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1 1 J C• 1 A 1 ı Ara e ~ttak 16ıOldOiO için: RomanYa, ta lya le aponya, ın e n aş- Band1rnia '50Kadar 
Dos~.~k istiyor:. mak mı ~ti~or.? · · Ev Tahliye Edildı. 

lqn~I 8. lııı. 1111111~111 biı tıl1r1f cet11ıt ıııl- bp1nyı. Alm11yının tımsuıunu ııcı ıttı. Ye ~a ~u-
ıı ilı .-.• ılll~iiinr ~H•ir•i.. ustıti 11rtlırını ~ildirdi. · 

Blkreı, 3 [Radt•I - Ro. j ftçı parttıl lideri B Matyo- Moıkova, 3 (A.A l 

•aaya batveklll GoP• lal• Ja bir telpaf çekmlt Ve ye TH Ajan11 bildiriyor: 
ra baıvekill B M_.ollnlye ili b&kOmet1e mOcadele et · Gazeteler Hankovdan al 
~r telıraf çekmlt .. Ro· 'Dik tetedtllnden, çiftçi par · dıklan mal6mata vcrl1orlar: 
••n1• ile ltalya .,.":~a tlalae dahil olmafa karar Ç•nln bOtln cephelerde 
aıh bir doıtlak &4fll•I ç n Yerdillnl btldtrmftttr. Japonyaya lcarıı ı&ıterchklerl 

-~•e ıe· 3 J d ral Karolun ke....... bil. Vıyana, (Radyo) - HG mukavemet, apon or uıupa 
.. , Hllblyet ve,... kamet, hariçten ıelecek Ya tndlrdtklerl darbeler Tokyo 
cllrmlttlr. Al budılerla k•bul edtlmemeıi da endtıe ve Habiyet uyan · 

Berlln, 3 [Rad~.;yad~ ·~ı· bir kararname çıkarmıı darmııtlr au Habiyet btl 
•n matbuatı, R Ll 1_ tar haaH Sovyetler Btrltllola 

1- b '-- L La ....... la. 0 

•11aa u ... ••vtae dlJ• bah Belırad, 3 ( RadJo) Ro. Çıne mOhlm miktarda ılflh 
lertad• azan - hlk maayadara kofulan Y abudl ve mftblmmat ıaaderdlit 
.. tmekte .. ~ , __ _. b y J d 1 

U.ID ,JI f•fl••• •waen lr kıımıaıa uıoı· yolunda haber er UJ uru•-
::ı.m~yıl :du~ Yahu l••Y•Ya ıelmeıl ihtimalini rak efkln umumlyeyl SoY · 
..a •• __ 1 Lf •..ı.• tedbir· nazara alan hOk6met, bun yetler ale1bıode kııkırtmak · ....... ,... ...... 1 d 
lerle tla, Atma-r•" laldtd ana kabul edılmemeılnl ka· la tezabOr e iyor. 

ettlltal ve hele .. 1 .. •tldllt _,. __ rı_•ı:.;t~1r,;:m~ıı::t~ır ___ , __ .....;.-===H-a==lb=u-k_ı,_r_u_m_ı _Ja_p_o_n_ m_a_· 

..... t .. 1s•0::ı-,.:~.ÇIU· ç· ı·ı lk· J Ta r: •. j (Radt•> - B. ın 1 er 1 apon y-
T1tlleelro, 111.-ı etmekte • • 

1 ....... d·•· s-_.....+ çl-Yaresını Bombaladı ar. 
Atatarlılln Jı,ın tııırılırini ''k ınliiırık ııydındı ~ııbıh· 
TeıJı/ıiJ.rleri yıı Çin tıırırılıri dırhıl ~ıybıldulır. 

Şanıha,, 3 (Radyo) 
Çbl taJJ•nlerl •••• mey· 
danında ki 1111 Japoa tay -

l••cl•: yareıtnt anıızın bombardı 
Y .. ı sene •laaeebettle maa etmıılerdır Çınltln, 

yqrdaa her tarafıacla• Ata Japon tayyarelertnl pelc ani 
tlrlre, •alaadaılaraD JIHrHlc •e ıafıl avlamıılar, Japon 
chı;plarmı, tamimi temea· t•JJarelerlnin haYalanmala · 
Dllwl• ....,,_ birçok tel rına •aldt berakmadan kay 
.,.flar plmektedlr bolnnıılardır. 

Bundan çok mltehaulı Haalceo, 3 (Radyo) -
oll.n AtalOrk ttıt•lrklrlerlnl Maraıal Şan Kay Şek, Çın 
•• aaaclet cllleklertal Anado ordusunun baıına geçmlt ve 
lu AjaDll va11ta1ı i e iletilme · rlJaaet1cumhur iflerinl ma-

.:•~·~~·:•::.,r..;b::u:.!y;.:u:;rm;.;.utl;._•r_d_ır_. __ ı..;,ı,_e_o~a:.:z::.:":.:,• ..,:doktor (Koni) a 

1938 Tahvilleri .. 
..-----~----ı-----:----~~~-
ıll~ı ~ıııun 1911 tı~ııllııin1n ııktın 
kMlr yıni ıı~ıillır · cıkırdıcıkt1r. 

devre1lemt1Ur. 
Merata1 Şan Ka J Şek, 

Çtn·Jıpon mubarebetlnln 
neticeye kadar devam ede
ceiinl bildtrmlttlr . 

Şanıh•J• 3 tRadyo) 
Japon orduıu, Sekin bava 
ltıinde ilerlemekte devam 
ediyorlar . 

Japonlar, Çta orduıu t• 
rafından havaya uçurulmuı 
olan bitin k&prOleri tamir 
etmııler ve ileri harekltı 

tanzime muvaffa k olmuılar· 
dlr. 

Şanıbay, 3 (Radyo) - Bu 
aGn, imtiyazla auntakadan 
ıeçen bir Japon mOfrese1ı, 
Çtnltlerln b6cumuna maruz 
kalmııhr 

Çinliler, Japonlaran Ü7e 
rlne el bombHı atmıılar ve 

deleıı icra lnlmı1acaktar. bunlardan btrçolunu yara 
2 - Y eaı tabYlller ( lkra · lamıılard1r 

mt1ell 1938 tahvilleri \ ün imtiyazla mıntakadakt za· 
vanını ••tıyacak Ye miktarı bata derhal tahkikata baı 1 a 
1918 tah•tllerinln tedayQl· mııtar . 
ele bulunan mlktaranı ıeç Şaoıbay, 3 (Radyo] 
miyecelc11r Japonlar, Şayan Ku ıebri 

3 - Bu kanun neırl ta nl bombardıman etmııler 
rlhlnden lt•baren muteber - Ye yedi yüz bomba atmıı
d•r lkı •ene zarfında J 933 lardır Atalan bomb•lann, 
Tlrk borcu tabwıllerl bamtl· büyük hanrat yapblı ve 
lerl dtledlkleri t•lcdtrcle bun· balktao 6lenlerlo de iki JÜZ 

iare devletin dabıli lıtlkraz kitlye balii olduiu ı6ylenl 
tahvilleriyle rnubadelt1ı ta yor. 
Jep edebilirler Mubadelede ı...;..-ıs:ı:o;;:=-==---

500 ,,.nk •t·barl kıymetin Kah .1 rede 
ele bir adet, 1933 TOrlc 
borcu tabv.11 snukabtllnde 
20 ltra i tıbaı l luymttten 
bir adet dahili lıt kraz tab 
Ylli verll ır Mubadele99 ·~ 
..tllecek Türk borcu tah 
wlll•IJI• bmlar muW.ll .... 
._1 ecek devlet tah•illerl· 

... adete tarihinde va. 
AW.d laul6l etmtyen kupon

• lh•I 0tmı11 lizımd1r. 
badele,ı 207 4 .... •) 

kamala Amerlkadan, loıtlte 
reden, Franıadan, Almaa,a
dan Çine ıelen harp leYa-
zıau yanında Sovyetlerln 1 

verdlfl miktarın ne kadar 
az olduiunu pek lll baldık· , 

1 
lerl halde, kaldı ki re.men j 
lllnı harp olmıdıkça ortada 
b6yle bir lh hcaret lnı · 
menedecek be1nelmilel mu· 
kavele de yoktur. Tokyonun 
endtıeıfne ıehnce bu en 
dlıe ıayet mevıuk mal6ma· 
ta •6re JaponJanın ıon aG· 
alerde Almanyaya Jenl bir 
ta va11utta bulunma11 için 
mlbald da vHnmHlle tezalıGr 
etmektedir. 

Falhaklka daha ı•~Dler 
de Alman etçialnln tava .. at 
teıebbGılnl Japon hGk6me
tl llblrarla karıalamııhr. Hal· 
bukt timdi Alman hGk6metl· 
ntn yapblı tan11ut tekllfl· 
ne Japonya muvafakat et -
mekle kalmamıı, .. betli ıulb 
ıartlarını Maraıal Şan Kay· 
Şeke blldlrilme1lnl Alman 
yadan rica etmlttlr 

~-·-=-=-= 

Ruzvelt 
Aıerıtı saı1111dı Jıpıı •ı
hkcı ıııllarlıil Hlu11111 

ıstıllt1r. 

B. RUZVELT 
Vaıtngton, 3 (A.A.) 

iyi malimat almakta olan 
mebaf ilden ölr~nıldlilne ı& 

re, Relılcumhur Ruzvelt 
Amerikan ıularındalcl Japon 
ve dlier bahlcçı ıemtlerlaln 
tedricen oralardan uzaklaı 

tırılmasmı temin için parll· 
mentoya tevdi edl1mıı olan 
kanun llyıhasanın kabullnl 
ıtddetle iltizam etmektedir 

Hitlerle 
Mus•olininin 
Telgrafları 

Hddiaede Şimdilik HiçbirTela
lilıe GöriJlmemektedir. 

BANDIRMA YA SAHiLDEN BiR BAKIŞ 
Son ılnlerde Baodarma· darabtlea n ••aile ilde• 

aıa birinci okul tle lıtaıyon bir vaziyet 1oktar. Demlt
lıtlkametlndekl ıahtl kıımr ler•ır 
ndakl kara parçasmda bazı Son ıllllerde,.hrlmlscle de 
ç6ktlnti •e çatlaklar ılill · ılrekli ya ... urlar r•lmaetu'· 
mOtUlr. . Çay derul bu rlaclea 

Arazinin bu lnımındakl bir bayii kabardılı stbl, oya 
elit kadar ev; her lbtlmale DID bOytlk bir kı .. ım~da IU 
karı• tahliye ettlrllmlttlr Ba ba1a111t1r. 
evlerin hepıl ahtapllrlar, Diler tarafından dtlD or-

Bu arada birinci llkoku· man memurlaraadaa B. Haı· 
lun uhll k11mında Mt vazı· blaln yeni hl•6 .. t kOlla· 
featnl 16r•n davarı da çatla· I• yaamclakl "' ' 
mıfbr. Fakat okalb ... ımda bocln•alldan '* .... 
hiç bir çatlamal ve teblıke ••tbr· Ba 1117ua ... r .. •n.11 
e1erl yoktar. lbt11atl bir tecl· olan birik bahfe Wf ••· 
bil' olarak okul bir hafta nun iç k11mınclaa '* .. tlak 
mGddetle kapatalmıtbr. Ve- vereMls toprak ••-••• ak· 
rllen bu mGddet ıu bir iki aa •7•• eYID ••• • .. 
ıln açınde bltmlı olacakt1r. meydana çıktalı aali .. llllds: 

Yapılacak tetklkatta bl- tadar Su talalıye ........ tr. 
nada blrpy ı6rllmtyecek Tehlikeli hiçbir Yasl7et 
olur1a okulda tekrar dertlere yoktur 
baılanacakt1r . '.==-A=======-----....ııı--

Sabılın biraz ılerlılnde venol 
lıtA1yon blouı yanındaki 
bazı UUOn depolar1nın al-

t.ada ıular çıkmaktadır. Uluılır lllJllllllİD f 
Batin bu vazlfetlere; ı 

t0n haftalar içinde Baa. il dllll IİCQ .. İftl 
d1rma ve bavaliıine pek 1 

bzla olarak kar ve Jafmur G•ae•re, 3 (Radro) 
yafmıı olmaıınıa tebep ol Ulaılar IOIJele.a _.ı ... 
dulu anlatılmaktadır. reterl 8 A•eaol, tlla ..-

Hldtted~ ıtmdllık fevkal radyodt bir ... , ... 
lde hiçbir tehlike 16rOl- ve UJdılar I08Jet: .. -. . ...ı .. '9: 

memektedlr. Yalnız lodoı· 1 ı•m•i• liyılc bir 
la pek fazla Jafmur devam oldufunu, baa 
eder1e allbaz1rdalcl vasi· Jerde munffalcıat~•-~ 
yell llerletebilmeıl m6mk0n memek t..,..._;j>tıfııQr.~111 
ı&ronW...or binde ço hl~• 

Valimiz B Ethem Aykaf ledlllil beya .,;ı..,..~g 
la, Nafıa baımOhendlıl B 8 . A ... ~a. 
Sami birkaç ıiln ince Ban· mal e .-Is llUr• we .•-~ 
darmaya ıtderek vazl1•tl6• le hareket .... 
kından ılrmlıler ye tetkik lere 1r.,11 ..... 
etmlılerchr. ya,.mak ,.,._ 

Valimiz B Ethem Aykut mll1-tler 
bu buıada bir arkadaıımıza: te;atn PtılMJlt'. ·ı••ll 

•eu,an için endlt• uyan dutanu l:llai!ffllllr; 
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lngiltz Ba,vekili Çember/ayının 
Nutku Ve Fransız Gaze leıi .. 

ltçı muhal f etı lıderi bin
bafı Atleenln lngtliz harici 
politlka11 hal\kında vaki 

olan fıtlzahı üzerine avam 

kamara11nda baılıyan mü 
nakaıalar ve bu münakata· 

1 a r eınasmda Baıvekil 
Chambt:rliine ıle hariciye 
nazırı Eden tarllf ından 

verilen izahttt kuriyemizl 

teıkil eden franı z ıazete
lerinde bazılarıeda akisler 
yapmıılardır. Bu mevzu et 

rafında, tlmdllık yalnız 111i 

cenah ıasetelerinde neıri 
yata teaadüf olunmaktadır. 

T-empı ıaZt'teıJne ıöre: Eden 
dlf politika hakkında, lnıııliz 
politikaııntn ihtiyatkirhfın
dan dolan ıüpheleri izale 

edecek mahı,ette kati iza
hat vermiftir Londrada 
Framız ve lngillz devlet 
adamlara araaıoda, ! erch· 
te,.aden de Halifalu ile 
Htller ara11nda vaki olan 

koautmalardan; Londrada 
FraDtU ve lnıtliz adamlar1 

ar......ta haıal olan anlatma 
çerçlHıi içinde yapılan Del 

boıun orta ve t•rld Avrupa 

alyaretlerlnden ıonra yapı· 
lan bu mGnakaıalar dikkat 
nazarı ciddiyetle celbede
eelc ••biJelledirler Bunlar 
ln.tlterenin FranH ve Ame 

rtka ile ııkı 4t birllii poli
ttlsa11na temel olan doktrin

lerine ıadık lcaldıiını göıler 
mektedırler ... Raıvekfl Cham

berlalne HaUfakıın ıdman 
ya ıeyahatandan maksad 

mlıakerelerde bulunma" 
olmadıtını. k o n u ı · 
auJudan ıbaret olan bu 

karıalatm• eınaıında teklıf. 
ler JllJPılmadıimı ve ıaran 
tiler verilmedtjını: Avrupa 

ıerstn iit•la ademi müda 
hale polmkaaı aayeainde his 

tedtlecek derecede zaıl ol
dutunu; bır anlatıma husu 

lü hakkında Japonyanın 
hiç bir teıebbüııte bulundı · 
fanı ve Japonyaya, lngllte

renin ıerefll vuıtalarla sulh 

davaıına hizmete dıma 

aaade buluaduju hususu 
nun ihtar edildiifni söyle 
mittir Bu aöı.lerin Tokyoda 
teıirde bulunmal.uı temen· 

n16• ıayaadar. lnıiltere baı 
••kllt milletler cemiyetinin 
te,.kkül aamanında uhdesi· 
ne verilıaıı olan vazifeler 

elen baaılaranı buııünkü ha 

llJle ifa edemedijinı itiraf 
elmif ff fakat Cenevre mü· 

e11eılnln temıi! ettlji bey 

nelmilel itblrllil tdealıne 

umunıi f ıkirler ıerdetmiıtır 
Bunlar İngılterentn bu güne 

kadar takıp ettigl polilıka 
ya Sddık kall\cağmı, h r ne 
rede lüzum görülür ıse hak 
ka rıayet edılme ini temine 
çalııe.ca1ıını ve f kat butün 
devletlere ıyi münasebetler 

de bulunmağa gayret ede
ceğinı göıtermektedırl r ln
ılliz Bat vekılı: Muhallef t 
Ponelenan kırılmasmd:rn 
meıul olmıvabılır; fakat 
hükumet meııuldür o .. mittlr 

Hu mukaddeme fngıliz baı 
vekil nln nutkundaki sarahat 
sizliğın aff ma medar olabi 
iir Hunun ıçın bız de lngı 
liz baıvekılinın nutkunu 

daha zıyade lcomantc et 
mekte mazur görülmelty z. 

Safdan Journal deı 
Debata gazetesı da· 
hı ing liz parlamentosunun 
münakaıalara ve baıvekılin 
nutku dolayısıyle bedbin 
mütelealar ııerdetm ktedır. 

Bu gazeteye göre: Avam 
kamaraımda yapılan müoa
kaıalar mütekimıl komanter 
yapılması ıçın katiyen mate 

riel temin eder mahiyette de 
ğıldırler Hükumet hu mu· 
nakaıalara yalnız tedafüi 
vazıyette karıımıı•ar. Baş 

vekılin: Ponelenci dü~ kanı 
iıkrım yapılmaıına elverııli 
bir) er değildır. Demesi mü 
nakaıalardan uzak ka malc 

iatedlğıni göslerır. . B uı un 
için baıvekılın söyledığı söz· 
ler arasında kati f kırler 
keıfıne çahımak bof olur. 
Muğlak ve bulanık bir va 
ziyet karı11ında lng•lız na 
zır l " r ı l a 111 a m e n 

ıhtlrazlı bir tavur takıomıı 

bulunuyorlar Bunlar her 

hanıı bır istikametı takıp 
etmek ı temektedirler Ha 
ricıye nazırı dahı başvekil 
den d8ha ıyı bır ızahat 
vermıı değildir . V f"lhasıl 
baıvekil ve hariciye naza 

retlnl iıgal eden arkadaıı 

tarihi kadımde ılahların kul 
lanılıkları lisana kullanmek 
la ıktifa etmişlerdir . Hız 
f ranıızlar bııkalarınm fı
kırlerını keıfetmekle vaktt 
kaybetmeyip, hariçte yapa 

bileceğimiz faydalı fa ah ye· 
tin muhtaç olduğu ıartları 

teıbit edelim Bu f aalıye t 
dahili politikamızın tamar 

men harıclnde kalmalıclır 
ve bu hakikat anlaşılmalı 
dır. 

Radtkftl Republfque ga 

zeleslne göre: Geçen 
gün avam kama· 
raaınt.la vaki olan münaka 

ıalaı lnglliz politikasının 
ciddi kararlar almalc arıfo. 
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Su ığır ı ta Kızılayın 60 ıncı yıl~önümü Eski Maarif 

~ . dolavısivle gelen karşıhklar B. Necati 
Vekili 

Jan~arma bması rnş atı K zıl yrn ö) mcı yı ldönü İhtifali .. 
• mü münasebetiyle \'alımiz 

ıJerlİYOf. ta;afından büyüklere çekılen 
Susığırl ık . (Huıu&i) Bu- tel yazılarına aı: ğıd ki kar 

rada yapılmakta olan jan ıılıklar gönrlerilnıittir: 
darma binası ınaaştı ılerle Ba:ıkesır \"alısi 
mektedir Bina ılk l aha· B ETHEM AYKUT • 
ra doğru bHmtı olacaktır. 

İn~aıstm tamamlanması için 

kaynıal,amla, jandarma ku· 
mandana çok çelışmaktadar 
lar. 

Ziraat işleri 
Kazanın üç kö)•ünde bi

rer tnvuk istasyonu ı e, 

dığer üç büyük köyde de 

f rlanhk t sis edilmek içın 

hazırlıklar yapılmakta ır 

Bu a ym sonuna doğru 
bır ağaç bayramı yapılacak 

ve kaıa f ıdanlığında mev 

cut fidan lar münasip yer e · 
re dıkilecektır. 

Mızır hayvani rla mücıı · 
deleye ba§lanmıştır. Geçen 

sene ıekız 'üz küsur clomuz 
öldurülmü~tü Bu yıl da yine 

fazla mııır h"yvanların öl 

durülmesi içın t~ tıbat alın 
makta.dar. 

Yeni in~isarlar müdürü. 
Terfıan ıehrimız lnhi ar 

Haşmüdürlüğüne la\ hı olu 

nan lstanbul inhisarlar rr.ü 
dur muavini B. Bt drı Şal«ır 

Yalter gelerek v zifos ne 

baılamııtar Yeni vazlf e nı
de m ıva.ff akıyetl •r dılerız. 

Hal~evinde toplantılar 
Pazar günü ııant on 

üçte Halkevı sa o 

nunda unıumi bir toplantı 

yapılını,ltr. Evın cazının da 
bu unduğu bu toplantı neş· 

eli geçaıfştır . Toplar:tılar 

her pazar günü h .krar edı 

lecektir -
Kay~olan cep saati 

Kayabey mahallesinden 
Alı oglu Arıfln, Dinkçiler 

mahallesinde bir umumi ev 

de oturan Mustafa kızı Pe
rıhanın odasından bir cep 

saati çaldığı iddia edildiğin 

den yakalanmıı, hakkında 

tnhkıkata baılanmııtır . 

Kızılay Kurumunun 6U ıncı 

yıldönümü münaıebet,yle 
ızhar buyurul n duygulara 
leşekliür eder, muvaffaka 
yeller dılerlm. 

Ba~vekil 

CELAL BAYAR 
Ba l ıke11r Valısi 

B ETHEM AYKUT 

Kızılay Kurumunun 60 ıncı 
y:ldöı ümü müıuuebetıyle 
gösterılen duygulara teşek 

kiır eder, soygılBrımı suna
ram 

Büyük Mıllet Meclis Reısi 

ABDÜLHAL1K RENDA 
Valı ve C H Parlisı Baokanı 

B ETllEM AYKUT 

En eski ve çalıokan ha 
yır llurumumuz hakkında 

gösterılen yakın alakaya ve 
bu vesile ile izhar edilen 

güzel duygulara teşekkür 

cderım 

Dahiliye Vekilı ve C H 

PMtisı Genel Sekreteri 

ŞÜKRÜ KAYA 

Bir bekç;nin evinden ça
lman para 

Sakarya mahallcsınden 
Şaban Çavuı oğlu \hmetle, 

Mehmet oğlu İbrahim, Ke 

ıim kızı hıhrıye adında üç 

kitinm bu mah lleden bekçi 
Mehmet oğ 1 u Rıfatm evine 

gırdiklNi ve otuz beş 

oı çaJdıklar ı şıkiyet 

lirası· 

olun 

yaka· 

baılan 

duğund n suçlular 
lanmış, tahkıkattt 

rnııtır. 

ve dıkiş 
açıl~ı. 

~ursları 

Halkevi kurslar ıubeısi ta 
t&fındrtn Mıthatpaşa oku 

lunda bayanlar için açılım 

dıki§. biçkı ve çiçekçilik kur · 
ları dünden ıtıbaren failli} e 

te geçmtıtir. Kurslarda ders 

ç t f mba ve cumarlest gün· 
leri öğleden şonr verile 
cektır 

Ayın birınci günü aktomı 
Necatibey Ôğretmen oku 

lu tarafından ö ümünün 
onuncu yııdönümü münase 

betile eski Maarıf Vekili 
merhum B. Necati içın 

bir toplantı tertip edilmııtir 
Okul direktörü B Reıat 

bir söylev vererek loplan\ı 
yı açmııtır. Müteakiben ta· 

!ebeden Fahri, lskender, Eş· 
ref, Numan merhum Neca. 

tinin hayatını anlatmıılar 

ve yözdıkları yazıla11 oku 

muşlardır. 

:, öğretimi B Mahir ta 
rafından yapılan merhumun 

büstü ıhtif al sonunda açıl 

mışttr. Büst, okul kültür ku 

rulunun mevd na getirdıği 

"Necati Bey" l<öıesine kon· 

muıtur 

Tecavüz etmiş 
İnönü moh Hesinden Ali 

Ka lr oğlu R ımazan ser· 

hoş olarak bu maha leden 
lastikçi Arıf ve kız kardeıl 
A~ımcye tecaviiz ettıği ~· 
kayet olunduğundan yaka 
lanmııtır. 

- . 

Spor 
Hareketleri .. 

Yılbaıı gec"st spor bölge 
sı taraf mdan sporculara 

Halkevı salonunda eğlen 

celi bır gece tertıp eıJilmıı 

tir Bu toplantıda Ualkevi 
temsil kolu tıuafından bir 
temıll gösterilmioUr. 

Spor ölge Baıkanı Vali 
B. Ethem Al kutun ve 

Halkevl Reisi B. Feyı:ı Sö· 

zt-nerin de bulunduğu bu 
toplantıda gençler tarafm 

dan güreı ve boks gösteri· 
!eri de yapılnuıtır. 

Ayın bir ncı günü de Ge 
neral Ali Hıknıet stadında 

ldmanbirlıği ıle Sü .. I takım 
arasında yapılan futl'-ol 
maçında ıkı takım 4-4 s 

yı ile berabere kalmı lardır 

1938 
Tahvilleri 
(Ba~ tarafı bmnci sayfada) 

numualı kanunla kurulmuı 
olan amortisman ıandıtı 

mevcudıvle yllpar. Saodl~ 

mubadele yoluyla verilecef 
dahili istikraz tahvillerınde 
hangılerinın vcrılrnetıı lazım 

gelecejioi mevcuduna göre, 
tayın etmek salahıyetıni ha

izd ir . 
5 - Halen hazinede mev

cut olup bır cıhete tahıil 

edılmemif olan hazine malı 
1918 dahili iıt ıkraz tahvil
leri aandıp devrolunur . Bu 
tahvillerın b~dceden ödene
cek mayıs taksıti de gene 

bu sandığa verilır. Gerelc 
Türk borcu tahvillerinin, 
gerek Anadolu demiryolu 

esham vr tahvılitıoın mü· 

badeleı nı kolaylaıtarmak 

makıadiyle amortisman ıan. 

dığına yeniden 2 UU0.000 ı.. 
raya kadar h6zinece avanı 

verılir. 

Borsalarda yayılmıı olatı 

bu veni knnun haberi der
hal borsacıların arasında 

bGyük bır hareket uyandır. 

mııtır Btrkaç günderberi YÜ· 

kıe en Tiirk bo.cu tahvil ert 

dün yükselmekte devam tl· 

mı,, bırıncı tertip Türk bor-

cu tehvil!eri 18,40 n kadu 

•atılmııtır Bundan batka 

aynı ıuretle ık inci tu~ 
1 ürk borcu tahvıllerl de 

18,20 lira ya kadar yükıe -

mlştir. 

Sıvaa Erzurum tahvıll~rl 
dün 95 den satılmıı. hiı in 

gılız lirasına Merkez Ba.n· 

kası taraf mdao 625 kurut 
kıymet teıbıt cdılmiıtir --

Bir hakaret i~diası 
Aygören mahalleımdtn 

Ahmet oğıu A. ı, lnönü ma

hallesınden Ah oğlu HalJle 
haknrel c' ligı ~ıkiyet olua

duğundan yak lanmıı. t•h· 
klkata baıl(\nmııtır 

ÖJüm 
Bığadıç haf muallimı Atı 

fm annesı Uayan Zehba 

müptela oldu •u haıtalaktan 
• kurtulıuu var k ö'müttiir 

Aıleıı efradma b•ı••i1ıtı 
dılerlz 

fmanıaı da tebarüz ettirmıı 

Ur. Eden iogilterenln müs 
temlekeler itinde dıjer dev 

Jetler zarar1na Almanya ıle 
anlaıma yapmak hususunda 
hiç bir niyet bHlemediğıni 
ıöylemlf ve logl tere. Ame· 

rika doıtlujunun metaneti 

nl kaydetmfttfr. Eden n dok. 
trlnl aajlam ve metodu iyı 

tlir Çinkü kımıe yalnız ba 

t•~ •»lbü temıo .. deoıez. 

ı nde bulunduğu ve fakat 
bu kararları almazdan ev 

vel tecnm ile hıuakct etmek 
istediği intibamı husule ge 
tırmektedır 

Vilayetimiz Çev 
o 

de Bayındırhk Hare etleri. 

HalbMı Nfdaa ( E p o 
q Q • pzeteıı f n 1 l 1 ı z 

••&m a .. tuaada dıt po
ltUka .Uafmda vakı olan 

alrafalaraa luıtllz pohtl 
isali l.aldnacla iM~ bir kati 
a1dınlaama11 ifade etmedik· 
lerl flkrt...._..r. Bu milaa · 
kaııılar pratik ol•alrtan 
zlyecle alsade.-,kur. 
olaa telllk6tıller 

Sovyetler - ı 

Bu~apeşte sefiri ne oldu? 
1 he Pf"ople g zetes de 

okunduğuna öre Bu ape{i 
te kı Sovy t s f ı e za 
d ant ~ mdık h m~ dt-
bulunduiu m p o a-
tik mehafı de a ika 
uyand.r hr 

Sov1et aefarl altı hafta 
önca Moıkovaya çağ rılmıı 
b O zamaodanberı kendi 
tinden htçbir haber a ına 
mamıthr Sovyet ıf!f aretu e 
vaki olan miiracaatta d hı, 

aadece ıeflrin " .... un,. ol 

Vilayetin her kazaınn~ verımlt köy çalıımalara ıöze çupmaktadır. Valimiz B Ethem Aykut l<öy it eri 

yakandan .ılik dar o mr.kt" köylerın baym ır ına büyük bir ehemmıye\ atfetmekted r MufıteUf ktyler mls4e 
okulun, bir koy oda11nın temeli rl atıldılm•, tnfaatm tllmamlandıiına veıa difer Kayandırlılc tılerlbe fllıttk 
olu,...ua. itte Jllkarıdakı iki reıimden bırl, Bandırmanın Ömer kayündf' t•m anfln köy od'""' ,.jf«rl 
ABllı ·1•'81• IDfaat• a...la dev.am eden Oka 
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!_arihten yapraklar: 

Teo,;;a 
Vı e •• 

Çok ualu başlı ve iıb ı lır, 
lernız bir gence ik ınci an 
neaı f d t ra ın an yap\ 
lan çolc kötü bir mu· 

ameleyi bu gencın eğzandan 
d•nt~rken muhayyelemde 

tarihte okuyup geçtığımız 
bir hadtee canlandı Bu ha 

dıse de Teoman ve oğlu Me 
le h ~ diaeıidır . Bu hadise! 

larıhfyeyl bi len var, bılmi 
Yen var. K11aca İl.Clh edtlıc 
fa} dadan hali deği . dir, zan 
edıyoruın · 

T oman. Orta Asyada hu 
kümet süren Hün hükünı-
da.r larından bırf idi Çok 

harplere girmiş çıkmııh Ve 

bu harplerin hem n h . . 
epsıoı 

kazaumıotı. Fak t çok 

Yorulrııu,tu . Hayatının son 
zam nlorını seftıh ti . e g çır 

mcge batlenwı::tı T 
Y eoma . 

nın •lk IHtrısı ölmu" k ' • ı ıncl 

Lır k1trı almı•tı JJk k 
Y • ar111n 

dan bir tek oğlu vardı. O da 
Meıe idı . T 

COOHinın ıkincı 
karı ı. Meteyi hıç . 

sevmıyor 

ıuull tıl Metenin b b .h ' . a a sı . ı 

lly r zevci Teoman ..... > ..... ••unu 

~enın~. ba~ırndan defet" diyor-
u eom n d çok sevdıği 

bu k dınan .. .. 
sor.unü kırnmı· 

yor, oglu ıçın bır · ı -o um tu -
uğı hazırl ı yordu E h 
1
. n nı ayet 
eomanın h t a ırına tı geldi· 

Oğlu M e t b • 
eyı ır ııullı n ıta 

nes i o lmak - . U7.ere Çınlı ere 
rehin v k errne · ~1ete bunu 
h~zı d ' 

üst tı sa Yesınde ö w -

rendi V g 
d e bab,.sının bulun· 

URu Yerden uzakla tı Turk 
boylarının .. 

tt H - ıçıne l(ennlni 
U 1. akıkatı onlara anlattı . 

unku du) n boyl r h 
ay landı 'M ep 
d • etenfn etrııfm 

a toplandı. 

}
Mete ılk önce La.ba ı •ibi 

sa tanat k 
ve Z'!V ine düthün 

olanları t d or a an ~aldırmak 

7.nılrıde tdı. Bu azmini 

~a lıyet ahasına çık rdı, 
a~uıoın tacını tahtını e lin· 

dc·n a dı V 1 - • . e mı 1 lıakımı . 

}'ete dayanan bir cunıhuri · 
Yel hü~ümctl kurdu. Fak a t 
böyl"' t "b b ecru eııız fr gencin 

ukfunet lrnrduğunu gören 
etraftaki dü maolar bundan 
1 lif deye kolkı§tılar Hu hu 
susta bnşlo Çinili r gelıyor
du B· - ç · ırgun inliler Metenın 
çok evdiğ ı kır ı bir elçi 

vasıl aavle i tedıler .. Verme 
diğl tal<dirde h nrp edecek 
fer ni bıld rdıl~r. Mt>le der · 

hal kurultavı topladı ve bu 
tnese1eyi kend· . • llernıe anlattı 
Kuru~ t "b 

ir hükümdarın 
ıı.tı verilf' 

. ınez, Cf' nge hazırız" 
r Met• .. b . • • ır ot ıçın 

") l ız 'U rnez Bınaeneleyh 

d e :it:. '"'Cf'ğ 11'" o dl ve 
nu Arnden kısa bir 

9 

çt• · Çin elçisi Me 
rırl n d 

k 
aha 1. yade 

J ~ · ''tıtı t e 1 bır ~('yı is 
' (llt"ğ" g ' dl Me te yıne 

eg ı ve - d 
bil~ on erdi Üçün 
~ii el f lç ) nt• Me• nın 
hOıoruo11 çı tı Hiç bir ışe 

toıfıın bır y rB 
6 

parça nrazi 
·sted• u haber üz•rıne 
1 anlan ıh _ Mr.te gı i kukredi. 

dusura!J topladı B h b Or J u e· 
~ nrı " n h ~ ı " d ı go •ı <um rın 

r tahtını b 
ucıoı a~ınl\ yıktı. 

f'I. Peı k 

G a 
a 

a 
il • 

•• 

insanları ~fazla ak için YaPıı n me eni eı göst ri
leri .. iyi duygulanmıZI yenen huslar., 

Amerikada çıkan Asla 

dergisinde n Pearl Ş Buck 
fClZl)'Or. 

"Japonya ile Çin araaın· 

dakl h rp öyle bir f ece.at 

ve mezaltm devri oçmı§tır 
ki birçok korkulu hadiseleri 

görmeğe arhk kanıksamıı 
o lan dünya , bun ların karşı 
sında yeniden sarsılmaktn
dır. Binlerce masum inaan· 
lar ölüyor. sulh ıçinde yo 

oıyan köy ler harap oluyor; 
çocuklar ve kadınlar ö ldü

rülüyor; tehirler 1E:men ha 

ra be haline geliyor; esirlere 
e7iyet edıliyor. Bütün bun · 

ları okuyanlar, uzun sur

müı bir harpte :yapılmış iı 

lerden bahsettigımı anacak· 

•ardır. Hnlbuki mücadele 

başlayalı daha çok olmadı 
Eğer başlangıcı böyle olur 

sa. kim bilir, &onu muıl 
olacak. 

Buna cevap vermek güç 
tür. Yalnız fazla adam öl 

dan bahsetme!~ bir ahmak 

laktan ba§ka bır ey değildir 
Onlar, kaide le re uygun olo 
rak harbetmeyi, ha rbelnıi 

yenlerin hzı y tını korumağı 

tanım zl r Karşıla rında 

bütün insanin rın ha yatı bir 

bl r ıl e eııt olan de erli ve 
yahut değe r izd ı r 

Şımd i bizlm Çinde gör 
düğüm harpte ikı ıncdenı 

yet ve iki telfıltki muvaze 

nesiz b ir surette birbirıne 

karışmış lıulunuyor : Garbın 

icad ve il'r ıır etliği en mo· 

dern v tatnlarln harbedil-
mekte, fakat insan hayatına 

la r l( telakk sioe U)'gun ole · 

rak, hiç bir lnymet "eril 
meme ktedir. 

Yeni ketlflerımız pek şey 
tani bir hal atdığı için, feci 

bir ~ekle girmiştir. Fakat, 

t11ç olma zsa biz, bunların 

şeytani ~eyler olduğunu bi · 
liriz . Bızim çoğumuz , hiıla, 

bombalarla, zehi r li gazl~nln 

A 
ilim adamfan 1-uraf mdan 1 

y ~~~!!dc.e~!.p t '~~~~!~~ 1 
bir taraftım ııiyasıler karşı 

koymf'ğa çn lış ı rle.rlten di{ter 
taraftdn i lı m adamları da 
bu hususta büyüh gayret 

sarfedıyorlar 

Bucün Amcrikada "Bar-
' bar ığa karşı ilmi lrnrume.k,, 

gayesi i le b ir l:urum teşkil 

etmel· için test'bbüse glr ı 

ıt lmi§tır . Bu cereyanın ba· 

şmdn Parls üniversitesi P"O· 

f eıörlerınden Es ye n Jılson 
bulunmaktadır . 

Fransız profo örünün leş 

vıki ile kurulm sı düşünü 

len bu le ekkülun maksadı 

' şu olacaktır : 

Bugünkü dünya da ki 
den olduğu gibi, bütün cı 

hana şamil bir kıymet ve 

rılmesi ve bunun ı çin ılim 

leşekküllerıntn h er memle 

k~tte lıı·r türlü tazyıka rağ 

men çalıvması . 

SAYfA: 3 

Bilumum ölçü ve tarlı s hip leri 3-31 ikinc anuı. 
?====~ 

sinde ölçü ve tarhlarını grup ayar ltyarlığınn bir r be1\748 
name ile bildirmeleri ila olunur Hu müdde t içine\ l>\ • ..,_ 
dlrmiyen ier hakkında k a nuni takibat yapılarak cezalawıdı · 
ralacağı önemle blldtrilır. l - 3 

Mahnllesı 

Şeyhlütfullah 

i p Sicii 
h f ız ığı dan: 
Cınsı 

Ev 
H ududu 

Sağı Çerkez Hasan 
veresesi hane i, solu 

çıkmaz sokak ve kıs 
men Kapçak Hüıeyin 

hanesi, ark aısı verese
den F ntmn ve Cemile 

h isselerine milfrez ev, 
önü yol. 

Şeyhlütfullah mahalle inden Ka pçak oğlu ( l;l acı ) İb · 
rahimin mutasarrıf olduğu kendi evine muttası l bulunan 
mezkur m halleden Keçccı K r. ymaknm Meh mette n 317 
tarihınde haric n ı.atın aldığı ha)van dnmı ile, ke n di e vi . 

ni tevhit ve bir hudut dnhilınde tasar ruf ve t e mellük et· 
melde ıken 3ı4 tarihin de öldüğü zaman mira scı olarak 
terk ett ı ğt evlatlara Vahide ve Cemile ve Fatma aral ınıo · 

dtı aynı sene ı çlnde hnriccn yapılan ta k simde, h udut ve 

evsafı yukarıda gö terı len mahal V a h ide hl 11esıne tahıis 
cdılmış olduğundan bahisle nnmana enet almak ve teıç ı l 
ettirmek i11ten l ldiğfndeo bu cıhet tahkik edılmek üzere 

l 4 · 1 938 cumartesi giinü mahallıne m emur gönderile-mesi §arkta harbin bitmesi 
ni temin etmez . Bız garph· 

lar ~arkta bir adamın h a 

yat1na verilen değeri anlı 

yabilm~k için, bu hueustalu 

telakkilerımi2. i hır terafo bı 

r karak ~arkta buııuo içın 

ne düşünülür, onu e lt' al 
malıyız. Onun içın şarkta 

harp, harpten daha f ez ı a 

bır ~ey lıalıni alır . ŞarktH 

da, gapte de yapılan m t 
denayet gösterileri kötülukte, 
f ec atte birbirini g çmekte 
dir. 

b inlerce m~sunı insanın öl 

dürülmesi fikrini bile nklı 
mıza getirmekte n çekiniriz. 

Ji sonun bu h usutitfl l< i sö 
ylediği ilk nuluhta n ı;onra 

Ametlkadakı bütün büyük 
ali oılt!r bır nraya gelmişler 

ve te,elckülü kurmak te eb 

büsüne İ§tirak etmi~lerdlr 
' cektir 

Me deniyet· de , h er şe y 

gibı. muvaze ne ıle bü)'ür 

ve ıler!er Garpla b ı r lnraf 

tan yt>nı sı\ihlar keşfedilir, 

teknik ilerlerke n bi r taraf -

lflln da lma nlık lıısleri iler 
le r, bu eııret e en ümitsı::t. 

adamlar hile 1 endilerinde 
yo~nmak şevkını bulur lar. 
Şar&,ta bu vazıyet yoktur. 
Ornd gerı ve ı:.nyıf o lan 

öldürülmese bil hiç, hıç 

olmaz.sa , öl nıesine müsaade 
cdıllr: Orada ferdine ıemmi · 

yeli )1oktur, yığına bakılır, 

ölenin yetine bir baokası 
geçer. Tek başın bir ferdın 
hayalı hiç bır mana ifade 

etmez. Asırlardıuı beri Çın 
memurlerı kıt lı lderın önüne 
geçmek için e aslı b ı t ted 
bir almnmışl rclır; çünkO bu 

sayede f azl nüfue artma ı 

nın onune geçilebil ceğini 

düıünmuşlerdır. Şarklı , bin · 

lerce adamın ölmesi karşı 
gında ürkme7. Hatın o , ken 

di ölümünü dü ün rck bile 
tcla~a duşın ez Onun ka. . 

dınlan v ç oct ldarı himaye 

e t mek du ygusu gibi ananesi 
d e yoktur. 

Kendi f else fesınden inearı 

hııv· tının kı vmets ızliğint &ğ 

renen şar~ lı . buna mulf bıl 

g rpte oldu •u g&bi ınsan 

ları d aha ç buk ö ldü recek 
lcudrctli ölüm makineleri 

icadına da kalkışmamııtar. 

Hunun l\"lll ınsanların ~a · 

adctı ile 1laka iar olmase 

da şarklı. saçma bır tabir 
olarak inııani h nrp va sıtala· 

rı d nilen büyüle telmiklere 
d~ & hıp olmamı~tır . 

Onun için emniyet bölge

lerlnd o h rp dıt ı inı ol r 

A ırlarca yaptığımız tecrü· 

heler sa } tsınde tufeğln kı 

l ıçtnn. topun tüfekt~n . tay 

ya re bombaı,;ının ise toptan 

dnha öldürücü ol ' uğunu öğ 

renmitızdir rlız, bir işi yap-• 
mağn giriştiğım iz zaman, 

1'• r.tıg ı mızın ne olduğunu 

hı ı ıriz. Bız, Cf'pheye a ker· 

1erle birlıkle hekimler \ 'C 

hasta bekıcıler da gotürü 

t üz. 

Fakat ~arklı tedrıci urct 
le bu tecrübeleri yopmamı~ 

o1duğundan böyle dü iinme 

ğe lüzum görmc:z.. O, hel< 

lmlerl 0
• hasla hnkıcılarla 

kendini oyal'l maz. Sonra 

üliimc 

t <> rketm k İ§in 

halli te akki e dilir; buna ka 

fi isyan edecek duygular 

tıeslemez . 

işte Çindekı harp, h er 

manasile harplerin en kötü 

südür Orada k imsenin ölüm 

de rt kurtu lması ıçin tedl>ir 

n l ınmıyor. Kımse ye mcr ha · 
met t•dılmlyor. ToplıH ve 

bombalar , ka yıt ız, t-arhız 

birer 7.afcı vaııtaııı olnrnk 

kullanılıyor 

Garpta öyle 7.anne derim 

kı şarldıy m ekanik olara k 

lrnllanalm ını öğrendiğı mo 
dern silahla rı bulup verme 

ğe devn m edecektir 
Ölüm tehlıkeıini h uede

relc para kazanmak ı çin or 
ada Loğu!lanlara silah sal 

mamazlık ede rnıyo ruz. H ıd · 
ouki etınelı ı dik 

H e r insanın yaşema ğa hak 

kı bulunduğunu dü ünerek 

lop arı , gulle er i bomba l a rı, 

alelade ticare t malları glbı. 
geml'ere yükleyip ora~ a gön· 
dermckten ge ri duramıyo 

ruz. llalbukl durmalı idik. 
Rizim t icare t eşya sı gibi 

paı a kazanmak için gönder· 
dlğimiz ei lnhlarla orada bir
çok insanların hoi{Rzlanma 

sı en uf ak ve h kil<i m a · 
na il hir a<l lf"l l1 lik rfpği l 

mlJir ? 

ı B lgarmYu a 
-~-

. Şımenôüf er ~ati n bir-
Lştirlecek 

Yunan gazeteleri , Noel hı 

kayderi ve dıni vö ııl rl sü-

tun! nnı doldurmaktadırlar. 

"Pro ia .. ile " Vıma .. gıı ze 

te l erı ilavete n yeni kurul -

m ok üzere bulunan Orm n 

banka5ından ba hisle, yaz-

dık 1ara makalelerde mılli 

ekonomıye m ühim bir gelfr 

kaynağı daha ilave e dildi 

dığiııi , tebnrüz ell ırmek te 

dirler. 

"\'ıma ., gazetesi. Tuna 

k öprü11ü haklrnıda lakonik 

sütununda azdığı bir Fık 

rad di yor kı: "Yuryeva ile 

Ruse nrasmda feribot l§lel · 

mek üzere Rom oyn ve 

Bulg rlstao devlet leri anleo 

rıuşte.rdır. Kat rları bir yıs 

kadan ö bür yakaya nakle 

decek olan feribotları , her 

ıki huküme t Almanyaya ıs 

marltyacaklardı r Bu mese · 
leonin bu şeld lde halledıl-

mesi , bundan istifade ede 

cck olan ları memnun el · 

nı ktedir. 

Şima le! n cenub a yapıla 

cak olan na klı va t ı oın<i f• 

Yunamst a n on l ı .• ı an ı t e§· 
kıl etın kte olduğundım , 

bundan memnun olmurtur 

Lakın bu ışde herşc.-yde n 

vvel Yunan ve Bulgar şı · 

mendüf er hatları bırleşl ı ril · 

rneltdfr . Bu bulgarı&l•n ı çin 

foydah ol ıcak ~·e Pern ı ~ 

maden lcömürler i, Yunan 

piyasalarında müotcri bula
caktır . 

Bulg r hükumetınin , Ye 
nan h u dutl rma kad r de 

mir döşemek için ik t izn 

edecek olan t hsi!atı ver 

m eklf"n çekinın\\ Pcrı!ını üınıt 

edcıb .. 

itirazı olanların bu müdd t içinde yazı ile tapu ılcll 
muhafız 1ığınn ve y mah llıne gelecek memura mQracaat 

eylemeler i lüzumu ilan o 1unur. 

Gayri 

nıahkeme baş 
katipliğinden: 

enkullerin acık rnuma ilim • 
Açık rtırma ile p&raya 

çevrilecek ga •ri menkulün 
ne olduğu . üç ev, bulunduğu 
mevki mahalle sohağı ve 

nunıarası. Martl ı mahatleai 
girdığf sokak 12 v 12 A nu · 

maralı ev, mahallede eıki 

hüln1mel konağı civarı An · 

af artalAr cadde i 1 Lı9 nume 

ralı ev ve a ltmdakı dükkan, 

mahallede altı eylül okulu 
knrıısında 45 ve 47 numa 
ra ı ev 

T kdır olunan kıymet: 

1200 lira, 9 00 lira, 8 00 lira 

Artı•manıo yapılac ğı yer 

gün a ııt : 30 1 ·938 per~embe 
saat 15 de maiıkeme kale
minde. İ~bu gayri menkulün 

artırma ş ı:ı rtnamesi 20 l 2 937 
torihınden itibaren mahke· 
me kö lcminde herkesin gö 
rebilmesl için açıktır ilanda 

yazılı olanlardan f a:z.la ınıı 

lümat ıstiycnler i~bu Arlna · 
me}'t: 58 dosya numarasile 
müracaat e tme lidir. Artır· 

maya t§lirak lçın yukarıda 

razıla kıymetin yüzde 7 .5 
nisb tmde pey veya mılli 

bir lıankanın t emınot mck 

tubu tevdi cdılecektir . 

İpot k s hibı cı lacııklılarla 
dığer ö akarların ve irtıfak 

hakkı sahipleı ınin gayri me 

nkul lize rindeki fark l arın ı 

husugile f ız ve ma rafa da· 
ır olun idd ı alarını işbu ilan 

t a rıhin -Jtı n ıtıb n ren yirmı 

gün içinde evr kı müsblte 
lerılc !:J r' ıktc memuriyetimi 

:r.e bildirm r-leri ıcrı heder Ak 
si halde hakları t pu slcilllle 
ııabtt olmadıkça atış bede 
l inın yapılmasından hariç 
kalırlar Gösterılen günde r 

tırmayn ııtlrak edenler rt 

tırma ıarlnameıı ı nı oiiumu 
\'e lü~umlu m lum l l mış 

ve bunluı t. mamen l<nbul 
clmlf t ve itibar o lunurlar . 

Tayin edilen zaman da gayri 
men ul üç defo b ~ırı l dık-

letı sonra en çok a rtırana 

ıh le e d lHr . Ancak artırma 

bedeli muhamm en k ı ymetin 
yüzde 75 in l b ulm az. vey a 
satış istiyenin alacağaoa rüc· 

ham olan diğer alacaklılar 

bulunupda bedel bun ların 

o gayrı menkul il e t em in 
edılml§ alacaklı ların ıoecmu

undon f azlnya çıkmazaa en 

çok artıranın taahhüdü ba 
ki k almak üzere artırma on 

beo gün daha temdit ve on 
be~fnci gün ü aynı ı atte ya · 

pılacak arlarnında b edeli aa 

tıo i&tiyenin alacağına r6c 

hani olan d ığer alacaklala· 

rın o gayri m enkul ile te· 
min edilmitı a lacakları mec
m uundan fa zla ya çıkmok 

ıu tı le en çok artırana ihale 

edilir. Böyle bir bed el eldt: 
edllemeue ihale yapılma:z 
ve sal ı§ tale bi düıer. Gayri 

menkul ltendi&ine ihale edi
len kimse derh al veya veri · 
len mühlet içinde parayı 

vermez e ih ale kararı f eıho 
lunu r ve keodiııinden evel 

en yüksek teklift e b ulunan 

kı tll se arz e tınif olduğu be 

delle almoğa ra zı oluna 
ona, razı olmazsa veya bu

lunamazsa hemen on bt:ı 

gün müddetle 8 rlı rmaya çı 

kanhp en çok artı rana iha
le e dilir. lkı ihale arasında 

il" 

··.,. ~· •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ' .. 
' ki ferk ve geçen günler içi• •• •• 

yüzde 5 den hesap o luna :: 
cok fai~ ve diğer zararl8f :: 

... .. 
ayrıca h ükme h a cet ka,ıma• •• •• 
ksızıo alıcıdcn t a hsil olunur •• 11• 
Gayr imenkulün yukarda pte :: 

1 

rılen 20 · l 938 l nr ihlode mıh :: 

1 

.• 
ke m e lı:nlem i o daamda lr :: 
bu ilan ve gö terilen Ttır• :: 

•• şartnamesi d ai reiinde ıab ı • •• ..... 
ln cR 2ı il il olun ır . 



lngiltz Başv 
Nutku Ve apu Sicil Bandırma asliye hukuk 

hikimliüinden: 
Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

ltçı muha l fet 
batı Atleenin )1,.. 
politıka11 f- ('O 
olan lıtlz• -

t :ıhafızhğından: 
/cınsi Hududu 

Manyas kazaaının Kayaca 
köyünden lbrahim oğlu Re
cep tarafından yine Manyaı 
kazasının Kayaca köyünden 
karııı Mehmet kızı Meıture 
aleyhine açılan boıanma 

davasının yapılmakta olan 

........................... 
i TÜRKDiLI ! 
: Pazarteıinden batka her : 
• ~ k s· ı • • gun çı ar ıyaıa ıazete •. • k a mara.4 .;;

nakaı:. g ' . . ıık Tarla Doğu ıu: yol, batası: tekelli 
Mehmet kıbleıl dere poy· 
raz ı : Ali Oıman karası Ze· 

• • : Yıllığı : 800 Kuruı : 
1 8 

(' 
kiye ve kızı Ulviye. 
Doiuıu : yol, ba tısı : Halil 
İbrahim oğlu Dürrü ve 
Mehmet oğlu Sabri kıble. 

ıl: Osman kızı Münireye 
müfrez mahal poyrazı te . 
keli Süleyman oğlu Hlıe· 
yinin müfrez tarlaaı . 

: Altı Aylığı:400 : 
• s 3 • • ay111: • • 

il 

DA 

H 
u 

vaı 

Hudud vesa ir vaııfları yukarıda yazıla iki parça tar
lanın ıenehlz maliki tekeli Süleymftnm elli ıene önce ö~

ümlle evlitları Hüseyin ve Oımanı terk eylem it ve bun · 
lar da babalarının ölümünO müteakıp yapmıt oldukları rı

zal taksimde ikiye bölerek Hüseyin kendi hissesine mOfrez 
kıımı kinunuıani 319 tarih ve 8 numara11nda namına in . 
tikalen senede baalamıt ve Oıman pavı senetsiz taıarruf 
edilegelmekte iken 30 ıene önce ö lümile oğlu Alt Oıman 
ve kızı Münlreye ve Alı Osmanın da 3:i5 de ölümJle ka· 
r111 Zekiye ve kızı Ulviyeye münhıuıra olduiu cihetle na · 
mlarına teacihnl lıtedllderlnden bu yerler hakkında bun· 
Jardan baıka bir hak iddla11nda b ulunanlar vana 10 gün 
zarfında Tapu Sicil Muhafızlıima yazı ile veyahut onuncu 
ıünü olan 13. 1 -938 günü rna ha iline gelecek memura mü · 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

Balya Hava 
Kurumundan: 

Balya Hava Kurumuna alt aıgari 13, azami 18 ton za 

bire 23 · 12 937 tarihinden itibaren on beı eün müddetle 
ve açık arttarma ıuretlle müzayedeye konulmuıtur Zaht· 
relere •erilecek bedel haddi li.ytk görüldüğü tllkdirde 6 · 1 

muhakemeıinde: Müddı 

aleyh Mesturenin ikametıi. · 
hının meçhuhyetlne meb 
ni keyfiyetin ilanına 

mahkemece karar verilmit 
ve bu baptaki muhakeme 
de l 7-1 938 pazarteal ıaat 
l O na talik edil mit oldu· 
tundan yevmü mezln'.irda 
Bandırma aıllye hukuk hi 

• • : G finü geçmit ta yılar 25 : 
• k • : uruıtm. : 
• ADRES: • • • : BALIKESiR TÜRKDtLI : 
.................. . ... ~ 

kimHi•nde bulunmanın li.. 

zımgel dlği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet 

ilin olunm. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Erdek kazası merkezinde çartı camii tamirlfe minare 
ılnln armudiyealnln tat olarak intaaı ve tamiri 28-12 937 
tarlhtndfın itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltm~ye ko- l 
nulmuıtur itin muhammen bedeli 652 liradır . 

lhaleıl ı3. J 938 tarihine müaadif pf'rfembe günü saat 
14 d~ Bahkeıir vakıflar mOdürlüjünde m6teıekkd llomfı 
yonunda yapılacaktır . lıtekli olanlarin 49 lira muvakkat 
teminatla mfiracaatları tl&n olunur 

, 
938 pertembe günü kati thaleıi yapılacağından talipler
den daha ziyade malümat a lmak fsUyeolerln Balya Hava 
Kurumuna müracaatları ilin olunur. 

2 2 

T.C. Ziraat Bankası Balya Ajansından: · 
Miktarı Tapu Senedinin 

Cinıl Mevkii Hududu 
M.2 Tarihi Hekti&r J 

'•M~~f---...--ıiliiii....,. .... .-..._ ... ____ .... .._._ .... _. .... 2~7~.·1~2--9J•3•4.._ .. .__ -~iiiliil----. ...... ----iiiiiiill-. ... ._--.-.--.--. 
O rez tarla 6890 Ayvacık namı dl· G"' d "' Ah O R un o5uıu met . ecep poyrazı 

" " 

Bal yeri 
tarla 

MGfrez tarla 

.. 

.. " 

.. " 

.. " 

.. " 

• .. 

.. " 

l 

1 

ı 

fer Kızıleıklı pı · ta•uki Haaan bat111 Molla lıma•I kıbleıl 
nar Deli HOıeyin O . Mehmet 

5514 

1838 

o 

6433 

3676 

6900 

2757 

Köy 6nü namı dl· 
ı~r Soyoba 

Köy arka11 

lmambükü 

Köy civarı namı 
dlier deflrmf'n 
deresi 

Çapraz köprü 

Yalancı ıu 

Köy arkaaı namı 

d iğer çömlektepe 

460 l Kaba a hlat namı 
diğer kara n 

7920 Oğlanpanara 

2177 Bozo1uk 

.. " 

• • 

.. 

" " 

.. .. 

.. .. 

" " 

.. ... 

" .. 

23 . 24 

23 - J4 

23 - 17 

23 . 22 

23. 20 

23 • 19 

23 . 21 

23 - 18 

Gün dojuıu kocataı ve karaca oilu 
Mehmetipoyrazı Şahın O Mehmet bah11 
yol kıbleai Küçiik Muıtaf a O. Feyzullah. 

Gün doiuıu~Demfrcı Ahmet poyrazı 
Yürük Mehmet batııı Here tarluı kıbleıi 
Gültzar 

~ün dojuıu Koca Ahmet ve Hacı Ah 
met poyrazı Zübreye müfrez tarla batm 
Koca Mehmet kıbleaı Çolak Oımanlaran 
Mehmet 

Gün doğuıu dere peyrazı berber oğlu 
Ahmet batm Yaya lımail kıbleıı Zühreye 
müfrez tarla 

Gün doiusu Zühreye müfrez tarla poy
razı vol batı11 Armutalan caddesi kıblesi 
yol 

G6n doğusu berber O Mehmet poy · 
razı eneç batısı Zühreye müfrez tarla lu
bleai eneç 

Gün doğuıu Zühreye müfrez tarla po. 
yrazı yol bat111 İbrahim kıbleıı lımail 

Gün doğusu Zühreye müfrez tarla po 
yrazı Muıa Kizim bataaa Kel Oıman kıb 

leıi avuk Hasan 

23 · 16 Gün do#usu Ahmet Çavuı poyrazı Ali -
ıan bat 111 Şahin O . Mehmet kıhle11 cneç 
ve Züh re tulas ı 

23 • 15 Gen doğusu Çoba n Sa l ıh po yrazı P e · 
hlivan O M e hmet ba tas ı Ş zı h in S ü leyma n 
kıbleıl Kız Hüseyın 

350 Numaralı senetle bankamıza mevcut borcunu ödemiyen Balya nın Ilıca nahiy ' ı nden Ahn e t ojlu Sıddığın 
yukarda evaafı yazılı ve bankamıza birinci derece ve blrlnct ana -fa lpoteklı gayri menkulle ri 3202 numa ıal ı T C . Zt · 
raat banka11 kanununun 40 ncı maddeal mucibince 28 12 1937 tarihinden ltlbarrn bir buçuk ay müddetle ıa.talağa 

çıkanlmıttır. 
Taliplerin muva kkat ihale günü olan 11 ıubat 1938 cuma aıi: nü saat 15 de yüzde yed i buçuk pe ·: akçnları le 

BalJa Ztraa t Bankııaında mütetekkil ıatıı komisyonuna, daha faz la tafstlat ftlmak ve ınaiti ım'amak l!lt lyenlerln df'! 

--.. .-u Balya Zıraat Banka11 memurlutuna mGracaatları ilin olunur. 

Elektrik işleı·i ilanı: 

Sınd1rgı Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Sındugı kaaaba11 ele ldrik tealıatınan Hntral inıaatı 
ve ağaç direkler belediyece lnta ve ihzar edilmek ıartıle ma 
kine ve elektrik techizatlle tel: ek~ ve teferruatı 113,655) Ji. 
ra 75 kurut keılf bedelt üzerinden kapalı zarf uıulO ile 
münakasa ya konulmu, tur . 

2 - Ekılltme 17 . 1 938 tarihinde ıaat 15 de Sındarıı 
Belediyeıinde Encilmen huzurunda yapılacaktsr . 

3 - Bu ite ait evrak tunlardar: 
A Proje 
8 Ketlf cetveli 
C Fenni ıartname 
O - Mukavele projeıi 
E - Ekıiltme tartnameal 
F - Bayındır l ık itleri ıenel ıartnaaneıi 
4 - lıUyenler bu evrakı Sındargı Beledtyeıinde g6re· 

bılecekleri 11lbi, birer kopyealnl bedeii mulcaLihnde- latan 
bulda Galatada Selan ı k Banka11 b•t• rıcl kattft mOh•nd ı 
Hasan Haletten a iabılirler . 

5 Ekıilt111eye ittirak •dtcekler )Ozde )edl buçuk 
teminatları tutarı olan ( 1024) lıra 18 kuıuıluk n uvaltkat 
teminatlarını ve 1937 yılı rıa ait Nafıa Vekaletinden alanmıı 

müteahhitlik veaikaaını ,,r.ya lu nevi itleri lllUVaffal&iytt · 
le batardıfma dair kanaatbaht ve1aikl ve ticaret oduı 

veıikaaını 2490 numaralı kanunun hülıOmlerlne 16re ıhzar 
ederek teklif mektubunu ihtiva eden m0b6rlft bir zarf iç· 
inde ihale taatlnden bir ıaat evvel Belediye relıllflne 16n· 
dermeleri lazımdır. 

6 - Poıtada vaki olacak ıeclkmelerden meeuhyet 
kabul edilmez 

4 - 1 - 572 
--------------------------------------
Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
J - Ekııltmeye konulan it: Balıkesir merkezinde ya· 

pılacak {Dolum ve çocuk bakımevl ve ebe mektebi) bi
na11dır . 

Ketif bedeli: (81814) lira (66) kuruıtur . 
2 - Ekıiltme 6-1 938 pertembe g6nü aaaet 15 de 

Balıkesir Hükümet binaıanda Encümeni Vilayet Oda11nda 
kapat. zarf uıulile yapılacaktır . 

3 - Ekıtltme tarlnamesl ve mütderrl evrak Vlllyet 
Nafıa dairealnde ve EncOmen kaleminde görilebillr. 

4 - Ekıiltmeye girmek için lıteklilerin ( 5340 ) lira 
(7 4) kuruı muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa V eklle· 
tinden 1937 yılı tçln almmıt yapı müteahhitlill veılka1ı 

ibraz etmeıi lizımdar. 

5 ·- İıtekliler teklif mektuplarını ikinci maddede ya 
zıh aaatten bir ıaat evveline kadar EncOmen rl1aaetln 
de makbuz mukabilinde vermeleri muktezldlr poıtada ola · 
cak ıeclkmeler kabul edilmez 

4' - 1 - 570 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Pazarlığa konulan it: Balıkesir- Bandırma Jolun 
daki üç adet menfezin tamiridir 

Ketif bedeli (2350) lıradır (Muvakkat teminatı 176 it· 
ra 25 kurutlur 

2 - Pazarlık 6 1 938 perıembe günü aaat 15 de Hü· 
kümet bina11nda encümeni vılay et odaaında yapılacaktır 

3 ketifname ve teferruatına görmek lıtlyeoler Na-
fıa daireıtnde •e encümen ka lr.minde göreblltrler . 

4 - isteklilerin muayyen vakitte encümeni 1 

müracaatlaıı ilin olunur. 
4 1 - 57 ı 

Belediye Riyasetind\ 
Eski e lektrik teslsatı\ldan çık ralan müdcm~I üç Dl\; 

ve d ina ma sa t ı lmak üze re 24 12-937 t a nhindtın Uıberrn 

IS gün müddetl e n üza yecleJ ı= çıka rı m ııtır M hammen 
bede l ı 6 L:O li rıı c1 ır . lhalui 7 1-938 tarıhinde Belediyed 
ya p ı laca ktır 1 cılı p l rı n Bf' lrd yrye n ürııcuUara ilir 
olunur. 

4 575 

l yesı ve rlaoaz mn na: Balıkesir saylavı H . KAkAN ----Çıkarım Genel Direktorü: FUAT BIL'Al 

8a11myerl : il 6a1tmevi 


