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ERDEG. SEREF ENDİRDİ. 
.. 
• • • 

FRANSA HUDUTLARI KAPADI i Atatürk Savarona Yatiyle Erdeğe Teşrif 
• 
i Ettiler Ve Dün Gece Gec VakitA1rrıldılar ... 

~---======:::aaaaan a:ıaaao=======----

Müşkül Vaziyette Kalan Barselon 
HükQmeti Stalinden Vardım istedi. 

• 1 • • • • • : Erdek, 25 (Huıuıi ,Mu : 
: hablrlmzden ) - Büyük : 
: Şef Atatürk Savarona : 
• 1 • 

: yatlle dün Erdeie teırıf : 

Bar1elon, 25 ( A.A. ) -
Franıa, Cumhuriyetçi lıpan · 
yaya hudutlarını kapamııhr. 

Batvekıl Neırın, bu vazl· 
yet (izerlae Staline bir tel 

ıraf çekmlt ve denizden 
Cumhuriyetçi lıpanyaya mü· 

hlmmat ıönderllmeılnl rica 
eylemlttlr. 

Londra, 25 ( Radyo ) -
ltalya hnk~metl, arbk lıpan · 

ya ile meıgul olmamaia ka· 
rar vermltltr · 

fnglltereye gelince gene 

ral Franko ile münaaebetlnl 

bozmam•i• mecburdur. Zi

ra, tlmdlye kadar Franklıt 

fıpanyaya kuk milyon la· 
ıtllz hraaı dökm6ttür. 

Bu milnHebetle alakadar 

·mehefll; lngllterenln General 
:===========-======-========• 

Viyanada 
Yı~u~ilarin pıı~lıra ve 
umumi yerlıra girmeleri 

yasık adild1. 
Viyana, 25 {A A ] - Po· 

Ilı direktörü Yahudilerin 
parklara ve umumi bahçe
lere ılrmelerlnl men etmlt · 
tir. 

Frankoya kartı tiddetll ted· 
birler alacalı hakkındaki 

haberleri tekzip ediyorlar 

Londra, 25 (A.A.] - Ga· 

zetelerln Romadan t.Uhba

rına göre Muuoltnl aıkeri 

müteba1111ların lıpanyadakf 
vaziyet hakkında raporla· 

rmı tetkik ettikten ıonra 

General Frankonun vazlye· 

tine teblıkelt bir darbe in · 

dlrmekılzln lıpanyadan der. 

hal on bin aıkerl geri çe

kebtlecell kanaatini haaıl 

etmltUr. 
filvaki müteha1111larıo 

vermlt oldukları rapor ae 

çeo mart ayında mühtm bir 

rol oynamıf olan ltal · 
yanların hazıhazırda harbin 
ıevk Te ldareıl huıuıunda 

kati bir unıur tetkll etme· 

memekte oldukların1 göı 

termektedlr. 

Franko ltalyanlar1n yerine 

kaim olabdecek talim gör· 
m6t aıkerlere dolayı malik 

bulunmaktad1r. Bu aebepten 
B Mu11oltnl1 B Çemberlaynı 

lnglllz ltalyan IUlAfıoı me
rlyet mevkllne koymak ka · 
rarını vermeie ıevkedebıle· 
cek btr hareket lcraaına 

muktedfr bulunmaktadır. 

FilistindeEmniyetKuv
vetleri Takviye Edildi .. 
T ılıviı ıe Y alada kanh hidıseler oldu. Çıtalar bir 

yolcu trenine taarruz ettiler. 

Kudüsltn Bir Göriinüş ·-
Kudüı, 25 (A.A.) - Bir üzerinde çıkan kanla bir ha 

yolcu tr~nlne kertı ya pılaa dtse neticesi bu mıntıkada 
emniyet kuvvetleri takviye 

taarruzda bir kiti yaralan· edtlmııttr . 
ınııtar. Ftllıttnde her tarafda 

Tela•lv •• Yafa hududu umumi btr endlte. vardar. 

Vekiller 
Heyef nin top1antısı. 

B. Celdl l1ayar 
Ankara, 25 (AA) - icra 

V eklllerl Heyeti dün Baı 
vekil Celal Bayarın relılıfl 

altında toplanmıı, muhtelif 
itler (\zerinde aöı ütmelerde 
buluomuı ve bu buıuılara 
ald kararlar vermlttlr. 

: etmıılerdlr. : 
• • • Ata türkü · hamil olan • 
! Savarona yah saat 18 zt ! 
: doğru Erdefe l'elmlt ve . : 
• B • • üyük Şef, ltmanda bulu- • • • • nan donanmamız tarafıo · • • • : dan ıelimlanmıılardır . : 
: Hüyük Şef; limanı dol : 
• • • duran yüzlerce Erdekli ta • • • • raf1ndan: • • • : - Yata! .. Varol! .. Dün : 
: ya durdukça baıımızdeo : 
: ekaHme büyük Atamız !.. : 
• • • Seılerl, ı6rekll ve tld • • • : deth alkıılarla tıttkbal : 
: oıuomutlardır. ; 
: AtaUirk, ıablle inerek ; 
: emaal11z bir ıevanç açtade : 
• • • bulunan halkı ıe ıamlamıılar • • • : ve iltifatta bulunmuılardar. : 
: Gece de Erdek, donan· : 
• • • mamız ve liman baılao • • • : bata elektriklerle dooatılmıı, feoer alayları tcrtıp edılmıf, mll ti marılar ıöylenmlt Te 1 
: bandolar tarafından çalınan mllli havalar oynaomııtar. 1 
: Büyük Şeflo ziyaretleri tirin Erdeğe bir bayram sevinci gelirmfı; kadın - erkek, 1 
• • : çoluk - çocuk büU:in Erdekliler büyük sevinç ve tezahüratta bulunmutlard1r. : 
: Savarooa yatı gece geç vakit ıaat 23 çe doiru Erdekten ayrılmıt ve BüyQk Şef, : 
: halk ve donanmamız tarafından aynı coıgun\uk içinde ufurlaamıtlardır. : 
i Büyilk Şeft lltıkbal tçln Valimiz B. Ethem Aykut, Emniyet MQd6rü 8. Salt Ôzıürle ! 
1 birltkte Erdeie aıtmltler ve dün avdet etmıılerdlr I 
• • . .......................................................................... _ .. 

===-======================-===========-=================--=---::;====================---===-= ====-==--

A 1 m an Casuslannın 1 Ekonomik Tedbirler ~eseles~nde: 

F a a 1 i Yeti Artı Yor. ı J a ~ oA n Kabınesınde 
Kana~ada bir Alman casusu yakalınd1. Amerikıdı 

yakalanan casuslann ade~i de artıyor. 
Ottava, [ Kaaadada ] 25 ı hine faaliyette bulunan 18 

A.A. ] - Montrealda bir caıuıua tutulmaıı dola1lıly 

tayare f abrlkaaında çalı~ le Alman hükumeti nezdi o· 

makta olan bir Almanın ca · de 1 ıddetll diplomatik teteb· 

ıuı\uk ettiği hakkındaki ha· biiılerde bulunmı1acaiın1 be· 
ber teyit edilmektedir. Mü· 

yan etmlttlr. 
dafaa nazıra, parlamentoda Dlier taraftan öğrenildi· 
bu huıuıta yapbiı beyanat · 

jlne ıöre, pek yakında dl. 
ta milli menfaatlerin koru· 
nacağını ıöylemekle iktifa ier bazı ıah1tlar daha ca

etmft ve fazla malumat ver· 

mekten imtina eylemlttlr. 

Cuuıuo tevkif edilip edil· 
mediğt hakkında malamat 
yoktur . 

Btyarlç, 25 (A.A )- 21 Ha· 
ztranda meydana ç1karılan 

ıuılukla itham olunacaktır. 

Sanıldıfına göre, federal 

jüri, itham edilen ıahaalaran 

kati lııteılnl •erir vermez, 

federal makamlar, bu itle 

alakadar olarak, 11n1asyonel 

ifıatta bulunacaktır. 

caauıluk meaeleıl bakk1nda l=============-==:aa:o=ı 

arattırmalar yapılmııtır. Sen• Frank i st 
Jan·Dö Luzda ve Baık mem. 
leketlnde de diğer araıhr-

malar yapılması beklenmek· 
tedtr. 

Nevyork, 25 1 A.A. ) -
Nevyork Poıt ıazeteılnln 

blldlrdtfloe ıöre , hariciye 
nazıra 8. Hul, Almenya • le-

Kuvııtler i~i ıı~ri ~ı~a 
işgal etti. 

Saragoı , 25 ( A.A. ) -
Franklıl kuvvetler Mhıella vel 
Sara ıoyu _ •tıa 1 _et mtılerdl r. 

1 h t il af Hasıl Oldu .. 
Nazırl~r Meclisi; Çindeki Ec

nebi imtiyazların Kaldırıl
masına Karar Verdi. 

Tokyo, 25 ( A A . ) 
Dünkü kabine toplantı . 

ımda yeniden alınacak eko· 
nomlk t~dblrler tetkik edil 
ml§tlr 

Tetblr ler üzerinde hüku
met azaeı ara11oda ihtilaf 
TArdar. 

Londra, 25 (Radyo) - Roy· 
t"r ajansının verdığl ıon 

hab11 rlere ıöre, Japonya na· 
zırlar mecl iıl; bugün top· 

lanm ıt ve Çtode Japon or
dusu tarafından •ıgal edı l 

m it olan bütün ıehlr ve ka· 
sabalarda ecnebilerin haiz 
oldukları imtiyazlara kaldır. 
mığn karar \• ermlılerd lr . 

Nnırlar mecliıl, bu ka 
rarmı derhal neıretmfı ve 
Çfnde meıgu l mıotaka larda 

bulunen ecnebil~r ln, doğru· 

dukla rırıı ilin eyfemlıtfr . 

Tokyo, 25.(A A.j - De-

nlz atm topraklar nazıra 

Ohtanl tlmali Çin nazaretl · 

ne tayin edtlmlı ve onun 
vazlf eılnl vekaleten hariciye 

nazm General Uıakt deruh· 
te etmlttfr. 

Parlı, 25 (Radyoj Ha-
vas Ajanın haber veriyor: 

Japonlar Sarı nehirde 
ıl~rlemekte devam ediyorlar. 

Çtnlller, büyük mlkyaeta 
müdafaa tertibatı alıyorlar. 

Han kov önünde büyük 
muhare bel«1or bekleniyor 

Şanghay , 25 ( A.A 1 -
Hankenden btldırtldljlne ıö -

re , Çtnltler Lunıh•y hattı 

üı:erınde Ceog · Cenfo aar · 
bında yani tuğyana ulramıı 
olan nuntakada kltn bulu
nan lıuogmen kasabutnı 
yeninden işgal etmltlerdtr. 
.Japonlar cenuba dnfru rf 

cat etmtılerdfr . 



SAYEA 2 : 

Türkiye - Sulh Amili 
Yazan: W. V. Emanuel 

"Tbe Spectator" mecmua · 
11ndan: 

'"Türkl1eye lnKlltere tara 
fından açılan on milyonluk 
kredi ıadece mali bakımdan 
ehemmiyeti haiz olmaktan 
çok daha kıymetli bir hare
kettir. Bu kredi birçok ıtya-

1 

harpten ıonr&kl genlt imar 
proiramında rcnebl müıa 

vlrlerln ve btlhaaaa Alman 
ve Skandinavyalı mütehu· 

- ıi maanlar taııyan bir eko
nomi muamele1idir. Evvel· 
emirde Almanların munta -
zam bir ticari teve11ü tle 
cenubu ıarki Avrupuına ha 
kim olmak teıebbiillerlne 
mani olan bir harekettir 
1936 Seneıl nihayetine kadar 
Balkan devletleri Almanya
ya borçlu vaziyetinden çı· 

karak Almanyanın alacaklı
ları ııraıına glrmlılerdf r ve 

A.lman7anın ecnebi dövizine 
Hhlp olamamak yQzQnden 

bu borçlarını adlyememe1I 
büy6k mlkdarda donmuı 

kredilerin terakümüne ıehep 
olmuıtur. Almanyadan ala· 

cakluı olan devletler, açhk
lara kredilerin bCilbütQn kay

bolma11nın 6nüne geçmek 
arzuılle Alman mam<kllh 

ve btlha11a ılllb ithalatı 

yapmak mecburiyetinde ka-

lıyorlar. Balkan devletleri 
içinde bılha11a Tnrklye bü· 

yiik bir devlete bağlanmak· 
tan içtinap etmft ve etmek · 
tedır; fakat buna reimen 
TürktJe bile ıillb, mfihlm 
mat, ciemlryolu malzemHl 
ve rt!ml ılparlılerinln çoiu · 
nu Almanyadan temin et 
mek zaruretinde kalmııtır. 
Türklyenln lnglltere ile yap· 
mıı oldulu yeni anlaıma, 

Tarklyenln lnktıaf hareketin 
de bir dlfer bO,ük devlete 
hl11e ayırmıı olmHtle bun
dan evvelki tarzı bir derece
Je kadar bozmuı oluyor. 

lnııltere bok iimeta, lngtlız. 
Alman münaeebetlerlnl dü 
zeltmek buıuıunda ne dere· 
ce samimi arzular beılene 

beıleıla, Alman yanın yeni . 
den canlanmıı olan "Şarka 
bu 61,, polltlk&11nın taııdıiı 
maolları müdriktir. Eıkl 
Berlın Baidad demlryolu 
proje1l ıtmdl Afıanlıtana 

da muvakkat bir kolu ol 
mak Gzere Türkiye ve lran 
izerlnden geçecek bir Al· 
man hava hattı teklinde 
canlanmıt bulunuyor ve Bo 
iazların ıarlunda kalan ve 
ıüoden güne ıüratle tnk•ıaf 
eden diyarlarda çalııan Al
man mOhendtılerlnln ve tek
nlıl1enlerlnln adedi hayret 
edtlecek derecede çoialmıt. 
tar. 

Saniyen Londrada yapı

lan yeni anlaıma · mütare -

keden ıonra maatee11nf 1e 

nelerce gerilD bir vaziyet 
taıımıı olan lnglltz - Türk 
müna1ebetlerlnde hayırlı 

bir ıalab yolu açm11tır. 
Loyd Corç bQk6metl lıtan · 
buldakl ıultana ve Kemalilt· 
lere kartı harp açan Yunan 
lıtlll kuvvetlerini tutmakla 
bilyGk bir hata ff lemlıtt . 
t 922 de Çanakkale krizi bat 
161terdlil zaman yeni bir 
lnrtltere· Tir kiye har hinin 
zorlukla 6n0oe reçlleblldı . 
Binaenaleyh bu hldlıeler 
Gzerlne TClrklyeoln müıterl· 
lerl llıteılnde lnıllterenln 
blrtoct ıartan üçClocü tafa 
dGımeılne ve T6rklyenln 

11sların tercih edllmeılne 
hayret edilmemelidir. fakat 
ıon ıenelerde lnglltere ile 
Turklye araaında gerek ıl· 

JAli, gerek1e lktlıadi sahada 
münaıebetler bariz bir ıe· 

kilde düzelmlttlr Habetlıtan 

bldtıeıi İngiltere ile Türkt 
yeyl hayrete ıayan btr ıe· 

kilde birbirine yaklaıtırmıt 

ve 1936 da Türkiye Bojaz 
laran yeniden tahkimi tale· 
blDde bulunduğu zaman lo· 
Klherenfn bu meıeledekl 

reakıtyonu ıaıılac&k derece· 
de yumuıak ve hafif olarak 
tecelli etmlttlr. Montrö kon
feran11odakt f oglllz delege· 
lerl ıördüler ki. artık mo · 
daaı geçmlt olan Lozan kon· 
feranıınan kayıdları üzerinde 
l1rar etmek İngiltere lçha ıa
rki Akdenlzde doıtluiuna 
zlyadeıile muhtaç olduğu 
btr müteftkln itimadım ıel· 

betmek ve bu dostluğu feda 
etmek olacaktı. ltalya, ma· 
nldar telakki edilecek ıuret· 
te, Montrö mauhedeı;tnl imza 
etmekten tıtınkaf etti. Maa -
mafıh ıoa ltalyan-lnglllz 
muahedesi dolaylıtle İtalya 
bu muahedeye lttlrakl kabul 
etmtıtlr. Ve Türklyenln İtal· 
yaya karıı beıledığt eski 
ıüpbeler logllterenln gÖI· 
terdljl yolu takiben ltalyaya 
kartı 1ankııtyoolar tatbikine 
ve bu itle aılkir bir nda· 
katle hareket etmeıtne se
bep o1muıtur. 

Türkiyeyi Alman taka1 
ılıteml içine almak gayre 
tile l 936 yılının lktnclteırtn 
ayanda Doktor Şaht An -
karaya gönderıldı. Doktor 
Şabt bır dereceye kadar 
muvaffak oldu, fakat bu 
muvaffakıyet ancak kıamen 
temin olunabilmlıtı; çünkü 
bu ziyaretten bir ay ıonra 
Türk devlet baokalısrandan 

biri bir loglllz flrmaıı ile üç 
milyon lnılltz liralık bir 
mukavele akdetmtıti . Ru 
mukavele Türklyenln 6felecek 
dört ıenelık planında mühim 
bir rol oynıyacak olan Ka· 
rabük demir ve çelik fabrl
kHını nlnı••hna atd idi Ey· 
lul 1936 da ıhracat kredi . 
lerlnl garanti departmanı 

tlmdtye kadar çok az 

tanınmıı. fak at ticaret ale
minin hariciye vekaleti va
ztfeılni gören bu çok lüzum 
lu daire, Türkiye ile bir tl· 

caret ve klering anlaıma11 

yapmak surettle ıon zaman 
larda cereyan eden muame· 

lelerin zeminini hazırlamıı 
oldu. Bir lnılllz · Türk Şirke · 
ti teeasüı etmft ve baıhca 

llmanlann tHlı ve tnıuı da 
dahli olmak üzere birçok 
ıenlt ölçüde nafta lılerlnde 

kullanılmak üzere !ngtllz 
mühendlılerf ang•je edil mit· 
tir. Hattl ıeçen .ene haıt· 
randa .. General femet foönO 
lnıllterede taç giyme mera
ılmlnde bulunduktan ıonra 
avdetinde lnıtllz - TOrk mü· 
na1ebetlerlnln teyide lüzum 
göıtermlyecek kadar iyi btr 
dereceye varmıt uldujuoun 
ltlkir bulundu§unu bıldlr
mlıtt . 

- SONU VAR 
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Atletizm Bir öyde Kanii Bir 
Müsn~ataları dün yapıldı. V a k a 0 1 d U • • 

Bölıe atletizm ıeçmelerl 
düo General Alt Hikmet ıta · 

dında yapılmııtır. 

Saat 15 de baılooan mü· 
ıabakalar üç tertip olmak 
üzere 1: - lt1an11fye edtlmtı 
atletler; 2·3 - : 12-17 yaıları 
ara1ındakl kızlar ve gençler 
arasında yapılmııtır. 

Bir Delikanlı Eski Bir Kin Yü· 
zünden öldO.rüldü. 

Müsabakalar çok alakalı 
olmuıtur. 

---ınw,__.,,,.... 

Yağmur Duası 

Yaparlarken 
Yakalandılar. 

lnönü mahalleslnden Azl 
me ve Makbule adında iki 
kadın, Nıhat adında on yaı · 

larmda bir çocuğu çırçıplak 
bir ha1ıra ıarmıılar , batına 
da büyOkçe bir tencere ge· 
çlrerek ( Kepçeclk yapmıılar) 
belinden bağladıkları bir ip· 
le kapı kapı dolaştırmağa 

baılamıılardır . 

Her iki kadın da; çocu -
ğun baımdan kovalarla so
ğuk ıu döktürerek tarhana, 
bulgur, yai, tuz veıatre gibt 
ıeyler toplamak ıuretile yağ
mur duası yaptıkları görül
düiünden yakalanmıılardır. 

.. .... ~········ 

Huylu bir Hayvan: 

Arabayı Parça· 
ladı, üç Çocuk 
da Yaralandı. 

Tek arabacı lzmlrler ma
hallesinden Ömer oğlu Meh
met arabaılle Alheylul ma · 
hallealnden geçerken hayva
nı ürkerek birdenbire koı· 

mağa baılamııtır. 

Bütün hızı ile rastgele ko· 
ıan huylu hayvan; arabayı 

iki tarafa çarparak parçala· 
mıf, bu Hnada yolda bulu 
nan Altıeylul mahalleaınden 
Sadriye, Necdet ve Turban 
adında üç çocuiun da yara 
(anmalarına sebebiyet ver· 
mittir. Arabacı hakkında tah· 
kıkat yapılmakt dır. 

---''!JCiıır---

Sındırgının lııklar köyün· 
de bir delikanlının ölümlyle 
neticelenen kanh bir vaka 
olmuıtur: 

ltıklar "öyünden Ahmet 
oğlu 18 yaılarında Hamit 
ile Hüıeyin oğlu 17 yaıla· 
rında Mehmf':din ora11 bir 
müddettenberı açık bulun 
maktadır. 

Mehmet bir gün önce 
1abahreyln erkenden tarlaya 
çalıımağa ıttmlt ve orada 
ııtle meıgul olmağa baıla · 
mııtır. 

Bu 11ra.ia yanına Ha 
mit Kelerek evvelce arala 
rmda geçen meseleleri aç 
mıf, Mehmet de buna mu
kabele etmııttr. 

Zaten birbirlerine kin beı· 
lemekte olan bu iki kiti ara · 

Okullarda 
Be~en terbiyesi derslerine 
e~emmiyet verilece~. 
Maarif Vekaleti önümüz 

deki den yılından itibaren 

bütün mekteplerde beden 
terb•yeıi derslerine fazla 

ehemmiyet verllmeılnl ka· 
rarlaıtırmııtar. Bunun için 

büyük bir proğram hazırlan 
mııhr. ilk olarak mekteplerde 

modern birer jlmnaıUkhane 
yapılacak, aynca duı yer-

leri de hazırlanacaktır. Ta 
!ebeler jlmnaıtlk denlerlnde 

muhakkak ıurette ıoyunarak 
ve yalnız k11a pantolon ve 

bir de gömlekle hareket ya 
pacaklar ve dersten ıonra 

da kıtın ılılr ve yazın ıoiuk 
sularla yıkanacaklardır. Bu 

derslere bütün talebeler ııh · 
hl vaziyetleri m(ilalt olmak 

ıarttyle mecburi ıurette lttl· 
rak edeceklerdtr. Btlhuıa 

ilkmekteplerde hafif hare· 
ketlerde çocukların vücut 
teıekkülatıoın tam olarak • 
neıvunema bulmHı temin 
edilecektir. Sene ıonlarmda 
beden terbiye1I imtihanları 

Vilayetimizde da dığer deuıerde o:duıu 

H ık T. k J . gibi, bir heyet tarafından 
a ı ur Ü erı görülecektir . 

---Wl'IBIG.ı!r-__ _ 

Plağa Alınacak Bugün Y'apıla-
Mıııi müzlğfn lnktıafa Jçln k 11.A l 

Maarif Vekaletince alınan CO lr.IQC ar. 
J 

tedbirler meyanında halk Bölıe ilk maçlarıoa bu-
türkülerlntn plakla tesbitlne gün GQç - Birlik birinci ve 
de karar verllmtıtlr ikinci takımlar& ara1ında de · 

Bu münasebetle Ankara vain edilecektir: İkıocl ta-
da bu ıı lçlo teıkd edilen kıml nn maçına ıaat 14 de, 
iki mütfthaaaıs heyetten biri birinci takımların maçına 

temmuz lçlode ıebrlmlze da s at 16 30 dıı baı1ana

aelecek ve vlliyetlmb: çev· caktır. 

re inde muhtelif yerlerde ll>y· C Gümeıi maçları da Gö · 
lenen m belll balk türkiilerl· nen ldmanyurdu · Bandırma 
nl pllıja al1t.caktır ldmanyurdu arasında Gö • 

Halk UirkOterJnl plakla nende. Bandırma Dolana;por· 
teıblte memur heyet Gönen Yentdoianepor ara· 
vllayetlmlzd n eonr dt ıında Banduaıada Güç 
~er b 2.1 vfliyetlcrde de a;ı.• · t n Şuurlnln idaresinde ya-
m itle me11ul olacaktır. pılacaktır. 

11nda evvela ağız gürültüıü 
ile baılıyan kavga birden 
bire büyümüı ve kanla bir 
ıekllde nellcelenmfttlr. 

Bu ıuretle boğaz boiaza 
gelen bu iki klglden Hamit 
bıçaimı çekerek ra.tgele 
saplamağa beılamıı ve bir 
anda hasmını yere ıermtıtfr. 
Birçok yerlerlnden ajır ya 
ralar alan Mehmet de çok 
geçmeden ölmüıtür 

Katil Hamit; cinayeti tı· 
ledıkten sonra hemen "öye 
dönmüı ve bir ıı bahane 
ederek ortadan kaybolmuı· 
tur . 

Cinayet jandarmaya ve 
müddelumumlhğe haber ve
rJlmlt. az ıonra da ıuçlu 
yalcalanmııtır . 

iıac 
f iatlan ucuzhyıcak. 

lıpençJyart ve tabbi müı · 
tahzatlar hakkındaki 21 5-
938 tarih ve 1262 ıayıla ka 
nunun 18 nci maddesinin 
deitıt1rllme1lne ve bazı bü 
kümlerlnln kaldırılmasına 
dair olan, hükmü l hazi
ran 19.ı8 tarihinden itiba
ren merlyete ııren kanunun 
ikinci maddeaile 1262 aayı 
lı kanunun 3304 sayılı ve 

5 J 938 tarthh kanunla de
ğlıtlrllen l 6 ve 16 net mad · 

delerinin kaldmldıiı bir ta 
mimle Maliye Vekaletinden 
alakadarlara bıldırılmiıttr. 

Bu itibarla haziran 938 ta 
rfhtnden itibaren tabbi müı · 

tahzarlardan lıtlhlik re.mi 
ahnmıyacaktır. Ancak ka

nunun muvakkat maddeıl 

hükmüne göre, tıbbi muı· 
tahzarlara yapııtırılmak üze· 

re 1ahlplerlnin mal nndık 
larandan veyahut gümriik 
idarelerinden ald1kları pul 
larıa bedeli kendılerlne iade 
edllmlyecejlnden ıahlplerl 

nln ellerinde bulunan pullu 
müstahzarlar tamamen ıa 
tılıncıya kadar, pul kayme· 
tini müıtahzarın flatlne 
zam ıuretlyle müıtcrfden 
alabileceklerdi Herhangi 
bir ıuU.Umale mahııl kal· 
mamak üzer~ milıtahzar 
ıahlplerlnden pullanmıt ne 
kadar môdabzarı bulundu · 
funa ve müstahzarlar• ya· 
pıfbrmak ·ıçtn eltnde ne ka· 
dar pul bulunduiuna dair 1a 

yı ve kıymeti göıterllmek 

ıarttle on gün zarf anda bir 
beyanname alınma11 ve 
kontrol edtlerek beyanna · 
meterde yazılı miktarların 

doirulutunun teıblt edllme•l 
ıuretile ecza flatlarmd ih 
tikara mahal bırakılmaması 
için tedbtr alınma11 lüzumlu 
görillmüttür. Dııarıden ge 
lecek müıtahnrlara yapıı · 

tırma~a maheu pullMdan 
ıümrük idarelerinden henüz 

H lkevi 
Temsil ko~u a s m hop r

lörde bir temsil verdi. 
Halkevl temsil kolu tarn

fından akıam hoparlörde 
radyof onlk bir temsil veril -
mlıtlr 

Temsil kotu; üç perde 
"Kır Çiçeği,. d1ndakl ply ıl 

müzik ilaveslle muvaffakı 

yelle baıarmııtır . 
~ 

Zimmetine Para 
Geçiren: 

Başkatip Mua
vini Mahkeme

ye Verildi. 
ihtilas ıureUle zimmetine 

para 6feçlrmekten suçlu ola -
rak tevkif edilen mahkeme 
başkatip muavini Kemal; 
mOddelumumillkçe, Ti.irk ce· 
za kanununun 202 ncl mad
desi mucibince cezalandır1l · 
masa taleblle dün mahkeme 
ye verilmiştir. 

Dostunu 
Yaralamış. 
Şevket otlu Bahri adında 

blrlıl ; . kııkançlık yüzünden · 
aralarında çıkan kavgada 
Dtnkçtlcr mahallesindeki ge
nel ev kadınlarından Lema
nı yaraladığından yakalan· 
mıı ve adliyeye verilmtıtır. 

9 Yaş·ndaki çocuğu ~öümuş, 
lzmlrler mahalle!lnden Hü. 

ıeyin oğlu Kadirin; bu ma
halleden Edip oğlu 9 yaı · 

larmda Bedrettlnl döğdüğü 

oıkayet olunduğundan, hak· 
kında takibata baılanmııtır. 

_ ........... 444 

"' 
Uzüm suyu 

Satısı iyi sonuçlar verdi. 
Şehrimizdeki alakadarla

ra aelen haberlere gör~ 

üzüm ıuyunun tenekeler 
içinde pl7a aya arzı için 
(Amerikan konserva şirketi} 
tarafından s k ız, on ıene · 
denberl yapılmakta olan 
tecrübeler, nihayet müsbet 
neticeler vermftUr. Bu ıekıl 
de ambalajların perakende 
satııa çıkarılmı)'a baılandı · 
iı ve mayllni nefasetinden 
hiçbir ıey kııybetmeden 

müstehlıke arzına muvaffo· 
kıyet temin edildiği bildiril 
mektedir 

mr······················ .. 
: TÜRKDILI : • • : Pazarteılnden baıka her : 
: ınn çıkar. Slyual ga~ete •. : • • : Yıllığı: 800 Kuru§ : 
• Alta AylıAı:400 • : 
• • : Sayıeı: 3 • : 
: Günü geçmlt .ayılar 25 : 
: kuru§tur. : 

i DRES: i 
, ALIKESIR TÜRKDILI : ..... . ............. ~ 
eahlmı1arok kalmıı olanlar 
da mahall~rlnde gümrük 
ıdarel rJnd~ teıblt edlltcek, 
1ayılacaktır 
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Hukuk Sütunu~ 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

S lahiyet .. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
83-

Her hakim h er davaya 
bak madığı glbi , her dava 
d herh ngi bir hô.ktme 
arz olunamaz. Bunun için 
kanun bir vazlfe ve birde 
ınlahlyet meeelest vazetmiş 
Ur. Vazife, salahiyete ntebet· 
le daha mühlmdır. Vazife 
lddla11 muhaket:le bttlnclye 
kadar dermeyan edilebilir . 
Tarafeyn serdetmeıe bile 
hakim resen nBze.ra alır. 
:s lahlyet meselesi ise esas 
davaya glrloilmeden evvel 
yani ilk ıöz olmak üzere 
scrdedtlmek lazımdır Esa
aa dıılr iddia ve müdafaada 
bulunulduktan sonra mahke· 
menin ıalahiyetlnf kabul et
mit addolunacağmdan bıl
ahar dermeyan edilemez. 

Bınnetlce vazife hukuku 
umumlyeden, salahiyet ise 
hukuku ıahslyedendlr 

Vazife ve s lahtyete dair 
hukuk uıulü muhal<emelerl
nin birinci maddeelnden 28 
ncl maddesine kadar bertaf
sll bıldtrllmtıtir Binaenaleyh 
vazife ve salahiyet ikamet 
davada haizi ehemmiyet bir 
mesele olmakla beraber her 
huııusta kendine has bir İl· 

tısnaeı olduğu gıbl, ııalahiyet 

keyfiyetinin de bir halı lstfs.: 
nası vardır. Netekim, boıan 
ma ve ayrılma davalarında 

da vazıı kanun t 36 ncı mad
deyi vaz ile bu maddede 
{salahiyettar hakim, davacı· 
nan ikametgahı hiıktmtdır) 

ibaresi hukuk uıu\ü muha
kemelerindekl salahiyet me· 
ııeleslne istisna teıktl etmek 
tedtr. 

Bundan baıka kanunu me 
denıntn 31 net maddesindeki 
gaiplik, 49 ocu maddesindeki 
hükmi ıahsın ikametgahı, 

98 net maddede yazılı evlen· 
me beyan ve ilam 105 ncl 
madde mucibince evlenme 
akdi ııartları, 250 net madde 
sindeki nesebin taılılhl key 
f lyetf, 251 net maddeye göre 
butlan davaları da ıalahlye· 

te müteallik tk metgah hu· 
ıusunda keza hukuk usulü 
muhakemelerlndeki salahl
Y tten lstfsnaen ayrılmakta 
dırlar. Hukuk usulü muha· 
kemelerlne gör ik mel da
vnda müdd.eaaleyhin ikamet· 
gfıhı mahkemesi esa lttlh z 
edilmişken bo anc16 ve ayrı· 
YBf ma d v a 11 ı ile 

31,49,98, 105,250,25 l ncl mad
delerdeki davaların müddei 
nln ikametgahı mahkemesi · 
ne arzolunması keyfiyeti ka · 

bul edllmi§tlr. Karı ve kocndan 
biri diğerini sulflklrle bıra· 
kıp gitmesi ,.e glttl~I mehel · 
ltde nklayıp bıldlrmemlt ol · 
ma ı doleyfsile dfğcr teraf 
onu arayıp bulmak ve bu 
lunduğu mahal hakimine 
1 amel dava tmek müıhl

latı zimeelnden kurtarılmak 
için d vecmın ikametgahı 

mfthkemeılne ikamesi oe u 
lıtfsaaen v zolunmuıtur 

Bu cihet hukuku umuml
yeden bulunmakla hilafına 

olarak karı v koca arasında 
bir mukavele mevcut olu 
btlc tesiri yoktur. Çünklı kn· 
11 v koc boıannı ve ay 
rı Y•ıama huıuılaranda ser 

bestlyetl mutlalr yı haiz ol
madıklanndan bu yolda it
tihaz ettikleri mukavele, sa· 
lahfyet meseleslnl bertaraf 
edemez. Esasen kadının ika 
met8ahı da kocanın ikamet· 
gahı aay&lmaktadır. Şayet 
kocanın ikametgahı belli ol 
m z veyahut hakim tera
fından ayrı yaıamalarınn 

1 arar verilmlt ise kadının 

kendisine ha bir ikametga · 
hı buluna bileceğinden 21 net 
maddede kocanın lkam~tga
hı karmm ve ana, babanın 

ikametgahı vela yetlerl al 
tındaki çocuğun ve mahke 
menin bulunduğu yer ve a
yet altındaki kimsenin karı 
sı veva kocaeından ayrı ya 
ıamağa mezun olan kadın 
kendisine ayrı bir ikametgah 
ittihaz edebllece§lnden karı 
ve kocadan ayrı vaıamak 

için bulundukları mahal ha· 
kimine llcomel dava ile fı-
tlhsal ettiilt hüküm ve me · 
zunlyete binaen orayı terk 
ile başka bir memlekete gl· 
derek orasım kendls'ne lk 
metfah lttlhl'lz il ayrılık 

h kkındakl müddetin hlta 
mından sonr boıanma da· 
vası açmak lııterse l<endisf· 
nln yent ılcnmrtgahı haki 
mine ikftme edebilir. Şu 
halde ayrılığa l<arar veren 
hakim başka, bo~anmağa 

hükmedecek hiil<lm yine 
batka olmasında mahzur 
yoktur Mt'vzuubahılmlz olan 
mezkur 136 ncı madde bo 
oanma ve ayn yllşama da 
valarının rüyetlnde salahı 

yettar hakimi tayin ediyor. 
SONU VAR 

Ban~uma su'.h hu~uk ma~
kemesi satış memurlu

ğundan: 
Bandırmanın Sığıryolu ma 

hallealnde ölü Hacı Mehmet 
Ali veresesj karm Fatma 
oğlu Bekir kızları Behice 
Nazmiye ve torunu Hediyeye 
ald Sığıryolu mahallesinde 
fevkani 3 oda bir ıofa taht ani 
bir mağaza bir dükkan ile 
ayrıca btr mutfak ve avlu 
sunda kuyuyu müştemll 650 
lira muhammen kıymetli 

bir bap hıap hane, a ym m 
hallede 200 lira muhammen 
kıymetli bir dükkan ym ma 
hallede 1000 lira muhammen 
kıymetli üstünde 1 mağaza 
ve altında bir mağaz bir 
dükan bu!unan karglr mn . 
ğaza ve aym moh llede 40 lira 
muh mmen kıymetli 1 dö. 
nüm 3 evlek 3 l 6 artın tar 
la açık artsrm ile satıla 

caktır. Birinci nrtırm 18· 
7 938 pazartesi günü saat 
15 den J 6,30 da ycptlacak 
ve muhammen kıymetin 
yüzde 75 nl bulmazea 2 8 
938 salı günü saat 15 den 
16 30 da yapılocnk ikinci 
artırmada en son artırana 
lhalel katlyyf'si icra edile 
cekttr. 

lttlrok edenlerden l üzde 
yedi buçuk teminat alınır, 

ıartname1 er açıktır. ltlrez 
l'an torthınden 20 gün için· 
de kabul edilir d ha fazla 
malömat almak için ımlh 

hukuk mahkem"al 938 · 244 
numralı do Y" zımmnd ıııbı 

mt'murluğuna mür c at t'dtl 
meal fllın olunur 

TORKDILJ 

ci B yan Gök- f"""";~;;k;·;~r·~; .. ···1 
1 

! Aradığınız ! 
çe a anlar Uçuşu: Her kitabı : 

• • 
Utro gazetesi y zıyor: 

"Türk tayıırectsi Sabiha 
Gökçen Utro ile k rıı kar 
ııya . Dün Bojurıvte alanında 
fevkalade bir hareket müşa 
hede olunmnkta idi. Protokol 
tefi Belin of. Türkıye elçlı;I 

Şevki Berker, Türl<iye ateıl 
mllterl yüzbeıı Yarkım, tay· 

. re binbaşısı Rogev ve alan 
müdüru btnbavı Nojarof ve 
daha birçok maruf kimse 
ler tsyare alanında Selanik 
ten gelecek olan Atatürk 
kızı meıhur tayarecl Sa&biha 
Gakçenl bekliyorlardı. Ba 
yan Sabiha tek baıana bir 
Aalltan turneelne çıkmıı bu· 
lunuyor. Ankara lstanbul 
Ati na ·Selanlk Sofya Relgrad 
ve Bükr ş proğramını yal
nız olauk tatbtk etmekte 
bulunen ilk Türk kadın 
tayareclıl bugün 20 yaıla
rınd dır Sovyet Rusyada, 
Yaltada tayarectlik tahsil 
etmiştir . Ahı ıenedenberl 
muvaffnkıyetll uçuılarda bu · 
lunmuıtur. 1936 senesi zar 
fında ~arki Anndoluda zuhur 
eden Kürt isyanında askeri 
bir tayare ıle filli harekete 
geç n Sabtha Gökçen bu· 
rade büyük krıhramanlıklar 
göster mit ve böylelıl< le en 
büyük askeri madalyanın 

s~hıbı olmuştur . 

Yunanlstenla Polonya ara 
ııında muntazam seferler ya 
pao Lot ılrketl tayaretıl Boju· 
rl§teye indiği 2aman pilotlar 
Sa bth Gökçenin de kendi 
teriyle avnı zamanda uçtu
ğunu söylediler. Bu haber, 
ortalıkta ber .z bir telaı uyan 
dırdı Çünkü; SelAnlkten 
Lotun tayarestle hep bir · 
ilkte aynlan Türk 
tayareciıl hiila mey 
dırnda yoktu. Polonya taya
reıl mutod uçuıuna devam 
etmiş ve nradan yarım saat 
geçmtıtı. Ortalıkta henüz 
Sabiha Gökçenin motörüne 
benzer birıey görünmüyordu. 
Bekliyenlerin tel8§ı bir az 
daha büyüdü. Bu esnada ta. 
yare blnbaıuı Gospodln No· 
j rof, tllyarectlerlmlze Sabiha 
Gökçeni aramaları emrini 
verdi. Sl'lllt artık beı olmuı 
tu Halbuki Selanlk-Sofya 
hnttım tayarenln bir saat on 
daktkada alması lazımdı. 

Az sonra üç tayarenin 
lan üıtünde yükseldiğini 

gördük. Bunlar, Türk kadın 
tayareclılnl arameya çıkan 
havl\ kavalyelerlydi. Taya. 
relerimiz Sof ya ilzerlnde do· 
laşlıkt n sonra Viteı istika 
metine ve Struma vadisine 
doğru skmıya baıladılar. Fa
kat lam bu een da tayare· 
lerlmlzden biri Sofyanın ıark 
istikametinden bir motör se· 
sinin geldiğini ltltmlftlr ve 
bu, hiç füphcsfz güzide mi 
sBflrlmizin tayaret1ldtr. Bayan 
Sablhanın biraz yolu şaıar
dığı ve böylelikle tayare 
alanını bulamadığı tahmin 
ediliyor 

Bunun üı.erlne ta ya releri· 
miz derhal o httkamete te 
veccüh ediyor ve knhramım 
kadm t yareclslnfn imdadına 
yetl~erck kendisini tayare 
alanına doğru getiriyorlar. 
Bn Sabiha tey re meydanı 
n gayet hnflf kondu. 

Te.yare&I tek motörlü ve 
tek klşilık aekeı l harp taya 
rcaid r 850 B yglr kuvvetin 
de olan bu motör ıon ılıtem 

Amerikan ( Vultı) modelidir. i Gü uliik-llaftahk- A~·- ! 
Saatte 320 kilom~tre al· : lık - Biiliin : 
maktadır . ! Gaute ııe Mecmuaları ! 

Tayareden klla boylu bir : Akın Kitabevinden : 
kadın atlamııtı. Liseden ye· ıi Temin Edebilirsiniz : 
ol çıkmıı bir talebeyi andıran " ~ .......................... 
Bn Sabiha, Türk tayareci da doğru yoluna devam ede· 
elbıseafni lablıtı. cektlr 

Protokol ıefı Goıpodin D " • eneı gazeteıl yazıyor: 

Belfnof kendlılnl hararetle "Bayan Sabiha Gökçenin 
selamladı Şevki Berkerle bt· Sofy yı ziyareti. 

zlm tayarccllerlmtz de güzi Türkiye Cumhurrelsl Ekıe 
de mlıaffrl birer birer selam· lanı Kamil Atatürkün ma
ladılıu ve guzel çiçekler tak· nevi evlAdı Bayan Sabiha 

dim ettiler. Gökçen dün saat 17,i.0 de 
Dün gece Hn. Sabiha ıe tayareslyle Bojurtıte alanına 

reflne elçilıkte bir çay ve 
iomtı ve Sofyamızın mfla· 

rlldı Çaya çar namına Ge· 
neral Tzanef, ıaray müıavJ fırı olmu§tur. Türk kadın 
rl Gruef, Panef, Baıvekll tayareclei baıvekll namına 
K- 1 protolwl ıefl Gospodin Be-oıe vanofun ref lkal rı ve 
kerlmelerlyle General Hacı linof tarafından ietlkbel edıl. 
Petkof, Sofya garnizon ku- mit ve kendiılne güzel bir 
mandanı general Lukaı; ge· buket takdim olunmuıtur. 
neral Balaref; General Jıl- Bayan Sabthayı Türkiye 
kof, tayare mlralaylarından elçlıl Şevki Berker. Türk 
Boydef ve Uzunıkt, dlplo ataıemlliterl, elçilık erkanı, 
matlar. ateeemiliterl~r. gaze saray namına müıavlr Gru 
teciler; büyük rütbf"lfi 7abit- ef ve yaverlerden general 
lerimlz ve daha birçok Tzaocf, gen nal Panof, ma· 
güzid~ler ,ıavet edtlmlı bu- dam ve matmazel Köse lva· 
lunvordu. nof; matbuat müdürü Goı 

Bütün davetlılerln mefgul podin Seraftmof hararetli 
buludukları tek ıey . Snblha 1 

Gökçendl. Mütevazi ve ııa · 
mimi olan Bayan Sabiha, 
kendisine sorulan suallerden 1 
ve gösterilen yakın alakadan! 
adeta utanıyordu. Bütün 
davethlerln ağzmda: Küçük 
bayan, fakat büyük cesaret 
sözleri dolaıtvordu. 

Bayan Sabiha biraz in 
gllizce konuıuyor. Davetliler 
arasında l:uluoan Ruı elçili 
ile Ruı ateıemllterlyle de 
Rusça konuıtu. 

Nthttyet hlzl de kendisine 
takdim ettiler. Gazete na· 
mma yo1culuğunu ıordum. 
Bayan Sabtha ıunları ıöy 

lemek liitfunda bulundu: 
- Selinlk Sofya yolculuğu 

biraz güç geçti. Ha va rüz 
garlı idi. Bulgariıtana yak· 
laıtıkça rüzgar ıtddctlenlyor 
ve bir fırtına ha ltnı alıyor· 
du. 

Bundan maada hava da 
çok bulutlu idi Lot tayare-

ve samimi bir surette tıtık
bal etmlılerdlr . 

Tayareci kadın bugün ıa 
at 9 da Belgrada hareket 
etmtıtır. Bayan Sabiha Tür 
kiye Cumhurrelıl Ekselans 
Atatürkün manevi evladı 

dır. 

Sofyayı ziyareti. Balkan 
turneııl proğramının dahilin 
de bulunuyordu. Kahraman 
taya reci ayın 16 S1nda lıtao· 
buldao hareket etmtıtır. Vul 
teo markala tek motörlü bir 
harp tayareslyle uçmaktadJr. 
Bu matör 850 beygir kuv 
vetindedir. Bayan Gökçen 
Belıraddan Bükreıe gidecek 
orada beynelmilel tayare ser 
elıinl ziyaret edecektir " 

Zora gazetesi yazıyor: 
''Atatürküo mrınevi kızı 

Sofyada: 
Atatürkün manevi kızı 

meıhur Türk kadın tayareci· 
ıi Sabiha Gökçen dün saat 
17,20 de Bojurlıte tayare 

style hr.p blrhkte havalandı 
fım halde az ıonra birbiri 
mizl kaybettik. Ben bulut 
lardan kurtulmak lçln biraz 
ıarka doğru yol almııhm 
Böylelikle Strumayı kaybet 
mi§ ve Sofyo. tstlkametloden 
ayrılmıı oldum. 

, meydanına fnmiıtır . Bayan 
Sabıha ore.da hükumet ve 

Tanı bu eanada Bı.yan 
Sabihayı telefondan istediler. 
Ankaradan ıormuılar. Biran 
için müsaade letedi ve gü 
lerek ayrıldı. Az sonra tek 
rar ve aynı lebeuümle dön· 
dGğü zaman Ankara ya ıa · 
limen Sofyaya tndiflni ıöy
ledığtnl ili ve etti ve ıözlerf · 
ne devamla: 

Balkanlarda yaptıiım 

bu ilk seyahatten dolaJı çok 
memnunum, dedi. Ben Tür 
kiye askeri tayareciliğlne 

menıup bulunuyorum. Ştm. 
diye kadar btlatnkıta ha· 
vada en çok iki bin metı e 

uçtum. Yirmi yaı1ndanberl 
ve tayareclliğe olan ıev 

ııımle vatanıma olan aıkım 
dan uçuyorum .. 

** BaJan Sabiha Gökçen ıe 
ceyl elçiliği~ mleaflrl ola 
rak Sofyada ıeçlrmi§ · 

tir. Cüztde misafir buaQn sa· 
at g da havalanarak Belıra· 

saray namına resmi zevat 
tarafından hararetle ve H· 

mlmlyetle tıtıkbal edtlmtt ve 
kendisine buketler takdim 
olunmuıtur. 

Türk kadın tayareclsl bu 
gün saat 9 da Belgrada mü 
tevecclhen uçmuıtur. 

Bayan Sabıha Rusyada 
tayarccilık tahııl etmlf ve 
1936 yılanda ıarki Anadolu 
da zuhur eden bir Kart kı 
Jamanda bir harp tayare· 
ılne at'ıyarak kıyamı b11tır 
mak itinde çok biiyük yar 
arlıklar göıtermtıttr. 

Hayan Sabiha Beleraddan 
Bükreıe gidecek ve orada 
beynelmilel tayare ıerglıl 
ni ziyaret ettıkten ıonra 

memleketine .dönecektir." 

** Dnes ye Zora aazetelert 
yukarıki yazılardan maada 
birinci ıahtfelerlne Bayan 
Sabihaya ald reıtmlerln kit 
ıelerlnl de koymuılardır. 
Bu resimlerden biri Sabiha 
Gökçeni Bulgar hava ku 
mandanı miralay Boydefle 
bir arada aöıtermektedlr 

Dlfer reılmler de Sofya 
elçlllflmlzde kalabaltk da· 
vetlller ara11nda ahnmııtır 

SAYFA: 1 

Oursun~ıy icra 
memurluğundan: 

Hava Kurumu Durtunbey 
ıubeslne borçlu Vakıf ma· 
balleıinden Kasnak Muata · 
f anm bu borcundan dolayı 
mezkur kuruma ipotekli 
olup haczen satılarak para· 
ya çevrilmesine \<arar veri· 
len Aıafıalan mevkllnde 
üç evlek miktarında ıar· 
kan Semerci Alt, garben yol, 
ılmalen Abdullah tarla11 1 

cenuben Halil tarla11 ile 
mahdut ve etrafında 20 
adet kabtll istifade dut ağa
cı mevcut 300 lira mu ham· 
men kıymetli bir kıta ııvar · 
ma tarlası lftht• çıkarılmııtır. 

Artırma 23 1 938 cumar· 
teıl günü ıaat 11 de lıbu 
gayri menkulün Dursunbey 
tcra dafreılnlo 138 numara· 
ıında hf'rkeıfn gôrebllmeıl 
için açıktır. 

Daha fazla malumat al. 
mak fıtfyenler 138 numaralı 
icra dosyasına müracaat et
melidir. Artırmaya fttlrak 
için muhammen kıymetinin 
ytizde 7 buçuk nlıbetinde 

pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi 
etmeıl ıarthr ipotek ıablbl 
alacaklılarla d•Rer alakAdar· 
ların Ye irtifak bilicin aahfp · 
lerlnfn ga vrl mf'nkul üzerin· 
deki haklarını husuıt1e f ftiz 
ve maaraf A dair olan iddia -
rını lıbu tlln tarihinden ttı

baren 20 gün içinde evrakı 
mOsbitelerfle birlikte memu· 
rlvetlmlze blldllmelerl iç,. be· 
der. Akıt halde tapu afctllle 
sabit olmadıkça ııabı bede· 
linin payleıma11ndan h.rlç 
tutulurlar. Göstertlen günde 
Artırmaya ittlrak edenler ar· 
tırma ıartnameıtnl okumuı 

Ye lüzumlu malumat almıt 
ve bunları tam m~n kabul 
etmtı ad ve itibar olunurlar. 
Tayin olunan gilnde gayri 
m•nkul üç def• baiırıldık· 
dan ıonra en çok artırana 

ihale edilir Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymeti· 

nln yüzde 75 tini bulmaz 
ve satıı iıtlyenln alacaiına 

rüçhanı olan dtğu alacaklı
lar bulunupta bedel bunla· 
rıo o gavrl menkul ile te· 
mfn edilmlı alacaklarının 
memnundan fazla ya çıkmaz
ıa en çok artıranın taahbü· 
dü baki kalmak üzere ar· . 
tırma l 5 gün daha temdit 
ve 15 net günü aynı saatte 
yapılacak arhrma da bedeli 
aatıı latlyenln alacağına rbç
hanl olan dlier alacaklıla· 

rın o gayri menkul ile tt· 
mln edllmlt alaca klan mec-
muundan fazlaya çıkmak 
ıartile en çok artırana ihale 
edıltr . Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale J•pılmaz 
ve ıatıı talebi düıer. Gayri 
menkul kendlalne ihale olu· 
nan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı 

\'ermezıe ihale kararı fesh 
olunarak kendisinden evvel 
en yükeek teklifde bulunan 
klmıe azetmtı olduğu bedel· 
le almaia razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmaz· 
ıa hemen 15 g6n müddetle 
utırmaya çıkarılıp en çok 
arhrana ihale edilir. iki iha
le ara11ndakl fark ve geçen 
günler için yüzde beıten 
hesap olunacak faiz ve di
jer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmadan memurlye· 
tlmizce alıcıdan tahıtl olu· 
nur. Bu huıuıta masraf ah· 
cıya atd olup gayri men· 
lmlün Dursunbey icra daire 
ılnde ıutname mucıbınce 

aahlacalı llln olunur. 



Dursunbey icra 
memu~ f uğun dan: 

Hva Kurumu Durııunbey 

ıubeılne borçlu Duraunbeyın 
Mollaoğlu maballealnden 
Helvacı oğlu llaltltn borcun· 
dan dolayı mezk iir kuruma 
ipotekli olup haczen sA tıla 
rak paraya çevrilmesine ka 
rar verilen çarııda kain sa
ğı berber lbrahlm dükkanı, 
ıolu Akman Muıtafa dük 
kim, arka11 ve önü umumi 
yol ile çevrtll ve iki kath 
içinde bir fmn ve helva pi 
ılrmeje mahıuı ocaklık ve 
ikinci kata 17 ayak baaa 
maklı merdivenle çıkılarak 

burası da mukaddema kah 
vehaoe oldu4undao halen 
içinde kahve ocaklığı mev 
cud ahıap üzerine ınıa edıl 
mit ve \900) lıra kıymeti 
mubammeneU bir bap hel• 
vacı dükkanı 1atııa çıkarıl 
mııtır. 

Artırma 23. 7 938 cumar
teıl ıünü ıaat l 1 de •ıbu 

ıayrl menkulOn Dununbey 
icra dalrealnln 139 numa · 
ra11nda herkesin görebtlmeıl 
için açıktır. Daha fazla ma
)Qmal almak lıtlyenler 139 
numaralı. icra doıyaa .na mii · 
racaat etmelidir. Artbrmaya 
lttlrak fçln muhammen kıy· 
metın yüzde 7 buçuk ntıbe · 
tinde pey veya mtlll bır 

bankanın teminat mektubu · 
nu tevdi etmeıl ıarttır. Jpo 
tek 1ahtbl alacaklılarla dt· 
ier allkadarların ve lrtıf ak 
hakin aahıplerlnln ıayrl 

menkul üzertndekı haklarıDı 
huıuıUe fajz ve mauafa da 
lr olan iddialarının lıbu ilan 
tarthınden itibaren 20 ıün 
içinde evrakı müıbttelerıle 

birlikte memurlyetamlze bıl
dirtlme1t~lcabeder. Akıl hal· 
de tapu ıtclllle 1ablt olma 
dıkça eatıı bedehnan paylaı
maıından haraç tutulurlar. 
G6ıterılen günde artırmaya 
ııttrak edenler artırma ıart 
nameılnl okumuı ~e lüzum· 
lu malilmat almıı ve bunla· 
rı tamamen kabul etmtf ad. 
ve itibar olunurlar Tayin 
olunan ıünde ıayrl men 
kul ü9 defa baiırıldık 

tan ıonra en çok artırana 
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"ttttttltl)Cttlttttttttttlttttttttttttttttttttttltltttltttlttt•Cttttt~ ~~~~~~~~~~~~~ 

! c SABRİ LOKANTASI ) i ~ ~~h~~~;~larOkusun ~ 
i ! ~ ~fahsullel'iııizin verimli· ve çabuk yetişme-
- Şehrimizin En Temiz Ve En Nefis Lokantası •• ~ sini isterseniz tecrübelerinde muvaffakıyet 
! ~ SABR.i LOK.ANTASIDlll. "O!~ kazanan"Rus kimyeviGübre,, lerinden 
: Ö ~ istifade ediııiz. 
O En nefis h're,ai7ındau H~ en ivi ze)'tİll\13i:iından çeşit "emekler, tt ~ SARAÇLAR BAŞINDA 
•• . • • ., • • • .J •• ~ ... 

• lıfirekler ıaıhJar ve komıwst11Jar . E' it r i<'iıı ucuz ~Luıı c kavdedilir. tt ~ '"ttas"an Cumah Ogullan 
~ ' • o • •t ~~.@~.Jı.~~~~~5\._~~~ 
!! - Sabri Lokantası - : •'l~'l'lt:lt.t:lt:l:lt.t:l:l~t.t.~'lt.~'l• 
Q ANAFARTALAR CAooı:.sı - BALIKESiR tt = Türkiye Currıhuri)eti Ziraat Bankası:: 

•••••• •••••••c•c•c•••c•••••ttflflfl(l(IOCICl<IOCIOCICIU«•••= ,, 1IJ. K apita_I: 700,000,000 Türk Lirası .,. 

ihale edilir Ancak ertırma )\"""""""~""~"""""""""""""~ ~ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans = 
bedeli muhammen kıymeti ~ M d K.. .. .. ~' ~ Dünyanın Her Taıafında Muhabirler ~ 
nın yüzde 1s ni bulmaz ve Soma a en omuru ·~ .l ,.. 

)\ j\ w; Her türlG zirai ikrazlar dığ~r bılcüoıle banka mu· 16 
Hhf tıtlyenio a l ecağana rüç· ~ 4"l ,.. 

~ T '"'I k' · k' l ki •• "" amelerl biıyük ıubelerınde kıralı~ kualar. 'fit hani olan dığ~r alacaklılar ~· ug a, ıremıt, ırec ve ıamam oca arı ' L ~ İbb t f k b h 1 d tk ... 
~ .. •• • •• "9'A auız aıarru ve um ara eıap arın a ra · ,.. 

bulunupta bedel bunların ° ~ için (SO~JA KOl1lJR MADENLEHİ) nin fev- 'A "" miyeler. r* 
gayri menkul ile temin edtl V ~ ... ./. P* 

•• kalade UP.UZ hususi köruür ne' iJeri11i sip~riş 'JI.. .- ikramiye: !tJiktari: ikramiyenin tutan: ""' mit alacaklarının mecmu -" •~ ıa:. l ,.. 
undan fazlaya çıkmazea en ~ ediuiz. Sipal'iş ve tafsılat ic;in Balıkt-sirde ~~' ~ ADEI D LiRA LlRA P* 

hh ~, w; ıuuo ıooo , .. 
çok aıtıranın taa üdu ba· ~ (AVNİ SAGLIKÇI) ya müracaat menfaatınız 1\ ~ ı soo soo :: 
ki kalmak tizere artırma 15 ""' ,.. 

~ ikuzasıdır, bir tecrübe kafıdir. 157 ~ ~ ı 250 250 ~ güo daha temdit ve on be. 
ıtncl ıOnü aynı Halle yapı · 

lacak artırma bedeli ıatıı 

lıUyenlo alacaiına rüçhanı 

olan dtier alacaklıların o 
ıayrl menkul ile temin edtl 
mıı alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartlle~ en çok 
artırana lbale edalar. Böyle 
bar bedel elde edllmezee 
ihale yapılamaz ve ıatıı ta · 
&ebl düıer. Gayri menkul 
kendı11ne ıhale oJunan ktm-
ıe derhal veya vertlen müh 
ıet ıçınde parayı vermezıe 

thale kararı f eeholunarak 
kendtıinden evvel en yük. 
ıek te&dıfte bulunan kımee 
arzetmtı olduğu bedelle al · 
mağa razı oluna ona, razı 
olmaz veya bunlunmazıa 

hemen J 5 gün mOddetle ar 
tırmaya çık.rıhp en çok ar· 
tarana ihale edtlır. iki tbale 
ara1ındakl fark ve aeçeo 
günler tçln yüzde beıt "' n 
he1&p olunacak f alz ve dl 
jer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmadan memurıye
tlmlzce alıcıdan tahıal olu 
nur. Bu huıulla maeraf ah· 
cıya alttlr . 

İıbu aayrı menkulün Dur· 
ıuobey icra datre11n· 
de ıartname mucibince ea • 

tılacajı ilan olunur. 

~ ""' 10 ıoo 1000 ,.. 

~~i\~Al\2\2\2'2';\2',_>'2'2'2'~~>'>'>'2'~>~ ~ 25 so ı 250 = 
""" 30 40 1 200 Pir 

Belediye Riyasetinden: ~ 40 20 soo !! 
""' 108 6UUO ,.-

Tenviratı umumiye tçın alınacak ampüllertn neva ve ~ Bu lkramlydcr Jur üç ayda bir olmak üzere st· 1* 
mlktartyte muhammen bedelleri aıağıda aöatertlmıı olup ~ nede dört dtf a bu mtktar ıızainden kllra ile daiJıtı- ~ 
amptilıertn atıomaıı ı 7-6 938 tarıhınden ıUbaren on beı •' J ,.. 

-.,( lacaktır lk kt şlde 1 Eyliıl 938 dedir. ""' 
gün ek11ltmeye konmuıtur. •' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.. 

1hale11 l 7 933 cuma günü 1aat üçte belediyede yapı· •l-l-... l-l- .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- ..- .,- .,- .,- .,- ..- .,- .,- ..- .,- .,.. 
lacakur. E&uıltmeye ittırak edeceklerin yü&de 7,5 buçuk --~~~~~-~~.~~~~~~ 
dıpoznoıuou daha evve•d~n beJedıyeye yatırmaları Ja ı Ren ç be r ı ere M ü J. de 1 
zımdır. ~ '/# 

Fazl• malumat almak lıUyenlerln belediyeye müra ~~ Kaçıı·ılıııaz t.,ırsat '11 
caatları tlio olunur. .., 

Mum: Adet: Muhammen: 
Kuvveti 

25 
40 
60 
75 

IOO 
160 
250 

Aııarl ·Azami 

7UU 1000 
12UO 1500 
250 350 
150 200 
60 80 
60 80 
ıo 20 

Bedeh » 1 
: ~ 1 
~ ~ 1 
ı: 1 1 
170 1 ,. 

-----____________ 4_ı-_ıs_2....__ I I 
Devlet Demiryolları İşletme ~ _ 1 

Umum Mliaüriüğünden: 1 ~:- · 1 
1 - Devlet Demlryolları tllaıyon 11nıtıoda tıtıhdam ~ , " , ~ ~ . J.'I 

edilmek üzere müıabaka ile hareket memur namzedi alı · it. '1' 
1 -CEMll: MAROT) MARKALI I nacaktır . 

A) Müıabakaya lttlrak edebilmek tçln orta 
tlrmıı olmak; 

B) Türk olmak; 
C) Y aıı 18 den aıaiı Ye 30 dan 

ıahıııı bt· ~ı ~~N~g!.r..E~!~KALAAI « 

Ömerköy İhtiyar 
Heyetinden: 

~ Yukarıda resmini gördüğünüz dOnyanın en meı 1 
(dahil) yukarı olma l:fr bur ve maruf Rençberler ye Oeğırmenctlerlmlz tara· 

mak; fından tecrübe edılmıı ve tanınmıı . T6rklyede büy6k 
D) Aıgari bir ıene için aıkerhkten maaf olmak; E ·ı M t 

t ~ raibet ve taraftar kazanmıı olan m 1 aro ,.,, 
E) daremlz hekimleri tarafından yapılacak ııhhi mua· it,. marka Buğday Kalbur Maktnelerlnl her ıene olduau ,. 

yenelerınde faal ıerv;de çalıımaia mani bir arıza ve hae· ~ gıbi. bu mevıımde de ıatmaktayız. Reetmde gördüfü· "JI 
talığı olmamak; it nilz tek parçalı makinenin lkt parçalıları da mevcut ~

1 2 - Müıabakada kazananlar 61 lira ile tayin edile· 'tt; olup ( 4. 5, 6) numaralıları da yani her boyu vardır. 
ceklerdlr. Ecoebt lteanlardan birine vakıf olanlar 67 lıra #t. Bu makineler büyük huılatlı o•up aıağıda göreceft. '11 ) - Yeni yapı1makta olan Ömerlcöy okulu blnHının 

alt kat duvarları ve beton arma bailama uıtalığı açık 

ekılltmeie konulmuıtur. 
2 -- Yapılacak tı tahminen taı duvar 216, tuila duvar 

30, betonarme 18 metre m•kaptır. 

3 - Ekııltme 5 1 938 günü Ômerköy ihtiyar heyeti 
odaeında yapılacaktır . 

4 - lıtiyenler ıartnameyl Ômerköy ihtiyar heyeti 
odasında görebllirler. . 

5 - lıteklılerln ogün Ômerköyde bulunmaları ilan 
olunur. 4 - 1-166 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye 
No : 

Cinai: Mevkii: 

9 Oükkin Attarlarda 
Yukarıda numarası yazılı Belediyeye aid dOkkan eatıl 

mak üzere 24 6 938 tarihinden f ttbaren 15 gün nıüddetle 
aç1k artırmaya lconulmuıtur fhaleıl 8 1 · 9J8 cuma ılinü 
nat 16 da Belediye Encümenınde icra edllecejınd~n talip· 
lerln ihaleden evvel depozttolarım Belediye vermeelne 
atırmllları tlio olunur. 

4 - 1 - 197 

ücretle alınacaklardır . nız veçhtle piyanda mevcut makinelerin en fazla ~ 
3 - Muıabaka imtihanı 9 temmuz 938 cumarteıl gü 

1 
mal çıkaranıdır . Bu makıneler mahıul11 ( 9 ) k11ma ıf 

nQ eaat J 4 de Haydarpaıa, Şırkecl, Ankara, Balıkeeır, aymr Şöyle ki: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Deltceyt ~ 
Kayıert, Malatya, Adana, Afyon, lzmlr ve Erzurum tılet bire, Bakla ve Ot tohumlarını bire, Ot, Saman ve Taı '::I 
me merkezlerinde yapılacaklar. parçalarını bire, kı ceman ( 9 ) k11ma ayırmıı olur. ~ 

4 - En IOD müracaat 8 temmuz 938 Cuma aününe ~ Ftatlerda bu mevsim için fevkalade tenzllit yapılnııı "JI 
kadardır it. tar lıtanbuldakt ftatlardan yüzde 20, 25 ekılk ftata ~ 

~ ıatmaktavız Bu keıçırılmaz bir fınattır. Her hıtlde ;lt 5 - Taltpler tıletmelere ve lıtaeyonlara lıtlda ile mü 
raca at edecelderdtr. 

6 - Kabul ıeralt ve evnfı hakkında daha fazla ma 
himat almak iıUyenler ııletme merkezlerine ve lıtaayon 
lara müracaat edebilirler. 

3 - 1 - 188 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdiirlüğünden: 

11 bu ele ıeçmez fınattan fıtıfade etmeyi Rençberlerl ~

1 ~ mlze, Köylülerimize ve Buğday tılerile mefgul olan· 
#1.
1 

ıara almalarını •e makinelerimizi bir dt>fa da mata ')I 
zamızda görmf'!lerlnt tavı•ye t-derlz. ~ 

~ MA.KINELERİN Y APTIGI iŞ MIKT ARI: 

1 ~ No:4,5,6 » Saatte yaptı~ı iş miktarı: 250, 500. 600 ~ 
~ kilo ıuah~uı c~~lkar. i 
" ffhmet Ve İbrahim Cumalı Kardeşler 

Gönen tohlıarlar anbarlarından Bandırma lnhiıarlar an· it. Bal ı ktıir: Çiviciler Çarşıs1 Jvo: 12 
barların" kabili tezyit ve tenklı olmak üzere ve kamyon ~ Demirciler Çar§lSl No: 63 1f 
la nakledılecek (90 000) kilo ygprak tütiinlerln nakli Jtl /i'~;?tt~~~~~~~~~~~~ 
l 7 6 938 gününden ttıbaren 20 gün müddetle eçık ekıllt 
meye konulmuıtur. 

lıtekltlerio 6 7 938 tarihine teıadüf eden çarıamba rfi· 
nü Hat 15 ıe kadar Bıhkeıfr, Bandırma ve Gönen lnhl 
urlarana müracaatları . 4 - J - 192 

Sıthtbt ve Baımuhllrrlr f: Balıkt>ılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel DırektörG: FUAT Bl ı.. ' AL 

Baıımyerı: Vilayet Matbaası -- Balakeıtr 


