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!1/n1a ıya; İngiltere-Fransa tarafından. ak- · 
alliyetler meselesi hakkında Bükreş nez

dinde yapJ/an teşebbüsü şiddetle karşJ/adı· 

GÜN.DELİK. SİY AS.AL GAZETE ON iKiNCİ YIL SAYI: 3751 

Kızılordu Başkuman- IB.M.Meclisi Karahan Ve Arkadaşları· 
danı vıadivostokaGitti. Ziraat işletıÜe hrum~ ka· N. . ı·d Ed.ıd·? 
Marasıi Voıoşilof Sovyeldonaômasını ve Uzakşaık A!~.~~~~ ~!~~') ettı Bü ı çın a m ı ı . 

Ordularlnl teftit e~ecak. . yük Mıllet Mecltılnin bugün · 

Berlln, 7 (Radyo)-Mara
ıal VoroıUof, Çındeki vazi
yetin vebameti kar111ında 
Vl&dıvoıtoka müteveccihen 
hareket etmiıttr. 

Maraıal Vorofilof, bu mü· 
hhn v~ askeri mevkUn tah
ktoıatını ve Paıtfık Okyanu· · 
ıundakt Sovyet donanmaaı . 
nı, Uzak Şark ordusunu tef· 
tit edecektir. Maraıala Ruı 
erklnıbarp heyeti relıl v~. 
donanma baıkumandanı re 
fakat etmektedir. 

Tok,o, 7 (Radyo) - Japon 
kabtneıı, Çinle barıı ıartla
rını tetkik ettikten ıonra ne· 
ırettıfı bir beyannamede, 
Çın: Japon ordusunun taz· 
ytkl ôetlcealnde ıulba talip 
old•ta arzuıuau g6ıteımiı 
Ur. Bununla beraber bu be· 
yannametle deniliyor ki: Çin· 
itler hakiki bir nedamet es 
eri 16ıtermezlerae Japon a1 

kerlerl ileri hareketlerine 
devam edeceklerdir 

Şanıhay, 7 (~adyo) 
Japon matbuatının lngıltere 
aleyhinde yaptıiı hQcumlar 
Japon orduıunda da teıirle . 
rint ı~htermeie baılamııtır. 

Sunun neticesi olarak Ja· 
pon aıkerleri Şanıhay sok· 
aklarında gördükleri yaban · 
cılara uf ak tefek taarruzlarda 
bulunmaia baılamıılardır 
Japon aıkerleri. Çin milltye 
tçllerlnln barındıkları San· 
tao mevkilni de t11ıal etmit· 
lerdlr. On bin Ç•nlt genç kız 
Ye erlcetı bu son ilticagah 
farından da atılm1İlardır. 

Honkong, 7 (Radyo) -
Burada logtltz mahalli hü · 

f kü toplantısında devlet zl 
kumetl, vaziyetin kötülüğün · 

den dolayı · örfi idare ilin 
etmeğe mecburiyet hisset· 
mfttfr 

8asırı Birligi 
Kanun 
Projesi .. 

Da biliye Vekile ti tarafın
dan geçen ıene hazırlanan 

Baaın Bırltjı kanunu proje· 
st, . Mecllı P.ncümenlerinde 
tetkik edilmektedir. Proje, 
yakında Meclise sevkedile
rek kanuniyet kazanacaktır . 

Projenin eıaslarına göre, 
B~·11n Birliği, memleketin 
muhtelif mıntakalarında ba-
11n odalara açacak, ıazete 

ile alakadar herkeıl aza 
yazacak, it akdi esaslarını 

tanzim edecek. bütün mea. 
lek itleritH disiplin altına 
alacaktır. 

Kanunda, gazeteci tarif 
olunmu§, bir ta~ım tartlara 
bağlanmııtır 8aa1D Birlığf, 

yafoız , mealeii büyük bir 
takım kö

1

tülüklere kartı mü. 
dafaa etmekle kalmıyacak, 
gazetf'clnin menfaatlerini, 
meslek iıtikrarını da nızam 
altına alacaktır. 

Birlik, bir de gazetecilik 
meUebi veya lrnnları aça 
rak, mesleğin ıeviyeıini yük
ııeltecektir. Kanunda kimlerin 
Batın Btrllil azası olabtle - i 
ceği tasrih edilmiıtlr . Her 
Aza btr vesika alacak, Ba· 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

raat tıletmeleri kurumu teı· 
kılı hakkındaki kanun layi· 
hası müzakere ve kabul 
edilmiıtir. 

Halk bankaları ve halk 
sandıklarına sermaye veril 
mesine dair kanunun 4 
encümenden müntehap üç 
er azadan müteoekkil muh 
telit bir encümende müza. 
keresi kararlaıtırılmııtır. 

Almanya 
Akalliyetle r meselesi hakkın.da 
Bukreş nezdinde yapuan ln
giliz-Fransız taşıbbOsünü şid-

detle karşıladı. 
Bükref, 7 (A.A ) - Ro 

manyadaki ekalliyetler mes 
eleıi hakkında lngiltere ve 
hansa tarafından 8ükreı 

nezdinde yapılan teıebbüı 
Bertin matbuatında tidd •tle 
karıılanmııtır. 

··~ 2 ~ 
Surıye-F ransa_ 

--- ... ·-

Arasındaki müzakerelere 
başlandı 

Pariı, 7 (A A.) - Şamda, 
Fransız f evkalad~ komserile 
Suriye delegileri arasında 
Fransız Suriye muahedeel
nln tatbiki hususundaki mü 
zakerelere baılanmıthr 

Bu görüımelerde bUha11a 
akalltyetler meaeleat ıle 

idari ve dini hukuk 
meseleleri mevzuubahı ed· 
llmelıtedir . 

Yakın Günlerde Kurşuna Dizilen Karahan Rus
yanın Sırlarını Gizli Faşist Teşkilatına Satmış 

Pravda gezeteıinde "Çeka
Gepeo" teşkilihmo yirmi 
senelik faali yeti hakkında M. 
f rimovskl imzastle neıredi 
len uzun bir makalede kur 
ıuna dizilen ıon sekiz şahıs 
hakkında da ıöyle bir iza 
h"t verilmektedir: 

"Metelef ve Yenukidze · 
akıl inkilipçı, troçkist · Bu. 
harinist , caauıluk ve terör · 
cülük teıkllatının en faal 
uzuvlarındandırlar Yenuki· 
dze birçok seneler partiyi 
ve Sovyct halkını aldatarak 
ihanet ıolerini yürütmüıtür. 

Evvelce partiden matrut, 
lakin sonuna kadar maakesi 

düıürül~iyen bu alçak fa . 
şıst hRydut, faşist ~~vletler

den birinin erkanıharp me 
rkeziyle 111kı münaaebatta 
bulunarak, terörJer ıiazırJa · 
mıt gizli ve halnane itlerini 
yürütmüıtür. 

Şeboldjlef - cıki T roçkiat 
ve caııuııtıır. Bu ıahıs Larin 
ile birlikte mr.malikl ecne 

biyede bulunan Beyaz Rus 
teıekküllerile irtibat temin 
ederek. aksi lnkilapçı un
ıurlardan müteıekkil bir tef· 
kilit kurmuıtur. 

Karahan, devletin fevka· 
Jide mühim ıırlarını f aıiat 
gizli teşkıİatına satmak ııu
retile ıenelerdenberi vatanı · 

na ihanet etmiıtir. 
Halk düımanlarının yar 

dımile Sovyet hizmetine ıo 

T eruelCephesinde Kan 
h Çarpışmalar Oluyor. ___________ ___.._ 

İngiltere - Portekiz Askeri He
yetleri Arasındaki Müzakere

kulmağa muvaffak olan ıa
bık Baron Steyger, ecnebi 
gizli teıkilatına satılmııtır. 
Şteyger 1918 ıeneılndenbe· 
ri caausluk itlerini faal bir 
surette yürütmüttür. 

Şteygerin casuıluk itinde 
arkada~ı olan Tıukkerman 

devletin sırrını teokil edep 
malümah ecnebi deYletler
den birinin gizli teıktlatına 

aatmakta devam etmlıtir . 

Tam manaalle mülteci ,' 
aksi inkilapçı ve hain olan 
Orahelaşvlli Gürclıtanda ka
pitalizmin ikameıl ve onu 
Sovyetler Birliğinden ayır: 
mak için tahrtpkir tı1er yü· 
rütmüotür. Bu aızll tılerlni, 
emparyaliıt devletlerden bi· 
rinin erkanı harp merkezile 
11kı münasebatta bulunmak 
ıuretile yapmııtır. Mevzuu
bahı .erkanıharp merkezi 
heaabına çahıarak, Sovyet 
Gürcistandaki normal haya· 
ta çıiırıiından çıkarmak ma· 
kıadile zarar verici itleri 
organize elmlıttr.,, 

Mısırda 
Vett partisi saray ılıy
hin~e propaiandı yapıyor 

Londra. 7 (Radyo) - Ka· 
hlreden alınan haberlere gö· 
re, Mehmet Mahmud Paıa 

lere Şubatta Başlanacak 

R B 1 •ı ı v • Londra, 7 (Radyo) - İngi · 
usya; eyne mı. e azı· ~11:1~0::~~k:.~:;:,:b·:;·~:: 

Ha vum aldığı malumata 

göre , Teruel cephesinde aı· 

f arm 16 derece a 1 tında 110 

hükumetinin teıkllt Mmr 
parlamentosunun dafılrna11 
ve V ef d fırkasına karıı . ah· 
nan tedbirler neticeılnde le 
haddüs eden vaziyetten son· 

• .. • dayetinde Lizbonda baılıya· 

Y e t i 1 y· i G ö r m ü y o r. 
1 

::k~~~e~ua~::l~~,:r:::~:rch-
Alakadar mehafılin kana · 

Bir Sorrat gazetesi mütecaviz dnletıerin faaliyetlerine dmm ettıklerini, Japon- 1 ~~:y. 2::·· r.::::1:~in. o~ID 
yamn ~ıne tarıı yaptığı hernin gitgide genişlı~iğini yazıyor. yakınhğ• , yalnız tspanya 

'"Pravda,. gazetesinde "be 
Jnelrnllel icmal,, baılıiı al· l 
hnda lntiıar eden uzun bir 
makalede ıOnün mühim va
lca yil tahlil edilınekte ve ez 
cümle töyle denilmektedir: 

· '"BuıQnkü beynelmilel va

ziyet htç bir iylleıme ali 
~eti ıoıtermemektedir. Bu· 
1 okQ beynelmilel vaziyetin 
karaklerlıtik birnoktası va · 

r•a, o da mütecaviz devlet-
erini hurrıınah faalıyctlerl 

dir. talyan Alman lıUli. 
cıları lıpanyol hakkına kar 
ıı harplerine nihayet verme· 
mekte, Jenı yeni kuvvetler 
tehııt etoıekte ve cumhuri 
yetçl lıpanyayı yeni hücum
larla tehdit etmektedirler. 
Japonyanıo Çine kartı yap· 
hl• harp ııtaide daha zı. 

·yade ıenlılemektedtr. Japo· 
nyil "tl•ck1e \adar Çiıut , bir 

Pravdaya Göre: 

Avrupa da 
Vaziyet Nasıl 

ı - !La/ya - Almanya. 
lspanyol harbine nilıaytl 
verdirmiyor -

2 -- Çinde, harp git 
tikçe gtnişliyt•cekllr. fili· 
lıin Çin, Jupon casusları 
ile doludur. 

.1 - Fransa sıi'lkasdı 
nrn ip uçl(lfl Bcrline ve 
Ronwycı /,<1clur dayamyor. 

4 .:. Arap memleket· 
lulnde t•nlrlkalar devam 
etmektedir. • 

Onun için, lmgunlai. 
~eynelmİlel ua:iyd /ılç-

1
. ~lr ~yileŞme ~lldmell !JÖS 
terme.mektedır. . ~. 

hadiselerinden ileri gelmit · milyon kadar asker çıkar-
! mı§ bulunmaktadır. t ır Dı ğer hususta Porte 

ltalya, 6 sonteorinde te - kiz tamamen İngiltere ile 
ıekkül erl~n üç taroflı mü- hemfıkirdlr. 

tecavizlcr bloku neticesinde Aakeri heyetler, Portekiz 

«Anti bol~evık anlaşma» ya İnglhererıin mütekabil ı hti 
iltihak etmiş o!du. 11 l ık -
kanunda ise ltalya , Berlin yaçlarını tetkik edecekler 

ve Tokyonun urzusunu yeri- dtr. 
ne getirmek üzere, Milletler Salamanka, 7 (Radyo) -
Cemiyetinden çekildi Har. Teruel cephesinde kanlı çar -

bi lcörükleyfciler kendı blo. pı§malar devam etmektedır. 
klarına diğer yeni devletler Franko kuvvetleri, Ville 
celbetmek için hütün kuv 

Aslarda bazı yeni mevkiler vetlerini aarfetmektedirler 
Bu hususta bilhaua Maca lıgal et mitlerdir · 

riıtanla Yugoıılavyayı hazır- Bu askeri mevkilerde Cu 
lamaktachrlar ltalya, Lehis mhuriyetçiler 300 kiti kay. · 

tanm hafı olMak mütecaviz· betmiılerdir Aynı haberlere 
ler blokuna ı . tihakını kolay · göre, n'lsyonalıı tle r Cumhu 
ll\ıtırmağa çalıınıaktadır. rlyctçilcrin 11 tayarealni dü 

Alman ve İtalyan fılılst ıürmeğe muvaffak olmuolar 
!erile Japon emparyalııtleri dır 

( Sonu ilç6ncfi sayfada ) Pariı, 7 (Radyo) Ajana 

ğuğa rağmen iki taraf kuv

vetleri boğaz boğaza kavga 

ve harbe d e vam etmekte
dirler. 

Paris, 7 (Radyo) Te· 

ruel cephesinde harp esna· 

sında ölen bir İngiliz ve iki 

Fran11z gazete muharririnin 

cesedleri, bu gün Pariae ge · 
tirilmiotir 

ra Londra ılyasi mehaflli 
M111rda İğttıaı ve thulal zu· 
burundan endiıe etmektedir. 
Londra mahefillerince Mmr 

dakl askeri kuvvetlerin ço · 
ğaltılması düıünülmektedir. 

Kahire, 7 (Radyo) Veft 
fırkası azaları dört aaat ıü· 
ren bir toplantıdan ıonra 

bütün M111rda bir propaian. 
da faaliyetine geçmeie ka 
rar vermtılerdir . 

t•······························~····· ············ .. 
~~········~·~·~···~·~·~~~········~ 
:: Elektrik sandalyesine oturmağa mahkum bir ada· :: 
•• 
•• mın bir haftalık hevecanlı hayatıdır. :: •• ... 
•• •• •• SON 81\l~"'TA ii 
:: Romanını okurken Nevyorkun en meraklı yerleri· 
:: ni de yakından görecek, tanıyacak11nız. 

E~ SON HAFTA 
•• •• ... 
•• •• 

Filimi de yapılan bir muammanın romanıdır. 

SON HAFTA 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• • • •• •• •• Kahramanı ölüm gününü heHp ediyor: •• 
:: b b •• •• Pazartesi , salı. çaroam a, perıem e, cuma. •• •• ô •• 
:: Cumartesi : lüm . . . :: 
:: Pek yakındı\ neşre baıhyoruz. :: 
••••• ıaı11a1a1a11••E1a1aa11 1 a11aa1a1aa1aa1a1aaaıa• 
•P•11•1llWlaEa11111a11a11111ıa11aal•aa11•a•a1•••. 
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Uzakşarkta, Çin sularında --------batan Amerikan gemisi: 

P a na ya H ~ d is e s i 
Nasıl Ot du .. 

•Süıırtad3 pathyan ilk bom~a ile birlikte g1midı bir 
kıyamet tıp:u. G tti~ce yükselen su iç:nde matem 

hın sı ile yaras yavaş hılıyorduk.,, 
Japon tayareluı bet on 

ınn ev•el Amerıkahların 
Panay harp ıemtıini batır 
clıl&r. Nankln el varanda vu · 
kubulan bu hadlıe hakkın· 

da Korlyera, Dellaaera ıa · 
zeteat çok entereıan tafa11lt 
vermektedir. 

•çın ıularına ıeleh he· 
aüz bir kaç ıün olan Ame· 
rlkan Panay harp ıemlıl, 

on bir kanunevvel cumar· 
teıl ıabalu bu 'unduiu y•ri 
•mnıyette 16rmediil için 
Nanktn clvarana ıtderek 

demırlem !k lıtlyordu. Ame· 
rtkahlaran Kriket, Skarab, 
harp ı•mllerl de orada idi, 
o 1111 mermiler ıemlnln et· 
rafaada birden bire düıme· 

le baılamıtt.ı. 
ilk dakikalar, mermilerin 

C•n,J'fahut J~ponlar tarafın· 
dan 16aderdd&fl anlaıılamı· 
yordu. 

Panay bu tehltke Ozerine 
Jllankln civarına hareket et 
ti. :A.rlrHında bir kaç Ame· 
rlkan petrol ıemlıl ile muh· 
telif romork6rler vardı 

12 K&nunev•el pazar a6· 
nl 611e Gzerl, Panay kap
tanı ıemlnln emniyette bu· 
lunaeaiını zannettiği yere, 
ıemlyl ıetlrlp demirledi Ne
hJrln Hi aahthnde durmut· 
tuk. G6z6müze ıörüneo bir 
tek f abrlka blaa11ndan hat 
ka hiç bir ıey 1oktu. 

'Ôile ~emelini yemeie 
hazırlanıyorduk. Gemimizin 
radıoau A•ıuıya krovazö· 
rüoe bir radyo ıöndererek 
~ı. - Haydaki Japon deniz 
makamlarıaı bizim vaziye. 
ttmt.den !haberdar etmt'!ılnl 

rJca e•mtıtt . 

Fakat akılltk olac•k ki 
bu radyonun Avguıta zırh· 

hıı tam olarak ahz edeme. 
mit ve ıtf reyi çizmek ko· 
lay olmamııtı. Bunun için 
vakit kaybedılmtıtl . 

Saat 13 ü otuz dakika 
ıe,çerken, Nankındeld ltal
,an aef aretbaneıl tercOmanı 
Jle Taymla muhabiri diğer 
bir ı•zetecl ve ben Pana)ın 
kıç taraf anda ıtJara içiyor· 

duk. Bu eıoada. iç motar
IO bir tayare •6ratle (ize· 

rlmtza ıelerek bir kaç devir 
rapta. Bu tayareyl baıka 
tayareler takip etti Bir 
kaç ••niye aoora da vapu· 
run t6Yerteaiade ilk bomba 
patladı. Gemi bJrdenblre 
mnthlt ıurette aaraıldı. Bom· 
banın patla .iıiı yere yakın 

olanlar klmllen raralendı· 
lar. Gemi kaptanı Hodj, 
Clümentn yanana dütUl, bir 
ayafı kıralmııtı. ikinci kap• 
tan Andenln ıol kolu kml· 
mıı ve bu kol ka1bolmuıtu. 
Amerika aefaretl kanfl1arı, 

yere yuvarlanmıth· Radyo 
ıefi zabit ıemi içinde kı 
yamet koparken çıp'ak bir 
lıalde dıf&rı fırh1ordu. ÇOn· 
ki, ~m bu ıarada çamaıar 
llet1tt1r .. kte14ı 

Büt6n bu tafalli.tı wnradan 
öirenmtıttk 

Niçin olduiunu bilmeden, 

ıaflam kalan bizler 1ere 

oturmuıtuk. Tayareler hi· 
il üzertmtzde dolat ıyor ve 

yaralı insanlarla kmk mo· 

bilyeler güvertenin üzerinde 

tekerlenlyordu. Bu arada 

içinde inaan bulunup bulun· 

madıiını anlayamadıjım iki 

karyolanın denize doğru na· 

ııl uçtuklarını da •örd6m. 

Tayare motörlerindera çı 

kan mGtbtı gürOltGler ara · 

11nda Melan petrol gemiıi

nln Gzerine de bir bomba 

dOımüttü . Gemi kaptanı ile 

bir kaç Avrupalı derhal 

ölmOılerdı . Bizim gemiye 
daha (iç bomba atıldl 

Artık hayatımızdan ümi

dimizi keamttUk . . Amerikilh 

küçük zabitlerden bir gu · 
rup tayarelere karıı kulla 

nılaa mitralyözlerin baıına 

geçttler ve ha ve ya dojru 

mermi 1aidırmağa baıladı · 

lar. Bu jeıt bir parça Don· 

ktıotvarl fdi amma, Amerika· 

lılar erkekçe ölmek istedik· 

leri tçln düımana karıı 

koymak lıtlyorlardt. 

8Gtün bu müthiı aahne 

on dakika kadar devam 

etmtıti. f'h:im na11l olup da 

ö'medijlmlze hayret etmiı· 

tik . Geminin makinlıtlerl 

bütGn gayretlerini ıarfederek 

gemiyi tayare bombalarından 

kurtarmala çalıttılana da, 

muvaffak olamadılar. Gemt 

üzerinde cehennemi bir aab· 

nenin cereyad ettiği ve Ja

pon tayarelerlnm ölüm 

ıaçtıfı bir zamanda , Ooı 

verHl ftllm kumpanya11 na · 

mana jki operatör Panay 

ııemtıinln makine dftiresine 

inerek geminin ön tarafında 

cereyan eden feci sahne· 

lerden bir iktıi de filime 

ahndı . Hu 11rada bir feryat 

trıtıld1. 

Batıyoruz! 

Panay ıu almağa ve yan 

tarafa batmağa baılamııtı. 

Gemideki muzıkncılar ge· 

mi batarken matem hava11 

çalıyorlardı. 

Milthtı bir savletle içtm 

dolan ıular uhk çalar ııbı 

seıler çıkarıyorlardı. BJz, 

yüzerek nehtrto Hğ Hhlline 

çıktık. Gazümüzün önünde 

bir çok yaralal,urn oaaıl bo

ğuldukları görülüyordu. Pa

nay tamamiyle batap gözden 

kaybolduktan ıonrll içinde 

Japon atkerlerl bulunan bir 

bü) ük kayık hidiaenin vu· 

kubulduju yere gelerek 

t•laklkata bııladı 

UKKDlL a lKINCl KANUN ı ~a• 

.... ,, ... . 
•- r • • 

SEHİR HABERLERi 1 ,, 
Şehire Yakın Bir Tepe- i Bandırmada Çôküntü 

de Heyelan Var. Devam Ediyor .. 
-- - -

Bu heye!an neticesinde Çıtıng:r suyunun yo:u bozuldu, 
36 çesmen;n suyu kesildi. 

Üç Kagir Ev-Tehlikeli GöriJldii· 
ğünden .Yıktırıldı., 

8eyk6y yolu üzerinde bu· 
lunan Soiulcpınar mevkıin 

deki tepenin heyelan netice· 
sınde bir k11mı çökmüıtür . 

Bu mevkide bulunan ve 
suyu bazı ıeblr çe,melerlne 
tevzi edilen Çilingir suyunun 
yolları da bozulmuıtur. 

Bir vadi halinde uzRoan, 
ıttklz on dönüm kadar bir 
arazi parçumda vuku 
bulan hu heyelan; Çtlingir 

suyunun bu k111mdan aeçen 
üç yQz metre kadar boruyu 
dereye kadar indirmlttir 

Pık olan boruların baz111 
patlamıı. bazm da tat ve 
toprak içine ıömülmGıtür 

Tepe kaymakta de'lam et· 
mektedtr. Arazinin bltçok 
yerlerinde büyük yarıklar 

olmuıtur . 
Su volunun böylece boı -

ulmuı olma11ndan dolayı 

Namazgibtaki taksim depo 
ıuna ıu gelmemektedir. 

36 Çeımeye ve o civardaki 
okullara. çarııdak1 Küçük· 
ıadarvana su, bu depodan 
tevzi edilmekteydi 

Tablatıte ~imdi bütün bu 
çeımelerln ıuyu keailmııtlr. 

Belediye R eiıi B. Nıcl 

K.odanaıt dün heyelan yeri· 
ne ııtderek, bozulan ıu yo· 
lunu ıörmüt ve btJ k11mın 
yeniden yapılarak ıuyun 

ıehire getlrilmesJ huıuıunda 
alınacak tedbirleri gözden 
ıeçlrmittlr. Su yolunun ta-

HiJktlmet 
Binasında 
Bir ö .'üm 

Dün hük6met binaaanda 
ani bir öıüm vakası olmuı 
tur . 

Kabaklı köyünden ziraat 
korucuau Halil maaıım al· 
mak üzere duo hükumet 
binaa1na gel mittir . Altmıı 

yaılarında kadar olan HAlıl, 
binanın cümle kapı11nın ar· 
kaamdakl küçük odada uek 
lerken birdenbire fenalaıa· 

rak yere dütmüıtür. 

Polı, ve daire oda· 
cılara derhal )'anına koı 

muılardır. Baygınlıiı devam 
ettiii ıörüıüoce hemen hü 
ku .net doktoru ve sıhhiye 

müdQrü vaziyetten haberdar 
edllmııttr. fakat , zavallı; 

,apılan tedaviye rağmen 

kurtulanuyarak ölm61tOr. 
Haltlin tansiyonunun yük

ıelerek nezf ldlmaiiden ö ldü · 
iü anlatılmaktadır . Ôlü, 
KabRklı köyüne gönderll 

mlttlr. 

Halk nin~a yarın müsa
mere yap:lacak 

Yarın akıam Hatkevinde 
ıaat 20 de "Bir Sukutu Hayal., 
adında iki perdelik müztk
lt bil! knmedi tem~il edlle 
-ccktlr. 

mirin~ ait faaliyet baılamıt 
tır . 

Çöküntü 5aha11 altında 

kalan borular kazılarak 
meydana çıkarılmaktadır. 

Su; yakın bir zamanda 
baıka bir yoldan ıehlre ıe · 
ttrllecektir. 

Bandırma. 7 (Huıutt) 
Dalgakıranın alt ludlaadakl 
Moloz adı verilen ıahadak.l 

çiküotü de•am etmektedır . 
Bu ıabada bulunan ve 

evvelce tahliye edllmlt olaa 
elit kadar ahıep ev bot ola

' rak durmaktadır. 
:::S:S:ZLE22!Z! ı==zs 

Batakl,klar Kurutuluyor 

Memleketm buçuk yarıınndıkı ııniı bıtıkllklır ku
rutuldu. Münbit ve mıhıuldır ıııı u~ıirildi. 

Sıhhat Bakanlığı, ııtma 

1 

Gökçeören bataklıjının ku· 
m6cadele mıntakalarının ııt· rutulmasına baılanmıı, diler 
malıların tedavtılnde olduiu 1 taraftan da Akyaztdakl Uzu· 
kaJar, ha1tahk •tıhyan ~iv· naöiüd ve yeni köy batak· 
riıine~lerln t6remeıloe ee- lıldarı tefcir edllmlf Akhlaar 
bt'p olan ' küçük bUyük ba· ovaaıodaki uzun ke•el da 
taklıkların da kurutulma11- temtzlenmittir. 
na azami ehemml1et ve iti -
na göıtermekte ve birçok 
yerlerde ıuları ve birikinti · 
leri ıı1ab ederek muhite za. 
rar ver~cek vaziyetl~rln 

önüne geçmektedir. 
Kon va mıntakaıının Akıa · 

rayda 50 bin dekıu eenith 
ftndeki Karaeaz batakl.jı 

kurutulmuı ve burada yeni 
btr g6çmen köy• kurulmuı· 
tur. G~ne hu civarda Ulu· 
kııla · Kırgal bataklığı kuru· 
tulmeia baılannuı ve Et 
mekaya batakhiının kurut-
ma pllnı bazırlanmııtır . 

Dursunbey dı~tırlaju 
Duraunbey bük6met ta 

bipl•flne, Bahçe hftktamet 
tabibi HüMyfo Her111t hlyı11 

edilmlttlr. 

Tayin 
Sinobun Ayancık kaaat\• 

nın HGmer köyü öjretment 
Araf Ôsıelen, Demirkapı öi· 
retrnenltilne tayin . edı1miw · 
ur. 

Bundan baıka Afyon Gaz. M h il .1 llRflf 1ı,aı hamam tarı cıvarandaııı 1 1 8 lflSlnul nara 8 
iılah itlerin~ de ehemmi· 
yetle devam edilmektedir. 
Bugünlerde Eıkiıehirdekl 
Sazowa bataklığı kurutul 
maktadır . Mahalli 1ailık 
voziyetinl boz11n bu batalr· 
lıfın kwrutul duktan aonra 
yerinde pek yalcmda Eski-
ıehir baikınm bir metlre 
yeri teıekkül edecektir. 

Mücadele mıntakalaranda 
Sivrihisar ve Aziziye kaza 
lan hududunda t 5 kılomet · 
relık bir saha. itgal eden ve 
civarındaki köyler lçfn bir 
beli olan Ali kan batakltiı · 
nın ıutara da muntazam ka · 
nallar içine elınarak ltlAh 

edilmektedir. 
~eyhan 11tma mücadele 

mıntakaaında Sillfkenin Er· 
demli k&y6 önündeki büyük 
Er demli bRtaklıiı da kuru · 
tulmnktadır . M~mlekeliml. 
zln en güzel limon , portakal 
ve muz bahçelerini ihtiva 
eden bu yerferde geçen ıe 
n~ de Lameı bata~fıiı ku· 
rutulmuıtur. 

Sıbat Bakanlığunn bu yıl 

da bu yerlerde ameltyata 
blltlı yarak bir tarafhn mem. 
lekettn 11hhatınl kurtarma 
ıını bir taraftan da yurda 
mllnbit ve mahıüldar toprak 
parçahm kazandırrnakta ol 
dulunu memnuntyetle kav · 
detmek lazımdır 

Bakanlık, Kocaeli mınta · 

ka11nda büyük ıayret ıarf -
etmekte ve villyelin ıahn 

a1dıiı toprak kazma maki
naaı ile bu itleri kök6nden 
fı lih etmiye çalıımaktadır. 

Bu cHmleden olarak bir 
tar•ftan Atlap ... rındakl 

Oinkgller mahalleıtnden 
Şevket ojlu Bahri , Martlı 

mahalleainden Şakir otlu 
Hilmi ve Çumhuriyet 

mahalleaindeo Mur•t ojlu 
Mehmcdin terhot olarak 

mahalle aralarında bajırıp 

çafırdıklart görlldili8uden 
yakalanmıılardır . 

. 

Bir köyde dükkinı llldular 
8ijadıcın lıkele lcöyilnden 

İımall Aralanın dilkkinın11ı 

klltdi geceleyin karılarak 

lçerıye hınız 1ıirml1Ur. 

Dükkandan yüz elli Ura 
lık muhtelif eıya ile on dirt 
Ura para çahnmııhr Hır 
•ı:ılık vaka1ı halılnoda t11h 

kıkat11 baılanmııtır. 

Neşriy-tJt: 

Yeni Adam 
Haftalık ftktr azeteılnin 

210 ncı ıaym çıkmııt1r. 

İçinde delerll ya~ılar bu· 
lunan bu mecmua~ı .okuyu• 
cular•mıza tavılyı: ~deriz . 

Saym 10 kuruıtur . 

Çocuk 
Çocuk Eıtrıeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 
çıkaralma~ta olan tÇocuk) 
adla derıinln (68) incl aayı .. 
çıkmııtır 

Yurt yavrularanan ıail•k, 

ıoeyal kültürel durumları· 
oı.ı inki~afıoa htzrı.et eden 
bu kı1met~ı derılyi çocuk· 
larft, çocuklu l\Dt vd' haha· 

'·~· ..... ,. ~ııt<l•rti . 

Mezbaha yolu azerlnde 
bulunan üç klrglr bina ara
zinlın kayma11 yGzOnden 
maili inhidam bir hale ıel · 
mittir .Bu iç binanın va:ıl · 
yeti tf"bltkeh ıör61düi6nde:a 
belediyece yıktmlmııtır. 

Evlerden biri Boyacı Ze· 
keriyaya, ıkıocltt Kunduracı 

Ahmede, GçGocüaü de Kev· 
ser adında bir ·kadına •it· 
tir. 

Denizde 24 ıaaltenberi 
tlddetll fırtına vardır ve b.e · 
li devam etmektedir. 

Do'ğunaevi 
Binası 
Ekıtltmey~ konulan Do

iumevı binaeına tal&Jt çık · 

madıjnadan, binanın teÇeD 

seneye ıöre teahlt edilen 
fiatanın oafia müdirl6jüoce 
tekrar tetkik edllmeai •• 
bundan t0nra ekatltme~ 

konulma11na, Bahkeılr · Ban· 
dırma yolundakt iç adet 
meaf ezin de emaneten 
yaphralmaııaa Daimi Encft · 
mence karar verllmtıtir. _ ,.. 

Hılkeıin~a kani ırıns ıır 
8ogtn Halkevlnde Hat 

20 de Ôfretmen Okulu Ta-

rih öirctmeol B. Klmll Su 
tarafından "Urıur Meden6-

yetl .. adlı bir ltonferan• ve· 
rdecekttr. 

Ka,ıınin cıımı kumıı 
Dinkçiler mahalleılnden 

MGkerremln ıerhot olaralr 

kahveci Alt ojlu Mehmet 
Eminin kahveılne girerek kah-

venin camını kırdılı ıtklyet 
oluaduiundao yakalaamıı. 

hakkında tahkikata baılan· 
mııtar. 

I Baaın Birlifi 
Kanun 
Projeai 
( daı tuafı blrinr.i aaff ada) 

ııın Bırllği kartını haiz ol · 
mıyanlar çahıamıyacaktır. 

Birliğin bir de yükıek hay · 
ılyet divanı kurulacak, n1eı· 
leki ihtllltları tetkik eJe 
cektlr. 80 heyet ıaaetecller 
hakkınd" muhtelif ~ezalu 
verebilir. Meılekten tard 
ce:ıuı vercllil zamaa, bu 
karara karıı ancak, Devlet 
Ştıraaına müracaat edilerek 
tthe~ edilebıllr . 

8aaırı Blrltit, btlhaaaa ıa· 
zeteciledn lıtlkbaU tle all
kadu olmakta .ve btr yar · 
dno ve tekailt ıandılı kur· 
mak ıallhiyetlni hai;ı buluo· 
malctedar 

Projenin bir maddeılne ıöre 
Barlık lzaın. ıhtiıaslar& '6re 
•azeteeı. idareci, ltçl, tlbt 
ve eatıcı nlnıalc ·laere JMİ 

ı a, k.a.a rnl.-lltatitr. 
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Rusya., Beynelmilel Vazi· Rome·n Kabines~ Nasıl Bir Siya
s eye t -rakıp Edecek • 

yeti iyi Görmüyor .. K.urlyemizi teılci eden f'r 
an11z ıazetelert Romanya 
meıeleılne bir defa daha 
d6nmüı bulunuyorlar Ro
manyada teıktl olunan ye· 
nl kabine biHOn Fransız ga · 
zetelerlnde makQı bir tesir 
husule ıettrmlttlr. Mutedil 
ıol cenaha mensup olup 
Franaa- Roma aya doıtluiu · 
nun devam etmeıl thtlm• 
tinden ıüpheh bir ifade ile 
beheeden btr •ki gazete 
m6ıtesoa olmak üzere Fr
an11z ıezeteleri yeni Ro · 
manya kabtneıintn bir nevi 
dilctatörlülc kablnf'li oldu 

18.ı t.,afı birl1>ci ıayfada) 
-hariç memleketlerdeki tab· 
ripklr itlerine fazla kuvvet 
verm•ı bulunmaktad1rlar. BQ 
tün Çın • Japon caıuılari1le 
dolu olmakla beraber, Fran
ıada 6ıUi açılan f aıtıt ıui· 
kaıbaıa ip uçları ela Berlin 
ve Ro•aya kadar ıltmek• 
tedtr Çekoılo•ak pollıl ,ız
lerce Alman caıuıu tevkif 
etaıel.tedtr . Arap memleket· 
lerlndekt ltalyan entrikalara 
blrbtrtnt zlocirleme takip et· 
melctedir. 

tir. Parlıin bu d6t6ncelenni 
idrak eden Loodra Fransız 

Baıvekllt Şotanla, Hariciye 
vekili Delbo•u görüımek 
(izere ·Loodraya davet et
mtıUr. 

Sulh il mubaf aza etmek ve 
teeavG.alerl zaranız bır hale 
koJaaak için ıay;et etmek
te huluaduklarını büyük bir 
bahtıle b e y a 11 eden 
burjuva demokratik dev· 
tik devletler miitecavlzlerln 
f aaltyetlerl karı11•nda ne 
yapmaktadarlar? Demokra
tik burjuva devletleri teca
vüzlere karıı koymamakla 
beraber, ekıeriya onu tal 
tlf bile etmektedirler Buna 
mlıal olarak lıpanya iflHi· 
ne .._a.demt mildahale. mese · 
lf!ıtnt göıtermek klftdir . 

Dernokrattk burjuva dev 
letlerin Çtndekı. Japon tf'· 
eavfblerine yegane cevabı 
lrüluel konferan1tnı toplan 
tıya çalarmak olmuıtur. Bu 
konferan•ta 1 Japon tıtılicı -
laranı biraz düıOınmele ic
bar edeeek tek btr tedbir 
alınmamııttr. Böyle bir va
'Jiyetten ıenra Japon aıker
lerlnin Şanıhayın değı l yel· 
tııa Çinliler mıntaka11nda, 
hatta beynelmlleİ imtiyazlı 
mıntalcalarında da tam ıali · 
htyetlt bir Hhlp olarak ha· 
reket ~lmelerlne taaccOp 
edilir mi? Uzakearktakl 
vaziyet itte hu merkezde· 
dtr . 

Avrupada vazı~·et na11l. 
dar? ileri ıelen A•rupa dev· 
letlertnın Gç taraflı milteca. 
vlzler blokunun te,ekk016ne 
mukabil .Yerdtklert cevap 
ne olaauetur? Bu cevap Ha· 
ltfak11n Berline aeyahah ve 
bunu takip eden loıllJz · 
Fran11a ıörOıınelerile ifade 
olunaıaıtur. Ha llfaluın Ber· 
Un ıeyahahnda Hitlerln ile
ri ıGraıGı olduiu metalebat 
cetnhnı Londrada, lnglllz 
.,fl,lrı umumtyeıinde heye· 
c:an uyandarmııhr . 

tnılltı: efk•ra umumlyetln · 
de heyecan uyandıran bu 
metalebat. lagtlterenin tda 
reci rnehaftllnt zerre kadar 
-.umıetır . Bu mehaftlde; 

• Almanyanın kendi eıki mü• 
temlekeleri üıerlndeki iddi· 
1.ıınt birkaç sene daha tehir 
~tttrmeıt için oda orta ce
ll'ubu ıarki Avrupada ın· 
beıt hareket hakkını ver 
lllelcliie mütemayil bir ce· 
'.eYllnın meycudlyeti olduk · 
ça 1arth bir ıurette te11bıt ' 
edtlmtıttr . 

lnılltz · Alman gclrüıme 
lerı Parl•te tabii bir korku 
uyandarmııtır. Almanyaya 
orta ve cenubu ıarki Avru 
pada serbeıt hareket hakkı 
nın verilmeıı doğrudan doi 
ruya Franıanın emnlyeUne 
ve onun b,t mmtakalardakl 
•aatretaa. ~lr tehdit dem•k· 

lnıtllz · fran11z ıorüıme· 
terinin neticeleri; Alman ta 

raftarlaranın, hakikatte Fran 
ıaaın laeıabına Almanyaya 
nthayetelz milıamahalar g6ı 
termek buıuıunda pllnlarr 
nın ıtddetle karıılandıjını, 

ilkin bu ıtddetln beklenildi
it ııbı kati olmadılmt gaı 
termtıtlr. Bundan maada, 
ıerelr Loadra gi.hüımelerl 
ntn ıerekıe Delboıun Var
ıovadakl ki aörOımelerlntn 

netlceılnde f ransız Harici 
ılyaıetlntn kollektlf emniyet 
•e Milletler Cemiyeti pren 
ıtplerine ıadakat ve düatu· 
rundan muayyen bir dere· 
cede yana kaçtıiı tebarü:ı 

et mittir. 

fran11z Romen görtııme · 

lerlolo netlceıl hakkındaki 
reımi tebltfat bir az baıka 
aktıler vermektedir. Mama
fih , hlrçok ecnebi gazeteleri 
Delbosuo Romen kralmı Al· 
man noktalnazarından. fa
ıtat Almanya ile anlaımak 
temayülünden vaz ıeçlrme . 

ie muvaffak olabildtii hu· 
ıuıunda ıüpbelerinı izhar 
etmektedirler. Delboıun Yu· 
goslavyadakl görOımelertne 

gelince , Yugoılavyanın fa · 
ıiıt İtalya ile yakınlaımak 
temayülünü 161terlo Steya . 
yadinovlçln Roma ıeyabatı · 
nın bu ıörüımelerden evvel 
vuku bulmuı ol•a11 ıayanı 
ka yıddır Stoyadinoviçln 
Delboıla vuku bulan görüı 
melerden sonra Almanyaya 
ıttmeie hazırlanm111 da ol· 
dukça karakterlıtlk btr me 
ıeledtr . 

Franıa hariciye vekillnln 
aeyahatları henüz bitmlt de· 
ilktir . Likln Şım~lden, Del· 
bosun Varıovada, · Bülneıte 
ve Belgrattakt •arüımelerı 
nettceıtnde Franıanın orta 
ve cenubu ıarki Avrupada
dakl vaziyeti takviye bul
tnuı denemez. 

Demokratik- Hurjuva dev
letleri ıerek lıpanyada , ıe· 
relue uzakıarkta .. ademi 
müdahale,. ılyaıetin t anuda
ne bir ıurette devam ettir· 
nıektedirler . Bundan müte. 
cavizlerio mukavemet kar· 
ıısında katmadıklarını çı · 
k ıırmak doğru olamaz Kah 
raman İıpanyol halkı iki 
kıttır u ilerln ve iıtilacıların 
bücuuılarıoı ceıurMne bır 
aurette kırmaktadır . 

Çınde Japon alehtara mit
il cephe kuvvetleomekte ve 
ıentılemektedir. Japon, or · 
dularınnı llerilemeıloe rat • men. hennz maksadına trtı -

mtı değtldır. Japonya Çın 

hiiku ınetini diz ç6ktGrme
ie ve Japon ıeratti 

nt kabul etmek mecburiye 
tinde bırakm~ga muvaffak 
olamamııtar. Çın aıkerlerl 

Japon . Çtn mücadeleıl ta
rihınde ıör6lmlyen btr kah · 
ramanhk örneği a(;ıtermek
tedh'. Btrtok hallerde Japon· 
lar larafJa.taıı. ılaata .ıtı.a 

Çin aıkerlertnln •eriye çe· 
kıJmekten ımttna ederek 
tam ' manlılle tek bir nefer 
kalıncıya kadar çarpııtıklart 
buna misaldir. A yıu ;zaman 
da Çinli çetelerin l!ay111 da 
2ünden · ıüne artmaktadar. 
8Qtün Beypin · Hankov·de· 
mlryo1u bavaltslni çetecilik 
harekltı istila etmit bulun 
maktadsr Bununla beraber 
Ç•n hükt\metlntn elinde k&· 
fi derecede thtlyat nıalzeme 
bulunmakta, Çtn ordu bo 
zulmamıı •e tam bir harp 
kabiliyetine malik bulunma 
ktadar. 

lıpenyol •e Çtn halkının 
m6cadelelerl . geoit halk.k6· 
tleılnde mfttecavtzlerln küı. 

tabca harekatlarına muka 
vemet arzuıunun arthfıin 

g&ıtermektedlr » 

lenebtllrdl . Kaldı kt, 
cenahın , ıon ıulL.aıt ve De 
li. Roque davalarlle büıbü· 
tün ıareılmıı olaQ lttıhadane 
yeniden bir can vermek 
ıçta , böyle bir ftraattan iıti -

fade etmemit olmHmı bay 
retle kal'f1laman.ak tcabil 
deilldlr. 

4' Le Temp• aazeteılne gö 
re: 1 

Bu ıon intihabatın ıürp 
rtzler dojurmaaına tmkln 

" Pravda .. ıazeteıinde 
"Türkiye b61t6metlnln Millet 
ler Cemiyetine telırefı,, bat · 
hlı altında ıayle bir haber 
lntltar etmittlr: 

"Anadolu ejanıı. Türkiye· 
ntn Milletler Cemiyeti ıenel 
ıekreterlillne bir telırafla 
müracaat e:tmit ·oldufunu 
blldtrmcktedir. Bu telgraf. 

ı yoktu. Neticelerin, Stalinhı 
ıahıi mu•affakıyettnl parlak 
bir ıekllcie teyld edeceii 
muhakkak idt 

Sancağın teır6i mGeı1eıele . 
rlne inUhabat hakkında Mil· 
letler Cemiyeti komiıyonu 

tarafından teıbit edilen uıu · . 
le kartı terdedlleo ittra%1ara 
muhtevldar. 

Bu uıulün frao11ı btllr6 
metiie yapılan it birltlt ne · 
Uceılnde tılenmtı bulundJ.liu 
ve bu huıuıta Türkiye hü
kjjmetlnln ancak ıayri reı 
mi bir ıurette haberdar ed· 
ildiği de telırafta kaydedil 
mektedtr ... 

Ruıyadakı ıon lntlbabat 
Fran11z matbuatını ıenıı bir 
ıektlde allkadar etmtıttr. 

Gerçi, büt6n ıazeteler, tntl · 
habat. netlc:elertnl ın(btebzl 
aerle•halar altında neıretm 
tılerdlr: fakat bu ıneeeleye 
makale tahılı eden ancak 
ilç ıazete o1muıtur ki, bun· 
laran btrlıtntn de komüniıt 
.. Humanlte,. olduiu nazarı 
itibara alınınca Fraıttız mal· 
buatının bu tfle ne kadar 
mibtaini da uanmı' olduiu 
lezahOr eder. 

Bu tıe bir az hayretle ka . 
rıılanabllir bir hldteedfr. 
Çünkü ıon zamanlarda, ıal 
cenahtan sarfı nazar, Fran· 
ıada , komftntıt fırlcaıı mü· 
ıteına , ıol cenah dahi kom
ünizmin Ruıyadakl tatbik 
ıekltnt ıon derece takbih 
etmekte ve Staltnln komü
nızme ihanet etmekte oldu · 
ğunu her fınatta tebarGz 
ettirmektedir. Yine bu me 
yandan olmak izere halk 
cepheıi ıazetelerl, bu cep
henin mevkii iktidarda dur 
ma11 için tefr1ki meıatıine 

muhtaç oldukları komtinlıt 
farkaıını . Sovyet Ruıyanın 

emri altında hareket etmek· 
le ıhtam etmektedirler. Hat 
ıl ıeçen ay Soıyallıt f .rka· 
11, komOnlıt fırkaelle ''ha-
reket blrliit.. temini sade 
dine gtrtımlı olduiu müza
kereleri terketmııttr . Böyle 
bir vazlvette, soıyaliıt ve 
Radikal- Soıyaltlt matbuatın 
bir ıenedenlteri hararetle 
p;opalanda11 yapılan lluı 
tatlhabata netlcelenl• daha 
fnla alalraia1' .tma-.t ~ 

5 llkkanan ~ 936 da ilin 
edilen Stalln Teıktlih eıa

ılyeıi . 20 aenelik bir pro · 
letarla dtktatör16iünden ıon· 
ra , dOnyanın en demokratik 
rej•mlnl tealı edecekti. Ruı 
milletinin komönlıt bir 
iman ve proleter bir 
dlılphnle meıbu ·olduiu is· 
pat edilecek ve bu mtllete 
lradcıtni en terbest bir ıe 
lctlde izhar etmek f ınats 
Yertlmekle, nıarkıtıl komü· 
nlzm tarafından teılı edılen 
yeni nlıı:am eaflamlaıtırıla
cakh. 

Yapılan tecr.übe, Ruaya
yını tetkllitı eıaıtyenln th · 
ti va ettiil valdlerl tabak · 
kuk ettlrmekteD çok uzak· 
tn. 

Bir ıeneClenberi ·harareth 
j 1'ropaf andalarla hazırlanan 

bu intıhabat için, mibtakil 
ıahıtyetlertn uzaklaıtmlma 
ıı thmal edtlm~mtıtlr Eıa 
sen, Trotak•ıt hareketleri 
teokll etmek veaileıile ika 
me edilen f ecl da •alar ea · 
yeıinde, saba aııutaaa vver 
her UlrUı muhalefet cereyan-
larından tathlr edtlmtıtir . 
86ylece herhanıt bir mu· 
hal•fet tmkln11z bırakıldık
tan sonra, tek namzetlik 
uıulü vazzedllerek, kanunun 
!Arzına ve ruhuna ihanet 
edtlmlt ve balkın, mtlmeı
ıillerlni terbe•tçe ıeçmek 
hakklle alay edtlmtıtir . De 
mokraatntn Hail prensibi , 
tarihte hiçbir zaman bu 
kadar haya11zca baltalan· 
mam•ı ve dıktatör lehine 
yapılan bir reyi ima bu ka-
dar açıkca bile •e nl
f ak karııtırılmamııtır. Bütün 
bunlardan ıonra. müntehlp 
lerln yüzde 95 inin "halkın 

baba11. na karı• derin im · 
anlarını serbeıtçe izhar et · 
mit olduklarını iddia etmek 
cesareti g6ıtertlmekle bntün 
dünya ile ı.ııbfaf edtlmlıtlr . 

BOtöo bu komedlyanın 
hakiki bir demokraıi ile zer· 
re kadar allka11 yoktur Ye 
bunu anlamak için iotihabat 
netlceılnl yakı"dan tetkik 
etmek k&f tdlr: 855 t komG · 
nlıt •e 288 1 parttılz o• an· bu 
parttatslerln lattltallında da 
tek aamsethk uıulo "'' 

ğuoda , Ramanyanıo Berlln. 
Roma mıhverine meylettl
tınde, yeni baıvekllin bir 
raciıte oldufuou iddia •e 
tebarüz ettirmekte mütte-
f tkUrler. 

•Tempı,, gazetealne göre: 
Yenı Romen kablneıl relıl 

Goga milli Hrlıtlyan Ye Ya 
hudi düımanı partinin relıi· 

dır. Kralan, ıon lntıhabatta 

reylerin vOzde 8 7 niıbettnl 

kazanan ve diktatör l üğe 

meyal olmakla tanıntnıt bu· 
lunan Goga gibi bir ıahıl 

yeti, dtiu bazı tecrübeler· 
de bulunmak11zı", ltbıttına 

olmuıtur 1 l 4J mebuıtan : 

60 ı poliı teıkı atma men 
ıup olan 467 yüksek memur 

28 1 aeneral olan 111 aı 
ker ve ta yareal. 

63 ü devlete a tt ıana i mü 
e11eıelerin müd6r ve tekni 
ılyeni ve 

73 ü ıerbeıt meslek erba · 
hıdır. 

Görülüyor ki proleterlerin 
temıtl nlıbeti mOtebarlz bir 
ıekllde azdır. Bu lntıhkbatın 
en ıayanı dikkat taı:afı , par · 
tlılzlerin sahneye kabul edt· 
ltılnde tecelli edlvor. Ştmdı
ve kadart Sovyet İttihadının 
yegane mesnedini teıkil ed
en komilnitt f ırk~uı olduiu 
ııbı, proletaryanın sahte dl· 
ktatoraıırn fillen fcra eden 
de ıene, birçok imtiyazlara 
nail olan bu partinin 
yükıek aza11 id i. Bundan 
bövle itler deilıecek. Gerçi, 
daha ne kadar devam ed~· 
celi belli olmamakla hera
ber1 komüniıt partlıt tefev· 
vukunu i•men ve zahiren 
muhafaza etmektedir. Fakat 
haktkatta , büUln kuvvet 'St· 
alinin adamlarının elıne ıe· 

çmltllr kt, bunlar.komünist· 
ler kadar partisizlerden mO 
teıelcklldlr. B&ylece, prole 
ter komünist dilctatora11, ot · 
omatik ıekt\de St,ltn dikta 
tora11na tnkllap etmlttir lı· 
te, Sovyet İttihadı demakra 
ıtye yakınlaımıı olmadıktan 

baık•. bu rejimden her z;a 
maaklnden fazla uzaklaımıı 
bQlunuyor. 

lbtilllcı btr mlstlie eelr 
olan bir &damın menfaati iç 
in en ıert dı"tatör metodla · 
rtle ameleden kuvvete müı 
tenid bir boka.met lıte te· 
ki.mül ıeyrlnde haltbazarda 
Ruıyanın ertımlt oldutu me 
rhale. 

Bugün, herkesin merakını 
muctp olan bir mesele var· 
dm Bu reyilmdan ıonra, 
Stallnln hakıki rolü ne ola
cak? Komünlıt 1>artiıi umu. 
mi kitıpUğl maskeıl altında· 
ki parttstzlerln lntıhabıle bu 
vazıf e ehemmiyetini kaybet· 
mittir . H•çbir reımi meıult
yet yüklemeden lcrai 
nüfuz etmekte devam mı 
edecek, yahut kendlıtnt 
reımen devlet relıi mi tlin 
edecekt? Yeni tetkilitl Esa · 
ılyenin ahklmına ıöre, dev
let ret.ine atfedilen bftt6n 
ıalihiyetleri, ezcümle ıefer · 
berlık ilanı , muahede akdı 
ve ecnebt memleketlere mil 
me11il tayini sallhtyetlertnt 
37 Azadan mürekkep bir 
heyeti riyaaet kullanacalchr. 
Bunun lçtndır ki bu lli le 
ıelckülQn relıl devlette en 
bthlk aaliblydl ibraz ~tmtı 
olacaktır Eier, tahmin edil 
dlfi ıtbt . Stalln bu makamı 
kabul edene, Raı teklm6!6 
tamamlle tahakkuk ve Sta
lta dıktat6r1GID de te~11aı 
•tmlt olaealrtır . 

çağıracağına ihtimal •erll
mlyordu Bu hal Romanyada 
bazı tehlikeler lcad etmeıl 

ha tara ıelen politik bir tec · 
rübe baıladıiını g&ıtertr ·. 
Goıa•ın ltbaıına gelmeıın 
dekl ıürat buhranın alacalı 
ıeklin intihabat yapılır ya· 
pılmaz derhal dikkatle tet. 
kık edtldiflnl ve bu vaziye· 
tin baz1rlandıl•n1 ıösterlr. 

Kral Karol, uzun uzadıya 

düıüomeden böyle mühim 
btr harekette bulunmadıimı 
beyan etmfıtlr .. Halibaaır• 
da Romanyadaki ıahıtyetle· 
rin , baıvelcilden ıonra en 
dıkkate dejer olanı General 
Antenukodur. Harbiye Na. 
zaretine ıetlrllen General 
Anteneıko F ra.aHnın emin 

bir doıtu •e Franaa ile an
laımanın azlmkir bir taraf· 
tandır. Enerjik bir 4ahılyet 
olan Antenesko Romanya 
orduıunun teıkılltlandıral· 
maemda esaıh bir rol oyaa· 
mııtar. ve Romen orduıun· 

da ıahıen blyük btr nilfuta 
maliktir .. . 

Alman mathuatı bu aabah 
ıeçen haziranda Be'8raCla 
vaki olan bir ztyareU eına-

11nda Goıanm: • Bız So'f')'el 
Ruıya ve komüatzm ile her 
hangi bir t ıbirltfl yapalma · 
maıı içtn çarpıımaktayız. 

Biz Almanya ile mGnaıebet· 
lerlmtzl normalleıttrmeyl 

bllba11a arzu etmekteyts ve · 
Romanya lçtlmal hayatm · 
dan Yahudi tetirlerlnl kal
dırmak lıtemekteytz. .. Dedi 
linl tebarüz ettirmektedir. 
Her ne oluraa '.'Ol· 
ıun Bokreıte baıhyan 
tecrübe dikkat naaarlarını 

celbetmesl ıerek olan ıart 

lar vuku bulmaktadar. Bu 
tecrübe Romanya umumi 
polit1ka11nın taktp etttll ia · 
Ukametlerde derin defıılk

hkler yapabilir. 

Saiclan Ecbo de Parla 
ıazeteılne söre: Kral 
Karo\ indi bir ha-
rekette bu1unmuıtur. Bu ıl· 
bi haller krahn hayatında 
yeni bir icat deilldır. Kar· 
ol , Hıtler Almanya11nın hay
ranı ve taldltçlıl olan ve 

raclıte ve antlıemlt olarak 
tanınmıı bulunan üç parti· 

den birinin re•ıt Gorayı ba· 
f vekalete ıettrdl . Bfze Ro· 
manya dıt politlka11nm de-

ilımiyeceii ve fran1a ile 
tıbtrltjtnln berdevam olaca
ğı teraneleri okunacaktrr. 

Faka l bunlara yalnız inan -
dmlmalarını lıttyenler tna
nacaklardar. Goıa ıon ıene· 
ler zarfında birkaç kere Ber· 
İine ıttmııttr. General Gö 
ring, iklacll&'.lnun baılanıı

cında Bükreıe ıltmeyl uzan 
zamandan beri kararlaflar· 
mıı bulunmaktac:hr. Maama· 

f lh Bnkreıe gel eceli zaman 
keodıılnl Goıa gibi bir aa -
tın karııhyacalını herhalde 
aklnıdan ıeçmtı olmaaa ıe· 
rek .. Yalnız kralın bu ka • 
rarını na11I tefsir etmeli? No. 
rmal olarak kralın milli ki· 
yla farkaıı ricalinden birini 
tıbaıına ıetlrmeıt icap eder
di Halbuki kral, parll· 
mentoda k0ç6k bir azlık teı · 

kil etmeılne rafmen hrutt. 
(Soa.a dlrtilael taJfatla) 
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(Üçüncü sayfanın devamı) 
yan milliyetçileri döndü. 
Romanya oldukca tehlikeli 
bir maceraya glrmiıtir Şım 
dl bakalım kralın bu indi 
hareketi bir hükumet dar 
beai halını a lacak mı? 

sine göre: Romanyada va· 
zfyet cıddidtr. Goga kabine· 
si karıııklıkları mucip ola. 
bılır ve Romanyayı Pariı -
Londra mihverinden uzak 
laıtırabıltr. Goga senede iki 
defa Hitlerin yanına git 
mekte idi. Berlinde n a vde 
tinde verdiği bayanatlarda 
Goga Almanya ile Roman 
ya araaındn bir ittifak akdi 
lüzumundan bahsediyordu. 
Kral Karol Franu ile bo 
zuımamak istemektedir. Fa· 
kat Romanyada general 
Göeringi karıılayacak olan 
baıvektl Goaa gıbi bir ıab · 

siyetltr. 

betleri kat etmek,. antikom · • S · ' • ' 1 1 
: ayııı: . 3 .. : · lısında Koce ev namile maruf olan hane kiraya · ve· 

lntern paktına lttirak etmek • G ı 
•. k ünü geçmit ıayı ar 25 :. 

1 
rllecektlr. 

1 
ve Yahudilerin eliıadeki bü 

• uruıtur. •! Ev hakkında biraz malumat: 
tün emlaki istimlak etmek • • 

: ADRES: • 1 Mezkur hanenin üst kahnda üç oda ve büyük bir 
ttr. Delboı Bükreıte tam • 1 O t 1 • 

I• BALIKES R T RKD L : ıalon ile bir hela, orta katta iki oda bir 1alon ve 

----------.·--- -.•.••••••••••••••• 
1&•••• alt katta bir oda bir mutfak bir hela ve bir tatlı ıu 

manaıile aldahlmııtır . L ... 

1 
1 

Bükreıtekl seflrmlze, Ge· 
neral Gameline ve ıon za 
manlarda Delboıa verilen 

Edremit icra Balıhsir mahkeme baş· I k
010

•
11
• bı. mık• .. ••10

•
0 

v .. d... I 
MemuıluğuR~an: · kitiplinden: rıı; ~ü;;;;o· 'B~destanında 1 

teminat ne oldu? Edremitten ölü müflis Se· Geyri menkullerin açık it. 
ytdin ıfla• ma•a1• emrınde artırma ilanı: ı

1 
Kunduracı Mustafa ı · Sağdan Epoque gaze -

teılne göre: Roman · 
ya buhranı ve buhranın 
ıüratle izalesi sürpriz tesiri 
nfni yaptı. Kral Karolun 
fırka mücadelelerine bir ni . 
bayet vermek için otoriter 
bir hükumet tetkil etmek fı 
tedlği anlatılıyor. Önümüz
deki nisanda yeni intihabat 
yapılma11 nıuhtemeldfr. Go 
ga eh ıopala bir adam olarak 
tanınmııtır. O zamandanbe · 
rl Goga yahubller aleyhin
deki duygularını ve otoriter 
rejim taraftarı olc!uiunu gi · 
zlemfıtlr . Maamaf.h bu hal 
ler bir vatanperver olarak 
kalmasına mani olnıuı değil. 
dlrler. Halbuki "demir mu
hafızlar.,m ıef Kodreano em 
lrlerlnl Br rlfnden almakta 
ve Goga ile mucadele halin
de bulunmaktadır . Yeni Ro
men kabineıfrıln takip ede
ceği politika hakkında bir 
kanaat elde etmek için baı 
vekilin beyanatta bulunma-
11na intizar gerektir. Yeni 
kabinenin takip edeceği dıt 
politika kral Karolun poli 
tika11d1r. F ranaa erkinıhar · 
biyel umumiye relıl Roma · 
oyaya gittiği zaman Kral 
Karol Fransanın Romanya 
orduıuna dayanabileceğini 
ıöylemlıttr, Kral bunu Del · 
bosa da tekrar etmiıtır Ye · 
ni harbiye nazırı memleket · 
imiz ile ııkı ltblrltjinde bu 
lunarak tatbik niyetinde bu-

1unduiu bOyük bir ıllihlan
ma planı bazırlamıtllr. Yeni 
hava ve deniz nazırı ile mil 
li f müdafaa müıteıarı dahi 
büyük Fransız dostlarıdırlar. 

Şımdılik yeni ka bınenln lıe 
baılamasanı beklemekten ba
ıka yapacak birıey yoktur. 

ve ıı bankaema Jpoteklt Ed- Açık arttırma ile paraya Kepsütlü Oğlu 
remidin Tuzcu Murat mahal çevrilecek gayri menkulün 

leıtnde hududu ve müıteml· ne 'olduğu ev, bulunduğu ~~~~~~~~~~~~~ 
latı ve evıafı aaire1l artırma mevki mahalle ıokağl ve 

numaraıı KaaapJar mahal · 
ıartnameslnde yazıiı (24224) 

leıl 1&ğı pazavant Ali evi, 
lira kıymeti muhammeneli 

aolu ıemerci Mehmet Emin Komünist Humanite gaze· 
lesine göre: Roman yada hu· 
dudundan korkulan en her · 
bat hal hadiı oldu. Kral 
Karol hükumetin batına 

Hitlerci ve fatiıt Go1ıayı 

ıettrdı. Hükumet darbesiyle 
it b"tına ıelen bu kabinede 
ıekiz Httlerci fatlıt vardır. 

Hunun neticesi olarak Ma 
nlu iktidar mevkilnln ba· 
tında kalmıt vrı Titüleı 

ku aehi ölüm 1 1 e 
tehdıt edildiğinden ve düı· 
manı Karolun k~ndiainin öl 
dürülmesine müsaade ede 
ceğinJ btldtğioden Vıyaneya . 
kaçmııtır. Karo! Hıtler ıle 

pakt yapmak üzere iki ıene 
ev~l BerJtne gıden Gogıs gi
bi ractıte , faıiıt, Frama al · 
eyhtar1, Alma nya ve İtalya 
taraftarı bir adamı intihap 
etti. Goga ve Cüzznın pro 
ğramı f aılll devletlerle 11kı 

tıbirliğinde bulunmak, Sov 
yeller ile her tOrlü müna1e· 

bir bap un ve zeytinyağı evi, arkaaı efendi oğlu bah· 
fabrikuı lflaı idaresince pe· çeıi, önü yol ile mahdut 

ıtn para ve açık arttırma 29-9.936 tarih ve 172 tapu 
tle satılacaktır . Açık arttır numaralı ev. Takdir olunan 

muı 9 Şubat 938 tarJhlnJn kıymet arthrmanan yapıla· 
Çarıamba gÜ•Ü 1aat onbeı· caaı yer gün ıaat 27· l 938 
te dairemizde yapılacaktul. perıembe ıaat l 5 de mah 
Ancak bu tarihte bu fahri · keme kaleminde ltbu ıayrl 
kaya teklif olunacak arttır- · menkulün arttırma ıartna 
ma bedeli muhammen kıy mest 27 12 937 tarihinden 

Republiqne g a z e t e · 
ıine göre: Goga iç politika 
da Hitler metodlarından il 
ham almaktadır. Dıı politi 
kada Hitler mctodlarından 
ilham almaktadır, Dıı poli
tika ise Roma - Berlln mih

verioe yakınlaımak veya h 
ut Somanyayı bu mihverin 
bir dalı haline sokmak nl· 

yetfndedlr . Velhasıl bütün 
bunlar kral Kaı Olun kendı. 

sine tahsi bir otor1te temin 

metinin y~zde yetm~t beıtnt 
bulmaz1a arttırmaıı onbeı 

gün daha uzahlarak 24 Şıa· 
bat 938 tarihinin Perıembe 
günü ay~ı ıaatte dairemizde . 
icra kılınacağından taliplerin 
ve fazla malumat almak ls
Uyenlerin 937 192 doıya 

numruı ile dairemize müra· 
caat etmeleri :ve 1-2 ·938 
tarihinden itibaren dair-emiz· 
de herkeıe açık bulunduru 
lacak~ olan arttırma ıartna 

meslni okumaları ve. muay
yen gün ve ıaatte bulunma 
lan Hin olunur 

Bahkesir Tapi.J Sicil 
Muhafızllğından: 

Vilayeti 
Balıkeılr 

Mevkii 
Zarbalı 

yeri 

Cinıt 

tarla iken 
halen bağ 

Hududu 
Doiu: metruke tarlası 

batısı pan oflu Lütful 
lah baiı"~ıblesi nalbant 
Salih balı poyrazı Ha· 
cı Ali l>ağı . 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla iken 
halen bağ Kasaplar mah~lleılnden ııemerci Kerim kızı 
Havvamn ana11 Emlnenln !l:en 30 sene evvel ölümile ye ' 
gane yarm Havvaya münhasır olup baıkaca varis olma· 
dığmdan bahisle namına tescil edtlm~ai istenildiğinden ta· 
hkıkat yapmak için 16 - 1 938 pazar günü mahalline me 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bundan baıka bir 
hak iddiasında bulunanlar varea bu günler içınde yazı ıle 

Tapu Stctl Muhafızlığına veyahut mahalline geı'ecek me -
mura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

B hkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

etmek iıt"diğini göstermek- Vılayetl Mevkii Ci nıi Hududu 
tedtr. Romanyayı filen tda Balıkesir Horoı tt"pesf Tarla Doğu: Hafız Ali verese· 
re edecek olanlar kralıo sinden Muhıln batı yol 
adamlarıd1rlar. fran1anın kıble Atıf oilu Nazmi 
Romanyada oynamakta o l- poy:-az Laz Yusuf kııı 
duğu oyunu kayb~tmeııi mu Rabia iken timdi vere 
htemeldir. Mesele mühimdir. seıinden Molla M.ehmet 
Romanya Polanyanın müt tarlaları : 
tef ikidir; aralarındak i ittlf ak Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Kaıap 
devam ettiği takdirde bu iki lar mahallf'sinden S emerci Keri m damadı İbrahim oğlu 
devletin Almanya ve Rusya Abdullahın babası İbrahimder'I intik:tlen malı iken 344 de 
ya karıı ayrı ayrı politika · ölümile kar111 Havv" ve evlatları Abdülkerim \'e Hüseyin 
lar takip etmeleri varit de. ve Hasan ile kendisinden önce ölen kızı Şaziyer.in kızı 
ğildir. Buna, harp zuhur et . 

1 
Bedriyeye kaldığından bahtıle namlarına teıçil ettırmtk 

tlğf takti rde Romanya petro ~ -
1 

istediklerinden tahkikat yapmak için 16 l ·938 pazar günü 
lerfnlo . Almanya mn ihtiyaç· l mahalline memur göoderllect ktir . Bu yer hakkında bunlar. 
!arın a kafi geleceğinJ ilave ·dan baıka bir hak lddiaamd" bulunanlar varsa bu günler 
etmek lazımdır. , içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığma veyahut mahalli-

Soıy0allst Oeuvre gazf'te - ne gelecek memura rpüracaatlarıJüz1,1mu ilin ·olum.ır . 

itibaren naahkeme kalemin -
de herkesin 1ıörebllmeıl için 

açıktır . Handa yazıla olan · 
lardan fazla mal6mat iıtl 

yenler ltbu ıartname ve 60 
doıya numaraaile müracaat 

etmeliair Artırmaya iftirak 
için yukarda yazıla luyme 

Un yüzde 7 ,5 nlıbetinde 

pey veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu tevdi 
edilecektir. 

lpotek sahibi olacakldarJa 
dlier allkadarlarm ve tr 

tıfak hakkı 

gayri menkıil 

haklarım 

1a hiplerinin 
üzerindeki 

hususile faiz 
ve rnaaraf a. dair olan 

iddıalarını tıbu ilan tarıhln 
den -itibaren yirmi gün 

içinde evrekı müıbitellerile 

birlikte memurlyetlmlze biL 

dtrmelerl icap eder. AkAi hal 
de hakları Tapu SiciHle ıa · 

bit olmadıkça aatıı bedeli -
nin yapılmasından hariç ka 

lular. Gösterilen günde artır 
maya ittırak edenler artırma 

ıartnameıinl okumuı ve lü 
zumu malumat almıı ve 

bunları tamamen kabul et 
mit ad ve itibar olunurlar. 

Taym _edilen zama.nda gayri 
menkul üç defa bağırıldık -

tan ıonra en çok artırana 

ihale edilir Ancak artırma 

bedel i muhıımmen kıymetin 
yüzde 7 ,5 ini bulmaz veya 

sahi lıtiyenin alacRğma rüç 
hani olan dı~er alacaklılar 

bulunupta bedel bunların 

temin o gayri menkul ı : e 

edı l mit alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa 
~ 

en çolc artıranın taahüdü 
baki kalmak · üzera artır 

ma on · beı gün d a ha 
temdit ve on be~incl günü 

aynı saatte yapı'acak tuhr
mada bedeli 1atıı lstiyenin 

alacağına rüchani olan diğer 
alacaklıların o gayri men 

kul ile temin edilmlı alaca · 
kları mecmuundan fazlaya 

çıkmak ıarti 1e en çok a rtır

ana ihale edilir . Böyle bir 

i,edel elde edilemezse ihal e
yopılamaZla ntıf ta.lehi 
düıer Gayri .menkul kendbl· 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Erdek kaza11 merkezinde çarıı camii tamirlle minare 
ılnin armudlyeılnln tat olarak inıası ve tamiri 28-12 937 
tarihınden itibaren 15 8Ün müddetle açık eluiltm~ye ko · 
nulmuttur . İtin muhammen b~delt 652 liradır . 

lhaleıt ı3 .. 1 938 tarihine müHdıf perıembe günü ıaat 
14 d~ Bahkeılr vakıflar mOdürf üğünde milt~tekkil komiı.· 

yonunda yapılacaktır . İ&tekli olanlarin 49 lira muvakkat 
teminatla müracaatları ilin olunur 
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Bahkesir Tapu 
Sicil Muhafızhğınd~n: 

Mahallesi 
Aziziye 

Cinıi 

Ev 
Hududu 
Sağı yol, 
ıı halt . 

ıolu yol, önü yol, arka 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı b',T be.p evin 
mutasarrıfı esas yoklama 317 tarih v~ 103 numaralı tapu . 
kaydı mucibince Celil oğlu Sa l ı hın ıken l :.i33 ıenealnde : 
lımalle veraıeti karııı Zabure ve kızları Fatma ve Habi . 
be ve oğlu Mehmede kalmıı olduğundan bahtıle naml.arl· . 
na tesçil edilmesi istenildiğinden tahlokat yapm~k için 
16 1 . 938 günü mahalline memur ıönderilecekttr. Bu yer 
hı\kkında bunlardan baokl'l bir hak iddiasında bulunanlar 
v·araa bugünler içinde yazı ile tapu ı i cil ıcıuhafızlığına Vf': 

yahut mahalline ıelect"k memura müracaatları 16zumu 
ilan olunur 

Bahkesir Tapu 
Sicil] Muhafızlığından: 

Köyü 
Çağıı 

Mevkii Cinsi Mıkhrı 
Karayer Tarla rs) Dö. 

' Hududu 
Doğuıu dere, batı11 kıımen 
ıoaa yolu ve k11men Şe

bek oğlu vereaeılndeD 

Arif tarlası, poyrazı Kara 
Recep, kıblesi Yörük Ha 
mazan tarlaları . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla mayıs 
1286 tarih ve 83 defter ve 4 varak numaralı teme11ük. 
senedile Mehmet oğlu Halıl ıken 18 ıene evvel ölümlle 
biricık lcızı Havvaya kıt ldığıodan bahisle namına teıçil rclıl 

meıtni iıtedığtnden tahkikat yapmak tçin 16 . 1 938 pıt· 
zııt günü mahalline memur gönderliecektır. Bu yer hak · 
kında bundan batka bir hak ıddıaıında bulunanlar varııa 
bugünler içınde yazı He tapu aicil muhafızh,Zına vt-yahut 
mahalline gelecek memura müracaatları ı üzumu ilin' 
olunur. 

ne ihale edilen kimıe der 
hal veya verllen ' mühlet içJ· 
nde parayı ve.rmezıe ihale 
kararı feıholunur ve ken· 
diılnden evel en· yükıek tek 
lifde bulumın kimse arzet 
mit olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz· 
sa veya bulunmaua hemen 
on beı gün müddetle artır 
maya çıkarılıp en çok llrb· 
una ıhale edilir . lkt ihale 

ara1ındaki fark ve g~çen gü· 
nler için yüzde 5 den hesap 
olunacak f alz ve dığer zar-
arlar ayrıca hü tme hacet 
kalmaksızın alıcıdan tah· 

• ııl olunur. 

Yukarda gösterilen 27-J. 
938 lf'rihlnde mahkeme ka 
lemi oduında itbu ilan ve 
gösterilen artırma ıartname
ıt doireatnde satılacağı ilin 
olunur. 

lyeıı: ve fSatyöznıanı : Hlllıkesir saylavı H. KAl<AN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'Al 

Baıım yerı : il Ba11mevı -·1· .. • 


