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Başvekilimiz B. Celal Rayar, Belgrad

dan Dönüşte Sofyada Kalacak. 
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Başvekilimiz Belgraddan 
DönüşdeSofyadakalacak 

Atatürk 
~~"·~ 

~ubuk Bırajm~a tedti-
katta ~ulundular. 

Dün Sof ya istasyonunda B. Celal 
Bayar ile Bulgar BaşvekiliArasın~ 

da Samimi Konuşmalar Oldu .. 

Ankara , 8 (A A) Relıt-
cumhur Atatürk, dün Çu· 
buk Baraj ında bir gezinti 
yapmıılar, Barajdaki ıu va
ziyetlle teıtsat hakkmda lı;a 
hat almıtlar ve bıı hu . 

ıuıta baz. direktifler vermtt· 
ltrdfr, 

Kamu tayda 
Sof ya, 9 [ A.A.) - Belgra · 

da aıtmekte olan Baıvekt· 
lhniz 8 . Celll Bayar ve 
Hariciye Vekili B. Tevfik 
RütUl Araa bugün Sofya· 
dan ıeçmlılerdlr. 

Baıvektl B. Celil Bayar 
ile Hariciye Vekili B. Tev· 

ftk Tüıtü Ara1 lıtaey onda 
Bulgar Baıvekilı 8 . lvanof, 

kral müıavlrl ve saray müıavtri 
taraf andan ıellmlanmıılar ve 

trentn yarım aaat ıüren tevak 
kufu eınaaıoda tkt hükumet 

ricali samimi bir hava fçin 
de ıörOımelerde bulun · 
rnuılardu:. 

Belıraddan dönüıte Baı
vekıJtmlz B. Celil Bayarla 
Hariciye Vekılı B. Tevfik 
Rüıtü Ara1 Sofyada kala 
caklerdır . 

B. Celdl Bayar 
Hariciye Velı ili Tevfı Rüı 

tü Aras olduğu hal
de · dün lıtanlulda Oenız Ti
caret mektebini ve yeni ea
tın alınan t lleplerlmfzi gu 

Ankara, 8 (A A ) - Baıve 
kıl Celil Bayar yananda 1 

mitlerdir 
Baıvektl bu münasebetle 

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

Kızılay Cemiyetinin Bir 
Yılhk Çalışma 1 arı .. 
Umumi mar~ez; harp ihtiyatı olan bütün malzeme ve 

eşyayı tamımlımıkladu. 
Kızılay umumi merkezi 

ıenelik çalıımaları hakkın· 

da bir rapor hazırlamııtır. 

Bıyır f abrikısmm tayıresi 
lıtanbul, 9 {Huıusi) 

Bayar fabrikasının iliç nak· 
llyatında kullanmak üzere 
Japtırdıiı üç motörlü taya
reıl ıah ıünü lıtanbula ge
lecektir. 

Hu raporda baılıca 

faaliyet ıubelerl bakkm 
da ıu izahlar vardır: 

.. Esaı nlzamnamemlz hü 
lciımlerl mucibince cemiyeti 
mızın en önde gelen •azlf e 
lerlnden biri ve blrinclıl olan 
harp hizmetleri için, her ıe· 
ile oldufu gibi, büyük bir 
ıa1retle çaltıı lm ı ıtır DOoya 
•lyaıl durumunun gtçirmek 
le olduju buhran her an 
llÖz önünde tutulmak ıure · 

tl1le ve en uzak ihtimaller 
llı\ilahaza edilerek eksikleri 
llDlz itmam edilmek için ça· 
lııılrnaktadır . 

Harp ihtiyat malzememi 
ıl tamamlamak üzere ilaç
lar, cerrahi aletler, etüvler 
vesaire ile haatahanelere 
alt bilumum malzeme ve eı 
Ja •e yatak takımları ve .. -
lreye alt bOtün eksikler ta 
lbamlanmaktadır. 

Geçen seneki raporumuz· 
da lntaaı ikmal ve teçhizatı 

itmam edilerek yerleımek 

üzere olduğumuzu arzeyle· 
diflmlz Etımeığut civarında · 

ki yeni ve mükemmel mer · 
kez ambarımızın Eıkitehtr
den nakit tamamlyle bttmlı 

ve burası artık mükemme · 
len tanzim edil mit bulun · 
maktadır Ambarımız en iyi 
usullerle tertip edılerek bü 
tün eıyanın müoaalp ıekllde 
muhafaza, lılih veya tami 
ri temin olunmaktadır. Za 
mania görülecek ihtiyaçların 
da yavaı yavaı ve maddi 
imkanlar dahilinde tamam 
lanmaaı suretiyle ambarları 
mızın yakın zamanda baıka 
benzerlerine numune olacak 
tekilde tekamül edeceğini 

Qmit etmekteyiz. 
Hükumeti Celilenin; imal, 

hariçten ithal ve satıı imli 
yazını, bir lnhlear halinde, 
Cemiyetimize tevdi eylediği 
zehirli gazlardan korunma 
maakelerlnin imaline mah 
ıuı maske f abrtkamız umu 
mi merkezin büyük ıhtima· 
mı altında olarak faaliyetine 
devam etmektedir Fabrika, 
uhdesine düıen vazifeyi lf a 
fçfn çalıımalcta ve mesaisini 
g6nden g6ne artırmaktadır. 
Halen almıı oldufu ı1parfı 

lerl itmam için geceli ve 
ıündüzlü çalııan f abrlkamı 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

yaptılı beyanatta yeni alı

nacak üç npur hakkında 
Londrada müzakereler ya· 
pıldığanı , ka putaj ıervtıleri 
için alınan yeni gemilerin 

. bu aydan itibaren peyder· 
pey . geleceğlnl, yenld~n üç 
büyük geminin lntftaıı için 

~lparft vertlcilğlnl, d ı ğer üç 

gemi için de müzakere-ler ce· 
reyan ettiğini ıöy)emlttir . 

Baıvektl "Mtlll thtıyaçlarla 
den'z nakllyatım aynı sed
yede göt6rmek kararıc

dayız ., Demittir. 

B. Tevfik Uıi§lÜ Aras 

~ 

Su~ıy rütbe isimlerinin 
değiştirilmesine ait ~anu
nun müzakeresine başlandı 

Ankara, 9 (A.A) - Büyük 
Mi llet Mecliıi bu günkü top 
lantıııoda bazı ihracat emtl 
amız için halya tarafından 
verilen munzam kontenjana 
mukabil ltalyanın genel tdh.t 
lat r~jlmlnden lltif adesloe alt 
kanun ile ıubay rütbe iılm 
lerlnd~ bazı deiltıkUkler ya 
pılması hakkındaki kanun· 
nun birinci müzakeresi ya · 
pılmııtır 

10 Liralık 
Yeni banknotlar aytn on ıl
tıstnda tedıvule çıiınlacak 

Ankara, 9 (A.A) - Cum 
huriyet Merltez Banlıuı ta 
rafından hazırlanmakta olan 
yeol evrakıoakdiyeden on 
liralıklar on ahı Mayıs 

tarihinden itibaren tedavüle 
konulacaktır 

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

Veremliler Hastahane
lerde Tedavi Edilecek .. 

-----------
Bu Hastalar, Sanatoryom Sı
rası Gelinciye Kadar Hasta

hanelere Alınacak. 

Şehrimiz Memltkel Hastalıarıcsi 
Ankara, (Huıuıi) - ı\k zio darlığı dolayııiyle uzun 

ciğer veremine musap has 
taların birçok defalar hasta 
hanelerce kabul edilmemek· 
te oldukları ve bu aibl hae· 
taların unatoryom ve bula. 
ııcı haetalıklar haetahane· 
lerlne g itmeleri tavıiye edıl 

mekte olduğu anlatılmııtır . 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlaiı, haıtahanelerlml 

müddet teda vl edılmelerlne 
IOzum olan haetaların 

alınmaları lmklnıız oldu 
ğundan, bu hutaların sana
toryoma ve bulaııcı hasta· 
lıklar hastahanelerine alın· 

ma!arı ııraaını beklerler iken 
acele bir teda vlye muhtaç 
o ! dukları takdirde hasta ha· 
nelerde teda vt edtlmelerlnl 
kararlaıhrmııtır . 

Hitler Dün R0-
1 madan Ayrıldı. 
İstasy;;.da K;;,,/ Taralindan 
Uğurlanan Hitler Ve Mussoli. 

ni Floransa~a Gittiler, 
Roma, 9 (A.A.) .. Huler 

bugün Romadan aynlm11 
\fe Floranıaya 11tml1t1r. 

ltalya Krala tatasyonda 
Httlert uğurl"mııtır. Mu11olt· 
ut de ikinci bir trenle Floran· 
eaya gltmiıUr . 

Roma , 8 (A.A-) - Muı · 
solini dün gf'ce Hıtler ıe· 

reflne btr ziyafet vermı,, nu
tuklar tlatl edtlm t ıtlr . 

Royter ııj11nsı; Romada 
İtalya ve Almımyayı müıte· 
reken ali.kadar "den bazı 
ukeri meıelelerln görüıOI · 
düiünün zan edildiğini ve 
Tiryeıtenln lıtildilt de dahil 
olmak üzere iki memleket 
arasında çıkan muhtelif me· 
ıelel er hakkında prenı' p iti 
barlle anlaıma hıuıl olduiu· 
nu btldtrmektedlr. 

Roma , 8 (Radyo) - Ha 
vaların, bugün çok yağmur. 

lu olmuı münaaeb~tlle ~an· 

tamarinellada yapılması mu 
tasavver büyük aııke ıi ma 
nevralarla dört yüz bom· 

bardırnan tayareetnl'1 F or, 
baıada yapmaaı mukarrer 
uçuılar, yarma talik edil• 
mtıtır . 

Hitler, bundan tıtlfade 

ederek bütün müzeleri ıez · 

mtı ve izahat aldıktan ıon· 
Buciya traçaaındaa uzun 
müddet Romanın panoroma
ıanı ıeyrelemııttr. 

11.tler, öileden ıoora Muı 
ıolınl ile tekrar müzakere 
lere baılamııtır. Bu mQzake
reler, en ziyade Tuna meae· 
leıfne inhlaar etmlı •e çok 
uzun ıürmüıtür 

Mu11ollnl bugOokO müza
kerelerde, Hitlerln, b6tüa ıl

yael meseleler etrafındaki 

f ıkrtnı anlamak tile mittir. 
Bıtler, yart0 Vtlli Mada

mada Hariciye Nazırı Kont 
Ciano tarafından verilecek 
z ı yafette hnu bulunduktan 
ıonra gece saat yirmi ikide 
ıenllklerl ıeyredtcek ve mü
teakiben Romadan ayrılacak· 
tar. 

Çinlif er, Şanghay Üze
rine Harekete geçtiler __ _.._ __ _ 
<<Seddi Çin» ni geçen bir ~in kolu Pıkinı altı saatlik 

mesıf eye kadar ilerlımeğa muııffık oldu. 
Hankov , 9 (AA ) - Sey· 

yar bir Çın kolu Çıo Sed 
dini geçerek Pekine 35 ki
lometre yakın bır mevkiden 
Şanghaya hücum etmiıler 
dtr . Diğer bir seyyar kuv 
vet de Tlençln 14 kilometre 
yakmındaki Y angluıunge 
hücuma baılamıılardır. 

Pekin, 9 (A.A.] - Pekin 
Taymlı gazeteıl Pekin Han 
kov ve Tieyençtn-Pukov de 
miryolları arasında manta 
kada yarı komünist bir 
idarenin teıekkü l etmlt bu 
luoduğunu yazmaktadır. 

Şimali Çınde Japon kuv· 
vetlerl tarafından baı1ıca 
münakale yollarının ltral 
edllmif bulunduğu mıntaka 
da takriben on bet bin Çin 

Macar 
Muhtariyetçileri de ~ekos
lovı~yadan mu~tıriyıt 

istiyorlar 
Peıte, 9 {AA.) - Macar 

muhtarlyetçllerl tef ı Çe 
lroılo•ak hükumetine verdi· 
il bir muhtırada Çekoılo · 
vakyadaki Macarlar için de 
Südet Alamanlarına verile· 
cek ıekllde bir muhtarı yet 

•erllmealnt lıtemlıtir. 

lı komünist aaker ve yirmi 
bin de gayri mutazarn Çin 
gönGllülerl har e k e t t e 
bulunmaktadır. Rekin cl•a · 
rında tahattüt etmlt olan 
Japon aleyhtarı ku••etler 
de on iki bin lefti tahmin 
edilmektedir. 

l?uradakl kuvvetlerin kırk 
bine çıkarıldığı 1'e binaen · 
a leyh Çınlilertn Pekine kar
ıı bir taarruzda bulunabl~e 
ceklerl haberleri tekzık 
edilmektedir. 

A ~W------
1 n g iliz-Fransız 

,., 

Elçileri, ~ıkoslovıkyıdın 
ıkalliyıtlerin bazı tılıp
lırinin isaf ım istıdilır. 

Praj, 9 {A.A.) -Çelroılo
vakyada siyasi toplantılar 

hakkındaki yasak kaldml· 
mı ıtır 

Prafdakl Franıız , lnıllta 
elçileri Çekoılovakya harı 

clye nazırını ziyaretle ken 
dlıine Londra konuımalar1 
neticelerini tlf aen anlatmıı· 
lardır. 

Elçiler akalllyetlerln mu· 
hık taleplerinin lıafı huıu· 

ıunda da hüh6metlerl namı
na doıtane tanlyede bulun 
muılardtr. 



SEHİR HABERLERİ 
'\ 
1 -, 

Güreş Grup Birincilik- Kızılay Cemiyetinin Bir 
1 eri H azı r l ık 1 arı.. Vllhk Ç alışma 1 a r1 •. 

-
Beş Vilayetin Güreş Birincileri 
Şehrimizde Kar şılafacaklar. 

Gliret ırup blrlnctllklerl 
bu ay içinde tehrlmlzde ya
pılacak ve General Alı Hik
met ıtadı iki ıün oldukça 
heyecanı. güreılere sahne 
olacakhr 

Güretlere Bursa, Bılecik, 
lzmtt, Çanakkale ve tehrl 
mlz amatör ıerbeat ıüreıçı. 

lerl lttlrak edeceklerdir. 

Grup blrlncdtklerlne itti · 
rak edecek vlllyetlerln 
ıüreıçt kafileleri ldareclle 
rtle birlikte 20 may11da te · 
birimize gel mit bulunacak · 
lard1r. 

Müeabakalar 21 may11 
cumarteıl ve 22 may11 pa

zar günü ötleden ıonra ıa· 
at t 5 de yapılacaktır 

C:.rup birinciliklerine Böl 
gemiz amatör ıerbeıt güreı · 
çllerlnden tU pehlivanlar it 

Esas kadroya 
alınacak öğ

retmenler 
Ankara, (fluıuıl) - Kül 

tür Bakanlığı, Orta tedrlaat 
kadroılyle eıaalı tekilde 
metgul olmaia baılamıtbr. 
Ağuıtoı bidayetine kadar 
hangi öfretmenlerln hangi 
okullarda çal.taca klan bil · 
dirilecektir. Bakanlık mer 
kez muhitlerdeki okulların 
Blretmenleri ile tatra öğ· 
retmenlerl araaında bazı de 
iltmeler yapacakhr. 

Bu arada yardımcı öfret 
men olupta üç yıldanberl 
muvaffakiyetle hizmet etmlt 
olanlar da etu kadroya ala 
nacaklardır. 

--~ 

Tepecik gezin
tisi neşeli geçti. 

ldmanyurdunun tertip et 
tlğl Tepecik tenezzühü pazar 
günü yapılmıt ve çok eğlen
celi olmuıtur. Tenezzühe 
lttlrak edenler o ıün ıabah 
leyin yediden itibaren oto
mobillerle Tepeciğe nakle 
dllmltlerdlr 

Birçok aileler de havanın 
güzelliğinden lıtlfade için 
erkenden oraya gelmiı bu 
lunuyorlardı. • 

Şehlrin meılre mahallerin· 
den biri olan Tepec.Jğln çay 
ve değlrm~n boyları kartılık
lı olarak gelenlerle dolmut· 
tu. Yurtlular da müıalt ve 
çayırlık bir yere kamp kur · 
dular. 

Yurtlu gençler orada kır 

eilencelerl , ıporlar tertip et· 
, mlıler, bando ve caz tarafm

dlln çalman mlllt havalar ve 
muhtelif daoılarla akıama 
kadar hoı bir vakit geçir 
mlıter , öğ 1 e ve akt"m ye 
meklerinl toplu olarak bir 
arada yemltlerdJr 

Da vetll ler ve tenezzühe 
l§tlrak edenler neıe ıJe ge· 

tirak edeceklerdir: 
56 Kiloda: Sınd1rıııh Veli 
61 Kiloda: Avıarlı Ahmet 
66 Kiloda: Üzünıcülü Halil 

72 Kiloda: Sındırgılı lbarhim 
79 Kiloda: Bcyköylü Sü· 

leyman 
87 Kiloda: Danahlaarlı 

• lımall 
Aiır 11klette: Sındırgılı 

Şerif .. 
Grup birinciliklerine ıeçt • 

len bu pehlivanlar müaaba 
kalar için her eün munta . 
zaman çahımaktadırlar. 

B61ıe amatör grekoromen 
güretlerinde kazanan pehli 
vanların da grup blrlnclltk· 
lerinde ıüreımelerl muhte 
meldir . 

Güretçilerlmlztn müu ba
kalarda tyt neticeler alaca. 
imı ıtmdtden kuvvetle tah 
mtn ediyoruz. 

Bugün Halke
vinde bir ser
gi açılacak 

Halkevlnln Mtthatpata 
okulunda açtıjı biçki · dikit 
ve çiçekçilik kunlarınm ıo· 
na erdtjiot yazmııtık. Bu 
kunlara devam eden tale. 
benin yaptığı itler yarın 

Balkevinde açılacak olan 
aerıtde teıhlr edilecektir. 

Emniyet Müf ıttiıi 
Ete mıntıkuı pollı Baı· 

müfellltl 8 . Faik Gökaal, cu
marteat günü tehrlmlze gel· 
mit . Emniyet Müdürlüğün

de teftıılerde bulunduktan 
ıonra dün lzmlre dönmüt. 
tür . 

Môflülü~lın: 
Rasathane Direktörlüğü 

nün teabltl üzerine Ma · 
y11ın 11 - 12 çartamba günü 
akıamı Mevludunnebt oldu 
ğu bildirilir. -
Mırmırada ~ir spor ~ulü· 

~ü açllıcık 
Marmara nahlyeılndc 

"Cençlerblrliğı" adı altında 
bir ıpor kulübü açılmasına 

karar verllmııttr. Kulübün 
teıekkülü için teıebbüılere 
geçli mittir . 

çen bu gezintiden aktam 
geç vakit avdet etmlılerdlr. 

Sıvaştepaye yapllıcak 
gezinti 

Şehir Kulübünün Savatte· 
penin çamlığına tertip etti 
ğt gezinti önüm6zdekı pa
zar günü yapılacakhr 

Pazar ıünü ıaat ıekizde 
kalkacak olan huıuıi tren 
ltllra k edecekleri Sa vaıtepe 
ye götGrecektir. 

Oradan araba ve hayvan 
larla çamlıia 1ıeçl lecektlr 

( Battarafı birinci tayfada ) 
zın amele mtktarı bet yüz6 
tecavüz etmektedir. 

Tedariki inhlıarı Cemiye 
tlmize alt olan zehirli ıaz 

lardan tahaffuza mahıuı can 
kurtarıcı cihazların da temi· 
nl için ıayret edılmektedlr. 

Gerek bunları, ıerekıe hu 
tarafta yapıldığı memnunl· 
yet ve tükran ile müıahede 
edilen (Gaz kunları) na alt 
malzemeyi - kendlılne mev· 
du lnhltar imtiyazının hü 
kOmlerl dalreılnde - ha
riçten ithal ederek arzu ed· 

........................... -
Manisa- Balıke
sir telef on hat
tı tamamlandı. 

ilk muha~erı aazatımizlı 
Akhisar araım~a yapıl~ı. 

Şehrimizle Manisa vilaye
ti araııuda telefon mubabe 
reıt baılamııtır . Muhabere, 
hattın Smdırgıdan Akhlıara 

bajl•nmaaı ıuretile temin 
edtlmlttlr. 

ilk muhabere Akhltarla 
gazetemiz ar~ımda yapılmıt· 
tır. 

Akht1ar Kaymakamı B 
Rıfat Yenal, ll\Zetemlzl bu 
larak lkUıadi cihetten iki 
komıu vilayetin yekdtğerlne 
btrleımlt bulunmuından do. 
layı Akhlearlıların duyduiu 
aevlncl btldtrmııttr . 

Ev kir,11 yüzünden kavga 
Eıklkuyumcular mahalle· 

ılnden Ahmet otlu Lütfi, ev 
ktra11 yüzünden kaln-
valdeai Emineyi bıçak · 

la tehdit etttjl tikayet olun
dujundan tahkikata batlan 

mıttır. 

l ISTANIUL RADYOSU 

10 Mayıs 1938 Sıh 
Ôfle netrlyatı: 
12,30: Plakla Türk muıl 

klıt. J 2,50: Havadlı. 13,5: 
Plakla Türk muıtklıl. 13,30: 
Muhtelif plak neıriyah . 

Akıarn neıriyatı : 

17: İnkılap tarihi deni: 
Üniveniteden naklen. l 8,30: 
Spor ve gençlik bayramı: 

Konferans Hasan Atalfty, 
(Fen Fakültealnden.) 18 45: 
Plakla danı mutiklıl 19.15: 
Konferans: Beyoğlu Halke· 
vi namına Muataf a Tunalı 
l Halkcılık] 19 55: Borsa ha 
berlert. 20: Vedia Riza ve 
arkadatlan taraf mdan Türk 
mualklıl ve halk tarkıları 

20 45: Hava raporu. 20 48: 
Ômer Rıza tarafından Arap 
ça ıöylev . 21 : Tahıin Kara
kut ve arkadaoları tarafın · 

dan Türk muslklıt ve halk 
tarkılara, [saat ftyarı) . 21.4?: 
Orkestra . 22. 15: Ajans ha · 
berlerl 22 30 P lakla ıololar : 

opera ve operet parçaları . 

22 50: Son haberler ve er -
• lesi günün proframı . 

en heyetl~re bedeli mukabt 
llnde ıatmaktadır. 

Halk lçlo ucuz flatta gaz 
mukeıt tedariki de batlıca 

lılerlmlz araamda tellkkl ed
ilerek en iyi ıuretle intacı · 
Meıud Cumhuriyet idare 

mlzln memleketimize bah· 
teltiği ıulh ve ıükun içinde 
araa1ra, henüz beıerln ta haf 
fuz imklnını bulamadı4ı ta 
biatin hırçınlıklarından mü
tevllld ifetler kart111oda za
rar ıören bir k11ım vatan
daılarımıza yardım elini uza· 
tip onların elem •e lztlrap 
laranı teıklne ve ihtiyaçtan 
Dl tehvlne ald ıulh hizmet
lerini de her ıene biraz da 
ha ıumiillG bir ıektlde ıf aya 
çalıımaktayız Bu cümleden 
olmak üzere - k11mı mahıu · 
ıumuzda bertafall arz ve 
izah eyledJflmlz veçhtle -
bu ıene de yer eanınhıı ıu 
taımaıı, yan11D, ıari huta. 
tıklar, taıe darlığı, g6çmen 
laıeat, gıdaaız çocuklara yar
dım ve1alre mlıüllü ıulh 

Kızılay hizmetlerini kudre 
timiz dahilinde lf a etuk. Ce· 
mlyetlmlze, bu hizmetleri 
tf aya ~üzumu olan madıli ve 
manevi kuvvet •e kudreti 
dalma tbzalden bir an balı 
kalmıyao Yükıek ve Ulu 
Hamimiz (Atatürk) ~ Alice 
nap Cumhuriyet HGkumetl
mlze ve ıeftk, ha11aa lialkı

mıza en derin minnet ve 
ıüluaolaramızı tekrarlamıyı . 
en önemli bir vazlf e tellkkt 
ederiz. 

Geçen mali ıene zarfında 
da Cemiyetimiz gene göç 
men iıleriyle uiraımıı ve 
yerdumuza gelen bir çok 
ırkdaılarımuıa kabul ederek 
onların bir müddet ııhhl ah 
valı1le metaul olduktan ıon 
ra Hükumet• Celilece müret· 
tep mahallerine ıevkedıl · 
mittir. Bu cümleden olarak 
göçmenlerin m~mlekete da 
hll oldukları mahallerde ilk 
latelerl cemiyetimiz tarafm 
dan yapılmaktadar . 

Memleketimize idhal ve 
memleketimiz dıhihnde ma · 
nlpüle etmek ve toptan ıat 

mak inhisarı hükumeti ce 
ltlecc cemiyetimize terko· 
lunan 11tma ve frengi ilaç· 
ları muamelatı da mucibi 
memnuniyet bir ıekilde ba· 
tarılmıttır . Bu makaad için 
tedarik ldllen kinin •enir 
i laçları bize en müıatd tart
ta temin eden fabrikalardan 
doğrudan doğruya mubayaa 
edilmektedir Bu Haçların ıa 
t ı ft günden gQne artmall.ta • 
dır Teıblt edilen fiyatların 

çok muledıl bir hadde bu· 
lunmuı sebebiyle bu fnhi 
sarm ldareıl ıekllyle m'm
leketın umumi ııhhatine bü· 
yük hizmetler ifa edilmek· 
tedir. 

Sağlık durumu yüzünden 
"Tlemlcketlmlzde gün geçtık · 

çe mevcudiyetine ihtiyaç ar 
tan mektepli hutabakacı 

hemtireler yetlttlrmek mak 
tadlyle l 925 ıeneılnde lıtan· 
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ması Ve ön Asya 
Kölnische Zeilung : «Ön Aİjadıki kUmt münmbeı
lıri ıim~i yeni~en hnzim E~illJ iş ~ulur, mıUE ~11.• Diyor. 

Kilnlıche Zettunı aazete 
ıl yazıyor: 

"Ôn Aıya haklundakl an· 
latmaya, Roma ve Londra 
da, lngtliz - ltalyan itilafı 
nın en mühim ve baılıca bir 
k11111ı nazarl1le bakılmakta
dir. Bunun ıebebt, Ôn Aı 
yada temamlle yeni mün· 
aaebet ve tartların yaratıl · 
mıı olmaaında mündemiçtir. 
Diğer aahalarda lıe k11men 
ötedenberl mevcut terait ta. 
ıdik edilmlt ve k11men de 
evvelce verilen teminat tey 
td olunmuttur . Aıkul enfor 
mas7onlaran teatisi hakkın -
dakt anlatma 
dahi haddı zatında yeni bir 
poUUk durum yaratmakta · 
dır. Kezalik ltalyanın Lonra 
deniz mukaveletlne iltihakı 
ıte de vaziyet böyledir. Çüo· 
kü bu mukavelenin vücut 
buluıunda vaktıle İtalya ray· 
retle çalıımıı ve bu muka · 
•elenin hükümlerine· muka· 

bulda açılan haatabakıcı 

hemılreler mektebimiz, key
fiyet itibariyle ihtiyaçlara 
cevap verebilecek bir halde 
olmakla beraber kemiyet 
itibarile maale11ef henüz lı. 

tentlen randımanı vereme 
mektedlr. Talebenin hakklle 
tahıillerl için aynı ııoıflar 

dahilinde namzad mıktarı · 

nın tezyldioe fenni lmkln 
yoktur. 

Çok ihtiyacımız olan kem 
mlyet meıeleıl ancak yeni 
yeni mektepler açmakla ka 
bil olabilecektir. Geçen 
ıene de arzedildlği gibi bu
nun lc.:in karııla ndıiımız en 
bikyQk mütkilAt hoca nok 
sandır. Cemiyetimiz bu mü 

hım it için de mütemadiyen 
çalıtmaktadır. Hükumet 
merkezimize her türlü tart 
ları haiz ikinci bir haata· 
bakıcı mektebi açmak için 
kuvvel karibeye ıelmek üze · 
redir. Yükıek mibaadeo ı ze 
lıtınad ederek . bu huauıta 

ki teıebbüslerlmlzt daha zi 
yade it 1ahuına çakardık 

lıtanbuldakl mcktebimlzln 
ldarealnl halen mütehau11 
bir Amerikalı bayana tevdı 

eyledik; bundan iyi netice. 
ler almaktayız Hemıtrelcri · 
mi.ı her sene daha f ula 
btlıı hamuleatyle diploma . 
laram almakta ve hastaha · 
nelerlmlzde kendılerlne ve 
rlleo vazlf e lert bilgi ve ıef 
katle ifaya kotmaktadırlar . " 

Raporun diğer kııımların · 

da, Kızıfayın bir ıeoelık 

dolgun f aallyetlnln rakam 
ve hadlıcler halinde izahı 
vardır. 

Atafıdakl rakamlar, 926 
ıeneıl batı~dan, 937 ıeneıı 
haziranına kadar olan on 
senelik zamana alddır. Bu 
on ıene içinde k:ızıla y 
9,642.653 ltra 30 kurut 
g~lir temin etmlt; buna mu 
kabtl lnuni gayel~ri için 

8 107 895 ltra 51 kuruı hıır 
camıttır . lmdad ve muave· 
nete 2.577 409; hasta bakı· 
cı hemşireler okuluna 439 
786; türlü t~stı ve ve lnt!Slara 
l 395 877 lira t•rfedllmlıtlr . 

veleoin akldlerlnden olma• 
dığı halde · kendıJıtıoden ti· 
bt kalmııtır. Fakat • Kırmı· 
zı Denizde ve Arablıtan ya· 
rım adaıındakl kuvvet miin· 
aıebetlert hakkında bu an 
laımada takarr6r ~tUrllen 
teyler Ôn Aıyaya yepyeni 
bir tekti vermlttlr. 

Şimdiye kadar lnılltere 
ve ltalya, Nıl 1&hlllerlnden 

Baara körfezine ve Akdeniz 
kıyılarından Hind Okyanu• 

ıuna kadar uzanan memle
ketler kütleal üzerinde nüf · 
uz teılıt . l~.ln blrdlrlle ıtzll 

fakat ıtddetlı bir mOıaraa 

halinde tdtler. 

Buralarda umumi harpten· 
bert logiltere hiklm olarak 

diğer bnynk bir devletin 
ciddi bir rekabetine maruz 

kalmakıızın Oımanlı lmpa· 
ratorlujunun bat varfıl ııfa

Ule bu memleketler kGtleıl 
içinde kendlılntn ılyatl ve 

tktlıadt menfaatlerine ıahlp 
bulunuyordu. Bununla bera· 

ber lngiltere buralardaki 
nuf uzunun tarz ve mahiye 

tinde zamanla haylı detlıtk
lıkler yapmaja mecbur kal· 

dt . Yeni Mıaır •e Irak ken 
di lıtikllllerlnl haylı ıenlt · 
lettller. fJllıtfo ve Maverat 

Erden manda mıatıkaları 

henüz temamlle gayri ıeffaf 

bir intikal vaziyetinde bulu . 
nuyorlar. Ve Arablıtan Yar· 
ım aduınm orta11Dda da lb. 
nluuuduo kuvvetli lmpara• 

torluğu teıekkül etti. Vakıa 
bu imparatorluk lnglltere ile 

iyi komtululc münasebeti iç· 
inde lıe de cenubu garbi. 

ıinde kendiılle hemhudut 
olan Yemen devletinin bük· 
ümdarı tle btrlıke lettklllinl 
büyük devletlere kartı ko 
rumaktadır. Yalnız Aden ka 
leıl ve Perim adası lnıllte 
renin elinde bulunup Kırmı 
zı Denizin cenup kapııında 

bekçi vazlyetındedtrler Ya · 
rımadanın cenup ve ıark 

kıyılarındaki Arap ıultanları 
bundan az bir zaman ön 
ceye kadar lnglltere t'e pek 
ııkı olmıyan bir himaye mü 
oaaebetl içinde bulunuyorlar 
dı. Fakat 1926 da bu mın 
takaya baıka büyük bir dev · 
let taraf andan tik bir hulöl 
vaki olmuttur ki bu devlet 
hal yadır. Duçe ıulh muahe · 
delerinin koloniler bakımm 
dan ltalyll için temin ettiği 
teylerden hayal kukınlrğına 
uğradığı gündenberl yeni 
nüfuz mmtıkaları aramıt ve 
o V&klt lbnlasuud tarafından 
tazyık edilen Yemene hima · 
yeslal teklif etmlı ve onunla 
bir muahede akdeylemlttlr. 
Bu muahede de İtalya Ye· 
menin lltıkllllnl tanımıt ve 
ooa her ıekılde, halli ıllib 
ve cephane vermek ıuretlle 
yardım vaad eylemtıtfr . Fa . 
kat loglltere buna kartı mu · 
kabil bir darbe vurmaktan 
çekinm~mııUr. İbnluuud 
1933 de lngtlterenin rızll 
muvafakattle Yemene kartı 
bir sefer açnııt ve onu mai· 

(Sonu üçüncü ıayfada) 
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nizamını korumak ve lnki 
taf ını temtn etmek için 
ittihaz edeceii tedbırlere 

rağmen oradaki ıull ırnların 

httklallerlolo mahfuziyetlnt 
de vaad elmlıttr . İtalya bu 
mıntıltAda siyaai nüfuz elde 
etmek için htç hır teıebbüı
te bulunmamağı vaad etmlt 
tir. 

•• 
Ve On Asya .. 

(Baıtaraf l ikinci aayf ada) 
Ji'ıp ederek kendi nüfuzu al 
tına almııhr. 

Bu vaziyette Yemenin 
me•cudlyetlnl muhafaza et 
IDlt olmıı yine lnıtlterenln 
eıerldlr. Ç6nk6 lnglltere lb
nl11uudu Kırmızı Denizin ce· 
nup kapmndan uzak bulun 
durmak lttlyordu Aradan üç 

yıl eeçtlkten ıonra diğer ıa 
htldeki küçük Erytrae kolo 
nlılnde llabeılıtan lmpara
torluju vücut bulunca ve h· 
alya büyük devlet ııfatile 
Kırmızı Denizde yerleıtnce 
derhal Yemen üzerindeki eı 
kt nüfuzunu tekrar ihya et 
nıek lıtemlıttr . Lakin İngil
tere ltelyanın bu hareketi 
ne kartı da yine tekrar kuv
Yetlt bir darbe vurdu. 1937 
de o vakte kadar himaye 
mıntakaeı olan Adenl Bura 
klrfezloe kadar uzanan htn 
terland ile birlikte bir kol 
oni haline koydu . Bu ıuret 
le Arablıt•n Yaramada11nın 
Oçte birini teıktl eden bir 
mıntıkayı lnılltere kendi 
lmparatorluiuna ilhak etti. 
O Yaktte kadar Adenden 
batka yalnız Hazarmut ve 

Amman ıehlrlerJ lngılız nü 
fuzu altında bulunuyordu. 

Yerlaler bu ilhakı ve lnaıtlız 
hlklmlyetlnl tayare bomba 

larının zor ile tanımaja mec -
bur kaldılar. ilhak edilen bu 

ınıntıka valua büy6k bir k11 · 
mı itibarile çölden mütetek 
ktldır. fakat tabii hazineleri 
zenılndlr. Baara körfulnde · 
kı kenar yerlerde bugün o 
kadar çok petrol çıkarıl 
maktad1r ki bu sayede bu 
yerlere 11petrol aahlllerl,, lı 
1111 verllmııttr. lnallterenln 
yaptıiı bu ılhak (lzerlne lb
nt11uudun nlkeatle logillz 
nuntıkaea araıında 11k11ıp 
kalmıı olan Yemenin hü. 
kGmdarı tekrar İtalyaya te· 
veccGh ederek 1926 tarih il 
eıkı muahedeyi tecdid etmlt 
Ve Mu11ollulye gönderdiği 

btr mektupta: 
"Btz hal yan hülulmettne, 

Bu deltk vaktiyle ço 
banlar tarafından açılmıfh, 
içinde oturdukları zaman 
kendtlerlne hem pencere 
hem de baca hl~mettnı ıö
rGyordu. 

* AtınAdan ayrılalı bir ay 
aeçtıjl halde dönmeğl hiç 
aklıma getirmiyordum. Sal 
Yanıozuo kabufuna bağlan. 

dııı aıbı bu kır hayatma 
baflanmııtım; Möıyö Aou· 
taıla amucamın çlftlıklerfnln 
dııında bent hıçbtr ıey ala -

'kadar etmiyordu . 

Kır hayahodan bu kadar 
hoılandıiımı, bu yerlerden 
çektlJp aııtmek niyetinde ol
llladıjımı gören amucam 
keyfinden kabına 11famı · 
Yor, harmanı beklememi, 
rnıaır kmmına kadar çiftlik
te kalmamı yazıp duruyor· 
du. . Bu teklıflerln benim 
düıüncelerlme uyıun gel
lllekte bulunduğunu ıöyl~
rnefe bilmen IOzum var 

bize ve bütün lleml lıllma 
kartı güttüğü hayırhahane ıl· 

yaıetten dolayı ıon derece 
müteıeklılrtz . Ve bu ılyase 
tin datma daha ziyade tnkt 
ıaf etmeıfnl arzu ediyoruz.,, 
Demlttlr. 

lngtltere ltalyaolD güttOğü 
bu ılyaıetlo lbnı11uud üzeri. 
ne de teılr yapmaktan halı 

kalmıyacaiın1 hl11eltlğlnd~n 

geçen ay Kralın valdeai Ma 
rlntn biraderi olan Athloo 
dükünü Arabtıtaoa bir pro 
pağaoda aeyabatına gönder 
mittir Aynı zamanda diier 
taraftan Yemen hükümdarı · 
nın oğullarmdan blrlıt Ro 
maya gelmtı ve orada fev
kalade hürmetle karıılaamıı 
tar. 

itte bu ıuretle loıtlız.ltal 
yan zıddiyeti o havaltde da 
hna ııddetlenmlı ve dığer 

taraftan lıpanyada vaziyet 
tavazzuh ederken ve llabeı
lıtan için yalnız yeni saht · 
binin ta1dlkl llzım geltrken 
Kırmızı Deatzln ıark aahtlln
de yeni bir te"1like mınhlıa-
11 doğmuıtur. Bu vaziyet 
kartı11nda yeni anlaıma ile 
Mu11ollnlnln ve lngtlız hülu'.i· 
metinin elde ettikleri muvaf· 
f akiyet bu tehlikenin huku
ku milel bakımından yeni 
Ye ıumullu bir tarzda izale 
ed•liıtnde mündemiçtir. in 
aıltere ve ltalya bu anlat 
ma ıle Suudi Arablıtanm ve 
Yemenin tam bitaraflığını 

tekarrür ettlrmiılerdlr Bu 
mıntıkaların lıtıkli.llnl ve 
mülki temamlyetlnl ihlal 
edebilecek her türlü hare
kattan ve buralarda rüçha 
niyet mevkıl elde etmekten 
içtinap edeceklerdir. Bu ka· 
rarlar Suudi Arablıtanın ve 
Yemenin ileride tk tlup ede 
blleceldert mıntıkalar hak· 
kınd• da meri oJacaktu . lo 
glltere ve ltalya diğer de\' 
letlerln bu iki Arap devletı 

oln lıtlklallnl ıhlll edebile 
cek hareketlerlne karıı da 
vaziyet alacaklardır. Aynı 

kararlar evvelce Türkikiyeye 
alt olupta timdi bu iki 

mı? .. . 
Köylüler ekin biçmeğc 

baılamıılardı, köyler adeti\ 

bomboı kalıyordu. Köylüler 
orağa gidince, evlerini ki 
lıtllyorlar, tarlalara ev hal 
kından maada hayvanları da 
götürüyorlardı 

Orak zsmanı gerçel•ten 
güzel oluyordu, güneıttn 

tenleri kararmaıın diye, Türk 
kadınlan gibi baı örtülerine 

ıarınarak Çftlııao geoç köy 
lü kızların bulunduğu yerin 

cidden hoıtu. Onların uıta

hğı, kumral batakları blçlı· 

!erindeki zarafeti, bir avuç 
baıaktan deate, deıtelerden 

demet, demetlerden dokur
cun yapııları görülecek ıey 
dl ... 

Orakta hergün hazır bu. 
lunurduk, bu bize zevk ve 
rlyordu. Hazan Möıyö Anaı
taaın, bazan da amucamın 
tarl .. larından birine glderdık. 
köylü!er, kendilerini ıeref· 

lendlrdlilmlz için ıevinlyor-

devletin elinde bulunan Ku -
mızı Denizdeki adalar hak· 
kında da meridlr. Kırmızı 

Denizde-ki diier adalar üze
rinde bir devlet hlklmlyetl 
teılı edılmlyecek ve bunlar 
tahmin olunmıyacakhr. Su 
udi Arablıtan ve Yemen ar 
a11nda tekrar bir ntza ve 
ihtilaf zuhur edecek olursa 
lngllt~ ı e ve ltalya buna ka 
rı•mıyaca" lardır. Aynı za 
manda üç6ocü bir devletin 
müdahaleeine karıı vaziyet 
alacaklardar. 

Bu ıuretle istikbalde Ara 
blıtanın henüz müıtakll 
kıımı ve Kırmızı D e n 1 z 
logiltere ve balyanın müı 
terek lıtmaseslne alınmııhr 

Böylece bu mıntıkalar üze
rinde bu iki büyük devletin 
bir nevi dıt politika lfonde 
mlnyumu yarahlmıt olu 
yor. 

Yeni aolaıma mucibince 
lngiltere yakında halyaoın 
Ha beılıtan üzerinde ki haki · 
mlyetlnl tanıyınca İtalya da
hi İogtltereotn Aden hinter
landı (yani lngllterenin buo 
dan az bir zaman evvel ke 
ndlalne ılhak ettiği Arablı· 

tan Y arımadaemın cenup 
kısmı) üzerindeki haklmlye 
tini tanımıı olacaktır logil· 
tere bu mıntıkadan da Su . 
uJi Arablstanın ve Yemenin 
lıtlklillerlne karıı biç bir 
müdahalede bulunmamağı 

ve orada yapacafı tahkima 
tın ancak tedafüi mahiyette 
olacağ1nı vaad etmlıtir. Baı · 
kaca lnglltere memleketin 

Anlaıma on ıene üzerine 
akdedtlmtıttr Ve bu mü 
ddetln hıtamından üç ay ev· 
vel tekrar temdit ve tecdtt 
edtlecejtntn yahut münfeıih 
olacağının ıhbar1 ıarttır. 

lıte böylece Ôn Aıyadakt 
kuv•et münasebetleri timdi 
yeniden tanzim edllmlt bu -
lunuyor. Bununla lngiltere 
Akdeniz aahillertndeo Hind 
Okyanoıu eahlllerlne kadar 
aahlp olduğu muazzam nüf 
uz mıntıka11nda alakadar 
diğer büyük devletin yani 
ltalyaoıo taclzahna karıı te· 
mlo edJlmlıtır . 

Hatta üçüncü bir devlet 
ArabtıtaD1n ve Kırmızı de 
ntzln lıtıklallnl tehlikeye dü
ıürmeie tetebbüı edecek 
olursa halyanm yardımını 
d& lıtlyebllecektlr. Diğer ta. 
raftan İtalya kendi nOfuz 
mınhkatında lnırılterenlo 
taclzatına kartı kendlılnl 

bu anlaıma ile temin etmlt 
oluyor Hatta kendi hududu 
ndaki lnglllz himaye mıntı
kaları ve Mmr lle iyi kom 
ıuluk münasebetleri teelıl 

için mua bedeler akddede -
cekttr. Böylece iki devlet 
arasında timdi artık müıte
rek bir poltUka taklbt im-
kanı bulunmuı demektir ki 
Yenl Şarkın dlier mıntıka· 
larında ve meıela Fıllıtlnde 
bu politikanın yatıılıracı tee 
trlerl görülebilir. Bınaena -
leJh Mu111ollni tle lngtllz 
devlet ricalinin baıardıkları 

eıerln büyüklüğü bu izahat· 
tan da "nlaıılabthr.,, 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

K6yü: 
Fethiye 

Mevkii: 
Değlrmenbaıı nam 

Kar ak ova 

Cıns: 

Tarla 
Hududu: 
Dofu Aroevut 
Şaban, bat111 Su-
yırımı, poyrazı 

yüzbaıı Mehmet, 
kıbleıl Deli Ah
met 

Yukarıda hudut ve bulunduğu yer yazılı tarlayı 29] 
tarıhlnde Bulgarlıtandan htcret eden f lacı Hasan oğlu 

Türkdilinin Romanı 

ı\~IARİLIS 
Çelllrtn: Zeki Tunaboylu 
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lardı Keyfinden kabına sı

ğamıyan amucam ısrarla. na 
mz.et liğlnl koy, bu le öylüler 
bırgün ıenl muh,,kkak uy 
lftv ıeçerler dlylp duruyor 
du!. .. 

Amarlliı, - bu lılm ken· 
dhloe haktki isminden daha 
çok yakııtıAıodan böyle hı 

tap etmek daha doğru de
ğıl mı? 

Amarllıa ekin biçilmesi · 
ne yalnız bakmaklft iktifa 
etmiyor, eline orağı alarak 
zaman zaman köylülere yar 

dım da ediyordu. Hatıa, bir 
gün uzun müddet çalııtıktan 
ıonra yorgunluk dınlendlr 

meğc hak kazandığını ıöy 
ledi: Bir çınar ağacının al 

tına olurdu ve orakçıların 

kahvaltııına büyük btr iştah 
ile ittirak etti Bu kahvalh
nın ne ola bllecejlnl düıün 
bakayım: Çavdar ekmeği 

tle taze peynir 

Bir akt•m üzeri tarla ge
ziotllerinden dönerken btl -
mem ne münHebetle ken 
diılne: 

- Şımdt mademki haki 
ki btr orakçı kızı oldunuz, 
rica ederim bana o ıa· kıyı 

söyleyiniz, dedim 
Anlamııtı, fakat, bilme· 

mezllkt~n gelerek ıordu: 
H.rngl ıarkavı? 

- Es, ey sabah rüzgarı .. 
Bana kızgın kızgın baktı. 

- O ıarkıyı veriniz! Ar 

Gönen Belediye Riyasetinden: 
1 Gönen kaaabuının eletrtk teılsata 50,312 lira 43 

kurut keıif bedeli ile ekaıltmeye kunulmuıtur . 
2 - Ketif evrakı, plan vesaire 5 lira mukabilinde 

belediye dalreılnden alınacaktır. 
J -Ekııltme J8 5 938 çarıamba aünü ıaat ıs de be· 

tediye enc6menl huzurunda yapılacaktır. 
4 - Ekılltme kapalı zarf uıulü iledir 
5 - Muvakkat tamlnat mtktarı 3773 ltradır. 
6 - Şartnamenin 2 nci maddeılnln (E) fılua11 mucibin

ce talipler ehliyet ''esikalaranı göstereceklerdir. 
7 - T ekhf mektupları 18 5 938 çarıamba gün6 ıaat 

14 de kadar belediye reisliğine verilmelidir. 

4 - 1 - 126 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir merkez ha1tahaneal için günlük ihtiyaç ntı
betlnde alınmak üzere ıenelik 15,000 kilo ıQt ve 8000 ki· 
lo yo§urt açık eksiltmeye konulmuıtur. lhaleel 21.5 938 
cumartesi günü saat 1 O da Kor Sahn Alma Komisyonu 
blnumda yapılacaktır. Sütün muvakkat teminatı J 24 lira 
ve yoğurdunkt 78 liradır. Sat ve yojurt birlikte ihale 
edllecefl gibi, ayrı ayrı da · ihale edilir . Şartname komlı· 
yonda her gün görGleblhr. Taliplerin muayyen gün ve ıa
atte muvakkat teminatlara ile birlikte komlıyona mGraca-
anları 4-1-134 

Balıkeair Vilayet Dai'!li 
Enc'ilmeninden: 

l - - Açık ekathmeye konulan Ayvalık kaza11nda va· 
hıdt ftyet uzertnden yeniden lnıa edıl~cek muhuebel hu· 
ıuılye blnuıoın lnıuına talip çıkmadıiından 16· May11-938 
tarihine raahyan pazarteıl ıünü aaat 14 de lhaleıl yapıl· 
mak üzere ekılltme müddeti on gün uzatılmıttır . 

Keııf bedeli 4000 lira, muvakkat teminatı 300 liradır . 
2 - Bu ite alt evrak: 
A Ekatltme ıartnameal 
B Fenni ıartname 
C Mukavele örneil 

D Baymdırhk itleri genel ıartnameıl ve vahi.il fi-
yet cetveli lıllyenler bu evrakı Balıkeılr Vilayet . daimi 
Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüiGnde ıörebtlır .. 
ler. 

3 - ihale 16 Mayıı 938 tarihinde muayyen •akitte 
hükumet b 'nuında müteıekkıl datmi encümen tarafıadan 
yapılacaktır. 

istekliler muayyen vakitte teminatlarını malıandıfıaa 
yattrdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile Vtll· 
yet Daimi Encümenine müracaat e.ıebtllrler. 

5 - Elutltmeye girebilmek için bu itlerle ujrathfına 
vey; baıardıjına dair Nafıoa müdürlüiünden veılka almak 
ıarthr. 

Ferhada hnkumet tarafından muhaceret hakkı olarak ve• 
rtldlğl ve 40 ıene evvel ölmeılle vereıeılne intikal etUIJ 
b•yanlle verese namına teıcıl lıtebilmekte olduğundan bu 
cihet tahktk edilmek üzere 15 May11 938 pazar ıünü ma· 
halline memur gönderHecektır. hırazı olanların bu müd
det içinde yazı ile tapu ılcll muhafızlıfına veyahut ma
halline gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

koJıun! Onu uzun zaman 
danberl arıyordum, demek 
ki ılz almıııınız . lıte bir 
1ayg11ızlıld . 

Bu ıö:ıler bana biraz do 
kundu 

- Mazur görünüz. dedim. 
ŞHrinlzi aıırmıı değilim, Kü 
çük Çe,mede buldum, ora · 
da kaybetmlı olmalmnız . 

Ben ılzln o ıarkıyı söyledi
ğinizi ltitmtıtım 

-- Ben mi? Kabul et 
mem l. . Aıla!.. 

- Doğrudur!. . Sizi kulak· 
larını-ıda kirazlar ve saçları 
nızda ıüllerle gördüğüm ilk 
gün ıöylüyordunuz .. 
Kıplnrmızı keıildı. 

- Benim bir sak11ğan ba · 
iınıını andıran nezleli ıeılm 
kar111ında hayran kalmıt11 
nızdır, dtve mırıldandı . 

- Benzetfıte vanlıı lık v<ı r, 
dedim Şüpheıfz kı, kuvvet
li ve harikulade bir ıesfniz 

yO'k; lakin çok aüzel söylü 
yoraunuz nu güzel türküyü 
bir defa daha tekrar etmez 

rulıinlz1 Rica ediyorum 
- Sözlerini hatırlamıyo · 

rum . Verlraenlz söylerim! 

- Lakin, ben onun ken· 
dimde kalmaamı lıtlyor· 

dum l 

- Kopyasını alınız .. 
- Fakat, o çok ıuzel yazıl · 

mıı, halbuki, benim yazam 
da pek fena! 

- O halde - biraz tered · 
düt etti - o halde ... Sizde 
kalsın, bana da kopyHına 

verirsiniz. 

- T etek kür ederim! Ea 
lylıl de budur. 

Erteıl gün, mümkün ol
duğu kadar iyice yazdıfım 

tllri kendlılne verdim; fakat 
vadettiği halde ıöylemeie 

razı olmadı. 

Bununla beraber, btr ak
ıam, babaamın lararlarına 

dayanamayarak bir ıarlu 

ıöyledJ kt ıonradan, Möıyö 
Anıuta110 bunu Almancadan 
çevlrmtı olduğunu öirendlm. 

- SÜRÜYOR -
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Bürhaniye icra 
Memurluğundan: 

Satılacak gayri menkulun 
Bulundufu Mevktt: Cinai : Kıymeti: 
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iki kapılı iki dam 
Bir kapılı anbar 
Hane: Bır ıof a dört oda bir hela 
binanın ıolundakl bOyOk kapıdan 
glrlldlkde bir miktar avlu btr 
ıaya ve tkl ahır hane altında 

ahır . 500 

" 
Hane: iki kapılı ve iki k11ma 
mOnkaıim olup ıoldakl k111m 
kapıdan glrıldtkte bir miktar 
bahçe iki yer oda binanın altı 

l adrum orta katta bir mtktar 
•ofa iki oda yukarı katta iki 
oda, bahçede kuyu ve ~arnıç bir 
odunluk ıaidakl hane metrak bir 
halde olup mOıtemllih bir mık · 

Kazıl toprak 

tar a•lu alt katta iki oda yu· 
karda bir ıofa ve iki oda abıap J 800 
Tarla içinde bir kuyu ve on aiaç 
badem 20 

Kara yeı 
Çeıme kızıl 

[178) Aiaç lrilt ufaklı zeytinlik 890 
Tarla olup içinde 10 zeytin eı 

pınar carı 

Köyde Tarla 
Kabrlıtan yeni Tarla içinde 15 aiaç 
çeıme 

Köy civara 
Sarı toprak 

Dikenler diler 
gündOz 
Dlkenler diğer 
kadı bab9eal 
Akyer büyük 
kmm 
Burun 
Burun ekıt 
armut 
Ilıca baıı 

Olu yol nam 
dlferl zencirli 
kuyu 
Çakıl de•e 
yatalı 

Kara kolak 
Burun nam 
dıferl çtle yeri 

Tarla 
Tarla içinde 16 afaç badem 
9 afaç çam 
Zeytinlik ( 528) aiaç 

Zeytınltk (350) •i•ç 

Zeyttolık [ l 75) ağaç 

Zeytinlik ( 106} ağaç 
Zeyttnltk (144) afaç 

Zeytinlik [ 56} af aç 
Zeytin lak [285) ağaç 

Zeytinlik (200 J af aç 

Zeyttnlık (62] •iaç 
Zeytinlik [16) afaç • 

Köz çlçejl Zeytinlik [ 11) ağaç 

nam dtfer burun 
Akyer küçük Zeytinlik [59] ağaç 
parça 

Burun nam dl- Zeytinlik [194) afaç 
fer ayıt 
Uzun burun Zeytinlik (40) ağaç 
tepede 
Burun dlfer te ZeyUnllk [80] aiaç 
pe 

Tuzlu kuyu Zeytinlik (30) afaç 
Dede pınarı ve Zeytinlık (339) afaç 
kice pınarı 
Güllük 
Ulu yol 
Akar kuyu 
Köıe pınar 

Alan yeri 

Zeytinlik (75) ajaç 
Zeytinlik [61 J ağa~ 
Tarla dönümü 
Tarla 
Tarla 

Kuyu balı dere Tarla 
Çeıme 
Çam tepe 

Tarla 

Tataroilu yeri Tarla 
Kırbalı yala 
Kızıl tlyaa 
Sek taıı 
Çakıl 

Horoa 

Tarla 
Tarla 
Tarla 
Tarla 
Tarla 

beı lira 

144 
20 
64 

10 

100 
4224 

4200 

848 
1296 

336 
2565 

2000 

682 
J60 

77 

531 

1358 

300 

640 

210 
2373 

525 
549 

30 
24 
10 
50 
70 

200 
20 
20 
ıoo 

50 
100 

MOlihazat: 

N11ıf hlaae 

" " 

" .. 

• • 

" " 
• ,. 

tamamı 

,. .. 
n111f ht11e 

.. 

.. 
,. 

" 

,. 

.. 
• 

" .. 

.. 

,. 

" 

J 

)) 

» 

" 

" 

,, 
)) 

• 

" 

.. 
• 

" 

.. 

.. 
,. 

.. 

.. 

" 

.. 
" 

).) 

" 

)) 

" 

)) 

)) 

tamamı 

.. " 
Naııf ht11e 
)) 

) ) 

)) 

)) 

" » 
)) 

)) 

" 

)) 

)) 

.. 

.. 
),) 

" .. 
" 
" ,. 

Yukarıda mevki ve kıymetleri yazıla emval• ıayrl menkule Polıt köyGnden Mehmet 
Cavldln lıtanbul emllk eytam bankaıına olan borcu için açık artırma ile Bürhanlye fc• 
ra datreılnde 6 6 938 pazarteıl günü ıaat 15 de satılacaktır. 

1 - Artırma ıartnameıi 26 4 938 tarihinden itibaren berkeıtn ıörebllmeıl için daire· 
de açıktır. 

2 Artırma peıın para iledir. İttlrak edeceklerden Jüzde 1edl buçuk pey akçaıı ah -
nır . 

3 Tayin edilen ıünde artırma bedeli rayrl menlculüo muhammen kıymetinin yüz. 
de Jetmtı betini bulmazıa 15 gün temdit olunarak 21 6 938 ıalı günii aaat 15 de ıa· 
tılacaktır. 

4 - ipotek ıahlbl alacak lalarla dl fer alakadarların / O ıün zarf•nda müracaatları 
akıl takdirde haklan tapu ılcllltnde yazılı olmıyaolarıo 11tıı bedeli paylaımaamdan ha· 
rlç kalacakları lllo olunur. 

r-----------, 'lfo~~~~~~ ~'M-il\ 

1 Yeni :11 
1 Kiralık Hane 1 i MÜHIMD R! 
1 Gazi bulvarında Elek · 1 1 1 trlk ıtrketl tarafından dört 1 ISTİFADENIZİ DÜŞÜNÜNÜZ. 
1 odalı, banyolu, içinde ıu 1 

Böyle, gü· 
zel bir ev· 
de rahat 

1 teı laah bulunan kullamı 1 1 
1 la yeni bir ev kiraya veri· 1 
1 lecekttr. 1 ...; 
1 1 1 K 1 ömür ge· 
1 

Ta ip erin ereıte paza-

1 1 çtrmek tı· 
1 rında Kereıtecl Muıtaf a I 

Ô termlılntz? 
1 zdamara müracaatları 1 ~ Beklediği · 
1 ilan olunur. 1 t! 

~ nlzmevaim L----------.... it.. geldt .Mal· r······················ .. ~ zemen 'n : . TÜRKOILI : ~ucuzluğunu 
• • " fıual btltp 
: Pazarteılnden baıka her : it. • :. ı ~ niyetini z 
ı ıün çıkar. Slyaıal gazete,. il.. otan 1 1 

e 

: Yılhjı: 800 Kurut 1 ~ baılama • 
1 Alta Ayhfı:400 • 1 ft dan evvel 
1 Saym: 3 • : • 1 h 1 .• ticaret ı· 
• Günü ıeçmit ıayılar 25 : nemizeug. 
: kuruıtur. • ı • • rama nı z 
: ADRES: : . ıfzf! mu· 
: BALIKESIR TORKDILI : 1 ha k k a k 

~.• .. •••••••••••••• .. •• ... ~ kirtemln 

Edremit sulh hutuk 1 :~~c~~~;~ •••• abıuı .. 
" Her cins demir, çimento, cftm, çivi, hırdavat ve 

hakimliğinden: 11.t. bilumum malzemel lnıatyeyl gayl't ehven fıatla sal · 
maktayız. Bir kere deneylnlz. 

Her renk yaih ve badana boyalarile boya yağlan 
Edremldln Altınoluk na· 1 

htyeılnden kunduracı Meb-

met Altının müddealeyh aynı 

nahiyeden Hamza oğlu Meh· 

ve malzemeıf de bulunur. 

~ Köylü ve rençberlerlmtz için pulluk ve her türlü 
it. dbzen de mağazamızda ucuz bir fiatla satılmaktadır. 
~ Maaa, kollu teraziler, kantar, litre, kılo ve metre 

met aleyhine açtığı alacak it. gibi ölçü ve tartı dOı:enlerlnlo pazarı da mağazamız · 

dava11nın icra kılınmakta 1 I dır. 
olan muhakeml'ılnde müd Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 

~ türlü hububat tarlalarmda lcullanılan ve randımanı deaaleyh namına çıkarılan it. 
gıyap kararanın bili tebht ~ arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,. ol ıiz de tec· 

it, rübe ediniz, memııuo kalacakıanaz . 
iade edildiğinden ilanen teb· ~ 

llğat ifasına karar verilerek it Sararlar Başında /lasan Cumalwğulları 
muhakemeleri 7 6 938 ıae.t 1 
ı• de barakılmıı olduğundan ~ Mehmet, lsmaiL Abdullah 
müddeaaleyh Hamza oğlu it.. 

1 
1 
1 « 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mebmedin vakti müzkurde ~~~~~ ~~~~~~»Jtı ·' 

ya btzat gelmeıl veya bir • itil IHiHilHiUI IE•lf• ........ . 
vek•l göndermeaı akıı halde i! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası •. 
muhakemeye, kabul edllmi · 1'Jt 

yerek gıyabında devam ede- il Kapital: 100,000,000 Türk Lirası ~ 
ceft gıyap kararana kaim I• Yurd İçinde 261 Şube Ve lijans • 
olmak (izere Han olunur. ı= Dünyanın Her Tara!Jnda Muhabirler 1 

• Her türlü zirai ikrazlar dljer bilcümle banka mu· 1 
landumı asliye ~uku~ 

~i~imliğin~en: 
-Gıyap karan -

• amelert büyük ıubelerlnde kiralık kaaalar . • 1 lhbanız tasarruf ve kumbara heaaplarmda ikra· -
il mlyeler. • 

• /!<ramiye: Miktari: Jkramlye11i11 tutan: ! 1 ADEDi LlRA LiRA ; 

ıli 1000 1000 • 
Manyaıın Kulak köyün . • 500 500 • 

den ölü Emrullah kızı Std · I! 1 250 250 ! 
"it ı o 100 1000 :ıwc 

dıka tarafından yine aynı il 25 50 
1 ı50 • 

köyden ölü Süleyman oğlu .• 30 40 1200 • 

Recep aleyhine açılan bo · ıl 40 20 800 1 
ıanma davasının yapılan ı• l 08 6000 • 
açık muhakemeılnde müd · • Bu ikramiyeler her ıiç ayda bir olm ak üure se· • 
deJaleyh Recebin tkametga· 1 nede dört defa bu miktar uz.erinden kuru ile dağıtı - = 
hının meçhul l.ialmaaından • lacaktır . . IE 
evvelce kendlılne gazete ile lif ilk keşide 1 Eylıil 9.'18 dedir. • 
ilinen tebliğat yapıldığı hal. ••••••••••••• ••• ....... . 

de ne bizzat ve ne de bir 

vekili kanuni gördermemft 

olduğundan kararı aabak 

dalrealnde yine gazete ile 

ili.nen gıyap kararı teblffl · 

ne karar veri im it ve mu · 

hakemeal de 6 6_938 pazar· 

teal günü aaat 1 O na bıra 

kılmıı oldufundao yevmi 

mezkürde ya bizzat veya 

bir veletli kanuni gönder

meıt ve Bandırma aellye hu 

kuk mahkemeılnde hazır 

bulundurulmaaa gıyap kara 

rı makamına kaim olmak 

üzere keyfiyet ilin olunur. 

Balya Pehlıvan Güreşleri: 
Balya Hava Kurumu meDfaatine 29 M-" Yll 938 tarihinde 

Balya panaymnan üçüncü pazar günü ·panayır civarında 

yapılmak üzere pehlivan güreılerl tertip edllmııtır . . 
Baıa 

Baı altına 
Ortaya 

Lira 
50 
25 
20 

Bu ikramiyelerin yüzde yirmili maf'up olacak pehll · 
vanlara verilecektir Diğer pehltvanlara da münaaip ikra-
miyeler ayrılmııtır. 2 - 1 • 

Sahtbl ve Baımuharrirl : Balakeafr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Darektörü: FUAT Bl ı...' AL 

Baaımyerı: Vilayet Matbaası - lJalıkeılr 


