-1 

be etmektedir 
Fabrikalar, yeni çıkacak 

buida yları mezkur talimata 
uyıun olarak un imal edebi
ltrlene çıkacak yeni unların 
flatana ıare Belediye narh 
teıblt edebtleceilnl kendi
lerine bildtrmtıtır. 

Yınhı illç icmis 
Eıkt Kuyumcular mahal 

leılnden Sna vi kar111 Mu 
kaddeı ani bir kalp çarpın 
tı11na maruz kalmıı ve çar
pıntıyı teskin etmek için 

kayın valdeıine aıt bir ilicı 

fazlaca içerek tiddetlt ıan
cılar içinde kıvranmıtbr. 

HHta hayrın ve bitkin 
bir halde hHtahaneye kal 
dmlmııhr. 

Yumru~ıı doğmuı 
Oinkçller mahalleıinden 

Klmll otlu k6mGrcü Kadir, 
ayni mahalleden Mustafa 
kızı Fatmayı yumrukla döl 
datn tlklyet olundufundan 
hakkında kanuni muameleye 
teve11ül edllmtıllr 

~ 

Park gazinosu 
Yapılmakta ol"n Atatürk 

parkmdakl gazinonun inıa 

ah tamam'anmııtır Yakında 

tefrit edilecek olan ıazlno 

bu ay baıından itibaren İf 

lemeğe açılacaktır .. -Gelenler Gidenler: 
Amaıya orta okul direk 

t6rü B. Htlmı Sakman bir 
ıGn evvel mezun•n ıehrtml · ......... , •. 

Çafıı nahtyeılne bağla 
Kanhka•ak köyünden Ali 
oflu 12 yaılar1nd' Veli , don 

hükumet caddHlnde mOı · 
kırat ve tütün bayii Ahmet 
otlu Mu.tef anın dOkklnın
dan 1 1 paket halk ıtfara -
11 aıırmakta iken yakalan -
mıı ve evrakile btrlilcte ad 
liyeye teılfm edılmııur. 

ve teveecOhlertnl izhar eden 
zevata içten gelen minnet 
ve ıükranlanmı ayrı ayra 
ana bu taıkın ht11tyat ve te . 
e11GrGmle imkio bulamadım 
TaYHıutunuzu rica ederim 

Kolordu hayvanat haeb
haneıi m6dürü yarbay 

Cemal Üçer 

Çocuklu H~kimlere 
Yardım S e k 1 i .. 

Adliye nkilıli k1nınu tilbiki 11killerini aiıtıran 
~ir tılimıtnıma hıurlı~ı 

Adltye Velciletl BOyük 
Mtllet Mecltıinln ıon toplan
tılarından birinde kabul el
tili çolc çocuklu hakimlere 

yardım ve ikramiye hakkın
eıki kanunun tatbik ıeklini 
ıöaterir bir talimatname ha -
zırlamaıtır . 

Talimatname, bütün top
lama ve tevzi tılerl merkez 

ce yapılacafına ıöre yalnız 
taıra adil, mali memurlar1nı 

re çok çocuk sahibi olanlar
d1r . 

Bu ımıfa dahil olanlar 
fazla çocuklarınm 1ay111na 

göre ikramiye alacaklardır . 

. Talimatnamede ikramiye. 

lerden de bahıolunmaktad1r . 

ikramiye çok çocuk ıahtbi 

olan hakimlere çocuk ıayı · 

ıına göre verilecektir. Tev· 

ztat her yıl çocuk bayramı 

olan 23 niıanda yapılacaktır 
Paralar Ziraat bankaaı 

Şimdi memnuniyetle ": 
ber alıyoruz ki TGrk tOtit 
lerlne ıarkta mahım blf ::. 
zar daha bulunmuıtur. 

1 l 1 H d••'' pı an teıebbüı er e in ,JI 
nı Afıanlıtan takip etlll 
tedir . 

Türk tünün ve ıilar•~ 
için tGtünQ hariçten al••.,rff 

ganiıtanın iyi bir •• fi 
olabllecell d01ünGl1110f 11 
bunun için teıebbOılere ~ 
rtıtlmiıtlr . Allkadarlar ,
memleketler Şark mı .. IJ• 1 
da akdinden ıonra, ıkt~ 
mOna1ehetlerln daha sil' 
kuvvetlenecellnl de 16• -
de tutarak yakın bir •• s' 
anda Afıaniıtanda TOr:b.
l6n ve ıtfaralarmıo 111 tf!f 
bir yer tutacalını ve b';,eı 
retle ıiğaralarımız tçill ~ 
ük bir mahreç kazanı~ 
yı muhakkak adet 

alakadar eden cihetleri ihti 

va etmektedir Talimatname 

hlkimlerle hiktm 11nıfından 

ıayalan memurları 3 11nıfa 

ayırmaktadır. HAktm, mld 

deiumumi ve muavinleri, 

ıorgu hakimleri ve vekilleri, 

adliye . mQfettiılerl ve mek · 

tepli icra memurları, bu üç 

11mf a dahil hulunmaktad1r 

vaıılutle loplanaca k ve da

ğıhlacakll. 
Mah ıene baıında her 

hlkim aile vaziyetini ıöıte 
rir bir beyanname tanzim 
edecek müddeiumumiltklere • 
verecektir. Müddeiumumi· 
likler bu beyannamelere ve 

dtrler. 

'--~/ 

Birinci ıınafa dahil bulu. 
nanlar, yaılarma ıöre bekar 

veya az çocuklu olanlardır . 

Bunlar vergi ile mQkellef 

olacaklar.iır. 

2 inci 11nıf, yaılarana gö
re evli ve matlup milctarda 
çocuk aahibl olanlardır. Bu 
11nafa dahil olanlar vergi 
ile mükellef olmadıklar1 ıı · 

bt, lkr•mlye de görmlyecek · 
tir 
0fGDCÜ llDlf, Jatlanaa a6· 

münhallere aid tahıllete 

ıöndereceklerdir . 

Beyannamelerin tunlfi ve 
k•nunun diğer huıuılaranan 

tatbikini temin için Veka
lette bir "Çok çocuklu hl 
kimle'te yardım büroıu" ku 
rulacakhr. 

937 mali yıh için hiktm 
lerin beyannameler ve mün·._. 
hallere aid tahsisatla tev· 
ktf at ve tevziat zamanının 
tayini, icraıu Maliye ve Ad-
liye Vek&letleri ara11nda mlı· 
terek• t•ltlt edllecektlf 

Rus 
lı•ıı tımrıcilıriııi• ~ 

rıkıru ptJ 
Moıkova, 6 (AA) - ~' 

metre yükıelen 50•1•'_, ~· 
dan tayyarecilerindell ~~' 
evıkaya ile Keti• M """ 
va yü ueklik kadıo re ._,ı' 

E ki re 
nu kırmıılardlf. 1 d 11 &' 
teıiı eden Fran11ı k• 

1~ 
yyarecilerl Madelelfle ft 
naıx ile Eeith Olarak• 
metreye kadar yak-' 
dı. 
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Yunanistanda Kültür !:-=-====-====-=-:: 
Sistemi Değiştirildi .. llJ Soma Linyit Kömürü IJJ 

111 
Depoziterleri 111 

ll•ılın bir18Runla lisellrda tahsil müddeti B seneye ,_fJ:_ni_S~ğhkç~ -- 11~met .serm~_n _: 

çıkanlmış, muhtelit tedrisat da kaldlfılmıstlf tu-r v-e g:nit am~e me:fa . b: tedbirl:;-lngilt:re ve Hi:. 
y atlarlne taalluk etmektedir. leıik Amerikan devletleriyle 

Unan fazetelerl, Metak- Velhuıl hatır ve hayale gel- Ü 
"• k b çüncüıü de poUtikaya ait· yapılmıı olan Gentlemenı 
ıı: a lneıinin yapmıt oldu· medik ıefillikler irtiklp edi. 
ıu Yenı (Maarif kanunu) ile liyordu. tir. agreementi ihlal edici bir 
flleı l 1 Finalyıin istifası vazih bir mahiyet görmüıtür, bu iki 
Yıu o maktadırlar. ffttist, Eıtia <Muhtelit ta-

l 
tni kanunun ana çtzei· hıll) baıladıiı altında yazdı· Alarm lıareti idi. Banque tedbire kattı lngillz diplo-

trı ıunlardır: ğı, Llkonik bir fıkrada aı- de Pariı et des Payı - Bas maalııi de mevzi almııtır. 
1 8 idaresinde çıkan ihtilafın Höyle bu ıebeplerln Diğer 

...., - ütün orta tedrisat ağıda prensipleri müdafaa 
l"Ylaarıf b ıtddetli bir hükumet buhra- üçüncü bir sebeblnid de in· 

e •Ilı olacaktır. etmektedir: 
2 M mnın ilk habercisi olduiunu tizamı ile halk cephesinin 

1 - eılek mektepleri de Nihayet mahut ( Karma 
•tlın d efkarı umumiye anlıyama sukutunda amil olmuı bul 

3 
• e llmemiıtır. mektepler ) de ortadan kal-

y 

" 

mııtı. unma11 pek muhtemeldir. 
... - ü sek kültür encü· kmaktadır . "Maarif islihatı" 
..,e .. ı , Hu" yük bankaların ve bü O .. - b ı· e Sovy t 

.. 11•b azası beıe indiril- denilen ahli.k11z ve gayrı çuncu se ep s e 
~dlıttr. Bunları devlet tayin kanuni ıiatemfn mahsul ve yük sanayiin nevama mete· Rusyadaki son idamlar ha-
" ec k metleri olarak halk cephesi d d M k ı '" e ve müıavirlik sali.hi- ihtiraı olan bu okutma usu · iaesi it. oı ova mareıa 
ıetlnt hükumetine karıı yumuıak T k k '- d ı 

l 
ıeçemiyecektir. lü, ııcak tklimlerdekl mah- u açeve i ve arxa eı arı 

i l btr mali mürakabe ifa eden 
d 

•e erin ıayııı ıeksene in- zurlarma ilaveten, birçok nı öldüren kurıunlar Leon 
itti Rlıt ve Baudolnm lıtifa l arı 

l 
rntı, ders yılları 6 dan 8 zararlar iraa etmtıtir. Blumun da kalbine i~lemlı· 

e ç le da bütün mana ve ehemmi· 
leL ı &rı1mıı ve alınacak ta- Herkeı bilir ki, sosyaliz· Ur. Moıkova iıkandalından 

ve yetle anlaıılama 'ııtı. An 
5 •ay111 tahdtd edllmltlir. mln mugafelettne rağmen, Hı- beri Fransız erkanı harbiye-

cak devlet hazinesinin çok 
L - Mühlm ıehirlerde il ti erden evvelki Almanya 1 ıl Bolıeviklerle olan ittifak 11"1ekt fena olan vaziyeti ma um 
ıı.,,_1 epferln müfredat pro muhtelit tabıili kaldırmııtı. 1 tan •iddetle yüz çevirmlı 
• .•• olunca ve Blum genih ıe a. ır 
tl d •rında meılek denle Meıhur pedagogların elde htyetler talep edince efkarı lerdir. Fransız ordusunun ba· 

' 
e bulunacak ve talebe etmit oldukları neticelere gö-

lrıeh umumiyenln dikkati uyan· ıında bulunan dürüat, nam 

6 
tahıll görecektir. re, erkek ve kız çocukları · 

B m'a ve fakat bala yine buh · uslu ve •erefli adamlar bun · 
t - ilumum mektep ki nın uzun mücldet bir arada ır ır 
'Plar · ranın hakiki mahiyetini an dan sonra Ruslarla anlat 

7 
•nı devlet basacaktır . yaıamaları, erkeğin atılgan · 

lıyamamııh · Halbuki Franıa ı ma ya 1 l :-., 
,,

1
. - Muhtelit tedrisat ya- lık, canlılık, kabadayılık, ıe· ma ar yap g ı on ar a mu 
•tır E k lnflattondan birine karar ıterek planlar hazırlama"a 

d r ek ve k z imdi ri karar vermek, tehlikeye " 
e" 1 1 vermeğe mecburdu Blum 

... L

1 
•onra birlikte okumıya atılmak v ı. gibi esaılı me· mütemayil değildirler . Çün 

-• &tdır l d b ikinci yolu tercih etmek iı ku" Ruslar ·ya kendı· vatan ziyet erini le rici lr ıurette 
Batan. 1 b iıale etmekte ve bunları ka· tedi ve mechıten mühlet ta · larına karıı ihanet ve hiya · 

le il ıazete er u me•e- lehinde bulundu Bu mühlet 
)ıl e llıeığul olmakta, yirmi dın zıhniyetinln tesiri altın net ed iyorlar ve bu suretle 
"•ıı •Gten "karaaıalığın" Yu- da kalmıı ıanat, ve literat6r içinde hükdmet parlimento· Fransanın emniyeti de teh · 
old .. lcGhürünü çok aanmıı meraklısı, kadınlaımıı deli yu iıe karııtırmakııızın lüzu tikeye düıüyor. Yehud bun 

"iu k 11 h ı '- k d mu olan bölün tedbirleri al· K 1 )e .. 
1 

._nu ileri sürmekte ve anı ar a ine Koyma ta ır. lar masum iıeler rem in 
.. "' B bi i · ı · h ) d mak istiyordu. Bu tedbirler tı, 1.. rıunun, Yunan mille · unu z m 11 a atçı ar a deki despotun keyfine kol 
.. h arasında kapalı bir döviz 

"•ıl lrlu afazakir olan ka· bilirdi; fakat liıe müdürlük ayca kurban edebılıyorlar ki 
&rı d ı kontrolu tatbiki ve bir se-

l-,, 11 aıı doğmut bulundu erince komünist &<adın dod •""1.1 neyi mütecaviz bir zaman bu da onların imzaladıkları 
l~r. tebarüz ettirmektedir· larını kayıranlar, bu mahz h d 

dan beri yabancı memleket· bütün beynelmılel mua e e · 
urlara ehemmiyete almazlar 

~left d lere kaçmlmıı olan ve mtk· lertn hükümleri olmadığına 
'' 1_11 eıeı Anteredoı, mül · ı .,. darı 50 milyardan fazlı\ ta d-ıa· let ede Bı 1 h L •'lltü Avuıturya batını Leon BI " r naena ey ı-r 
old r ılıtemlnin vermtı hmln edilen ıermayenin ta l.lfu umun ıukutu sebeplerlnı ıu ansız Rus ittıfakı gerek Fr· 
''~ d hetıceleri tasvir ede· kibi her ıeyden evvel gel- k Q 

O iYor kı: veçhile mütalaa etmektedir: ansız orduıu ve gere se ual 
"''"e . k mekte idi Memleketin ka dA t f d .. rıtt · i Bir iki hafta aellnciye ka· raay ara ın an manen Ytııal eye ilrme ste • çırılmıt paraların tekrar 

()er ı-ı.c. bil i d dar hı'ç ktmıe ~lum hu~ • - u· terkedilmi•tir 
'•ipi~ a m yor u " " memlekete celbi için alına •• ~~~~~~~-======= 

E,ı, ın , haıta saya-ı bile metinin düıeceğfni aklından cak tedbirlerin ve yapılacak 
1 
~ ~1 oe Uiramııtı . geçirmiyordu Ne radıkaller kontrolun ıemere vermemesi 1 TÜRKDİLI 

Qfve 1 l ' t,~lıt rı te er ıanksterliil ne de muhalifler ıu zaman· halinde he Blum ikinci bir 1 Pazarteıinden baıka her 
il( edıhyordu da bir buhran çıkarmaktan hal tarzı olarak yenı ve en i gün Çlkar Siyasal gazete .. 

''tlı :~cClen ternaayolin üc ve Pariste kurulmuı olan erjik bir enfilaayona baı vu ı ı Yıllığı: 800 Kuruı 
lı~. Ç Jarılanna uyan ıenç- beynelmilel serginin huzur racaktı, her iki tarza yani Altı Aylığı:400 
~'da in . · meseleıiyle ali ve sükununu bozmaktan çe· eerek enfillıyona gerekıe l , Sayısı: 3 
l~tı._.' olarak, ecnebi sefaret· klniyorlardı Fakat bu ara· yabancı memleketlere kaçı 1 

Günü Keçmı~ sayıl:r 25 
\ailbdel taılıyor, bezan da, hk zuhur eden üç hadise rılmıı olan milyarların me· kuruıtur . 
d11~,,.1:tlnt göstermek üzere , süratll bir karar ve1 mf'ği le mlekete celbine matuf ted ADRES: 

SAYFA. J 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlık Garnizonun ihtiyacı için 11, tüü l<ilo Patates 
açık ekılİtme ıuretlle 9 Temrr uz 937 günü saat 15,30 da 
ihale edilecektir. Mu'1ammen bedeli 555 lıra muvakkat 
teminatı 4 J lira 63 kuruştur. İsteklilerin ıartnamealni gör
mek üzere her gün ve adı geçen gün ve ıaatte de teminat 
makbuzlarile Su11ğırlık askeri sahn alma komisyonu baı
kanlığına müracaatları. 
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Balı~esu mahkeme baş titipliğinden 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Ev. tarla, dük 

kan; bağ. 
Bulunduğu mevki, mahal le 

sokağı ve numarası: Sahni 
sar mahallesi ev ve arsa 
Mutaflar başında dükkan, 
Fenerci kuyusu nam Kara· 
yer mevkiinde bağ, Kavukçu 
yüzü mevkiinde tarla, ev, 
tarla, bağ, dükkan arsa, 

Takdir olunan kıymet: 

ev 800, tarla 50, bağ 40, 
dükkan 450, arsa 200 lira. 

Arttırmanın yapılacağı 

yer , gün, ıaat: l 5 7 · 9J7 
perşembe günü su.t 15 te 
Mahkeme kaleminde. 

iıbu gayri menkulün ar
tırma ıartnamesi 15 6 937 
tarihinden ıtibaren mahke 
me kaleminde herkesin 
görebilmesi için açıktır. i an 
da yazılı olanlardan fazla 
malumat almak iıtlyenler 

. itbu ıartname ve 54 dosye 
numarasile müracaat etme
lidir. 

Arllrmaya ittirak için yu· 
karda yazı l ı kıymetin yüz 
de 7 ,5 nisbetınde pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu levdı edi lecektir 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri 
menkdl üzerindeki hakla 
rını hususile faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını iıbu 
ilin tarıhınden itibaren ZO 
gün lçindu evrakı müsblte
lerile birlıkte memuriyeti 

mize bildirmeleri icap eder. 
Akıl halde hakları tapu si· 
cilile sabit olmadıkca satıı 

bedelınin paylaımasından 

hariç kalırlar. 

miı ad ve itibar olunurlar. 
Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağı
rıldıktan sonra en çok artı
rana thale edilir. Ancak ar· 
tırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 oi bul. 
maz veya satıı istiyenin 
alacağına rüchant olan di
ğer alacaklılar bulunupta 
bedeli bunların o gayri me· 
nkul ile temin edilmtı ala 
cakhların mecmuundan fazla 
ya çıkmazsa en çok arhranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
arhrma 15 gün daha tem · 
dit ve 15 inci günü aynı 

lllatte yapılacak artırmada 

bedeli ıatıı isti yenin alaca · 
ğına rüchani olan diğer 

alacaklıların o gayri men· 
kul ile temin edilmiı ala 
cakları mecmuundan fazla
ya çıkmak şarUle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edılmezse iha
le yapılmaz ve satıı talebi 
düıer: 

Gayri menkul kendisine 
ihale edilen kimse derhal 
veya verilen müh et içinde 
parayı vermezse ihale kararı 
f esh olunur ve kendisinden 
evvel en yüksek teklifde 
bulunan kimse arzetmif ol
duğu bedelle aJmaja razi 
olursa ona, razi olmazıa 

veya bulunmazsa hemen 
on beı gün müddetle artır· 
maya çıkatıhp en çok ar 
tırana ihale edilfr. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 ten he· 
sap olunacak faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmakaızm alıcıdan tah· 
ıil olunur. 

Yukarda aösterilen 15 7-
937 tarihinde mahkeme ka
lemi odasında itbu ilan ve 
gösterilen artırma şartna· 

mesi datreainde satılftcağı it d 
1 

ra kırmızı mürekkep ap ettirdi Bu hadiselerden birlere anglsaluun yükıek BALIKESİR TÜRKDİLİ 
o 1.1 . 

ıııeler atıyordu.. iktal flnanaal sahada olmuı · mali mehafih itiraz etmit ve '•-===;;:;;;;;:;;;; J 

Gösterilen günde artırma 
ya ittirak edenler artırma 

ıartnamesini okumuı ve lü · 
zumlu mlumat almıı ve 
bunları tamamen kabul et ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~--~~----~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l'(ilt 
t\

0 
ı . l\DiLtNIN MiLLi ROMANI No: 29 

dı "o'a ~ ~ Lı 9 le Yuıuyuek köıkGn mek.. Bunun için de Zey · 
'll~~ 'P•ıına gelmtılerdl. nep kaft.. . 
C~.t. ~t bt 

.si ''k ' daha göremlye · Süat seıini çıkarmadı. 
~ •d . b Ilı •&,ı •tına, yapacakla Demir parmaklıklı kapıda 
\al'-''d t1tıelcte bir mahzur ayrıldılar .. 

c, ' ı .. Ayak üzeri kısa G · k 1 k 1 ili enç mımar, aran ı yo • 
•ttı · 
Lı da , dalgm ve düıünceli yü -

'c '91eıel b 1 deııı e Urnduiun kadar rüyor, Hikmetin ıon ıözle · 
'•ıı b Zehra anasız, ba rlni, ihtimalleri en ince yer 
~t it kı o 
~tleb ı .. na mümkün lerlne kadar tahlil etmeğe 
d tö e fefkat ve muhab çalıııyordu. Hikmetten ya 
' •tere, k 

lı. tttıkt t! ~mni yeti el 
lld en 1 t.....~\a-1.1 onra, onu bu 

_~-.., 1.1 hrd~n. yani mek-

:.:lclaıtarmak, kendi 
, .. ,, kabul ettir · 

vaı yavaı nefret etmeğe 

baılamıfh. Bir inıanm bu 
kadar bayafı. bu le adar al · 
çak düıünebılmeıi için. önce 
lnaanhktan 11yralma11 llsım 

}'AZAN: Halil /Jedi Fırcıl 
dı . 

Tesadüfler. onu Hikmetle 
daima, kartı karflya bırak· 
mııtı .. Hayatın bazı ıafha

larında ona teıir etmek iı 

temlı . bütün Jkazları, tel· 
kınl~ri bir fayda vermemif 
ti .. Zenginliği, fakat k~ltür 
ıüzlüğü onu bayağı, ifrenç 
maceralara sürüklemiıtt .. 

Aklını tuhaf düıünceler 

oyalıyor, kaf aaının içinde 
birçok istifhamlar çizllıyor · 

du . Bir ara, o kızı bulmak, 
ona ve eevılllline herıeyl 

anlatmak lıtedl . F·akat vaz-

geçti. Yorgun ve uyku göz 
lerinden akıyordu . Hikme· 
tin o kadar yalvarmalarına 
aldırmamıt, kötkle kalmak 
iıtememlıti . Bu yerlerden 
bir ayak evel uzaklaımak 
istiyordu . 

Köıe baımda yaylı bir 
arabaya rastladı. Pazarlık 
bile etmeğe lüzum görme 
den içine kendini salıverdi.. 
Ve ıadece: 

-- Ç~k dedi . 
At hızlandıkça, akıam ol· 

mıyan köıklerin ıııkları git 
gide gözlerinde ıolıunlaıı 
yordu .. Süat, son bir defa .. 
Arabanın camlı pençerealn · 
den Hikmetin macera dolu , 
evine baktı. Kendi kendine 
söylendi: 

- Zavallı Hikmet dedi. 
İıte senin bu geceyle baıla · 
mıı en son adın. Yazık 

dedi.. Sonra, arabanın ka 
ranlık köıesine yaslanarak 
dütüncelerini tekuleklerin 
hkırtılarında eritmek iıter 

glbl , o sesleri dinledi .. Din 

ledi.. 

Dalmııtı ..... .. .. 

Kör müıün be adam .. 
.Hey arabacı ıana söylüyo· 
rum. Önünü görmüyor rnu

ıun? .. 
Sen . de yolun ortasın · 

da durma.ana .. 
Bu yolu baban yaptır 

madı va . 
- Fazla söyletme beni .. 

Çek şu &<öpeklerini de geçe
lim. 

Gece olmasaydı, bu 

köpeğin heıabını senden ıo· 
rardım . Pis adam .• 

- Haydi oradan kahpe .. 
Ne. Kahpe mi? .. Al 

ıana .. 
Son sözü bir tangırtı ta 

kip etti.. Büvü"- bir ta§ par· 
çaaı arabanın camını kıra· 

rak kaldırımlara yuvarlan 
dı . 

Genç mimar, dalgın bulun 
duğu o dakika birdenbire ıil · 

kindi, ıaıırm ı ı ve afallamıı · 
tı . Ortalık 7.tfir i karanlık 

tı . 
Araba, yolun 

durmuı, hayvan huysuzlan -
maia baılamııtı . Arabacıya 
seslendi . fakat bir cevap 
alamadı.. Kulak verdi.. Bi
raz ilerde bir kadınla bir 
erkek kavga eder gibi yük · 
sek sesle konuıuyorlardı 
Arabadan kızgınlıkla indi.. 
Onlara doğru ilerledi . Ara · 

bacı iti azıtmıf sankl , ıaç 
saça, baıbaıa gelmiılerdi . 

Kadm, bu haydut gibi 
adamm elinden kurtulmağa 
çalııtıkça o, hırpalıyor, bir 
kaç köpek de, adamın Qze · 
rine saldırıyordu .. 

- Bileklerimi bırak di

yorum. Sonra bdanı bulur 

sun .. 
- Camların parasını ver 

diyorum kahpe .. 
- Alçak adam .. 
- Alçak ha . Al sana. 
Arabacı, kaldırdıiı yumru· 

ğu indireceği sırada, aenç mi
mar çevik bir hareketle onu. 
hafif iterek kadını karlardı: 

Ne htlyorsun . Bu kızdan . 

Babalık? . 
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u uoı1 2 - lıtasyon.t gelecek ve Balya Tatlı !SU yapıca ve kireç ttmfzltytn cihazları ıeh MI /v1 illi Kuvvelft:r caddesinde 18 numarah 

ıdaresıne gönderalecek soo rımız ptyaaaıına gelmitttr . m1ı apartmanda yenj getirttig i Rontgen ma· 
sandık Şehir ve kuyu sularının kirecini ( o ) derecede m kinasile her gün saat 1.5 oen 19 a ka· 
Sındırgı idaresine göndeulecek f IUI 
700 sandık mamulatın 400 oo 30 00 gl. eren ve kireçsiz tatla ıuya çevıren bu kıymeti el ını dar hastalarını teşhis ~e IEdavi e.cer 

4 - Bığadıç idaresine ıönderlltcek han deier ( V~bol id ) cihazları insanların : ~§~fiii'~SC$Si!Siij~Si~§!Si52fi81!§!5i§!İi' 

3 

600 ıandık mamulitın 350 00 26 25 ._,...••••••••M••u••···•·••••••• •••• ;;;mdftr•••••••• 
SIHHATiN/ 5 - KepıQt idareılne gönderilecek 

450 sandık mamulatın 300 00 22 50 
İnhııarlar BatmüdQrlüğünGn 937 malt ıcneıl içinde 

merkez ve mülhakat ambarlar,na yapacaiı nakliyatın 
clnı , miktar ve mahalli ınkleri yukarıdıı ki cel vele yazıl· 
mııtır Açık ekıiltme ıurettle bu na kliyabn ter asma talip 

GÜZELLJGINI 
SERVE1-INI 

o 'anlaru:ı hizalarında göıtttllen yOzde yedi buçuk pey ak · A h 
çelerıle müddeti muayyentsinde id"rede mület~kkil lıomiı· Muhatız oldul1ınu ilin eder " takdııkar RıU terem 
yona müracaatları 'izımdır Münakasa müddeta 7 - 7 937 w ffiÜŞf8rilerimize ktndİSİDI bkdim &uer. • 
tarihinden 22 7 - 931 tarihine kadar 15 gündür. t~tekli •• o = •• ;,ahkeıirde yegane aaht yeri: 
ler hergün idareye müracaatla bu nakltyata dair olan a·· HükQmet caddesinde Zarball oteli kartt1ında No.20 ıı.ıı1 
mukavele ve tartnameyt g6rüp tetkik edebtltrler M H ı E d · " 

4 - l 271 • uıiisi r ın tlcarethaneıtdir. •• 

--------------------- .. z:zz• •::::~ 
Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Köyü 
Kelirven 

.. 

.. 

.. 

Mevktl 
Köyde 

Al karın 

K&y yeri 

Yuvala 

Cinai 
Ev 

Tarla 

.. 

.. 

Hududu 
Şarlcan Hasan otlu Rama· 
zan garben boz hali tama
len : hacı lbrahim vereıelerl 
veli ve Mehmet cenuben 
yol. 

Şarkan Hiiıeyln vereıeleri 

Ali ve Veli garben hacı 
Mustafa torunları Alt ve 
Mehmet tlmalen boz halt 
ceouben hacı lbrahlm ve
reıelert Veli ve Mehmet 
Şarkan yol garben Halil 
kızı Hatice ıimalen hacı İb
rahim vereıelerl Veli ve 
Mehmet ceouben Hüıeyi" 

otlu lbrabım . 
Şarkan Topal Haticenln kızı 

Halice garbeo Halil İbrahim 
oilu Alt tlmalen hacı lbrahlm 

vereaelerl Mehmet ve Veli 
cenuben yol 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazıla üç parça tar· 
la ile aaman damı bir bap hanenin ıenehht ıahibi kayü 
miiz ahalisinden Veli oilu Alinin iken 1286 ıeneıırıde 616· 
mile veraseti evlatları lbrebim ve Ramazan ve Emine ve 
Kezban ve Havvayı milnhaura olup 303 senesinde arala
rında yaptıkları rızal takılmde yukarıda hudutları yazılı iiç 
parça tarla ile ev vereaeden Ramazana kalmıt ve dtier. 
leri batka taraflardan hiue almıt olduklarından babıile 
Ramazan namına tescil edilmesi lıteoıldiilnden tahkikat 
yapmak iç in 18 7 937 pazar gün6 mahalline memur gön· 

dertlecektir Bu yerler hakkında bundan baıka tasarruf 

Doğum Ve Çocuk Bakım 
Evi Baf T ababetinden: 

7 Temmuz 937 çartamba gün(i aeat 14 ihale tdlleuk 
lerl ılin edilen aıaiıda cinı ve miktarlara yazıla 6 kalem 
~rzakın ihalelerinin 10 temmuz 937 tarihine tesadüf edf'n 
cumartesi günü ıaat 1 O na tehir edtlmlı olduiu ilin olu 
nur . 

Erzakın cinıt • 
Süt 
Ekmek 
Pirinç 
.Sabun 
Odun 
Et 

Kaloıu 

3000 . 3500 
5000 - 5500 
1000 - J 300 
500 . 550 

50000 
2500 3000 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir askeri hutahanenln tecı übe hayvanlarının yem 
ihtiyacı olan 6120 kilo Kepek, 559ll kilo Yonca, 1020 kilo 
Havuç; 5060 ki 'o Pancar 9 Temmuz 937 Cuma günü ıa· 
at lÜ.30 da açık ekııltme ıurttile ıhale edı luı ktır Eun 
ların muhammen bedeli 623 Lira 57 kurut muvakkat te· 
minatları 46 Lı ra 77 k uruıtur İıtekllluın ıertoa meıını 
görmek üzere her aiin adı gtçen aün ve aaalte de temi 
nal makbuzlarile Kor satın alma lcomiı)onu batkanlıiına 
m6racaatları . 4 - 1 - 242 

ve sair suretle hak iddiasında bulunanlar varaar bu gün'er 
içinde yazı ile Balıkeılr Tapu Sicil Mubafızlıiına veyahut 
mahalline gelecek memura miiraıcaatları illn olunur 

LQtfen Okuyunuz • • 
1 

il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bayanlar, baylar! 
E linizde bltıra olarak aaklanac•k 6yle eski re· 

simler vardır ki bunların iyi bir tekilde tashihini ve 

ya bilyütülmeıinln kabıl olamıyacaiını zannedeulnlS· 
İtte bütün bu dütüncelerln akıint iddia ve iıbat 

1 

ediyorum: 

Ç 1ok eski ve yıprannıış resinıJeı·i Lüyük 
bir agrandisman fabrikasında karaka• 

lem, _ sepya, pasl~l \'f' )' ağlı boya olarak is
tenıleıı bovda ve sızı memnun edecek bir 
şekilde bÜyiik olarök yaplırnıakla)ım . 

Resimlerinizde islenf'n her dfğişiklik )3'" 

pılabilir . 
Bayanlar için yağlı boyalar bilhassa şa

yanı ıavsiyedir . 
Eğer resin1leriniz güzel olursa neliceıer 

de pek güzel olarak gelecek 'e beğenile-
: cektir. • i Siparişler bir ıy sonra lıdı adlllr. Fhttar pak ucu-
! zdur meseli: ao:x 40 ebatta kara. Jaıım 215, yıP 
i boyı 350jkuruştur. 
! Numuneleri~hergün mağazamıı
i da görebilirsiniz. 
: ELLEN ARTİSTiK ~iRKETl 
: VnNUS 
• . i ATH. VlTSAs 

1 Merkezi: Attna K.olokoktroni 38 Şubeıl: lzmlr 
86yük Kardlçalı Han 6 

1 KOSTİ_ PISPIRINGOS 
:Balıkesir.Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğlu Abdııll11 

~•••••••••••••••••••••••• •••• ••••weee•••• 

Devlet Demir Yolları iiç-/111&8 
işletme Madarli!ğiindett: 

-------------------------------------------------------

Muhammen 1-edelleti ıle mlkdar ve evHflara ve ~' 
batlerl ataiıda yazılı dt: polaran kömür tahmil ve ıab ( 
itleri 19 7· 1937 pazarted günü~ıaat 15 de Halıkeıııd• 'ı, 
eksiltme uıulile 3 üncii lıletme blnaaanda ihalesi y•P

1 

Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

Of kazaaamn Zeno kö-

yQnden Muıtaf a otlu Eyu 

bun murisi Yuıufun bal be 

yanatında Kasaplar mahal · 

leılnden Jımail K'abacaya 

para vererek ipotek aldıiı 

tarla ve arsanın ipolek 

müddeti bltmlt ve alacaklı

da ölmüt bulunduiundan 

borçlu İsmail Kabaca gele. 

rek borcunu verdiflnden 

ga yri m enkul!erln konulan 

ipotek kaydının çöz61meı .nl 

iıtemlt olduğundan bu yol

d a Eyup namına ihtarname 

yazılmıısada ' Eyubun nerede 

olduiu belli olmadığı bildi . 

rılm i~ o lduiundan hakkında 

ılanen tebliğat ifasına karar 

ver ilmittir l ıao larıhinden 

itibaren 15 gün içinde ıelip 

paruını alarak ipotekl riza · 

aile çözmediği takdirde doğ · 

rudan tapuya yazılarak lpo 

tekin bozulacalı tlatar o lu 

Balıkesir tapn sicil muhafızlığından: 
Kazası K6yü Cinıi 

Balıkesir Fethiye tarla 

.. " .. 

.. .. .. 

.. .. " 

" .. .. 

.. .. " 

.. " 

Mevkii 
Kara Aydın 

Elmalı düzü nam 
diler laacı Osman 

tarlası 

Mukaddema hane 
elyevm arsa 

Bostanlık nam di· 
ier köy kt'narı 

K.araaydıo 

Karakol yeri nam 
dığer çardak yt'ri 

Hududu 
Dotu: ve kıble akıntı batı yol poyra'P 
Ahmet iken timdi Halil evlatları Mus· 
tafa ve Ali. 
Doğuıu dere batııı Beytullah ıkeo Ab 
dullah oğlu Recep tarlaları poyraz ıek 
ıen hatvede bayar. 
Sağı ve arkası yol ıolu küçük Hasan 
oğlu Mehmet iken timdi Mehmet kızı 
Ayte evi cephesi yol 

Doiu•·J yol bata İıa otlu Mehmet ve 
k11men topal Nazif poyrazı Alı ve Muı · 

tafa kıblesi koca çetme 
Doğusu hacı oilu Recep batı yol poy 
razı Muıa oğlu Süleyman iken Yörük 
Hasan kıblesi Halil lbrahim. 
Doiuıu yol batı yol poyraz Abdüt oi· 
lu Mustafa iken timdi Halıl ) evlitları 

Mustafa ve Ali ve kısmen Salıh oğlu 

Ethem kıblesi Oıman oğlu Mehmet ılıen 
ti mdı Muharrem ve kısmen Ali ve Muıı 
taf a tulalarile mahdut. 

Hudut ve evsafı aaiıeıi yukarda yazılı altı parça gayri menkulün ıahibi Selimiye Ma
halleıinden Oıman ojlu Çerkea Huanın iki parçaaa ahardan ıatın "lmak ıı ureti ' e ve dl 
ierleri de kend ı namında ataa ı ndıın intıkal .. n ıenetlı ve ıeneta ı z malı ikrn Haaanın 13~9 
yılında _ölümUe kanii Zehra ve evlat 1 arı Müzeyyen, Naciye. lımail ve Ferideyi terk ba 
dehu Naciyeninde 24 4 1931 yılında ölümıle miraıı kocası Ali ot!u evlatları Cemalettin 
ve Muazzeze terk edip bu verese namlarına teıctl istediklerinden mezkur gayri menkul · 
lerlo mülkiyeti hakkında 18 1 937 ta r .hine müıadıf pazar günü mahalline tah · 
kik memuru göaderileceiinc~n bu yerler hakkmda bir hak iddiasında bu'unanlar varsa 
llln tarihinden ıtibaren on gün zarf ında Balıkesir Tapu Sicil Muhafazhfına veyahut ilin 
.... iade mahalline plecek tahkik m .. uruaa mlracaatlara ~ oluauı. 

cektır . .-• 
t:iu ite girmek lıtiyenlerin hizalarında göıterıleo ·Is' 

vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiil "e" J' 
1 

lar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince ite gırdl _., 

manil kanuni bulunmadıiına dair beyannamrlerile k0 

yon reıalijine müracaatları lazımd1r . dt' 
Bu ite aH tartnameler komisyon merkezi ile B•~ıil 

ma, Soma, Tavtanl ı ve Kütahya depolarında görGl• k~,ı 

Depoıu 

Kandırma 

Balıkesir 

Tahmil tahli1e Mubamme'o M119
• _,ı 

edilecek kömür bedeli teOl
1 i-'" 

mikdarı Lira Kr . Ltr• 
4000 ton 1000 75 
3000 600 45 

" 
Soma 2500 ,, 450 33 
Tavıanlı 4500 ,. 810 60 
Kütahya 1000 .. 300 22 

----------------------4---·~ 
Balıkesir Askeri Satın ,,: 

Alma Komisyonundd,I 
Suıığırlak Ka rnizonu ıhtiyacı olan 3000 kilo •01'~,0 il 

eks ı ltme ıuretile satın alınaca~tır . H~pılnin tuterı _g'J1 P' 
radır . Muvakkat temınatı 9 liradır ekıihme 12 1 f'r' 
Z <l rleıı günü ıaat 1 1 de Sulliırl ı ktaki komiıyoPd• I 
lacaktır . Taliplerin temln4l makbuzlarile komıaY0.,. 

4-d 
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Çııca rım Ge nel Dire" törü: FUAT HIL'AL 

racaal arı . 
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