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Elçisini Geri Çağırdı. 
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Hatay Müzakerelerinde: 

Türk-Fransız No ·tai
nazar ihtilafı Halloldu .. 

Başvekil 
Celal Bayar 

Bal~an Antantı t.onf eranstn· 
dan sonra Atinaya gidecek 

Hariciye ltkilimiz, llatar iş: üminde hansa hariciye ıı Popoıo d' 1ı.1;. , ... . 

nazın ile yeniden QÔiÜŞmeleıde ~ulundu. :::::~~aA:•;r:~a~5 ·,
1:~:ıt :~r 

Ankara , 3J (A .A.) Ha· rakile toplanarak intihap rihtnde Balkan Antan tı An· 
rlciye Vekilimiz, Fransa ha nizamr.11 meıinde tadilat ya• , karada bir toplantı yapa · 
rlciye 1 H nazırı 1 e Cenevrede pacatına dair olan haberi caktır. Yunan Baıvek i l i Ge · 

atay lneseleıl hakkında me .. unuo&y, tle kaydetmek · neral Metaxaı bu toplantı · 
tekrar 6 ~ d 1 
1 

8 ruımilıtür. Bu meı- te ır er. e b ya i1Urak edecektir. Türkı· 

i taıyada 
Bir baı uthane patladı 
Roma, 31 (A.A.) - Fro 

slnone eyaletinde s~gnl ba 
rut depoııunda mülhit bir 
infilak vuku bulmustur. Sa 
at 7,35 de hır infilak duyul · 
muf, bunu saat 8, 1 O da ikin· 
d bir infi lak takip etmitUr. 

Ôğleye doğru enkaz ara 
11ından on kadar ceset çıka 
rı lmıştır. Hır kaç cesedin 
daha gömülü ka ldığı zanne 
dilmekted ır. 

t 
e uıün mutehas11sların Cenevr~, 30 l A A.) -

etkı'- ye baıvekili 13. Ce al Hayar u k ·· k ' ı •- '" ••hasına lntlkal ede· Anadolu ajansının huıuıi uır a ç yuz ııın n yara 
• mu a r rıyor ı ce•tır h bi i bildi ı Balkan Antantı kon · land ıg"'ı töylenmekte ise de 

~CU,Chnettmizle Fransa ara Konseyin evvelki gün ver· feranıının toplantısından ıon· bu husulla henüz sarih ha 
:~n 

1 
•kı siyasi noktainazar diğl karar üzerine komisyo- ta , Metexasm zlyaret ıni iade ber e r gelmemiflir 

t~ lfı bertaraf ediltnittlr. nun hazırlad ığı intihabat edecektir. Segni merkez ınde 1200 
nlcara, 31 { A A.) - He. raporunun tadılt için takip .. Latrlbuna ,, gazetesi di· kadar amele çalıımaktadır. 

lllen hütn F ) y l At1keri müfrezeler bir kaç 
1 

. un ranıız gazete edi ecek ıekil hakkında ra· yor ki : ugos avya Ba~ve 
eri H t kı ıometre uzakta ıehrin et· 

ı . a ay lnUhabatfle met · portBr ve murahhas heyet · kili Bay Stoyadınovlç, Tür ıul K rafını kordon altına almıt 
. ornfıyonub ıubat ıo leri arasında yapılan müza . kiyeyl yakında ziyaret ede· d 
nunda T.11 k !ar ır . 

· ur •e Fran kereler dün gece dahi de · cektir Yugoslavya baıveki Kral Victor · Emmanuel 
,!•Z ~Otehuııslarının da •ıtt · vam etm•ttir. j li 16 ıutıatta Ankarada ya hadise mahalline gitmlttlr. 

Roman Ya, M O S I ... ovada 1 =pı=ıac=ak=B=a=lka=n=An=ta=nt=ı k=on=M=u=sso=lıntn ı n de ıelınesine t\ feıanıına lftlrak edecektir . ,. ıntızar edilmektedir. 

ki Elçisini Geri Çağırdl.. Milletler Cemiyeti Müzaker~erinde: 

Soıretlar Bıılığı ile RoiaöYa arasınddkİ dıp\omatik J a p an yaya z ec rl T e d-
Mo ~ünmbethrin kesileceği mnedılmeUedir. bir Tatbiki istendi.. 

s ova, 31 <A .A. -Ha· baıka faraziyelere yol aç il -

::s ::r:~·;ırının ötrendii•· maktadır. ~ abancı memle· Bu taklit hahhızudaki beynelmilel vaziyati vahimleş-
k omanyanın Mos ketlerde '1onen ve buraya 1 

d::~:!çlıl Çtuntu, Bnkreıe akseden 1aytalara göre, Os· 
1 

ttreceg· IOd8n kabul edilmedi. 
k 

ernrinl almıı ve 
end· ı M trovski, Romen hükümetinin 

d 
11 oskevaya ıubatbi-

ayetlnde terkedecektir . siyasi doktrinlerinde vukua 
MalQın ld i gelen deiitlkltk üze. rine geri 0 u u üzere Sov · 

•etler BirliAinln l:JGkreı el . çajıralmıı idi 

Çisi Ostrovslci, hükQmet ta Maamafih her ne oluna 
tafından ıon zamanlarda olıu ı<ornanya ile Sovyetler 

Cenevre. 31 (A,A.) Çi· 
ne yardım meselesi hakkın . 

da Çın . İngiliz . Fransız ve 
Sovyet müzakereleri umu · 

mi allkayı celbetmektedlr. 
Çin murahha11 Vılllngton 

ıerlye Çajrılmııtı. Birliği arasındakt diplomatik 
V R Koo, Çinin mütecavize kar-

e omen mehafıli Os . münasebetler katedilecek 
ho•aklnl t• zecri tedbırl~r alınmasına 

..... n geri çajnlmuı gibi gözükmektedir. 
dair olan on altıncı madde· Te 1 E f d s· d d nin tatblkıni tıtedığıoı lngi rue tra ın a 1 et liz, f ·ran11z ve Sovyet mu 

li Muharebeler O ıuyor ::~~::'·;::::;~d;:m:::::: 
ri tedberlerın aıkeri sahada 

ff QLO t k 6 - f k tatbikı kabul edtlmedığı tak-
I ma mi aml8fl, 8R8(81 i8li 0 ~80 tayaretertn dırde hıç olmazsa ikusadi 

sivil ~ılkı bombalam masm; istedi. ~s~e=~~ilr~ahalarda tatbikinı 
Parıs, 31 (A.A .) - lapan- belede 

0bulunması ihtimali Eden ve Delbos bu ted 
)'ada ast tayareler dün Bar 
ıelona b b 
l 

Ya om ardıman etmtı 
etdir. 

l 
5
: 7 ıl Çocuk olmak üzere 

klıi ölmüıtür 
Parlı, 31 (A .A ) - lapan 

Yada T 
ldd eruelde muharebe 

1 etle devam etmektedir 
Aıi t B •Yareler bu ıabah 

arıel d onuya yenid~n bombar · 
.. •man etmiıler ve mühim 
-.arar 

p verrnıılerrltr. 

Yeri~~·· 31 - Baraelondan 
bır habere göre, Is 

~!nyadaki cumhuriyetçi hü · 
11 '-'lnet 1 ' aı Frankoya müra · 
caat ed 

erek açık ıehirlerin 
ve •ivil halkın bombardı
lnan edıl 

lneıl ni iatemlıttr. 

l Mibacaatta, bombardıman
arın binlerce masum insa
nın ölGmüne ıebep olduğu 
ve Franko bu teklifi kabul 
et1nıyec le ti e olursa hükume-

D de aynı tekilde muka · 

bulunduğu bildıri l mittir . 

Yugoslav 
Hırvat lideri 
Fransız elçisi 

6ö:üşmesinin uyandirdığı 
hayecan 

Parlı, 31 (A A ) - Fran 
1anın Belgra d orta elç lılotn, 
muhalif Hırvat lideri Mac
cek ile konıoloıhanede 
uzun bir mülakatta bulun 
ma11 Belgrad mehafı l inde 

derin bır heyecan uyandır 
mııtır 

(den Canevreden aynld? 
Cenevre, 31 - Eden vto 

Beck bu akı"m Cenevreden 
hare ket etn iş le rdir. De lbos 
hareketini yarına tehir et · 

mittir . 

birlerin Çine, foydadan zi. 

yade zarar getirmesi muh 
temel olduğundan Çin mu 
rahhaıının bu talebtoi red · 
detmiıler ve zecri ted birle 
rin tatbikı halıhazırdaki ih. 
tılifı vahimleıtirecek ve uza· 
tacak mahiyette beynelmi· 
lel ıbtı ı aflar husule getıre· 

ceğlnl söylemtılerdir. 

Londra, 31 (A .A .) - Uzak 
Şark ıhtılaf hakkında der· 
pif edılen karar sureti pro 
j esinin yarın Çin murahasaına 
teb l i ğ edileceği ve metnin Çin 
tarafından reddi halınde 

cemiyet konseyinin her tür· 
lü karar süretl projesinin 
tanziminden vaz geçmesınln 
muhtemel olduğu Cenevre 
den bildiriliyor . 

Londra, 31 (A.A.) - Ma 
reıal Şan Kay Şek cephede 
yaptığı teftiıten Han 
kovaya dönmüıtür. Ma-
rqal aakeri vaziyet hakkan· 

da büyük bir nikbinlık iz-
har etmiflir 

Japon ordusunun salibi· 
yattar bir zatı gazetecilere, 
Şanghay il e Nanktn arasın 
da Japon ordusunun iıgall 

altında bulunan mıntakalar · 

da Çin akıncılarının faali · 
yetinin devam ettiğini ttlraf 

etmiıtir . 

Ttenhln Pukov demiryolu 
üzerinde Japon ılerı hare 
keti durmuıtur . Japonlar iki 
cenahları araaındaki iki yüz 
kırk kılometrelik gediği ka· 
pamağa çaltııyorlar. 

Çin akıncıları bu gedik
ten girerek Japon ordusu 
için mühım tehlikeler ya

ratmaktadırlar. 

Tokyo , 31 (Radyo) 
Maliye nazırı dün görüıtü

ğü gazetecilere bilmünasebe 

demittlr ki: 
Hazınenin varidatı01 art · 

tırmak için yeni bir vergi 
ı hdaı edilmesi düfünülmek· 

tedir . 
Bu verginin getireceğı va· 

ridatıo üç yüz mılyo (Yen)i 
bulması lazım gelmektedir . 

Tokyo, 31 (Radyo) 
Hariciye oazareti namma 
söz ıöylemeğe sa lahiye ti 
olan bir zata 27 kanunda 
husule g~len Amerik a sefa · 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Nahas Paşaya 
flücum! 

Kahire, 31 (A.A ) Bir 
talebe dün nam•zdan sonra 
Nahaa Paıaya hücum etmek 
ıstemııtır. Bunun üzerene 
kavga çıkmııtır. 

Bölge 'K u p a Maçlan 
Proğramı Hazırlandı .. 

. -
2 O Şubatta başhyacak oıii1 maçlar, tescil muamele· 

lerini ikmal eden 1 kulüp arasmda yapılacak, 
Bölge Lek heyeti toplana· 1 

rak Kupa maçların1D günle
rini, hakemlerin i, lttlrak ede
cek kulüpleri, maçların ne · 
relerde yapılacağını tesbit 
etmiıtir. Bu maçlara Bölge 
ye bağlı bulunan üç küme 
de mevcut kulüplerden tes: 
cil muameleleri ıkmal edl· 
len Bandırmadan bir, Gö 

nenden bir, Ayvalıktan iki. 
Bat.kesirden ü .;: ceman yedi 
kulüp tıtirak edecektir. 

Lik heyetince tesbit edilen 
proğr am ıöyledtr: 

Bandırma Doğanspor, Gö· 
nen ldmanyurdu l•e 20 2 ı 938 
günü saat J 5 de Gönende 
Hulki Karaman idaresinde , 
Ayvalık ldmanyurdu Akın
sporla ayna tarihte Şuurl 
Sümer idareıtnde Ayvalıkta, 
ıehrlmiz fdmangücü fle ld · 
manblrlığl yine aynı tarihte 
ıehrimiz sahasında Kimli 
Pınar idaresinde, ıehrimiz 

ldmaobtrllil ile İdmanyurdu 
27 2 938 de Sami Keıkek 
idaresinde. ldmaoyurdu ile 
İdmangücü 6 3 938 de Hak· 
kı Ostiinelin idaresinde 
karıalaıacaklardır. 

Son final maçları için 
kutıt çekilerek J, 2, 3. nu -
maralı takımlardan 1 ve 2 
numaralı takımlar 12 3· 1938 
cumartesi günü dömlf inal 
maçını, l 3 3 - ) 938 pazar gü · 
nü de 1 ve 2 numaralı ta · 
kamlar galibi ile 3 numarala 
takım fina l maçını yapa 
caktır. 

Lik heyeti kupa maçları -
nın sureti tatbiki hakkında 

ıu talimatnameyi hazırla
mıştır: 

l - Tescıl muamelltını 

ikmal etmlyen kuliiplerin mü· 
sabakalara lttlrak ettirilme
meleri hakkındaki Genel 
Merkezin: 15. J .938 tarih ve 
13 sayılı buyrukları ı&z · 
önünde tutularak 938 yılı 

Bölge Kupa maçları f ikib· 
türü mezkur buyruğa göre 
tanzim edilmittlr. A. B. C. 
kümelerine ayrılan bu 
müıa bakalar bir devre olup 
B . C. kümeleri miisaba· 
kaları berabere neticelendiği 
takdirde uıulüne tevfikan 
temdit olunur. 
2 - Bu m6ıabakalar Tark 

Spor Kurumu milıabakalar 

talimatnamesi hikGmlertne 
tevf ık an icra ettirilip ılcil 

cüzdanı olmıyan hiç bir 
sporcu bu müsabakalara itti· 
rak ettirilemez. 

3 - M6ıabakalara c(lz· 
dansız oyuncu ııtırak ettir. 
mek istlyen kulüpler hük
men mailublyeti kabul et
ıeler dahi hakemler bu cüz. 
dansız oyuncuyu müaabaka · 
lara iıtlrak ettirmlyeceklerdir. 

4 - Mlsabakalar flkiiı

türde göıterflen ıün ve ıa · 
atlerde ve tam vaktanda 
baılar. 

5 - Bu müsabakalar an· 
cak zorlu sebeplerle baıka 

bir güne tehir edtlebllrse de 
tehir için zorlayıcı sebeple
rin mevcut olup olmadığının 
takdiri Ltk heyetine aittir. 

6 - Hakemler her hangi 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

RADYO 
yırmlnct asır zekiıı, örümceğin aciz sineği avlayan, 

sanatkarane tül tuzağını gölgede bırakacak bfr ağ 
kurmuı bulunuyor. Bugiin odalarımızın bir köıestnde oturt. 
tuğumuz bir makine, afının arakasında bir delikte, yemi· 
ol bekliyen sinsi ve beceriksiz mahluktan daha uıta bir 
avcıdır. 

M'"deni ıehlrde kiremit üstlerinde uzanan anten; eıkl 
harap ıehirlerln saçaklarından sarkan örümcek ağ· 

larmı gülünç vaziyete dütüren ve sinek yerine söz dalga
lllrını yakahyan asri bir tuzak değil midir? 

Zavallı mahluk, yirminci a11r insanının kar1111nda, 
maharetle yapabildıii yegane eserile de gülünç bir 

vaziyete düşmüı bulunuyor. Bir sinek yakalamak için uzun 
uzun uğraıarak ağını kurduktan ıonra, saatlerce karanlık 
köıeıinde mütevekkiline bekleyip dururken, insanın tek 
telden ibaret ağı dilediği anda avını yakalamaktadır. 

Zira, artık bugünün insana, yalnız hayvana mahıus olan, 

tevekkülün esiri değildir. 
Radyo, yirminci asır insanının, enıtn semada uçuıan 

zeka ı§ıklarmın odalarımızda teceuüm etmlt bir kalıbıdır. 
J<.emal Demiray 

Bir Düzeltme: 
Pazar nüshamızda (Arada S1rada) siltunundakl yazıda 

(her akalUyetlo) t ' klinde dizilen (Heraklıtin); son ıatırda 
(bunlarao), (suların) olacaktır; özür dileriz . 
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~AYFA: 2 

Tarihi tetkikler: 

Balıkesirde Muallimhaneler 
Ve Mektepler 

2 

Bu ıuretle mekteple· 
rin tedriı usulleri ikiye ay 
rılıyor. Mevcut mektepler· 
den (Haıan çelebi, İmam 
Alisi, Hacı Mehmet ağa, 

Güllü, Mektebikebiri iptidai, 
Haoımzade. Zağooı paıa > 

mektepleri usulü cedide ile. 
diierleri de ve bilha11a ma · 
halle zükur ve ioaa mek · 
teplerile (Narh, Kenedi! Celal 

Kırımlı. Tekke) mektepleri 
uıulü atikayı barakmıyarak 

tedriıata devam ediyorlar 
Bu hal b!r hayli zaman 

ıuruyor ve nihayet ( 13 J 3) 
hareketiarz ılmdlki vilayet 
matbaatının bulunduju ma· 
haldeki ki.rair mektebi kebiri 
iptidai ile, Zajnoı paıa tür · 
beılnln önündeki ıadarvanın 
bulunduiu yerdeki Zajooı 

pılfa mektebi, dtğer Meh
met bey mektebi, pabuıçu · 
lar araıtaıı arkasındaki (Ha· 
nım zade) (Narlı) mekteple· 
ri ki.milen yıkılıyor ve bir 
daha da açılamıyor. (Aydınlı). 

mektebi de zelzeleden müte · 'ı 
e11ir oluyor. Ve fakat (327) 
ıeoeılne kadar yaııyabiliyor. 

Bılahlre de bibbütün yı· 

kılarak yerine bir mağaza 

yapılıyor Bu maiaza elan 
mevcuddur 

ilk mektepler bu ıuretle 

iıtihaleler geçirdikten sonra 
( 1330) tarihine kadar ekıerl· 
ıi muhtelıf veatlelerle lif 
vedlliyor . 

Halen Balıkeıirde, Gui, 
Hacıilbey , Allıuurl , Mithat · 
paıa, Altıeylül, Namık Ke· 
mal , Kayabey, Dumlupınar 

reımi ill mektepleri yaıa 

makta ve sinelerinde binler

ce Cumhuriyet çocuklarına 

Cumhuriyetin ve lnkili.bın 

feyizlerini ve nurlarını aıı· 

lama ktadırlar. 11 a lıkeıirde; 

yukarda yazdıiımız mel. tep· 
lerle yürüyen bir de birinci 
sınıf rüıdlye mektebi teıki 

litma teaadüf edilir. Hu leş· 

kilit Memaliki Türkiyede 
{l 286) tarihinde kaleme ala 
nan merhum Saffet paıa 

niıamnameıile meydana gel 
mif ve bu nizamnameye gö· 
re beı yüz haneli Kasabalar · 
da meki.tibi rüıtiye açılma11 
zikredilmıı ve bu meyanda 
da Balıkeıirde aşait yukarı 

( 1287 - J288J tarihlerinde 
ıtmdiki vilayet matbaaaıom 

bulunduiu yerde bir rüttlye 
mektebi açılmıı ve birçok 
güzide intanlar yctiıtırerek 

nihayet o zamaoao maarif 
nezaretinin (3 eylul - 308) 
tarihli emri telgrafisile 
( 1 - eylul · 308) tarihinden 
ttiberen lijvedJlmif ve hu· 
lundutu binada (Mekteb.i ke · 
biri iptidai) adile bir iptidai 
mektebi açılmııtır . 

Bundan ıonra ; Balıkesirde 

bir de (Kareıl idadiıl}nami· 
le (11 - Şubat- 301) tarihin· 
de ıimdlkl Celi1zade hanı 

dahilinde bir idadi mektebi 
teıiı edilmit ve bilahare ta 
lehe tehacümü karıııında 

mektep; Giritli zade Meh . 
naet paıanm konalma nak 
lolunmuı ve fakat (309) se 
nesinde mezkur konakta çı 

kan bi! yanıın netlceıinde 

mektep yaomıı ve paıaca 

mi cl•arında o samanm et· 

YAZAN: Krmal Ô::.er 

rafından (Hafız Adil) ismin· 
deki bir zatın evi mahiye 
üç Osmanlı lirası icarla tu 
tulmu~ ve mektep ittihaz 
edilmi,tir. (6) 

Bilahare mektep halen li
se bınflın olarak kullanılan 

ve ( 1304) ıenei mal,yeıtnde 
temelleri atılan ( 1311 ) ıene 

sinde hitam bulan mektebe 
nakil edilmit ve bu suretle 
seyvarlıktan kurtulmuıtur . 

ldad• mektebi ( 1329 ) 

senesine kadar bu binada 
kalmıı ve sonraları Balkan 
mağlubiyethıi müteakip Se· 
lanik ıultanllinin Bahkeairde 
açılması takarrür etmtı ve 
Karesi idadiıt Edremide nak· 
ledilmiıtir. 

Bahkeıirde iptidai, rüıti · 
ye, idadiye teıkUitından bat· 
ka bir de medreıe teıkilih 

vardır ki; gelecek yazımız· 

da bu da teıktli.ttan ba h
ıedeceğiz. 

(6) Hursa Maarif Jlıidur 
luf/ıi eski sicilleri 

~ıy bolluğu 
Avuıturya ve Yeni Zelan· 

dada bir çok evlerde ve 
otellerin hemen hepsinde gün· 
de yedi defa çay verilir. 
Yani sabahleyin, ssat 11 de 
öğle vakti . ıaat 2 de, saat 
4 de, akıam ve uyurken ... 

Maiaza ve fabrikalarda 
da ifÇİ ve memurlar saat 11 
de bir ve akıam da 4 te bir 
ki iki defıı çay içmek hak 
kına Maliktirler . 

Bir busenin ~ır~ani 
Henüz yirmi yedi yaıla · 

rında bulunan Tomu Ko
don adlı bir Amerikan deli
kanlııı , mahud paUnaj re · 
kordmeni Norveçli kız Sonya 
Heniden bir buıe aldığı iç · 
in 30 güo hapıe ma hkum 
edilmlttlr. 
Tomaı, uğurunda 30 gün 

hapiı cezası aldığı bu buse 
için Henyayı saatlerce takip 
etmiıtır ki, bu da kendhtne 
caba kalmııtır ! 

Çiçekler ~ıl ıe insanlar 
Seve seve yediğimiz bal, 

çiçekler üzerinde bal ff'klin·. 
de bulunmaz . Çiçeklerde va 
kıa sükkeri maddeler vardır, 
fakat bu maddeyi inıanlar 

kolaylıkla çiçekten almazlar, 
Balarıaı , çiçeklerin bu sük 
keri maddelerini alan çok 
mükemmel bir alat ve Vail 

ta demektir . İnıanlar, çiçek 
lerin §ekerli maddelerini al
mak husuıunda küçük ve 
zavallı bir arıdan çok geri 
dirler!. 

Kanaryalar ha~kmda 
Bizde yavru kanaryaları, 

iyi öten kuılar yanına ko · 
yarlar . bu suret le ötmek 
öğrendiilnl sanırız! Halbuki 

bu zan yanlııtır, yavru ka· 
naryalann ötmek öğrenme· 

sine hiç lüzum yoktur . 
Kaliforni}ada, on iki yav 

ru kanarya üzerinde bazı 

tecrübeler yapılmııtır. Neti · 
cede, öten kuılar yanma 
konmuı yavrular kadar yal 
nız bilyütülmüı kanaryaların 
ötmek ustalığını gösterdiği 

anlaıılmııtır . 

TURr.ntr ı 

TORKDJL 
• 
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Kupa 
Maçları 
Proğramı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

bir sebep dolay111yle vaktı 

muayyende müsabaka ye · 
rinde hazır buiunmayacak 
olsalar dahi müsabık iki ta · 
kim b ı r hakem intihap edip 
müaabakaluını behemehal 
yapacaklardır Aksi takdirde 
her iki takım da mağlüp ad 
dedilecektir. 

1 - Memleketi sahaımda 
müsabaka yapacak olao ta · 
kamlar ıahalarını uygun bir 
ıekılde tanzim edeceklerdir. 

8 - Öu müsabakaların 

bütün masrafları kulüplere 
alt olup yalnız ıoo müıaba 
kalan yapmak üzere mer· 
keze gelecek takımların yol 
masrafları ile iaıe ve iba· 
teleri böleece temin edtle · 
cektlr . 

9 Gelecek talumların 

kadroları. bır idareci da 
hil, 14 kitiden fazla olmı 
yacaktar. 

1 O - Soo maçlar ıçın 

merkeze gelen takımlar mü · 
ıabakalarını müteakip erteıi 
gün için müıabaka11 yoksa 
o ıün geldikleri yere döne· 
ceklerdir. 

Napolyon hakkmdı 
Tereddüt etmeden iddia 

olunabilir ki 19 uzuncu asır · 

na Napolyon üzerine yazı · 

lan kitapların miktarı çok
tur . Napolyon ile yalnız 

Franıı zlar değil, bütün Av · 
rupa milletleri , bilhaua Mer· 
kezi Avrupalılar çok me11ıul 
dürler. Paris Mtlli kütüpha · 
neıinde muhtelıf diller üı-e · 

rine yazılmıı olmak üzere 
Napolyona dair 70,000 ki 
tap mevcuttur ki, bu da ka
naatimizi takviye edecek bir 
vakıadır 

------ &•• 

Japonyaya 
Zecri tedbir 
Tatbiki 
İstendi 
(Baıtarafı birinc ı ~ayfada) 

reli katibi tokat yemek ha
disesinin dün akşam tarziye 
vermek ıuretile halledildiği 
ni beyım etmiıtir . 

Fakat Amerikanın , bu ta r 
z iye ile ı~in düzelmiyeceii 
kanaatinde bulunduğundan 

elçiılne yine talimatı veçhi 
le hareket e tmesi hakkında 
direktif verec~ğt zannolun 
maktadır 

~1oıkova . 3 1 ( A . A .) 

liavas muhabirinin öğı endi 
ğine göre, Romanyanın Mıa 

kova el çi ıi Ciuntu. Bükreşe 

dönmek emrini almıf ve 
kendisi Moskovayı şubat bi 
dayetinde terked~cekti r . 

Malüm olduğu üzere Sov
yetler Birlijinin Hükreı e lçi
si Oıtrovıkl hüktlmett tara · 
f ından son zamanlarda re 
ri ye çağırılmııta 

Maamafıh her ne oluııa 

olıun Romanya ile Sovyet 
ler Btrliil araaındakl dıpl o 

matık münaaebe tle r katedi · 
lecelı ıtbi ~ö :dikmemektecHr 

@l=============================================ı®J 

EH R HABIERLERi 
~f ==========================================ı~ 

• 

Ağaç Yetiştirme 
Kursu Açlld1.. 

360 Köylünün iştirak ettiği kurs 
\/alimizin Bir Söylevile Açıldı 

Merkeze bağlı 360 köy 
den gelen birer müme11ilın 

ittiraki ile ağaç kursu dün 
öğleden sonra H•lkevinde 
açılmııtır . 

kursu alaka ile takip ede · 

ceklerlne emin olduğunu 
ılave etmittfr 

Ziraat Müdürü B. Hüda 
inin idaresinde Ztr•at bah · 

çeıinde ameli olarak devam 
edecek olan kurs 8 şubatta 
nihayet bulacaktır. 

Üzüm 
Ve incirlırimiz yatllı okul- 'l' 

larda da sarf edilecek 
Kültür Bakanlığı ; ııdai 

kıymet ve kalori itibarile 

üzüm ve inclrlerimizin dahl 
li piyasada da fazla satıı 

ve ıürümüoü te min maksa · 
dile yatı mekteplerinde ta
lebeye veril~cek ıatf! mad· 
deleri araaında bu yemtılere 
fazla yer verilmeıini bir ta · 
mimle kültür direktörlükle 
rine bildirmlıtir. 

Valimiz B. Ethem Aykut 
köylülerle yaptığı samimi 
ve çok faydalı bir hasbıhal

de kuraun gayesini anlatmış; 
alacakları bilgılerle, ziraatin 
çok ehemmiyetli btr ıuheıl 

olan ağaç yetfıtirmc, atı 
yapma usullerini öğrenmit 

olacaklarını ve bu odan gö · 

recekleri büyük istifadeyi 

Z e y t i n 1 i Köyündeki 
Okul Yandı .. 

tebarüz ettirdikten ıonra 

Umumi 
Meclis 

,· Toplanıyor .. 

Yangın, Havran ve Edremit itfaiyelerinin yetismesi üze
r ine sön~ürülebildi. 

1 Vılayet Umumi Meclisi 
bugün saat 14 de toplana

narak 938 yılı büdce ve di 
lekleri üzerindeki gôrüıme 
!erine ba§lıyacaktır. 

Mecliı azaları ıehrimize 
gelmit bulunmaktadır 

Haber 
Edremide 
tinli köyü 
tır. 

aldığımıza göre 
bağlı Zey· . 

ilkokulu yanmıt 

Tamırat ve inıaat yapıl 
makta olan okulda talat ve 
tahta parçalarıom ateı al. 
maaile yangının çıktığı an
laıılmaktadır . Yangın çıktı

ğı ıamao köylüler ıöndür · 

mek ıçin büyük Rayret sar· 
..-~z_._...,.. ...... .,...!!!!!!P!!!""'"'!-:.!!""""'!!!'!!!!!!~U--~"!'""'"~S""'l"'!_.,±Ai 

Avcı larSürek A vı 
Yaptılar .. 
. - ------~~~~-

Balya ve ıe~rimiz avcılın pazar günü büyük ~ir av 
ter tip ettiler. • 

Pazar gunu Balya avcı -
larıle . ıehrimız avcıları 
Güngörmeze giderek mü~te 
rek bir av tertip etmiılerdtr 

Şehrimiz avcıları Koca 
bıyık çiftlıği yakınındaki 

aarp boğazı b.ığlamışlardır . 
Hurada çıkan iki çakal . 

üç tavıan vurulmuıtur . 

Tarama suretile ıoıa ya ~e
len avcılar yelve ve keklik 
öldürmütlt'rdir 

Bunu müteakip kamyonla 
lvrindiye bağh Gömeniç kö 
yü i le Soğanbükü köyü 
arasındaki ıarp ormanlarda 
bir sürek avı tertip edllnıit · 
bunda da bir kurt vurul 
muıtur. 

Öğleden ıonra Balya av 
cı larının da itUraktle Kocaili, 
Sarıcıalan , Patlak köyleri 
arasındaki ormanlarda ya
pılan !Ürek avında Balya 
tahsıl ı~flerinden Saa dettin 
büyük bir e rkek domuzla 
epeyce bir mücadele ettikten 
ııonra domu~u iki kurıunla 

· vurm1tğa muvaffak olmuı 

tur. Orada da birha y l ı tav
ıan ve keklik vurulmuıtur . 

Avcılar hep bir arada __ .............. .. 
Yoksullar 
Birliğinin 

Müsameresi 
Y okaulları Gözetme Bir 

liği m enfaatine ıubatın be 
ıınci günü akıamı Şehir si · 
nemasında Halkevi ıoıterit 

kolu tle Kurumun okutmak 
t" olduğu gençler tarafından 

, bir nıütamert" verilecektir 

Güngörmeze gelerek ak 
ıam yemeiioi yemtıler, 
müteakıben Halya avcıları 

Balyaya , şehrimiz avcıları da 
şehrimize dönmüılerdır. 

·••4•...ı• ... ~· 
Denizyolların

da Nakliyat 
Memlekette lktieadi faali 

yet artt ıkça, kabotaj hatla 
rımızın da randımanı yük
ıelmektedır . Bunu denlzyol · 
lan itletmesinın hası lat ve 
nakliyatı hakkında hazırlan 
mıı olan bir ıstati~tıkten de 
anlıyoruz . 

Poıta vapurlarım ı z ~JJ5 
ııeneıinde 440,000 yolcu, 
345,0UO adet hayvan ve 

199,000 ton ena ta ıırntı l ar: 
dır . Deniz yolları i ~ l etmemi · 

zin o seneye ait hasılatı 
2401 000 liradır . 

936 senesindeyse 705.000 
yolcu, 336 bin adet hayvan 
ve 310 bin ton yük taıı 

mııtır. 936 Senesi hasılatı 
da 3 354.000 liradır . 

Denizyolları it1f'tmemizin 
937 hasılatı ise :! ,5 milyon 
lirayı l:ulmuıtµr 

Hemen hepsi e ııkt olan 
vapur!a .. ın tamiri için çok 
masraf edtlmektedlr. Bu tB· 
mir masrafları bertaraf edil · 
diği zaman posta vapurları 
hfuılatımızm be, milyon li
ra vı bulacağı anlaıılmaktadır 

Bir istifa 
Bel,.diye yaı:ı itle ri , tah· 

r ı r cloıya memuru Mua mme r· 
Gözal.an iıtfh e tml§t lr 

fetmiıleue de ate,io önünü 
almağa muvaffak olamamıı 
tardır 

Telefonla verilen haber 
üzerine Edremit ve Havran 
itfaiyeleri Zeytinlı köyüne 
gelerek yangını söndürmek 
için faaliyete geçmişlerdir· 

Böylece yangın daha fazla 
büyümeden ıöndürülmüııe 

de binanın iç k11mı tama · 
men yanmııtır. 

Yangm hakkında 

kat yapılmaktadır . 

tahki 

--~'ilfu -

Şehirler urasında~i 

1elefon 
Muhaberesi 

işi islih ve takıiye ediliyor 
Poıta , telgraf ve tele 

fon umum müdürlüğü tara · 
fından ıehirlerımiz arasında· 
kl telefon hatl a rının islah 
ve t a kvlyeıi ıçin geoit bir 
proğram hazırlanmııtır 

llu proğrl'm , elde bu lunafl 

tahsiSB ta gör~ ve ihtiyaç n• 
zarı itıbıua alınarak pey 
derpe y tatbik ol unacaktır. 8" 
r;eoe il k it olara k lstanbul 
İzmır ha ttmda muhllberat· 
l stanbul · Bursa 
.. courent porteur" lü bir ıl• 
temle te nıin edilmlttir. Ev· 
velce İ7.mirle görüımeler çolı 
güç o lu)<>r , ::;es zayıf gelı 

yordu Buraa ı le lııtanbLJI 
ara ııınci a t< mln edı l~n bu it 
lahat neUceıinde İzmirle te 
lefon muhııberleri tamamefl 
düzelm l ~, .konuftnftlar tall' 
b ir lJc ı rıtklak keıbetmtıtir. 

Ank nr.ı merkezinin tava• 
sulu ile yapılmakta olan Si 
vaı, Adftna. telefonlarınıl'I 
tesı sa t ı iııla h edilmektedir 
Ad anah altında da yeni blf 
..courerıt porteur" teıiııal' 
yapılmaktadır . Bu tesis• 1 

bittıkten sonra memleketi 
m tzle temın edilmif olacaktır 

O zaman doğrudan doı 
ruya Adananın tava11ut" 
ıle iıtanbuld a n Surlye11ifl 
herhangi b ir ıehriyle , b" 
arada bittobi Hatayla tele 
fon muhabcra tı baılarrı•f 
olacaktır. Hükumet, TürkıYe 
Hatay • S uriye telefon haf 
tının b iran evvel açıln>ıt11 

iç in bu teııi&fthn .1Ürl\tle bl 
tlrtlmHhıe karor vermlıtir 
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~üyamn l::.leri: 

Soracağım ! .. 
~Anne! Günün birinde ben, 

ruz - ı ~ aar arla arkadaı olaca -
i_•nı Onlara, bazan ıinst sin-
11 baza ı ~ n orta ıgı yıkarcaaı 

na eıUklerinin sebebini so
racağun. Onlardan, betna 

uzak ve bılinmiyen diyarla
rın temiz ve ıahte olmıyan 
kokularını getirmelerini ri· 
ca edece~ · 

gım. 

Acaba bu isteğimi yapa· 
cıklar mı dersin? 

. . 
Günün birinde elbet çi 

çeklerle arkadaı olacağım. 
Onlara, neden böyle ça~u 
cak açılıp ıolduklarının ıe 
bebini soracağım . 

8u tabiat aıkı onlarda 
neden çabuk bitiyor der 
ıtn? 

0 
~ e, en ıüzel renklerini 

er en bulduklarını soraca 
lam. Btı· . d· l ınmıyen ıyar ara 
tldecek, oralarda öyle renk 
z~rreleri toplayıp ve öyle 
~ılmedlğtn bir renk yapaca· 
gırn ki . 

Bu renai herkeı görünce 
beğenecek, ıaıacak ve ben· 
den iıtiyecekler. 
~ I<iınseye onu vermiyece
gun Fakat, ıen müıteına 
anneciğim, 

Günün ~ir~nd~ dalgalarla 
arkada 1 t o acağım. Onlarla 
zorlu b· d 
~ ır ostluk kuraca. 
gım. V ~. ba7.an sakin, ba 
zan kud 

urmuı tekillerim ne 
den n d ' ere en aldıklarını so 
rft.caiım. 

Hana meçhul ötelerden 
ıonu g l . e mıyen aıklar getir 
melerin·ı rı· d ~. ca e ecegım . 

Bilıyorum «nneciğim bili 

Yo~~m, bizim dünyamızdaki 
aı ata hiç inan olmaz. 

1 
~·e . ·· G~n~n bir~nd~ 0

bu: 
ut arla arkadaı olacağım. 
Yalnız 1 on ara bırıey sor-
rnıyacağnn 

Fakat... Onlarla yüksek 

~ağ ba~lıuıoda, yeııl çam 
okan ormanlar arasında 

gezeceğim . . 

/V/uzaffer Yersel 

Kuıurıuz suvare kıyafet 
lı dört ad k- - k d .. -am uçu aoıozu I 
daha · .. k eyı gormc ıçin 

salonun müntehasındaki köp 
1 

rüden a- v • d'I E 1 · gır agır ın ı er, u 
ge:ıçlerının akiııinden birinin 

"Ysh tözleri iki güzel kadı- ' 

~ın RÜzeltiğlne talolarak 
ranentn masası üzerinde 

bir •aniye durdu. 
5• 1onu f'peyce tetkik et· 

tikte 0 soor•, ıukadaıla11n-
dan "' k agarmıı saçlı , oldukça 
. uvvetli birinin koluna ha

f ıfçe dokundu ve her üçü de 
ark ad 

il en gençlerinden bi-
rdını bıral<arak piste doğrul · 

ular 

ih lokanta sahibinin elleri, 
t&r alameti olarak kalktı, 

onlara 1 _ 
k Yo u kapamak uzere 
b 

0
fll!, fakat bir dmsek dar· 

esile, baıta giden bir yol 
i\Çtı ~ ~ 

.. Ye UÇ adam aaır agır 
~Utüyerek piıll kuıatmağa 

evan1 ederken, beyaz tüylü, 
end•tnlı kumral kadınla dört 
rrkek t 

•rafından iıgal edtlmıı 

il 

Budapeşte Ko. f eran
s ı Ve lngil ere .. 
İngiliz gazeteleri Roma 

protokolunu imza etmlı olan 
üç devlet arasında Peştede 
yapılan görüımeler hakkın 
da pek nikbin bir vaziyet 
almıyorlar. Bu protokolun 
1 mza edtldiğl 1934 t.-n beri 
bilha11a İtalyanın doııtluk 
ıahaaında cephe değtıtirmlı 

olması Roma Paktının kuv 
vetinden çok şey kaybetme 
sine sebep olarak gösterili 
yor Vaktiyle Alman kor 
kuıu ile Avusturya lstikla 
linin baılıca müdafii bulu
nan İtalyanın bugün Alman· 
ya ile dost ve müttefik ol· 
duktan ıonra Avuıturya~ı 

ihmal etmesi ve Macariıta · 
nın revizyoncu emellerini 
teıvik ederken bugün bu 
revizyonun en ıtddetli aleyh· 
tariarı olan Yugoslavya ve 
Romanya ile dostluklar te· 
ıiı etmesi ve nihayet Avus 
turva ve Macaristan kar
tı ıimdiye kadar göıtermek· 
te olduğu ekonomik menfa
atleri bir hayli azaltması 

Roma paktının aUsl için pek 
hayırlı lıaretler sayılmıyor. 

Oaily Telegraph gazete· 
ıi Budapeıte görüımelerin 
den bahııeden batmakaleıln· 
de bir taraftan Roma pro· 
tokolunda imza11 bulunan 
İtalya, Avuııturya ve Maca
ristan devletlerinin murahu
ları 1936 ıontefrininden ıon 
ra ilk olarak yaptıkları iç 
timllda noktai nazarlarını 

karşılattırırken diğer taraf. 
ten Romanyanm yeni hari. 
ceye vekili Bay Miçescunun 
Prağı ve Belgradı Ziyaret 
edereli, küçük Antant müt 
tefllderlyle müdavelel efkar· 
da bulunduğunu, her iki gu· 
rupteki devlet adamlarının 

da Tuoanın Htr8nÇ tahta11 
üzerinrle aynı meselelere 
hal çaresi aramııık üzere top· 
lanmıı bulunduklarını, orta 
A vrupamn bir çok küçük 
denlerlnin gitl§miı oldukları 
yeni teıebbüsleri büyük kom 
ıuları tarafından evvelce 
tanzim edtlmi~ olan bir çok -
roYelveri birden çıkardı . 

Yemekteki adamın yüzünü 
niıan alarak alet etti. Genç 
kadın bir korku çığhğı 
kopardı ve baygın sandal· 

yadan düıtü . Mermi aşağı 

ya tesadüf etmiş ve uf ak 

tefek erkeğin yanağını del· 
mifti; korkunç yarayı ıki 

elile aıkıyordu. Örtü üzeri 
ne parmaklan arasından sı · 
zan kanını kaybederken 
öne yıkıldı Ak ıaçlı adam 
ba~ıoa ikı mermı daha bo 

ıalttı 

Dansöz dehıet içinde hay· 
k1tmağa başladı Üç a<lam · 
dan biri parmağlle onu teh· 
dit ederek bağırdı; 

- Mumya, sus yoksa ca. 
nına cehenneme gönderirim. 

Müziıiyenler birbiri ar 
kası tura susuyorlar, 
ahenk kurulması icabe 
den bir gramofonda olduğu 
gibi gitgide ağırlatıyordu. 

Yalnız bir batarya sesi çı 

karmak vazlfeıini üzerine 

kombinezonları bozduğunu, 

dört sene evvel Roma pro· 
tokolu imzalandığı zaman 
İtalyanın Avurturyaya Al 

man eline düımesini önle· 
yecek iktisadi ve aıkeri ga· 

rantil~r vermesi ve ayni şe· 
kilde Macitristanın . gerek 
İtalyanın gerekse Macaris 
tanın müıterek düşmanı sa · 
yılan Yugoglavyanın da da
hil bulunduğu Küçük İtilafa 
karıı himayf' etmek vaadini 
vermesinin mümkün olduğu 
nu, bugün ise Avusturya ve 
Macaristan ekonomi bakı

mmdan İtalyaya kar§ı mın 
nettar vaziyette lııeler de 
İtalyanın bu iki memlekete 
yaptığı ekonomik yardımlar 
bundan böyle Yugoslavyaya 
ve belkide Romanyaya da· 
hi t~ımtl edileceği için mik· 
yas bakımından daha ziya· 
de küçüleceğini, Macarista 
nın büyük harpte kaybetti 

ği toprakları yeniden ele ge· 
çlrmek emeline ıiddetle mu 
arız olan Yugoslavya ve Ro· 
manyaya karfı balyanın 
göstermekte olduğu dostlu 
ğun Macaristaoı enditeye 
ıev kelliğini, Avusturya nın 
iıe Roma Berlin mihveri
nin kurulduğu gündenberi 
balyadan hek1 ediğl ümitle 
rln bir hayli zaafa uğra 

dığını ve son ::amanlarda 
ÇekoslovakJaya k a r f ı 

b ü y ü k bir yakınlık 

göstermekte olduğunu, va· 
kıa Prağ ile Viyana arasın 
da devamlı bir samimiyet 
tesisine tarihi ve ideolojik 
mahzurlar ileri ıiirülürırn de 
bu devletlerden herhangi bi· 

ri üzerinde Alman tazvikl 
arttırıldığı takdirde onları 

birbirine bağlıyacak ekono 
mtk ve politik amlllerm mev· 
cut bulunduğunu bildiriyor. 

Bu gazeteye göre Tuna 
devletlerinin eski muvazene 
si harp sonrası anlaşmalıırı 

na tevfıkan yopılan muahedele 

arasında bir erkek, onun 
yolu üzerinde ayağa kalktı· 
ğı için , genç adam ona 
yarı kapalı gö.derile baktı 

ve öbürü de derhal yerine 
oturdu. 

Vtlliamı rovelverini çek· 

mif, dizleri üzerinde tutu· 
yordu 

Terbiyesizler, terbi ye· 
~izler, dedi 

Grırne, masanın altından 

ona dürterek: 
-- Bir parça ıükünet. 

maıa Önünde durdular. Ma 
sadak· k 
1 

1 er ek yemek y~mek · 
1 alan davulcu ağır ağır da 

vuluna vuruyordu. 

Hepimizin birden ölmesi 
ni mi lstiyorııun? Dedi. 

Üç mütecaviz, geriye doğ· 
ru giden genç arkadaıları 

tarafından korunarak mut 
fafa doiru yürüdüler; bir 
garson korkunç bir akrep · 
ten kaçıyoımuı ıibt yollıuın 
da11 uuklaılı . Ünd~ giden 

e llletguldü, bıııını kaldırdı, 
§ntkınlık yüzünde tere11üm 
etti 
k ve heyecanlı, telaıla. 
k alklllak ıçın ümihlz bir 

uvvct sarfetti Ak saçlı 
ad ın kulunda .:i:ılennıit bir 

Merdivenin yanında kal 
mıı olan en ıenç adam, se&
siz masalar arasında bir 
\'ol açarak arkndaılarına 

doğru ilerledi, olılukça ka· 
lab~lıl l>ır tnüıteri grubu 

TORKDILI 

l":ıe:N:tt::tt:••=••=••ı Sovyetler 
1 DOKTOR 1 Birliği Deniz 
~ Raif Demiralp 11 Kuvvetleri 
t iç llastalıkları Mutelrnssısı • : Prav.la gazeteıi, Sovyetler 1 Hastalartnı Her : bırltğinin kuvvetli bir donan 

~ _Gün Saat 15 ten ! maya malak olma11 lüzumun

•• ltı"baren Anafarta- ::, da iıırar etmektedir. Bu ga· 
• zete ıöyle demektedir: 

• ıar Caddesindeki , , "Son seneler zarfında eı · 1 Muayenehanesin- ~ kı gemilerimızi tamir ederek 
• b I V M t ' yeniletUrdik. Ve yeni gemi· 
9 de Ka u e ua- .t ler inıa ettik. Bununla be· 

f yene Eder. t i raber kar21•k olan beynelmi· 
t t lel vaziyet, bizi, müdafaa 
t:t:t:tt:tt:t •:•t:t :•t•ı mızın kudretıni takviye et· 

meğe mecbur etmektedir 
:••••••••••••••••••••••••:. Sosyalıst endüstri donanma· 

i SENEN 1 N : ı nın bütün sipariılerini kar 
: : j ıılamağa muktedirdir. Kuv · 
: En Güzel En Eğlenceli : vetlı ve yalnız bizı müdafa 

: .A Geceıt: : aya değil, hlnihacette düı-i Universitelileri mana kendi kara sularında 
•ı hücum ve onu imha etmeğe ! B a l o s u : muktedir kuvvetli bir do 

: Kurban Bayramının İkinci : Donmaya malik olmamız ha
• • ya ti menfaatlerimiz iktizaaın· : Günü Şehir Kulübünde : 

: VERiLECEK : dandır.,. 
: ........................ : Hayalet var mı, yok mu 

rde kszananların lcaybedenler 
karıııınıla yer almış olma 

iarı ile kurulmuştur Fakat 
bugün revizyon ideallerinin 

arkasında hesaba alınması 
lazımgelen yeni hakikatler 

vardır. Bunlar araıında en 
mühim olarak sayılacak va-

kıalar ltalva ileAlmanyanan 
Milletler Cemiyetindf'n çe 

kılmeleri ve anli komintt-rn 
paktın kurulmasıdır. Bugün 

küçük devletlerden hiç biri"· 

nin Milletler Cemiyetinin 

daha 'l.iyade zaafa dü§ürül 
mesinı istemlyeceji için İtal
yanın müıteriıi olan küçük 
devletleri Milletler Cemiye 
tinden çekilmeye ikna ede · 
hilec~ii ümit edtlemoz. Di· 
ğer taraftan Rus1;1 aleyhi
ne tevcih edilmıı o'an Antı 
- komtntern pakta dahil 
olmayı küçü < devletleı den 
hiçbiri kabul ctmiyecektir 
T ua çerçiveıi haricinde ise 

{Sonu Dördüncü Sayfada) 

mütcharrık kapıyı diğerleri 

içm idara etti ve 11ra ken· 
dine gelince o da acele 
etmeksizin kayboldu 

Birden. sanki biri radyo· 

nun düğmestnt çe~irmiş gl bi 
salon tasviri güç bir gürül 
tü ile doldu: 

Kadın çığlıkları . Devrilen 

sandalyelerin gürültüleri ... 
İki garson henüz baygın ya. 

tan sarıııoı yakaladılar ve 
merdivene doğru götürdüler . . 
Robundaki beyaz tüyler toz
larla kirlenmişlerdi . . Cese 
din etrafında bir erkek ve 
kadın halkası teşekkül etti, 
diğer müıteriler de merdi · 
vene doğru yürüdüler. 

Genç denııöz çarpan kal· 
bi üzerintı iki elile basarak, 
ince lıir sesle bağırdı: 

Hey, Allatıım 1 Ktmıe 

Romada, §imdiye kadar 
emsali görülmemiı bir ko 
mikor trajik hadise olmuı· 

tur. 

Romanın en maruf ve 
lüks gazinolarından birisine 

oldukça ya~lı ve çok temız 

iyi geyinmlı bir adam ıel· 

miı ve selim bile vermeğe 

lüzum görmeden: 

- Ben hayaletim! Demiı 
ve elindeki kalın bastonla 
aynaları . avizeleri, pencere 

camlarını kırmağa baılamıı· 
tır . 

Bir hayalet, ve müdhiı 

bir taarruz . Gazinoda bıı · 
lunan müşteriler, garsonlar 
da kaçmaktan baıka bir 
şey düıünmemiılerdfr. 

Bir az sonra, bay "hayıı · 

let>1 poliıı komiseri huzuru 
na götürülmüıtür . 

Gazinoda çok asabi ve 
adeta çılgın bir hal arzeden 
möıyö, komiser önünde bü· 
yük bır sükünetle: 

Karam gençtir; ben de 
çok zengin bir fabrikatörüm 

de bu canileri takip etmek 
cesareti yok mu? 

Emily Lon, korkunç bir 
ıekilde ııararmıı, gözleri bü 
yümü~. maııum bır ııeıle: 

Kalbimden rahatsızım. 
Oedı. 

lhıyan Brentino· 

Çabuk geliniz, dedi. 
Çıplak kolunu En.ily Lon 

un bedenine sardı ve onu 
süratle sürükledi 

Vılliams ve Grane masa 
üzerine yuvarlanmıı olan 
öliiye yaklaıtılar, Latince 
grameri üzcrlnd(• uyumuı bir 
mektepli gibi yüzü koHarı

nın araıında gizli idt, masa 

örtüsü kanın büyük bir kıs 
mını emmiıtı. 

Bir garson, ceset üzerine 
bir diğer masa örtüsünü 
ıüratle örttü 

Elmaslarla ıüslü yaılı bir 
kadın kan lekelerinı örtmek 
için bir örtü seren lokanta 
ıahibıne sordu: 

- Bu adamın kim oldu 
ğunu biliyor musunuz? 

Öbürü cevap verdi: 
Evet, adı Mannle Grent 

dır. 

- Salı Sabahı . 
Gardiyan Percival Galt 

müdiiıriyet odaııınm ka· 
pıııını açtı ve ihttramkir bir 

karıncaların bir 
birlerine olan 
bağlılıkları 

Bir tabı,.t alimi diyor kt: 

Karmcalar bize çok itlerde 
uıtalık edebilecek mevklde
dtrl er. 

Sütunlarımız bu iddianın 

leh ve aleyhinde uğratmak 

için kafi gelmez. Fakat ıu 

hadiseyi ıöyle bıtarafca kay. 
dediyoruı: 

Bır karınca, kucakladığı 
yarım buğday tanesini yu• 
vasına götürürken müıkül 

bir vaziyete düımüf, kendi· 
ıini ezmlyecek derecede ha· 
fif bir taşın altında kalmıı
tır Karınca. uzun bir müd· 
det uğraıtağı halde bu taıın 
altından kendlıinl kurtara -
mamııtır. 

Bu hali gören diğer bir 
karınca hemen yardıma koı
muı fakat muvaffak olama· 
mıı. buna mukabil diğer ka· 
rıncaları kazaya uğrayan 

karıncanın yardımına çajır

mııtır. 

Karınca sürüıü, oldukça 
büyük müıkülatla arkadaı

larını taı parçasının altından 
kurtarmıılar ve bundan son· 
ra bir k111m karıncalar bui· 
day parçasını karıncaoın yu. 
vasına diğer bir kıaım da 
kazadan kurtulan karıncayı 

yerine kadar götürmüılerdtr. 

Karım baoa ihanet edtvor, 
benim verdiğim paralarla 
her şeyi aleyhtme çeviriyor. 

Cürmü meıhut yaphrmak 
istedım, karımın parası ve 

belki de baıka lütüflerl sa
yesinde karımın emaneti 
"hayalettir" diye aahverdı

ler. Ben hayaletlere inan· 
mam . Eğer karımın emaneti 
hayalet ise, ben de hayale
tım, beni de ııahverintı., o 

hayalet değilse .. Onun hak
kındaki cürmü meıhut dava· 
ııını takip lazımdır. ben de 
gazinodaki zararlarımın ikl 

mislini vermeie hazırım! .. 
Demlıtir. 

gülümseylıle ıat1 ditlerlnl 
ıöstererek haber verdi: 

- Şef, itte bay Veıtland 
Sonra mafsal11z bir kukla 
gibi büyük bir reverans ya
parak, kayboldu. 

Robert Veıtland sordu: 

- Heq;ey yerinde aol. bay 
direktör~ 

Şııman Buckholz güçlük
le kalktı ve tam manaalle 
bir domuz bomurtuıu çı· 

kardı: 

- Vallahi! Dedi. İt arka 

daıınız Bolston dün akıam 
bütün parayı verdi. 

Veıtland tri elile vura
rak ilave etti : 

Bu mütekamil btr fn -
san . 

Kim olursa olsun her 
kes, cebinde on bin frankla 
"mütekamil insan olur. 

Buckbolz pek üzüntülü 

göründü: 
- Size yardım etmek için 

imkanırz olanı yaptıfım eına • 
da böyle ıöylemek neıaket· 

sizlik. 
Veatland: 
- Affedersiniz, ıJedı, bu

ıün son derece sinirliyim. 
Direktör tıaretle mahk6· 

mu yan baroya geçmeje 
davet etti: 

SÜRÜYOR 



Budapeşte Konferansı Ve 1 
.. ,. ......•............... ~ 

gıı tere: TÜRKDİLI ! 
: J:'azarteıinden baıka her : 

(Üçüncü sayfanın devamı) 
iki büyük devlet vard ır · İn · 
giltere ve Fransa ki bunlar 
ideol ojı harbine sürüklenme· 
meye azmetmişlerdir . Bun · 
lardan ba ş!<a bir de Polon· 
ya var ki o da Şarki Av· 
rupc.d a h er ne ~ekılde olur 
sa o'sun harbin pa t laması· 

nın aleyhindedir. Frans~ ve 
Romanya ya lttlf ak muahe· 
delerile bağlı, Çekoslovak · 
ya ile daimi münazaada ve ' 
Macarfstana karıı dostane 
hissiyat besl~mekte olan Po· 
lonyanın vaziyeti Tuna dev 
letlerlnden herhangi birinin 
btr blok teıktl etmek arzu 
suna kapıldığı takdirde ras· 
layacağı müıkilatı gösteren 
bir misaldir. Binaenaleyh 
ıu neticeye varılır ki Tuna
nm satranç tahtası üzerin
de taıların •azlyetl henüz 
çıkmaza girmemtı olmak· 
la beraber vaziyet atak bir 
oyuna hiç de müıafl değil. 

dır . Bu an tedrici manevra 
zamanıdır. 

Mancehester Guardlan 
gazetesi Peıte görüımelerl · 

ne hasrettiği bir baımaka 

lede Roma protolunda im
zaları bulunan devletleri 
birbfrlerile politik ve eko· 
nomlk anlaımıya ıevketmtı 
olan eski amilleri izah et· 
tikten sonra bugün esh i 

ıartların bir hayli değlımiı 
olmasına rağmen bu üç dev
let araınndakt muahedenln 
tadili.ta tabi tutulmasının 
mevzuubaht olmadığını, bil 

aklı 30 haziranda müddeti 
dolacak olan bu muahede · 
nin tecdidi için Peıte görüı 
melerlnin bir ba§langıç ol 

duğunu, bununla beraber 
hala yaıamakta olmasına 

rağmen bu paktın asli vazi· 
yetine kıyasen çok zayıfla
mıı olduğunu , 1934 denberl 

Balkanlart!a büyük değiıık · 
likler oldufu gibi İtalyanın 
yeni dostluklar teais ettiğini, 
İtalyanın Yucoslavya ile bir 
anlaıma aktettikten maada 
yeni Romen hükümetfne 
kartı da çok dostane bir 

vaziyet göllerdiğini ve bu 

hareketin ise revizyonist 
devletlerin hamisi sıfatını 

taııyan İtalya için pek garip 
bir hareket olarak telakki 
edildiğinden Avusturyöyı ve 

macaristanı haklı olarak te · 
laıa düıürdüğünü bildiriyor. 

Bu gazetenin mütaleasına 
göre İtalya Tuna konferan· 
sına pekçok ıeyl er istemek 
ve mümkün mertebe az ta · 
vizatta bulunır ak karariyle 
gttmiıtlr . 

Ko nt Ciano.Avusturya ile 
Macarlstanı, yakın atide de . 
ğtlse bile münasip bir za· 
manın hululünde, Millet ler 
Cemiyetinden çekllmiye teı· 
vik için bu iki devlet .üze . 
rinde icrayı nüfuz etmekte · 

dir. İta ! ya bundan baoka 
Franco hükümetioin ve Ha· 
beıistan fütuhatınio tam n
masından elbette m emnun 
olacaktır Kont Ci3nonun de · 

ruhte etm lı olduğu bu it le· 
ri baıarması kolay olmıya· 

caktır; çünkü 1934 de Avus· 
turya ve Macaristana karşı 

ileri gürdüğü taleplere mu· 
kabil İtalyaya bu iki devle · 
te birçok ekonomik menfa 

atler imkanı göstermlı ve 
bu yüzden bu iki devletin 

ekonomik faaliyeti hakika · 

ten inkiıaf etmt ıti. Bu se· 
fer ise ltalya yeni imkanlar 

göstermek ıöyle dursun , 
mevcut müsaadekarlıkları 

dahi tahdıt edeceif Ur . Avus
turya ve Macaristan ile 
olan pasif t icaret muahede· 
si İtalyayı bu volda daha 
uzun müddet yürümekten 
menedecek mahiyet kes bet · 

mittir . Binaenaleyh ıu neti· 
c eye varılır kt her üç aza · 
nın mütekabil menfaatlerini 
arttırmak gayeslle kurulmuı 
olan Roma Paktı ltalyanın 
günden güne a r tan hırsı 

yüzünden asıl maksat ve 
hedefinden ayrılmıı bulunu· 
yor 

İtalyan matbuatının baı· 
lıca yazıları Peıte konferan· 
ıına aittir . Matbuat, bu 
konferans hakkında uzun 
tafsilat vermekte ve hadise· 
leri mutantan bir ıekilde 
titirmektedır . Peıte toplan· 
hıma dair bir tebliğ neı
redilmtıUr. Ajanımız da bu 
tebliği aynen neıretmiflir. 

ltalyan gazetelerine göre, 
cihan matbuatı bu tebliği 

ya tamamen neıretmemitler 
veyahut en mühim parça· 
larını tahrif ~ylemiılerdir . 

Gazeteler, tebliğ hakkında 

uzun baımakaleler neıret· 

mektedir. 
Rolnada çıkan ti Glornale 

d İtalia dfyorki: .. Mevzuu 

behsolan ıey, Avrupa ve cı· 
han politikası yönünden ye · 
nl bir veçhe ve btr metod 
alınması ve bunlara göre 
yeni bir sistem kurulması· 

dır. 
Hariciye vekfli Cianonun 

dediği gibi medeniyetimizin 

üzerinde tee11üs etmit oldu· 
ğu ideal nizamının muhafa · 

zası lazımdır. İtlt> Avrupa 
hükümetlerinin nazarı dik

kati celbeden ve onların du
rumları üzerinde tesir göt · 
teren ıey budur. İspanya 
hadiselerine gelince, Franko 
hükümetini ha lya ve Alman

ya tanımıılardır Diğer cep
he ise, komünizm ce-phesl -
dir. 

Ona kartı Romada an · 
tikomlntern üç taraflı anlaı 
ma tle İtalya, Almanya ve 
Japon birleıı)orlnr. Baıka 
bir cephede İtalyanın Millet · 
ler Cemiyetinden ~· ekilmesi 

huıule geliyor. e u çekilme
nin sebebi. Cenevre organı 

sistem ve faa liyetinde görü· 
len bozukluk ve Roma ile 
Berlının Avrupada yeni itil· 
haz ettikleri si yasadır . 

iki merkez, kollekttf em· 
nıyd ve clhanıümul pakt 
hakkmda 1919 da beslenen 

hayallerin 1937 de devam 
edemıyeceğlnl ve bu hayal· 

terin mahdud alakadarl arı 
faydalandırmak için yapılan 
bir manevereden baıka birıey 
olmadığını görmüılerdir. Bu 
meıelelerfn her bir ilinden 
evvelce de ıöyledlğln ıiz gibi 
h er m emleket mesuldür 
Bu mesuliyet milletlerin 
ya müzmin bir tereddütten 
dolay ı yühut ıüpheli bir oyu · 
na gtrerek hileye nptığ ı n · 
dan ve kendi düıüncesfnl 

doğru ifade etmediği gibi, 

m esuliyetl de idrak etme· 
dığ ınden doğuyor. 

Avusturya ve Macaristan 
kati ve sarih bir vaziyet ala· 

• • bildiler. Bunlar. Avrupaya 'ı : gün çıkar . Slyaıal gazete .. : 
güzel bir misal tetkil ediyor- : Yıllığı: 800 Kuruı : 
lar . Hariciye vekili Ctano i Altı Aylığı:400 • ! 
mıl~unda bu hali takdir ede· : Sayııı: 3 .. : 
rek bunu "memleketimiz. : Günü geçınlt sayılar 25 : 

• • bu tesanüdün kıymetini bü· • kuruıtur · • 
: ADRES·. : tün kuvvetiyle takdir ve tas · • • 

vib ediyor,, demiıtir. : BALIKESİR TÜRKDlLl : 

Şu halde tahmin edilebi- lr.•••••••••• 0
• ••••••••• .. 

lirki Avusturya ve Macaris- dasına karıı bütün kuvvet 
tanın siyasal veçhesi, üç ta · leri ile mücadele etmek hu 
raflı aenlı ve esasla beyan suıunde ki kararlarını teyit 
namenin metnine mutabık - etmıılerdir. 
tır . 4 - Avusturya ve Maca 

Neticede ıunu diyebiliriz ristan delegeleri. Baıkuman · 
ki İngiliz matbuatının dün dan General Franko hüku· 
ortaya attıiı tahminler boı metini lspanyanıo ve bütün 
ve kıymetsizdir. Peıtedekl İspanya müstemlekelerinin 

mülakatlardan ıu netice çı
kar ki Avrupa, Berlln - Ro
ma mihverinin sağlamlaıma
style husule gele:n yeni bir 
vaziyet karımnda bulunmak 
ta ve en büyük ve meaul 
devletlerin ıtyaıal ıuurunda 
vüzuh gittikçe çoğalmakta · 

dır,, 

Bütün İtalyan gazeteleri 
Peıte tebliii hakkında "bu 
bir muvaffakiyet değil, fa 
kat bir zaferdir,, dlyorfar . 

Popolo di Poma diyor b : 
"Müzakere edilen bütün m~ 
ıeleler tasavvur edllebilecğin · 

den daha tam bir anlatma 
ya varılmııtır. Avusturya 
ve Macaristan Roma - Ber · 
lın mihverine karıı olan hat 
tı hareketleri bu mihverin 
tanmmasmdan çok yüksı·k · 

ttr. Ve f thyatta hir iltihak 
glbıdir ,, 

Peıte tebliği ıudur: 

1 - "8.B. Ciano. Scht'
chnfgg, Schmidt, Daranyi 
ve Kan ya Peıtedekt l O, 
J 1 ve 12 ikincikanun 

1938 tarihinde Roma pro 
tokolları mucibince müıte

rek fikir teatisinde bulun 
muılardır. 

2 - Üç hükümet mümeı · 
sılleri , Romll anlaımaları· 

nın müsait tnkltaf ını ve müı 
bet netlcelerlnl bir kere da-
ha memnuniyetle mütahade 
eylemtılerdir. Müme11iller 
siyasal ve ekonomik faali 
ıyetlerlni ve samimi it birlik · 
lerlnl Roma protokolları 
zihniyeti dahilinde fu.lala~-
tararak müıterek azimlerini 
yeniden teyit etmiılerdir. 

Bu bakımdan 1 Avuıturya 
ve Macarlıtan müme11tllerl 

iki dost devlet İtalya ve Al 
manya arasında mevcut olan 
Roma · lierlin mihveri He 
tekit edilmiı bulunan ve 
sulhun ve yapıcılığın yeni 

ve mühim bir garantisini 
teıkil ey iıyen ııkı itbfrliğine 
karıı ıempatllerini izhu et 
mitlerdir . 

A vuaturya delegeleri Ro · 
ma protokollarının ve 1 1 
haziran 1936 Avusturya td · 
manya anlaımaıınm pren

sipleri arasındaki ahenk üze-

rioe müeues siyasala rını an
latmıılardır . hal ya ve Ma · 
caristan delegeleri, bu siya
sa karıısında tam memnu
niyetlerini bildırmıılerdlr . 

::S - Avusturya ve Ma 
caristan delegeleri, komiiniz · 
me karıı sarih muhalefetle-
rint teyıt eylemitler ve av · 
nı prensip lerden mülhem 
olan İtalyan Alman . Japon 
antlkomintern paktını sem· 
pati ile ıelô. mlamıılardır . Bu 
delegeler, memleketleri da· 

bilinde komünist propaıan 

meıru hükumeti olarak kati 
surette tanımak kararlarını 

İtalyan delegelerine bildir -
miılerdir . Üç hükümet mü. 
messillerl, bu kararan lıpan · 
ya ile dijer memleketler 
are ıında ki münasebetlerin 
normalleımeslne ve Avru 
paom sulha kavuımasına 

hakiki bir yardım teıkıl ey· 
ledlğl f ikrtodedfrler. 

5 - Avusturya ve Maca· 
rlstan delegelerf, İtalyan hü · 
kümelinin Milletler Cemiyetin. 
den çekilmeye mecbur eden 
muhik ve mühim sebepler 

• 
den kaydı malümat etmıtler 
ve böyle bir karara Millet
ler Cemiyetinin terkinde, ga 
yelerlnde ve imkanlarının 

vücude getirdiği derin neti 

celerini müıahede eyledik· 
ten sonra, Milletler cemiye 
tinin ideolojik bir gurup 
mahiyetini alamıyacağı ve 
almaması lazım geldtğıni be· 
yan etmtılerdfr . 

Böyle bir ihtimal karıısm · 
da Avusturya ve Macaristan 

milletler Cemiyeti ile olan 
münasebetlerini yeni bir tet · 
kike tabi tutmak hakkını 

muhafaza etmektedirler. 

6 - ltalya ve Avusturya 
mümesaillerf hükümetlerlntn 
Macaristanın askeri silahlan
ma bakımından tam müsa· 
vatını tanımakta olduğunu 

bir kere daha teyit eylemtı 
ierdlr. Üç hükumet mümes · 
ı\lle. i, bu prensipln çabuk 
bir surette fıhyata çıkarıl · 

,y, asmı lüzumlu telakki et· 

nektedir. 

7 - İtalya ve Avuıturya 
rntlme11Clleri, hükumetlerin in 
Macaristan ve Romanya ara
sındaki münasebetlerin in 
kiıafını büyük bir alaka ile 
takıp eylemekte olduiunu bıl

dirmiılerdir Bu müme11lller, 
Macaristan Romanya müna· 
sebetlerinde ıayanı memnu 
niyet bir neticenin Tuna hav· 
zasında sulhün takviyesine 
mühim surette yardım ede · 
ceği f ikrıodedir . 

8 -- Uç hüküruet mümes· 
silleri, ekonomik vaziyeti 

tetkık etmiıler ve yakında 

vücude getirilen esaslar da 
hilinde memleketler aruın

daki ticaret muahedelerinin 

fazlalaıtırılmasına bOtün va · 
utalarla devam husuluoda 
mutabık kalmıılardır. 

9 - Üç hükumet mD· 

messillerı . siyasal faaliye ti 
hakiki sulh ve imar hedef
lerine ve milletler arasında 

daha iyi bir an l sımaya doğ

ru müteveccih bulunan bü
tün devletlerle f§ birl iği yap· 

mak hususundaki müıterck 

azimlerini teyit etmitler

dir. " 

Bahkesir icra 
Memurluğundan : 

Kastomonunun Devrekani 
nahiyesinin Kurtıeyh mahal · 
lesinden Hafız Hasan oflu 
Yunus vekili Şami l Ereıe bir 
kıta 7-4-935 tarihli ipotek 
seoedlle Yırcalıı:ade Ahmet 
Şükrüde alacağı olan ( 1300) 
liranın ayrıca tahakkuk ede · 
cek maıarıf ve saireoln te· 
mini borçlunun terhin etmlf 
olduğu Karayer mevkttnde 
ıarkan Htcı Tevfık efendi 
bafı, Şimalen Nafia hanım 

tarlası, Garben Hacı İsmail 
ve Hacı Mehmet tarlaları , 

Cenuben ~amile Faika ve Mü 
nevvere ve Cemile hanımlar 
bağı ite mahdut ıeırloıanl: 
332 tarih ve 48, 4.J numa. 
ralı dört döoüm ve vaziyet 
ltiberile doğusu Hacı Tev · 
f ık bağı, poyrazı Nafıa tar
lası , batısı İsmail ve Meh · 
met tarlaları, kıblesi Kamile 
ve Faize ve ıatre ıle mah
dut 4022 metre murabbam. 
daki beher dönüm\i lOO zer 
ltra kıymetinde ve için 
de ayrıca (90) lira kıyme· 
tinde bir kulubeyi havi bağ 
yeri ve ıürümü ile keza 
mayıa-341 tarıh ve 42 numa· 
ralı Cevızlerarası mevktıode 
ıarkan Harlambo. tlmalen 
tarik, cenuben Hacı Hafız 

Oıman ve Barutçu zadt" Sü. 
leyman Efendiler, ıarben 

sahibi ıenet Cemil zade 

Mehmet efendi tarlaları ve 
hacı İbrahim efendi tarlalara 
tle mahdut va~lyet itibarile 
doiuıu ol; poyrazı sahibi 
ıenet Ahmet Şükrünün dt · 
fer tarlası, batısı Osman ve 
Barutçuzade Süleymıtn tar 
laları , kıbleıl evvelce Hara -

lombo halen hazineden sa 
tılan tarla ile mahdut 5 dö-

nüm ve 3ti 76 metre murab· 
baındakl tarla keza Cevlzler

arasmda aynı numarada ıar· 
ken sahibi senet, fimalen 

tarik, ıarben Deveci Halil 
İbrahim, cenuben liarutçu, 

Süleyman ile mahdut vazi · 
yet itibarile doğuıu yol, poy
razı Ahmet Şükrünün Celil 

zade Mehmetten aldığı diğer 
tarla, bahtı Deveci Halil İb . 

rahim tarlası, kıblesi Barut· 

çu Süteyman tarlası ile mah· 

dut 2 dönüm ve 2 evlek ve 
2308 metre murabbaında 

3676 metre murabbaında ol . 
an tarla (J20) lira ve 2308 

metre rnurabbaında olan 
tarla da (280) lira kıyme 
tinde bulunduju ve bu kı) -
met üzerinden açık arttırma 
ile satılmasına karar verıl 

mlt bulunduğundan tıbu ka· 
rar dairesinde talip olanla 
rm bir ay içinde İcra daire· 
sine müracaat ederek pey 
koymaları Vf' birinci arttırma 
2-3 938 tarih ve çarıamba 

günü saat 14 ten ltiba· 

ren icra dairesinde baılıya · 
cağı ve arttırma şartnamesi 
tarihi ilandan itibaren her
kes tarafından görülebilmek 
için açık bulubduğu tayin 

edilen zamanda arttırma be· 
deli gayri menkulün muham 
men kıymetlerinin yüzde 75 
tini bulmadığı t'lkdirde en 
çok arttıranın taahhüdü ba · 
ki kalmak üzere arttırmanın 

Bahtesir Ticaret ve 
Sanayi ~dısm~an: 

Bahkeıir vilaU merkezioiO 
Asariçi mahalleılnde (23) 
numaralı evde oturan TOr 
kiye cumhuriyeti tabaaaıo 

dan olup keresteciler t~tnd• 
( 18) numarala oteli ikamet· 
gA.hı ticari tttthaz edere~ 
934 yıhtıdanberl bteh:tlikle 

ııttral ettiğini beyan edeO 
Halil oğlu Mehmet EmiolO 
unvanı ticareti bukerr• 
(Otelci Halli oğlu Mehmet 
Emtn Genel) o larak tesçtl 
edildiği ıtbi bu ünvanın 1111' 

za ıeklt de Türl< çe el yazı· 

site {M Emin Genel) olaralı 
ticaret kanununun 42 ıoc:l 
maddesine göre Balıkeıir 
Ticaret ve Sanayi odanıın · 

ca 952 sicil ıaymna kay· 
dedıldlğt ılln olunur. 

itan numarası 213 

Ballkestr icra 
Memurluğundan: 

Kayapa köyünde bakkal 
Hüın6ye (53) lira ve maı · 

raf vermeie borçlu OımaD · 
köy nahiyesi eıkt m6dOr0 
Reıat namına tabzhn kıh · 
tian 2 6 937 günlü ödeme 
etnrl borçlunun ikametglht· 
nın meçhul bulunmasıbdab 

tebliğ edilt:memiı ve keyfi · 
yelln tllnen teblıiıne karar 
verilmif oltiufundaiı bu ba· 
bdakl ödeme etnH icra Cli 
vaonameııne talik edilmif 
olup tıbu tarihten 1 O güD 
içinde borç ödenmez vey• 
borcun tamamına veya bir 
k11mına vttyahut alacaklıoıP 
takip talebine bir itiraz 
edilmezse bu tnüddet tçtnde 
74 ncü maddeye göre m•l 
beyanında bulunma11 ftkıi 

takdirde hapis ile tazyık ohı 
nacaiı ve cebri icraya J~ 

vam edileceği ihtar ve key· 
fiyet tebllf makamına kahrı 
olmak üzere ilin olunur. 

Kıyıp şahadetname 
934-935 Senesinde Antal 

ya orta mektebinden aldı· 

ğım ıahadetnameml kaybet· 
Um. Yenisini alacaiımdan 
hükmü yoktur . 

Balıkesir Sıtma Mücadele 
ı sıhhat memuru Hakkı nez· 

dinde Raıtt oğlu 170 numa 
ralı Hilmi Ôztemel 

15 giin daha temdıt edi lmlt 
olacağı ve 15 net ıünü ya · 
ni 17 3-938 tarih ve Per

şembe günü aynı saatte tek· 
rar arttırma yapılarak gayri 
menkulün en çok arttıran• 

ihale edileceği ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadar· 
ların gayri menkul üzerinde 
haklarını huıustle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
evrakı mütbltel~rile 20 hün 
içinde icra dairesine bildir · 
meleri akıl halde hakları tap\I 
ıicllile sabat olmadıkça sahi 
bedelinin paylaımasından 

hariç kalacakları ve ıatıt 

peıtn para ile olup ancak 
müıteriye 7 günü geçmemek 
üzere mehıl veril~ceği, satıl 
gunu hazır bulunmıyao 

müfterilen müstenkif addo· 
lunacakları ve tet1ctl masarı· 
fı müıteriye alt olduğu ilan 
olunur 
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