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Maraşal Gör i ng Dün 
Varşovaya G e 1 d i .. 
liman ~m nazın Pı:nn;idnıet idamlaııle göınıme· 
lııdı bıluadu. h ıiymta büyük bir ıhur.ıiyat alhdıliyıı 

Berlln, 24 (AA ) _ Al 
man H N · aya •zm Mareıa\ 

._arını dün Varıo•aya gel · 
mittir. 

\ 

reya gelroiı; iıtuyo~da Ha~ 
biye Nazm ıle ErkanıharbJ 
yel umumiye reisi ve Har!· 
clye Nazm Kolonel Heık ta. 

rafından karıılanmııtır . Ma
raıal G6rını, Alman aefa
retbape.ınde tt>ıefıne veri . 
len ziyafette hazer bulun 

ltalyan l Vilayet Umumi Meclisin
taıamiıeri~nmaıa ~ö- 1 de Dünkü Görüşmeler 

nduler 
Roma, 24 (Radyo) Ri 

yodö Janeroya ıtden Muı 1 
ıoUninln oğlu tle d ıjer ıkt 

ltalyan layarecisi , buıüo 

dönmGıler ve Sıyah Göm 
lekhler tarafından tnahü
ratla kareılanmıılardar . ···-Yugoslav 

Kazaların Muhtelif İhtiyaçlarına Dair Encümen 
Mazbataları Onaylandı. Kozaklılar Ayvaliğa 
Bağlanmak Üzere Müracaatta Bulundular • 
Vilayet Umumi Mecltılntn 

yedinci toplanhaı dlin ıkıncl 
bsıkan 8 Feyzi Sözenerln 
riyaıetinde yapıldı Zaptı ıa 

1 
Vartovada t1i maltlmat 

a an mehaf aller Maraıahn 
Leh devlet •damlarlle yap· 
1811 olduju ı•hOtmelere ıt· 
Jatfıl blJlk bır ehemmiyet 
a d•ektedırlH. muıtur. 

Var-. •ı Maraıal G6rını, bu ııece M .-va, ~4 lRaclyo) 

bık okundu. aynen kabul 

Manıkaf it nazırı f loranııda edaldi. 

içfn ( 1 S} bin IJra, memurin 

1 
harcırahı için (500), lira r6· 
eaai memurini mOlkiye 
barcerabı (500), mefrutat 
l5UO) lira, cemiyetlere ,.,. 
dam ( 2000 ) bin lira, 
ıpor kurumlauna 1arclım 

[ 1500 J lira, tahılıall 
munzama talebi okunarak 

larınm iraali hakkındaki ya· 
zıaı kabul, Memleket haa
tahanui koridorlarmın 
lefrtıt tçln 101 keçeıl ahn
rn r. 11 ve labratuvıuın boyan . 
maaa lçtn (200) liranın tah 
ıitall munzamadan •ertlme· 
ılne dair ııhblye mlhlOrlO
iünftn tezkereıt okunarak 
tahıiaalı munzam• olarak 
verilmesi ve vekllete arzına, 
Memleket baataltaneıl ecza· 
c111 A bdt Ala bey oilunun 
maaıına bet lira zam tle 
938 bQtcealne ( 40) Ura ola· 
rak konulmaıı hakkındaki 
11bhtye m6d6rl0i0n0n mi· 
zekkereıl •e Sıhhat V eklle 
tinin ıahriratı 11hbat endi
menine, maarif mGdllrl6lll
n6n kif ayetıızllii tabakkuil 
eden mOfettlf, baımualltm 
ve muallimlerin idare Gere\ . 
lert için ( 1600) ltrahk tah · 
ıiaatı munzamadan tahılıat 
talebi hakkındaki yaaııı , ı• · 
rell enc6menl daimine• ya· 
pılarak mayıı içinde ka
rar verilmek üzere bıf zana, 

~!tal Girtnı, buıün bu· lliyıloviça ormanına aidecek 
====I ve kendiıini orada bekliyen 

Dö, ıle r Polonya Cumburreiıl B. Mu· 

M' 
.• Q L.I zııld ile Maraıal Riç Soıtı· 

IC \iye ıhahak edect!kUr. 
D Lonclra, 24 (Radyo) _ Maraıal Garını, cumar 

•Jll Me,l ıaıetea1ne 16re: teat ıünü V arıovaya döne 
Al•anJa ll ı cek ve llarscıye Nazıra Ko · V ar clye Nazıre 

on Rlbbentrob, Londraya lonel• Bek ile mühim m6 
ılder ıttmez d6rtler mlaalu zakerelerde bulunacakbr. 
tçln lnıtlız ricaline bazı tek Maraıal Görlnı, yalunda 

... !.:'':-1e_r_dz::ez::b:ı.::u~l~u;:;n;.ac:a:;k~t:ar~. ==-....... ~V:.:2i y~a:,:;n:•: ya da gldt>cek tir. 

Okul Kooperatifleri Na-· 
sil İdare Edilecek .. 

KtJltttr 8-;kanfı;ı Bu Hususta 
Bir Yaaa Hazırladı. 

A91&ara, (Huıusl] - KOi 
tir 0.lıanlatı okul koopera 
lifleri .._._,_ d b 

•anı a lr yasa ha 
1 1 ~ ır ıya~alc teıldlittna bildir . 
"'ittir 

Haıırlanan 1a1ada koepe 
;e.Uflertn ıayeleri tiyle an. 
•bl1Daktad1r: 

a) Talebeyi kuııhkla ıü•· 
en\e •• e\bırlittle çahımeia 
•hıtıraialc, 

d b) Talebeler ara11nda kar· 
•tçe •e•ı' •• HJıı uyandır

arak hunların btrblrlerinr
•e •- . 

ti 0 •ulun 101val tılerine 
Yar •m etmf!lerlnt temhl et 
tnek. 

b
. c) T alebelet i l"hst teteb 
iblere 

1 ve Yaratıcı faaliyet· 
•re •••lcetnıek ıuretile onla 
rtb soay l ı d ı l 8 ra eıerlni kuvyet 
tndtrınek. 

~ d) Talebeyi okul btna11 
f'al\ Ve h J 

1 

dl ayah 1 e ilgilen 
rerelc ole 1 l 

etlbe&- u it erine yardım 
'" •ltthrnıalr 

•) Taleb 
hn al eyt Jerli mala sa 
ılnlülılh•ia ahıtırmak ve 
lerin 

1
.hayatlarenda kendi 

e •ıırn t •al3: o an etya ve 
kola eftleyt hilleıiz , ucuz ve 

Y tedarılc: d b l delllet e • ı melerlne 
etmektir . 

Okul kııperıtılinin yapa-
"' cııı iılır 

•dde 3 
öıierı · Kooperahf 

b) Okul bahçeıia.I ve 
mimkioıe müoaaip baıka 

tarafı aiaçlandırmalc, ajaç
iarı baıtalıklardan •e tutal · 
lardan korumak içtn lizım 
ıelen ıeylerl yapmak, 

c ) Deralerde ııe yarıya 

cak kolleluiyonltar vücuda 
getirmek ve den mı,lzemeıt 
tedarık etmek, 

d ) Talebeye mahıuı bir 
kütüphane •eya okum• oda 
ıa açmak ve açı!mıı &ı6t0p 
hane veya okunıa edasını 
zenıinleıtirrnıy~ çahımak, 

e J Üyelere dera knaplere · 
nı d~n leyazın11nı ve üye· 
ler&n baılıa ihUyaçlerma kar· 
ııhyahl : ecek ıeylerl satmak 
Ozere ted bir almak. 

f ) Okul bahçea;nıie veya 
civarında oyun ve epıır Y" 
rtnio tanzamine yardam et · 
mek. 

g ) Okul bahçuinde veya 
civarında çiçek, aebze, b&i 
ve meyve •lacı yetlıtırmek , 

h ) Mahalli nzlyetlerin 
ve ikltmin icaplarına ıöre. 
okulda ipekböcrjı , an , tav· 
ıan ve ıalre beslemek, 

i ) Okulun ılaç dolabına 
tedarik etmek ve vakıt va 
kil nokaanlarını tamamla 
mak. 

j ) Ihlamur, hatnaıçlçeRi 

papatya ve1&he gibi ıeyle 
rt toplayarak bunları ~eza 

Muhuebei busuaiye m(i 
FJorsnı, 25 (Rad )1o) - r ditrlüğünOn huıuıi idareler 

Yueoılavya münakalat na ! için Dahıllye VeklleUnce teı 
zırı B Mehmet Sipaho. bu 1 bH edilen kadro tlplerlnln 
g(in buraya gelmit ve dev- ! ıunulduiuna dair mGzekke• 
let memurları tarafandan 1 reat dahJllye encOmenlne, mu 
karıılanmaıtar. huebei huıuıiye m6dllrl6 

B. Mehmet Slpaho, bazı iünün zıraat baokaaı ve ta-
f abr&k1'larda tetkikat yapa · yare htıaelerlnln tedlyeıl 

tahıiıah munzama mazbata· 
11na tll•eıtne, haatahane baı 
hektmllilnln haıtabane tarih• 
çeal için hazırlanan etere 
konmak Ilı.ere Mecliıl Umu
mi azalar&nın birer fotofraf-

caktar 

Filistin de 
f eıkalada te~birler alındı 

F r a n sa da, ltalya ile 
Müzakereye Girişecek 

- ------
Kudtı.. i!4 [RadyoJ 

tnıılız zabıta amirlerı bir 
toplantı yaparak vaziyeti 
müzakere etmlıler ve Ma 
Jor Henderaonun ölOmünden 

8. Oalbos,~lındrı ile Boma arısmdaki müııkııaleı ıu-
vatfak\yetlı nıticılenille f ıanıımn dı, itılyı \le ın

lııa~ileceğini bildirdi. 
ve refika11nan yaralaomeaın Perlı , 24 { A.A.) Me · 
dan ıonra has.I olan vaztye .,uıan mecllıl harteiye en-
ti tetkik eylemtı1 erdır. cimeoınd~ beJanatta hulu 

Bu toplanhd&a sonra Nab. j nan M. Delboı; Fransa ile 
luı ve Tulkeram yo\u kapa I lnıiltere ara11ndakl dostlu 
tılmıı ve dilt:r yotlara zırh 

1 

jun lıer zamankinden daha 
h otomobillerle jandarmalar ziyade kuvvetli olduiunu 
tkame ecf ilmiıtar. j be va o et mittir. 

=====- == 

Avusturyaf ecteral Mec 
lisi Bugün Toplanıyor. 
Baıvekil B. Şusnig mecl . ıin tıplınmısı münısıbetile 
~ir nutuk söyliyace~. Aıuıturıınıı istiklili için tı

z,~ünt yapllıca~tn. 
ltj çıkmıı ve Avuıturyada 

aaayiıln, ıu 11rsda tblil edil. 

memesi lizımgeldtği bildi· 

M Fl&ndenln 10rmuı ol
duiu bir suale ce•ap veren 
hartci1e nazm, Londra ile 
Roma ara11adaki milaakere 

lerln muvaffakıyetle neti 
celenmeıl halinde Franıanın 

da İtal1a lle mOzakerata ıt· 
rtıebıleceflnl ı6ylemlftlr 

Siya1i müıahitler mebu · 
ıan mecllıl hCild~metln ha 

rlci ıiyaaeti _hak kında ouma 
ıilnl müzakerelerde bulu · 

nacajı cihetle haricire en 
clmeni içtlmalarınen büy6k 

bir maolyı tazammun et· 
medtiıni beJan etmektedir 
ler 

Pariı, 24 \Radyo} - Fran · 
11z kabinesi . buıüo Elize ıa · 

1 rayında Cumburreiıi 8 Leb · l runun riyasetinde toplanmıt· 
1 tır . Bu içtimada; Baı•ektl 
1 M Şotan uzun beyanatta 

Vıyana, 24 (A A.} - Bu 
1 

ıilo, Vtyanada Rayttağ m~c· 

liıinln tarihi ıalonunda Avuı · 

turya Federal Diyet mecl isf 

toplanacak, 4vuıturyanm 15 

uklali lehinde tezah6rl'\ ya 

rilmııttr . 

=---===\ bulunmuı ve harici vazlyetl 

baıtan bata izah eylemlıttr 

prlaca ktır 

Baıvekıl Şuınig de mec 

Hsın açı l ma_!• mOnaaebettle 

btr nutuk s6yltyece\t tir 

V.yana ,. 4 (Radyo)-- Da · 

hillye nazm B. Seyt lnıu · 

ard. bugün radyoda bir söy 

lev vermiı ve Avuaturyamn 

Almanyaya ıempattıl oldu 

tunu . Hıt ler ·Suınlg ınukııvel e· 

Çin ---
· T ıyıreleri hpon tayıre 

karargihım bombaladı . 

1 
Hariciye Naziri M Delboı, 

6ileden sonra parllmeatoya 

gitmiı ve hariciye enenme· 

ni içtlmaına tıUrak ederek, 

bütün harici 'fazlyet hak 

kanda izahatta bulunmuı 

tur. 

Ônilmüzdekt cuma ıünG 
toplanacak olan Parlimen 

toda harici bldlıeler etra · 

a6ıterue:ulcarakt maddede 
olaralc ıayelere uyguo 
Y•Parla:~•lıda -ayılan itleri 

evlerine ve yahud baıka 
yerlt're ·ıatmalı, ılnln , Avusturyanm ıellnıe 

Londra. 24 (A .A) - Otuz· 

aite Çtn tayaresi rlün For · 

muz adaamdaki tayare ka 

rarphını bom bar rlıman et 

mitlerdir. Kule Japon tay 

yareet tahrip t!>ıillmit ve btr 

benzin depoıu yakılmııtır . 

fında uzun münakaıalar ce 

reyan edeceil ve btr çok 

hatiplerin ıöz ı6yllyeceklert 

bildiriliyor 

•) Olc"ı 
ve bah bınaıının . avlu 

Çtılrıi t l 
ICb:elhtıbt n ernlz lftot ve 
••lhlc i 1 t~rnine ve okulun 
.....- t •rt11ın yolunda 1ıt 

~• ... .ır, 

k ) Yoksul ve muhtaç ta - tı içfn yapıld ı tını ıöylemiı 
!ebelere "itap, defter. yiye · ı · 

"· cek ve giyecek teda riki ıu Vi,aoA , 2.. t Radyo) 
retı l e vıudımlarda bu!ıı n · ı K ı l 
mak, 

l ) Tatil ıünl erindl" oku 

lun bulunduiu tehir, kas1a · 
( Sonu ıl&tnct ıayfada ) 

Dün Nazılerle ato il< u 

ue11Dda vuku!\ ıel~n n6ma · 

y ııler münuebetıle dshı : t~· e 

na-zaretloden buıGn bar teb· 

Sukovtensln demiryolu 

cenubunda ilttrliyen Japon Maahaza bazı alakadar 
lcuvv"tlerl. Çınltlrrın cenah '. mehafll , ılyaıl mahzurlar 

lat'dan yephklan hOcumlar yOzinden parlamentonun 

nPtıceıi durmafa 

olmutlarder. 

mecbur cunıa ıOnO toplaamıyaeafını 

ıdclta ediyorlar. 

Muhaaebet hasuılye mi 
dllrl6lünin huıuıi idare kad
ro tiplerl hakkmda Dahiliye 
Vekiletlnln aeyl.,olarak ıelen 
tabriratı dahiliye encümeni· 
ne, Avcılar Kul6bilnlln 938 
bütcesinden yardılh talebi 
h"kkmdaki iıtidası mu•az•· 
net maliye enclmenlne, Kı
zılay Kurumunun 938 büt 
ceaine [500] lirahk tahılaat 
vazı hakkındaki müzekke
real Cıkundu. 

Sadak Denizin ma1araft 
muhtelıfe encümeninde na · 
zarutibara alınarak kifi mik 
tar talaılıat kondugundan 
bu yıuanın hıfzına dair tek 
lif 1 kabul edildi 

Muhaaebei lauıuıiye mü 
dürlüğüniln tdarel huıuıiyenin 

anıa ettirilen h6kümet bina· 
11nın maliyeti izerinden Ma· 

llye Vekaletine aahlmaaı hale 
kandaki m6zekkereıl dahili . 
ye encümenine, mubaMbei 
huıuıiye yol verılılndea es· 
baba kanuniye dolaytıile iı 
Uınaaı icabedea m6kelleflerln 
he li içtimada bulundukça 
Umumi Meclis tarafından 
terkin edilmeıl hakkındaki 
mizekkereıi ile Dahiliye Ve 
kileU'9ln emri heyeti umu 
miyece onaylandı 

TaJ ocaklarlle vesaiti nak· 
lİyeden ahnan reıtm az ol 
dutuodan onun mOnaalp bir 
hadde çıkarelmaıana dair 
muhaaebt>i buıusiye müdür· 
lütOnOn 'miizekhereai dahi -
liye e n c ü m e n 1 n e; 
Oatmi Encümenin meDt 
leket haatabaoeıinin iaıe ·.e 

nıüleferrika thtiyaçtara '"" 
( Sonu iklnoi 1&rfada ) 



Hukuk Sütunu: 

HUKUKi BAHİSLER .. 
10 

cumhurıyel n üddeiuınumı· 

lert ilan müddeti içinde 
V87l He evlenme akdine me· 
mur olan Z.!lta lttrazmı bil· 
dirir. M~murun bu ttlrııza 

Numa•ah makalede bab

ıt-tt•itmtz kanunu medeninin 
"100 cü madduindeki evlen· 

me akdloe dair tıan ttirez 
hakkma tnutlal ola· 
rak allkedarana haeır ve 
tah111 etmit iken 101 d 

madde bu haltkı cumhuri 
Jet mOddelumumilerlne ve· 
rlyor. Ve makamı iddiayı 

ıerek allkadar ve ıerek o· 
hası talre tarafmdan vaki 
ihbarla müttah olduiu batıl 

hır evlenme akdine rea~n 

itiraz il~ mükellef tutuvor. 
Ve hatta ibarenin (mOlc 1 
lefttr) kavdi mutlaluna na. 
saran butlan ıeb•plertne wa· 
kıf olduiu halde mOddeU 
\.Ianuolyeıt zaıfında itiraz 

' muhakkak Uttba etmeet mec· 
buri defıldır . 

tmemlt of an müddei umu 
mlyl vazıfeıint ihmal tmtı 
.ddedlyor. 

MflJdelumumtlertn bu ıu· 
retl tıtn içine ıtrmeıl eıba· 
bı lıe e•lenme lçtlmat ve 
ahl&ld bir mtlletln te"e11Qr 
Ye ıldetıntn huıulıne hadım 

bır müe ıeae bulunması ıtl· 

barı,ıe ha~Qmet bu husuıa 
dair •azettlfl kanunun ta 
mamtt tatbik ve muhaf aza11 

zaruretlndedır . Binaenaleyh 
e•lenme akdinin tlinı ve bu 
akıtle alakadar olanların 
mehil kanuni zarfında ah· 

klmı kanuntyeye tevafuk 
ellen lt•razlan kabul •e ali. 
kadar olmayanların da cum 

burlyet miiddetumumllerlne 
vaki thbarı ile ke-yfıyde 
mOttali olan milddeiumuml
Je ttıraz ha"kı vermek u 
rett ile bu baptaki mevzua 
tı kanuntven n tatbik ve 
muhafazuını temin edh'or 

Bu ııbt ahval vukunnda 

Tenasül ben k etil 
8uıünlerde Avrupa ve 

cihan ıu hunun en nazik 
cepbeıint teıkU eden Avuı· 

turya-4lıoan hududu üzerin· 
de küçük bir ıehırde Ber 

aar Sa ynberı adh hır adam 

56 Y•ımda olduiu halde 
6lm0ttür. 

Bu adam meıhur bir il · 

yaai veya kumandan veya 

fen adamı dPfıldn ! Bu ıü 
tunlarda kendl11ndeo bah · 
ıe iııtmlzın ıebebi adamca. 

lız, 56 Jlllf nda ö'mesine 
rafmen 59 çocuk sahibi ol
rnuıdır! 

Bav Saynbergin çocukları 
ikl,er olarak dof muıtur Dört 

def ada Qçüz'ü, iki defada 
dörtlQ çocuk baba11 olmuı · 
tor. Bu l'lygı deier tenasül 
bereketi ·ıeref acaba bay-

da mı , ba1anda mı? 

Ayn~ ayn as:rlardJ doğan 
uç kudrş 

Bu küçük arz üzeripdekt 
ıarabeler10 haddi •e hesa 
bı yoktur. Btr babanın her 
biri ayrı bir aaırda olmak 1 
üzere üç çocuiu oıabtltr mi? 

fransada Pıyer Defaırnel 
adlı bir adamın birinci ojlu I 
16Y9 da, yani on vedınct 
aıırda, tldncl oğlu 1738 de, 
yani on eeklzlncl asırda, 
üçün~6 ollu da 1801 de 
yani 19 uncu a11rda doğ· 

muıtur. 

Oç6ncü ojlu 120 yaıında 
iken ve henüz 19 Y•tında 
bulunan ıeç karııı dotur · 

muıtu;, adamcaiıı 129 ya 

tıDda 6lmGtt0r 

itin zı yerinde görüue e•
lenecek kadm ve erkeie 
ıeblfğ eder. E•et rerelc müd· 
d lumumthk m&kamı ve ge
rek alalrndar11nden ılin müd 
deU znrfmd vaki olan iti· 
razı varıl gören evlenme 
memuru d.sha bıtıka taraf· 
lar ve baıka cıh~tlerden iti· 
raz edıltp edılmiv•ct>lini an· 

lamak tçın müddetin bita · 
mmı bekler Müddd hıtc · 

mmd ıelmft o1an itırezlara 
evlenecek erlcek ve kadına 

tebhi eder. Ru itirazlar yel· 
nız biri hısklnnda vaki ol· 

mut olıa bllcı yine her ıkı 

ılne de teblai ve keyf ayetten 
haberdar edılmeleri mecbu 
rıdtr . Muterızl~r larafınd11n 

vaki itlrazan ııfııhl deJll, tııh· 

rhi olmaın ıartllr. Evlene· 
cek kadın •e erkek evlt'n· 

me akitlerine dair tebellüğ 

ettıklerl ttırez üzerine vak· 

tinde evlenme memuruna 
vaki itirazın yerinde olma· 

dıitna dair cev-.p ve iddia· 
lan muterize btldlrılir Bu 

cevap ve iddialar itlra~neme 
atbt tahriri olma\Jp ıtfah~n 

memur btldırilmek ıuretl 

ile yapılma•ında o.ahzur 
yoktur Ntıaolalar müddeti 
muayyene zarfında cevap 
vermezlerse y11pılan tlan 
kenleyekün hükmünde kalır. 

AVUKAT 
Kas·m Sami l'ayll 

-- Sonu Var • 

Mo ·montu ga yrt tta 
Amerikado Mormon de 

nileo btr hırıstlyao mezhe· 

bi vardır Bunlar lunın ııd 
detle y .. ak etmlı olme ma 
raimen bir sürü kRdmla 
evlenebılhler 

Bunlcar yakın zam na ka. 

dar sıkı takıbata tibldırler . 

Şıındt bu takibat bir az r,.v 
femJıttr. Mormoolarda d t 
bir lkılık baı gösteı mııtır. 

Bir kısmı çok kan almaaa 1 
artık lüzum görmemekteder. 1 

Bir k11mı d ıı .\k sinl füııam 
etmektedir . 

Londra Mormonlıumdan 

mürekkep ve en bü~üğü 21 
yaıını geçmemıı olmak üze 
re 500 ktıılık bir Mormon 
lcafılesı, mf'zhtıp relaleranden 
doktor Romomn rlyuetınde 
Avrupa ve Arap dıyllfına 

dofru bir propAiaodıt aeya · 

hatıne çıkmıılardır 

Aym fena tes·rıui tar mı? 
A1ın in~anlar için bir çok 

fenafı~lar1 mucıp olduğu bir 

valutler zann.-dillrdı; bu zan· 
nı taııyanlar hala da var 
du! 

Doktorların pırlerindt'n 

olan lpokrat ve Galınoı de 

hlerın her ey baıı daha faz· 
la azdıklarana yazmıılardır. 

Bunlardan epeyce zaman 
oora, Franıanın kralların 

dan dördüncü Hanrinln dok· 
toru Antonyo Mı%o ayın 

kGçiilmeğe baıladığı safha 
larında ıaç kt ımeği tehlike 
lt addetmııur Bu muhte· 
rem doktora . göre, saçlar 
ayın bu de•lrlerJnde. ıcç 

( attarhf ı biranci sayfııda J 
( 1750) Uranın teminine dair 

kararı. tahılsoll nıunzama· 

den verilmek ü:r.ere vet. 
lrte a•zı tensip, masarıfı I 

mubtelıfe encümenınin 938 1 
yıla fçfn tcsblt edılen maz 1 
bata ve maıarıf ı muhtelife 

bütcelerıntn tevazQn ettiril. 
mek üz•re muva:zenel moli 
ye encOmenlne ııunulduiuna 

dair mazbat ın ve (14,:150) 

llra MFıtbaa ve 435,702 
macıırafı muhtelife hütceleri 
nln muvRZPnel maliye Pndl 
m•ntne havaleılne, vıllvet 

te:lcfon ıebekeıtn•n 1!1ihı 
için J.ınıbrma kurnand11oh 

iınca fıtenll.-n [3~ 1 bin lir 

lık telefon t"h•'•"tının lf'ne· 
lere taksım edilmek ııurPtıle 
DAZllrı ltıbara "hnmek üz.-re 
muva:ıenei rnalıye endi 

Mahkeme 
Masrafları 

Hakında 
Adliye Bakanlığı harç ta 

rıfeıl kanun:.J ıl~ bunu de
ğrıtıren kanunun nepioden 
e vvel mahkeme mıuraflıumın 
da "emval tahıılı .. kanunu 
na göre ahnacağını al ka 
darlara btldirmııUr 

B"zı müddeiumumllikJe· 
rlo bu hususla ra aid müzek 
kere tutup 1töndermedığın · 
den bunlardeın bır kısmının 

mahkeme harçtan, d ı ğerlnın 

muhakeme m81rafları oldu
funu hatırlatmıt ve mahke 
me maaraflarının vergi ma 

bıyetınde olduAundan onlar 
gıbi muamelf'ye tibt tutul · 
ma ı v e celse harçlarında 

da hükmün verildtği mali 
yıh takip eden malt yıld~n 

ltıbaren beı veya on ıenelık 

müruru zııman müddetinin 
cereyan etmest luzurnunu 
iıaret etmtıtir 

Muhakf!me matraflarınn 

gelince bunlarm, ıabıdlerf. 

vukuf ehlıne, verılen yevmi 

ye ve ücretlerle bütün dev · 

Jetin haznerıinden petin öde 
nen muhakeme masrafıarı 

olup verıı mahiyetinde ol 

madığınden müruru zamana 
tabt olamıyacaklarını ve bu 
esaslar dabılinde tahsilatta 

bulunmalarını lıtem 1ıt•r 

hüyürlt:rmi• ve bu ıeb~ple 

ineanm kel olmaa1 ihtimali 

varm11! 

fogtlız .illmi Bnkona göre 

de ay ı~ık insanın ıesınl 

kaybettır~cek bi r tesire mn 

lıktır. 

Bazı doktorlar , bu rlva 
yellere ehemmtyet verme
mekle beraber. yarım ar· 

danberl devam eden müıa. 

hedelere ııtioad etmekte ve 
ayın bazı gafbalarının dı 

maği hastalıkları , da hıli k&n 
oezf erini artırdığına hüküm 
vumektedırln. 

Bır Amerikalı d_o((tor de, 

ayın bedır halinde iken ıoı 

ğının kalp macera'arım ut· 

tlrdıiıar iddia etmiıtır 

ec 
ş 

m nine. dört kazada. 
•por kurum le rms y r 
dım için btentlen yard m 
tahshıatınm tevhıden nez r 
itibara ahnmak Orere mu 
Vh'Zf'n t malıye Pncümentn , 

Dahilr)'f" encfimenf maz 
balaları 

Berramn ko~uınm Ko:ııı 
nahtyHlne bAA-lı A ağıbE ~· , 

Demlrcldne l.övü, Avvatl11r, 

Okcular lıöyü. ll11arl<öv. Cu 
malıöv . KRpl,.nl11r, Küpeli 

lcr. Hacıhamzalar köyleri · 

nln &.lh hıdlcın1n tmnlınım 

te~ıyan mazbtA. ııdı fl" 

ÇPn &c lhlf'rfn ha.it hu1•ın• 

duklerı Knuk "''hıy~11ının 
hm t.-ıktlAth o1m11muı 11f'be· 
bıl .. , fdıul ltlerfntr: çok uz&k 

olan R.-rgAmft kın1111 nll ka-. 

d.ıar ırtr4fp sr~1mf'k t.n'f.-t ve 

znur.-tlnrle bu'undoklıııramn 

kıt ve YAZ hu v(bdf'n tt"fll 
ve p•rlflln oldulcluının hun: 
d1tn lturtulmak fç'n Ylll<ınla· 

RI V~ Vlt7:1yPt l COfr1tf JIUI 

•tlhar ıle il<ti11a~I ve h.-r ha 
kı"'d"n Avv&'11da alalcarfar 
olduklRrtnd-.n bu lc11zllva 
beglllnmaların" 1tlt dılelf çe 
!erinin icıtbedı-n muame1e· 
nin vapılmuı için vıla 

et ma~ftmnıa tevdfıne, 

vlne dahtllve encüm.-ninln 
Edremit koyma&uunhğının 

metruk ve har&p bir hal. 

de bulunan eıkt ana mekte 
binin tamir f'dtlt>r~k icara 

vuılrneıi hbkkındaki mazba · 
t&11 okunarak tamir ve ica 
ra verılrnt'!sfne karar verildi 
Yıne dahtljye enc6mem 

nın Balya kaymakamlığmın 
ıenevi ( 120) ltra icarla otur 

duğu hfnt.mn icarla tutul · 

maeı ihtiyacı karıılıy ma 
makta olduğund n yeni bir 
bına mubayaası için bütce
ye ( 4000) lıralık tabıls"t lcon 
ma11 ve halihAzır mefru 

f"tı i!e maıa Vf" sandelye 
gıbi eıyanın pek köhne ve 
<lairenıo ıerefıle mütenasıp 

olmadığandan mefruıat mu 
bayaası ıçın de tahıısat veril

meıi bakkandakl ıkt maddelık 
dılekçısi, bu l'ne için hlna 

mubnyaa11na pnra ayralamı 
yacağı, nuııa ve sandalya 

gıbt mühlm ~aruri mef ruıat 
ıhtıvsçfarmm temını ıçın 

[ 1501 hra tt\hstaat verilmesi 

hakkındaki mazbatıuıı bütce 
tevztinde nu;arı ltıbara ı.lın· 

mak uzere muvaz nt-1 ma-
lıye enc:üıııenine , Bal 
)'ada açılan ve üç gün 
de\·aın eden hayvan pana
yın tarıhtnln J 1 ma yıllan 

27 e 30 mayna tebdiline 
dair dahılıye encümeni 

mazbatası, Erdelc keıymakam 
konağın alınacak nıefruea.t 

içın bütceye tBhsisnt kon 
maıın imkan olorndığma 

dair dnhtlıye encümeni m,.ı. 

bata ı ve Sındargı kayma
kamlığının iki yazı malone 
si mubayaaama dair dil el.. · 
çeaı dahilıye encümenince 
tctkık edilerek bütceye ta h 
ıltat vazına imkan gördle 

medıilne dair dahıliye en 

cümenl mazbata11 ~abul olun· 
du Sandır-gr td ret huıuelye 

25 ŞUBAT t!l3S 

• 

00 e e 
c • • 

Ba nlıgı ı-.. ususta 
ir Yas Hazır adı. 

(Beetarah birirıcl sayfada) 

b 'eva h Ü vün c ı V.1 rmda 
mütterek gezınttlc r tertıp 

etmek , 

m ) Kooper Uf yönetım 

urulunce lüzumlu görüle· 
cek ıeyl erf yapmok. 

o~p~rnt t üy~liGi 
Madde 4 - Kooperatiflo 

faal ve fahri olmak ü~ere 
tkl tQrlü üyeıl vudu 

Kooperatife yılda on ltu· 

ruştan 200 kuruıa kadar 

yardım etmf!yi Ozerfne alan 
talebe kooperatiftn feal üye· 

ıl ı.av•hr. Okulda talebe 

olarak ka y1dlı olma vıp vıl 
da en az ıkt hra verme•ıi 

üzerine alan \'evn koopara

tlfe bu dt"ğerde mal arma

R"" edenlerle önemli yar 

dımda hu'un-.nlar koopera. 
Ufin fah•i üveGI 1By1hr 

Madde ı; - Kooperatifin 
fıuıl ÜVt'li yı1lık te"l.hüdünQ 

aylara pBV ederek 6 tedıil 
gibt yıllıianı birden de öde· 

yebılir. 

Madde 6 Üyelerin odı· 
dtit parftlar tçln her def R -

sında kendilerine bir mek· 

buz verilir. 

Madde 7 Üyelerin te 
ahhnd ed,.rek kooperatif 

nndığana ödedıJil parftl"r 
h ç bir ebeple kendılerine 

gP-ri verilmez 

Mıt.drte 8 · Koopertslifın 

kurulduğu okuldc her lale· 
he. kooperatıfe üy.- olııbllir. 

Ancak bunun fçin veUsındeo 
okul idaresine vazılmıı hır 

muvAfaknt mektubu getir 

mt'tıi ıerttır 

Madde 9 - Kooperatifin 
faal üyeleranıo vozifclerl 

ıunlardır: 
ft ) yasa hükürnl~rlnt, ae· 

nel kurul ile 'önetfm kuru 
lunun l<ararlaunı yerine ge· 
tırmek ve gözetmek. 

b) Kooperııtif toplantı"n · 

ela bulunm1tk. 

dairut b nasının t:lverııli 
olmadıP,todan aatılarnk pa 

raaile karglr b ir biull yoptı · 

rılmft11 hakkındal<i Sındırgı 

kavmakıunlığınlD mıu.bata11 

d &h lllye encümeuınce tetkik 

etlilmiş rttıf bedela ile kar 
gir olarak ihtiyacı önliyecek 

diğer yenı bir bina yıııptml 

muı hakkındnkl dahillrt! 
encümeni ma:ıbatası muva. · 
zenei malıye e11cümenlne, 
Ayva tık kaymakamlığımn 

l<aı:aya b"glı nahiye V<' köy 
• 

telefon şebekesinin eıııulı bir 
aurı:ttc düzeltilmeaı makıa

dtle iki biu, huıuıi rnuha 
sebe binasının icardan kur
tulmıuı fçın bu dnlrc·vc hü 

ku-net konsğının tohsts edf. 

lcrek, Ayvalı4a yeni bı r hü 

kflmel hlna ı yept•rı l m'.8- ı 

lıakkmdak trıh rirat; kafma · 
lrnm t>vi lcarıoın fazlll oldu-
.u haklundakı kay·ınakamlık 

t klifJ tetkl oluo ra bu 
'• 

c ) Kooperatifin muvııf' 
f ftk olm sına g ret emek· 

Madde 10 - Kooperatlr 

üvelerinden her biri, yöoe· 
Um, kuruluna yazı ile ınO 
racıtat etmek ıarliyle istedi 

ğı z:amao kooperatıften çt 
kıı.bllır 

Madde 1 J -·· Kooperatifi 
zarar ıok o, üyelik vBıf 
fel~rlni benimıemiyen .;e 
yapmayan talebeler gt'nel 
kurul kararı ve dırek • 
U~r veya baıa~retr11e· 
nln muvafakatile üye i&.tef1 
çı karalırlar. 

Gelirler ve masraflar 
Madde J 2 Kooperatl' 

fin aelır kaynaklan vunlot 

dan ibarettir: 
a ) Üyelerin teohbiid et 

tikleri paralar, 
b ) Kooperatif aatııuıdtı 

elde edilen kazonçlar. 

c ) Papatya , ıhlamur gıbl 
ıeylcrln Vfl okulda bealeııt· 
len ve yet ııtirılcn hayvaı1 

ların veya mahımllerln ıatı 
şandan elde edilen peralar. 

d ) Şıthuılar, ıtrkct ~e 

yahud resmi makamlard&~ 
kooperatif için yapılaca~ 
yardımlar 

0Kul idares'nin ~ont·olu 
Madde 13 - Okulun dl 

rektörü bot ôiretmenf ~e" 
yahud kendıl unln koope 

ratıf f§i için yazı ile tavı.ıf 
ellfğl kimıe, ol<u\ kooper&~ 
tıfinin gene! gıdı§lni kontrO 
eder. Toplantalındrt dinleyfC1 

sıf d\iyle hulunarak fcabaod0 

talebeye yol göstermek s1'' 
retıyle yardım eder. 

Madde J 4 - Okul direll 

törü, bat ö~retmenl 11e'!' 
hunların kooperatif 1§1 ıçıı:ı 

'tl tavsif ettiği ktm&e. okU 

teftlt ıalahiyetini haiz fle' 
makamft l ooperatlf hokk1" 
da hesıtp verrneğe mecbur' 

dur. 

icarın vilayetç~ takd1r "'' 
tesbit edilen icara t~ıı · 
zıi edılm,..meılne ve Ayveh~ 
husuııi muhasebe ked 

rosuna dört katıp ıla veıtııe 
dair kaymakamlık tel:lıftıı1" 
vekaletten gelen kadro111 

göre n azara ttih r" olınrJ1tt 

sına dair olan dahiliye eıı 
dimenl mazbatası olduğu 1

1 

bi kabul olundu Ziraat b•11 

k - d - ı -ğ- - .. i!,ı nsı mu ur u unun g .. , 
menkul emvnle kıvmet l"~ı 
dır olunnı l!J içı~ istr.ıf 1~ 
asil v yedek azaların seçil 

ğ ne da ir encüm~n yazıeı d" 
kabul olundu. 

Takrirler · 
Edrr.mit azaııındnn Sall~ 

Denıı.e [5] gün. Bürhantfj 
azasından fi' erit Ke rban., 15 

gün, Gönen az 11ınd-ın HO~t' 
y n Gürele ( 4 J RÜn muuf'l1f 

vt'rı.mt~tır 

Meclı p&zarte•i günü toP 

lao ca tu 
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! arihi tetkil<ler: 

Balıkesir Evkafı 
YAZAN:Kemal Özer 

d d He11aen her 1Demteketle olduiu gibi, Balakraırde de ec-
1• •n kurdukları dıni, içtimai m6eueıelerin yısııyabilme-

1 nl te1Dla için bırakttklatt akara , vakıflara teıadüf edll· 
..::'elcı~edir. Bılhıusa Halıkeı!rde bu vakıf ftl çok mühimdir. 
-oal ı"eılr evk f le f a anın z'nılnltjlnl gösterebilmek içm bu ev 

1
•

1
;
1
° (991 1103) tar•hle.fndekı teıcll durumiarını terlye 

1 
c erinden çıkardıiun ıibi aynen yazıyorum: 

Hacı Bastın Çavus ıe evtaf ı; (I} 
h Bu utn1 memleket maarıfıne hlzmetlerlle diler bıraktıiı 
h "rı" buenata att evkafı çok mühimdir . Salahattın ma· 

a esinde (Hacı Mehmet Bostan) namilt' yadedılen ve o za 
rnany Der.gahı Atı çavuıl11nwıdan olan bu zatın Hüseyin Pa· 
ıa, uıuf Be t ı 1 d 11 tll M ' s m erın e tiri oilu, (heyin Patanın da vak-

e eraı beylerbeyi bulunan ve Kartııl sancaimda muta· 
nrraflılc M 1 Y•pen uııtafa Paıa Rdl1e bir otlu otdulu ve ced 
I erinin (Hacı Ômer] namflf! muuf bulunr!ufunu ve nam· 
arına lzaf et ı d le [Ô Ô lift en t m 1 i merl 1c6yOnGn (H,.cı mer] çift · 

le Jadedtldttlnl Kareıl mt't•h rl ll<fncl luaımda ve mah· 
•lllel ıerly ı •-8 en n '"'"' ıtclllerlnde gördOm 

M t u;"•" bıtıt<a Aoıtan Ça•ueun 11hf1tdınd11n Bozoflu 
{ l ;; ; •, t 11 lnr Hatıl Al,., Hscl Halil Ala nam lclmnl•rln 
rint 

1
) l•rıhtnde bir temP116kle cecll•rin~ alt •11kıf ht11f'le· 

8
cara "'~"rlllclerl mAh\cemel fıtriye ılctllr.rtnde yaı:alıdar 
Oıtel\ I' 

el V"•us; ewv .. lce a~tıfı mualllmhant>l•rd•n b"t"• 
le ~ey.,_ S .. l&h11ttfn m,_h,.1Jeılnde y11Jh111t•"'" ltt 1ıalirıde yı· 

' ..,,, ~ır h M 1: 1 bu ro " e U Uft8ft UIAJ8 bfr odacık yapt•rtyor 't'e 
n na f 1c"'G1hldıı) fımtnı v.-rlvor. Ve hu m6•11eıe ıama· 
ının ' r1 ihtt 1 lu \.'aç arına tPlcab01 edebtt .. cek mahfyeU~ bu· 
rmvor Roıt Ç 

de bı · an fl\Uf mG"11es•ılnln ya .. muma temlD için 
r çolr vale.fi., bıukıyor: 

U'yei Bal hs;r Dır linyı Knes'; Uıl 
Roıtan ç d rn ... u, erglhı ah brıhihs 'cll flevaıli Şabannl-

uazzarn 991 

ı aah d 
2 

çe er 1111\h!llle Olcçu&cara ~er nehl Hahke.lr 

3 
Sllbunh•ne dernefıl Balıkeıirf 3) 

- y eztd han der nef ıl m~zbur 
; Arzı hllliye tahtelt<eıe ile maruftur 

6 
Muvt.tpbaael der nefsi Balıkulr 
Y •lhuıe der nefıi Batıkeıh 

7 . D 
S elcikl der nefsin Balıkeılr 

9 
AıiYal-ıı der luryel mendebur [3) (2.} 

1 ıJ ...... f D'nlc) der kar yet •ezbur ( 1 J 

11 
- ı\ılyabı der karyel mezbur ( j bap düklc&nl 

12 
Kane 11) der lcaryei Ya lcup Af11 

ll flan (11 der karyel Yakup Aia 
tn JGı 6 h da le ç mu arrem61haramında medınei BalakHm· 

•••evkaf f 
"-U b 111 •euı 1 muayyenelerl bafermanı i.!i ve ber-

c:_,ı ıureu defteri hakanı abzolundukta vasıl olanı ıu 
(1) tJ l dl -

r e e Y'! R ·fsl Nt1cl Kodana:rn Ceddtdlr. Roslun 
yovıışun bab H s· ,/ur <ısı •JCl znan. anntsi (Şalı Bııla) hatun-

(2.) Şim-tiki Holtklr koyıi -
ı Bolıton içkiden bir yudum 
Çlı. 

1
• - Bende bu Çt'fll bır bf' 
•nın halt ? 
1 

•ar mı R6ve1ve 
;dı!arıın~dtrn ve onu alıa 
le · bu hareket ıözden 
•ç•1Y•caktı 

Grane: 

8 - Bu mllrnkündür dedi 
aya V • . 

11 
n eat lııdın naııl ıe 

nnıı, old .1' 

18 
u.unu hahrlıyor 

uıunuı? 

- H to 4 Y•l 'lleyal Y Ptıl· hır 
p (&e1111~ ti s 

Cei f · · ıze söyhye-
'111 b&ıa ta- n fey bu kadar . 

···•nıen h 
hl"' L ey~cane dütnıÜf· 

' -..ılı" ,. ,,orsunuz 
"'•ne a •uze luuııta 
- B 

tııfail&t ~ lllyet tabi esasen 1 

nızc" eklemtyordum. Yal 
tanı •ey anıen geyinmtı 

a PJa 
Pen·1u traılı V4!' vahutta 

•arı. ı ı , 
Öireranı le 0 up oımadığını 

8 l 
e lıttyordum 

o s• . 
on kalkarak : 

lanı 
old"iura •ıınen geytnmiı 
rnet,.ı t ı eııninım Oda hız

..... t6ph 
rntı old\I eıtz, atze gey 
•aaı lu elbııe1~ri daha 

M •nlatablltrdi 
uı•11ıb 

dı •• •ıını ıırbna geçlr -
1'P1caıını aldı 

- Sı d · 
burq.._ ~ en ayralmsfa mee 

Yarı~ b · 
lerle 4.1 llronun yoruc.u ıı 

" bar llDI 

Grane kapıyı açarken ıor· 
du 

Bununla beraber ha -
plıhanedekt k·onferanıta bu 
lunacak mıaınıı.? 

l~olıton. Yt"tıtibiildeo Re 

çerlcen: 

G"lmek için ehmden 
geleni yapacajun . 

Kapı kap11nınca Vılltamı 

tlive etti: 

- Çapkın ortafının ha· 
yatını kurtarmak için çok 
me11u•mü1, yeniden barda
iını doldHrurken Grane: 

Hunun'a beraber ı•m· 
diye kadu, az da olsa, bize 
yardım eden lek lctııdir, de· 
di 

Ona neden, Voodburyntn 
cinayet nkıamı rüvelverl 
çalmak 'mkimna malak ol 
duğunu ı6yle 111edtn12? 

- Bir poli11 haflyeılnfD 

btlba11a gizlenecek bir kaç 

ıeyl Yardır, •tzln ftkrlnt% 
nasıl? 

Şu halde, b6yle btr sırrı 

mız yolcaa izci teılcllitana 

yazılrnamn dhh" doiru 
olur 

Vılltamı bardaiıoı boplt · 
h •e odaya dotru yürldü. 

Geceniz hayrolıun. 

yatmala ve ıu portakal 
saçlı caslp kadını •• bısl 

• • •• • 
reti defterin ıurcU ve kabalı tahıil ve nakabtl zirde mestur 

ve muharrer olduiu G:ıere tafa.I ı>lunmuıtur kı m ezkCu 
dur: 

f ı 2 8 M. Sehrirelıiyyühvvel Sqne 1 l Ol Va kıl 
1 z,inoı P111a ve tevalbilha d er Balıkesir 

2 Hı.cı Ômt'r der Halıke!ir 
3 Y 1.1suf Efendi zaviye çırakçı d er Balıkolr 

4 - Ztviyel Selçtk der Bahkesır 
5 Zavlyei Mtrahur Haaan Patll der Bahkf'ıir 
6 - Z t vl yet Ş ~rafellın P aıa B • l ıkesirl 
7 Şeyhüllı:am Yahya Efendı der f1alıf<eııirf 
8 - Merhum lnebey der B"lıkeslrı 
Y Hoca Sın"n Mehmet Sinanl ç!lk der 8alıkeıırJ 

10 • Zavlyel Üçpmar Vırani Hayrettin der 8111ıkeılr 
11 Türbe P.ı1ıa Sultan ..fer mehallei Karaoflan der 

Bahk~uı 
12 - Meıcldt Oruçıszl dw ~~a 1ıkesb 
13 Su'tan Yıldmm Bayezit der Balıkesir 
14 Medresel Kayabey ller Halıkea ır 
15 Mo 1la Güranl der Bahkeatr 
16 lbrahlmbt>y der Bl'lhlceslr 

17 Hiisamettın der Ba11kesir 
18 Dede Çelebi der B"lıkf'ıir 
t9 · MHcıdhıhl Mehmet der Balakestr 
20 - Balım Su1tan der Balıkesir 
21 Me•c•t [Yar ıeret) 
22 Medreıel Hoca zade Mtıhmet Paıa 
23 Dar O hadııl Sınat 1 Çavuı der B:alıkuir 
24 Mucıdi Erdek der Ha1 ıkeair 
25 llidım Mahmut Aia der Bahkeafr 

. 
insan 
Boyu 

Patagonya ahali11, u~un 

boy rekoruna aahiptlr. Bun· 
ların vasati boyları 1,78 dır. 

Bunlardan ıonra uzun boy 
ıaraaı Zululara ıellr. Bun· 
lardan ıonra da lngiltzlerle 
Norveç halkı ıaralanır. 

1. 70 boy da uzun adde· 
dılmektlr Avruka insanları . 
nın vasati boyu J ,50 dir 

Diri, diri gömülmüş 
Gazeteler bir b a ı . 

tanan gömülürken dirıldıtın
ı den bnhsettıler Bu feci ha 
diıe maale111ef bır 

mahıuı kalnııı bh· 
deiildır l 

defaya 
h6diıe 

Sirke 
Nehri 

Evet, blldiilmız ıirke akı· 

tan bir nehir vardar •e Ko 

lombiyada, El Rlyo Vin•st 

ıtrke nehri adını taıımakta· 

du! Bu garip nehir Al&va· 

t6r6n timal k111mlanndan 

Maıdelenaaın ceaubuna ka· 

dar olan gentı bir araziden 

ıeçer. Sulara ılrke ıtbl elr· 

tldir; bu ıebep1e b• a~hlr 

ıularında hiç btr nevi balak 

yo~tur Muhte•lyattnda yGs

de on bir hamızı kibrit •• 

yilzde dokuz tdro lıdorlk h11 
mız vardar. 

Franıovııı de Sevil actlı Mu·h~ı L·ır Leı'I 
bır adam 1562 ıenealnde aı . . a it 
müı canılerak ı5m61müı, On dokuz yaıında buba 
ht>oüz Hf oldutu nncak 6 ı nan bir .lellkanh, Awuı
ıaat ıonra aolaıılmıı ve me· j ralvada Larkin•il cl•ar1nda 

zardan tekrar çılcarılmııtar . 1930 ıeneıl klaunuev•elın•• 
Bu adam rneaardan çılcarıl- 75 lıtre aAarlıtıada bir ha• 

• dıktan sonra çok zamanlar ceri ıemavl bulmuı •• ltu· 
daha ya111mıt ve !08 ya nu 5,500 laıtlıı. ltratına tat· 
tında bir •oluk alıınlılın mıt idi. 

\ 

dan nıhal ıekılde 6lm6tlürl Bu taı tlrndlye kadar '6· 
Ve bu adamın nihai mezarı rGlmemıı der•cede çok al 

\ da Ml 'Annn m,.z,.rlıfınrlıtdırl tın Zfl!rrPlerlnl havldır . 

26 - Medreıel Fatma Hatun df'r Balılceair 
27 Mescidi m"hallet 86rekciyan der Balakeslr 
2~ H11.cı Selçık d.-r Balıkuır 
29 S nanı Efendı Hoca Sultan Bayezit der Bahkeatr 

Bahkesirin diğer ev~af ı: 
1 - Kayabey bini Kasam (876) Kayabey camline meı 

ruttur. 
2 - Zafnoı P"ta (886) Saruhan ve Balakeatr vlliyetl 

kGra •e mttzarl muıakkafatınan batılatıhayrahna meııuttur 
3 - z~tnoı P•ıa balıleıi Nefıııe Sıtu hatun Hıatı 

Oruç bey (8H> Sındırgı cıamline m~f'Ultur 
4 - lloca Sina nettin \89 l) lloca S6nan en mil ve med 

reıeıinc meıruttur. 

5 - HAcı Fatma binta Altıan (1136) (231 bap düklıln 
bir h~n hhıeal hıuılatı hayırına meıruttur 

6 S ıpah ı Mehmet Ağa bini AbdOlmennan ( 1139] Yıl 
dırım camii levazımına m~f'Ultur. 

7 Hava hlllun bintı M~hmet f 1140) l!,rahimbey 

camılne mt>ırutlur 

8 Hacı lbrahioı bini Mehm~t ( 1153) Çf!fUle ve ıa 
dırv11n vaııfıdır. 

9 M6ft0 Mehmet Çelebi l 1166) Yeni Medrese 
111üd1?rrlılerlne mrf'utlur. 

10 - Haca Mtıhmet bını lla1an ( 1179) Karaman köy · 
deki çeımeve oıf"fruıtur. 

11 - Hacı Ahmet btnl idris [ 1195) Hoca .:>inen camtl-

n• meıruttur. 

ı=b=a=n=e=v=a=k=h=d~ar=. ===(=I=)================~-======== 
1 13 Şerife Rabla binll Ah [ I 236] Zainoı Pap cami· 
, inde talimi kuran edc!nlere mtııruttur. 
1 

14 Mehmet Sartık hini Seyıt Alt ( 1259) we karan 
ZeynPp ve. kainvald~ıt Zelıha Yenice kazuı Pasarl&lz 
camii levaumına mt'truUur 

15 - Ka'elt zade Haltı Efendi bini Ahmet (1265) Ka 
leli medreıt'lıne m•eruttur 

16 H'lca Ali Ş11Qri ( 1278) medre.eılnln le•aaımaaa 
meırultur. 

17 Hıtcı Süleyman ibnl Mehmet (1300) Alaybey 
medreaeıine mevkuftur. (2) 

18 Atıke Hatun bıntt (1305) Hacı Mehmet 
Mew14t kıra•l•ne meıruttur. 

19 Çatal zade H•cı Ahmet ( 1309) sa•lynile mual 
limhaneılnt• muıalıh ve levazımına meıruttur. 

20 Ôaer Alt ibal AbmetP•ı• (IJIYJ HamldlJe ili 
tiiphaneılne metruttur (3) 

21 Gtrltll zade Mehmet Peıa Halalca ~•mllne me,-
ruttur. 

( 11 Z ılıire Jıalı ıçwtte k(ılun r&ki kıiiıiµhantdir. 
(2) Hu medr,ıe11i11 olduğu ytıe Allt Eylul okulu 

pllrmşlır. 
ya-

12 Mehmet Ef tındl bınl Abdullatıf ( ı 23 ı l EHkl kütüp · 131 Jl<Jlen l1<1lc.m ktilıiphantıl ol<ın Y"tdir. 

öldürmeli lıtemlı olan hay· 
du lan rüyad" g6rmeğe gı 

diyorum 
Grane yataja ılrlnce, tu· 

valetl bitmıı, lambasını ıöo
d6rect>f l sırada V ılliamı 
koyu kırmızı, markaaı itle 
meli p'J •mulle ara kapu"un 
etığınde görOndO ve ihenlc 
it bır ıeale: 

Bu akıam blzf! alet 
edenin kım o1dulunu bilt · 

yorum, dedi 
Grane 

Ben de. dedi, yatm•i• 

ııdıniz 

- Çarşamba Sabahı -
Çek•nıen bir güneı ıt•lı 

hapııhane bahçealni 6r 
ten kahn kar 6rt6ıQ Clıerln· 

·de OJDUJOrdu 
idare odaaıaın GıUlnden 

darnJ.yaD IU çimento eapk 

-

tan düoerl«en pençerelerln 

caı1ılarına kader 11çrıyordu. 
Gak yüzü ıolgun gri renk
le idı 

Çebreıl hayrett akıettinn 
Veıt l ind· 

Pallı merkezi bGrosu • 
nun pek yakınında kartıla · 
ıuak kurıuldujunuz tehlike· 
ye göre onlarm haktl<i bir 
pınife uğramıı olmalara la· 
zım, dedt, denebilir ki hi· 
diseler birbirini takip edl· 
yor. 

Grane: 

- Ha! Ded6 8u ateı edil 
menin ılzlnle herhanıı bir 
münuebetl var mı? 

Fakat bakınız, bu man
tık harici blr9ey; ılzl 61dGr
mekle klmıenla iıllf adeat te 
111tn edllmtı olmıyacakh 

ÇQrGmQf yaaalını ulaı· 

turan Grane: 
· - Şüphesiz, ôedl, Şıka-

1ıoda olsa ne iıe; burada 
ktmıeyi tanımıyorum. Fakat 
doğru bir kanaat haııal etti 
fımi ıannettiiime göre .. . 

Veıtlind: 

- D.nleylntz, dedl, mu . 
hakkak onlara c~ı~dıntzi tea· 
lını etmek f akrtnde defılıı
nızdır 

Bana tamimi bir al&ka 
ıöıteren höcre komıum. lh· 
tıyaç duyduiumuz takdırde, 
dostlarmdan iklıınt çaA1rt· 
mc1fı teklıf etti Bu yumur. 
cakların sizin vücudunuzu 
ko;umata tamamen mukte· 
dır olduklarını tasavvur edl· 
yorum. 

Grane, pençereden buz 
tutmuı bir ı·ctm parçaırnı 

gagalıyıın bır serçeye ba· 
karak: 

Vılltamı fazlasile be· 
ni korumağa kafidir, dedi 

Bununla beraber, bu de 
lıkanhlardan batka huıuıta 

f •ydalanacafımaz kanaatin 
deyim. HuıOn 6lledea ıonra 
bunlardan ıld dane temin 
edılebllecellnl zannediJOr 
muıunuz? 

- Şilphetlz Bunu Con· 
norea 161ier ve dlrekt6rle 
haber s6Dd•rtlrtm 

VilUamı: 

Counora mu? 

Al Ç•ponere h6cum etin 
ıanııter . 

- Zannederim, odur. 

- Çeteılnden yardımcıla• 

r1mızı almakla daha iyi mu· 
vaffak olabiltrlz. 

Grane: 

- Onlarla nHal mOnaee
bd tealı edebılirız, dlJ• eorda. 

Ôileye dofru direkti. 
re telefon ederaealz, ılzla 

onlarla teıadlf 6n6zl bir JO 
la koyar. Fakat Emılr 

Lon nerede? Dtye Veetllnd 
kapı1a bakarak torda. 

Graae ce••P yerdi: 
- Birkaç daktlca ıonra ltu• 

radadar. Baıkalanna ı6yleme• 

il fıtemedlftmtz ıon ıecel&t 
bldlıelerl anlatmak &sere bir 

parça 6nce ıeldık. Siz de 11· 

rımızı Mklar11•••· 

Veıtllnd ı•ıkıa: 
Tabıl dedi. Fakat ne· 

den? 
Sade bir ihtiyat t-4· 

biri. VaılJetDamenls laalr· 
tunda ela ılae ıual aormak il· 
tıyordum. Bayan Martla laelr. 
kında ki taHYYUtUDU .... 

lctmıeyl haberdar ettin•• -" 
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.1gili - 1 

• ov ye 1 
f zv ~Btia gazelesinın gö 

n ü lüln h"klnud. lngı
l rz - lto lyan görü.melerl, 
Almanyada endııeli vaziyet, 
Roma n yndB örfi idare , anı, 

Ronıanya dcı kn bln .. dl' ğl şu.e · 
sınfn f rarısadaki nk ıale i ve 
lsp4nya cephe ıerı başlıldara 
altında o~ıro umın ajıorıı ha· 
her lerfnden manc.J ıı Roman 
yada Goga kabinesınin isti 
fosı dolayısiyle ıntipr ed~n 
bir mnkalede ucümle ıöy 
le bır mütalaa yürütülnı~k 
tedır: 

Naıyonal- hıriıtf) 8n G oga 

kabinesi mevkii ıktıdara 

geçmeslyle faııat zulüm ve 

iı;kenculot, dıı siyaset avan· 
luralıırmı ve doğrudan doğ· 

ru.ya askeri ıhtılaf tt blike· 
lerınt de kend11ıyle bırlikte 
a~tırmııtır. 

Böyle bir kabinenin te 

ıekl' ü Ü orta ya ya yılınca ge · 
rek Roınnnyadakı ve gerek 
1e hariçteki gızlJ unsurlar 

hemen harekete geçtiler. Ro 
ma - tlerlıo mihverı kendi 
askeri ıhtıyaçlarına tam;m 

lamak için Romen nefline 
dt:mır ve oraaına el uzat 

makta aecıkmedi Üçüncü 
imparatorluk Romanyayı 

mutaıaver tlerlin - Bağdat 

yolu ü.zerınde artık temıoat 

altaoa alıomıt bır tran11t 

ü11ü olarak görmr.ğe baıla 
dı . Halli Uer1ıo ve Romada 

KüçüK Antantıo tamamıyle 

yıkııdığıoa ve ::iovyetler Hırlı 

iıoe kartı yapılacak entrika· 
lar Jçın yeni bır plaadarmın 

tetckkül etmıı buiunduğuou 
tesbıt bile elo i§lerdL 

Sütün bunlara rağmen 
Berlın ve Romadı Goga 

Kuza kabıneıinın , teıekkü • ü· 

nü Roınanyaoın tam mana· 
ılyle düzeJdil}ıne bir alamet 

olarak kabul etmiyorlardı. 

Oolarca böyle bir kabinenin 

tetekküiü demir huaa alayı 
om önderi bulunan methur 
Kodreanuouo mevkıi iktıda 

ra geçmesi ıçın ancak bır 

baz.ırlak zemınl olarak te 

lakkı edıliyordu Goga Ku 

za kabıneu Roma Bertin 
mihverini ııddetle i ltizam 
etmekle beraber. clığer ta 
raftan efkarı umumiyeyı 

lesktn için de eıki ittıfakla
ra eadık bu uoduklara hak· 

kanda beyanatta bulunuyor 

du . Lakın bu beyanatta hiç 

kımse ınanmıyordu. Nuyo 

nal hrııtıyan kabınenln l ü 

tün faafıyetınin; Kü, ük An 

lanlın f ransa ve İngiltere 
nin düımaoı olduğu ve mev

ldi ıktıdara geçtiklf'n 48 ea· 

at ıonra Romanyrının Al
man)n ve ltalya ile itt.fok 
halinde bulunaca ğını aç.ıktı:ın 

açığa ilan eden Kodreanu· 

nun tuttuğu sı)'8tıete geçif 

d evresin ' co l nşka bir f C)' 

olmadı ğııı,l bütü n c hon la· 

w men kani bu unuyordu 

'"Nosyona! hr l&t :y;rn,. ka · 
1tine m evkii iktidl'!rdn kal 

dığı şu kı sa müdd t zarfın 

da m rn! ketın be)·nelmıle l 

m ik v atıda k ı na m mı çamura 

batı rm1tk içın elınden gelt n 

her pyl yApnllfHr P.u lca 
btnen n ck a llivct'e r iç n tt"S 

bi t e tt ğı r :-jı m, orun 1 e y· 
n lnıil'el v11zıf elerinr. nasıl 

ri yel e tmek f tkrlnde bulun · 

cİuğunu bülün cih na göı 

1 
' 

tern>iftir Nas}'onal - hiristi· 

ya n kn bınuinın tuttuğu ) ol 

neticesinden doğan ademi 

lltmad ve end · ıe Frauae, lo 
gıltere ve Bırl eoık Şimali 
Amerika Pükrc§de lazımge 

len teıebLüsalta bulunm11ğa 

Aevketmiıtır . Bu siynıclto 

baılırngıcı; açıl.tan açığR Ro 
men hükümetinin yardtmty 
le Sovyetlc r H rr l iğı masla· 

hatgüzerınm .kaçuılmuıy lc 

tekemmill eden anti Sovpt 
he. ı ekıı:tt!r Şimdiye kadar 

be} nelmtlel n ıkyeada mlıll 

hıç iş ı dılmr rr İf oıan bu fo · 
kt, Gog l\ • Kuztt kabıneıinın 
Ro n ııy a ya ıürük l edıgı uç 

urum ktuı ııında tn köı luın 

hi " gözlc:r int açdı. Romen 
ııiya setınin lıundan böyle 
alncoıjı ıat ıkamell«>ri yakında 

bütün buolarıo nazan itaba 

ra tılınmasım dılemektt'n 

bati t1 b ıney kalmıyor 

Kabinenin değıımcsi ha 
beri Berlınde büyük ın loaar

l o. ra »ebeblyct vermışUr. l u 

keyf ıyet Romenyanıo dıt ıi 

yaeetinin doğru bir lıtlka 

m~t alac"ğına ümldvıır ol 
mak haklsını verm~ktedır. 

Yeni kebineııio teıekkülü 
ile bir ilkte bütiıü Romanyn · 
da örfi idere de Uln olmuı 
bulunmaktadır . Böyic bir 

t t> dbirin ahr.ma11 memleket 

teki vaziyetin gergıniljlne 

delalet etmekt.eclır. Mamafıh 

bunun faııııt unıurların hay 
dudça hueL.itına mani ol· 
malt msksadiyle de ittıha:ı 

edjldığı varid ole bilir Lalctn 
Mtron Kriıtea kabmuıne bir 

kıymet vardır Bu hüHıme· 

Un Romanyanm dıt ve iç 

vaziyetlerınde bir barıı un 
ııuru olup olmıyacairnı an 

cak girift ccği pratık itler 
gösterılecekUr Sovyetlcr Hır
Jığınde yenı kabint:ye alaka · 

si 11e, yeni kabinenm kaçı · 

rılan maalahataüzar t1uten· 
konun arannıuında ve hab 
ahatlıiecin tecz.tyesinde ala · 

cağı tedbirler le teıpıl edi 
lt:cektır . Höyle bir cürüm 

karııımda Sovyeı hü~Cımdi 

Romanyada her hııngı bır 

yeo1 kabine teıekllül tlme 

siyle kattyen tatmin edıle 
mes•nde uırar .:dcct:~ tir ,, 

Memleketin btrçok f"htr 
lerınden gelen te gıatlar, 

h ıdkın fub.tJcıiarı tt:tin et 
etmekte olduguuu bı ı dtr mek · 

tedır. T~ı ırat ve cemıyPtle· 

rın rüe1ı111 hüküınt!lın a mı• 
oıduğu tedbsrıe:ri alkıılamak 

tadır ıar 

GıtZeteler bu hususta hiç 
bir mütll laa yürütmemdıte 

dtrlcr .Sedece teigrafları ay· 

rıen dercediyorlar. 

Bu tarıh ı i gdzele erln bir 

kıımı Avusturya m " seleıiyle 

lotıgal E>dcrel , ziyetın tehiı 
keli olduğunu ıl , r i sürmele 

t e dlr lt>r Prola bu uı t: v:ıua 

d lllr yazdığı b~ını .,ka 1 e 11lnne 

dı or 
0

kl · 
wOtta Avrupada cereynn 

e a cn ı~yleri İngı tteı e ıl l• 
Framın hük umctleri dikka tle 

t.-ıkıp etmel:tedirler Bu u 

nan birt dom acil tedb.rl r, 
Almaoyıı ıle Avusturya ara ... 
undaki nH!ıeleleri bn 1 l t:d<·cek 

ı e y l er dt-ğ ld r Bilakis Ortıı 
Avıupıtda ven d~n b•r t .• kım 

me deler ortnys <'ıkmakttı 

1 dır . 
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Balya Türk Hava 
urumu Şubesinden: 

Balya Hava l\.urumuna alt tahminen 1200 adet kurban 

derJıi 16 2 938 tarihinden itıbaren OD bet a(ln mlddetle 
•• açık arttırma ıuretlle mGzayedeye konuJmuftur. llaale· 

si 2 3 938 Çarıamba günü saat 1 S dedir. Taliplerden da· 
ba ziyade ma16mt.t almak lıtiyenlerin her ıOın Balya Ha 
Ya Kurumuna miracaatları tllo olunur. 

2 - •3 

Avuıturyanın , tıtık 'ili ile 

alakadar devletlere baıvur 
ma1ı Ber.inde çok fena tesir 

yapmıt olduiu giı>I, son ha 
dtıelerm İngiltere ile Fıran· 
aada ne tHlr yapaceğı he 
ııüı belit deiıldır . Bugün 
belli olan bu nokta vana 
o da llıtleriznıin Avuıturya 

bir ayağını ıokmuı olmHı 
dır Mameııh Avusturya ka· 
btneıirıde yapılan değiflklık. 
l1nli bır bal çareıl ıayılmak· 
tan çok uzaklar. 

: BAUKESjR TÜRKDILİ : 

~•e • •• •~• • e ••• .. \:::::::=::::::.::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::: 

Londra ile Paı iı: Viy~na· 
ya beraberce, Avusturyaıja 
k• ge•< cek veya uzak hadt 
ıel erin vuılah netıcelerı hak · 
kında ·ma lunıat kabılınden,, 

demlen bir teıcbbible bu un· 
mağa karar verdı er. 

İhtıyath ve ef ı it..,ri bir 
teıebl üı; doaı u. f 1ııkat 11 

Ukblıde he&.ıbi bır manuı 
o abılecek ve olması ıazam 

ıelen tf'ıebbüı, daha doğa u 
ıu, böyı~ dıyorlar 

Dün ekıam Londrad&kı 
mahafıl çok fena ıörüı ü 

tefsarlere ıtlraz edı)orlardı. 
"Sız Avusturya ödü, artık 
yapacak bir ıey kalmadı 
drrsenız, dıyorlardı . Hül,(i 

' metler ne yapım? Almanya · 
nın tazyikine hemen muka· 
bele etmek harp çıkarmak 
olurdu. llalbu kı: 

"Şımdı bir hara kete geç 
mek ıle endıte ve korku 
içınde bulunen halkan Avuı· 
turyadakl Nazi saf larma iJ
tıhak ~lmeme1ine manl ol· 
m1ık kabıldir ,, 

Roma Vıyanayı terketU 
Ümitlertnl pek keamek 

tstemlyenler ilave edı}'or 

lar: 
Bu terkedılmekten Baıve · 

kil Şuınıg herhalde deu ala · 
caktır . . 

"llaklkaten. Avu turyanan 

dahıli siyaseti, Breonu üze· 
rındt-kı huekett .. nberı faıiz· 

mi kopye ediyordu, onun 
üzerinde dönOyordu Şimdi 

Avuıturya hükumeti hatta 
ıobunsurlar bıle yaklaımak 

llliyor. Yeni kabineye eakı 

bir ıoayal demokrat bile gır
di Selamet bu istikamette· 
dır" 

Fakat, arzuları hakikat 
o ta ak kabul etmlyehm, hat· 
ti doktor Şuınıgın g.,çırdıiı 
d~Ait k•tğe, yan11ıda Doıf u 
sun, son ncfeaıni vermeden 
evvel, Vlilanı müdafaR ede 
ceklerdt'n bıri olarak göıter 
dığı S, ubl bulunmaaına rağ 
111eo ( Partmar ) . 

8 Şubat 1938 tarıhlı "El 
Mukftltem,, gazt!le&i Yemen 
Emiri Hüseyının Türkıyt'yi 

zıyarell meıeleal hakkırıd" 
dıvorkı: Emir llüı~yın, Ye 

m en Osmanlı imparatorlu 

ğundıın ayrı dı aynlalı Tür 
kiy,.yi zıvaret ed~n ilk Ye 
m~n hükümdarı olacaktır. 

Türkler Yemeae karıı bil 
vük hir rabıta duymaktad r 
lar ve Avrupa dev letletfnın 
bir t araftarı Kızı d,.niz diğer 

taraftan ilın ddenızl aa hılle 

rinde Yemene karıı heılt' · 
c1ikleri ihllraıı h ı slerini bıl . 

dı k lerınd t:ıı Yemen h"diıe· 

lerıyle aynen metıtıl olma k 
tadır la r . 

Muhakkakt ır IH Emır llü 

ıı~rio Türkiyt de büyük ır 
hürnıet Vt' ıtibar ıle l<"rtı 

!anacaktır Çünkü Y ~ menli 
fer ba •l a rındtt ima m Yahya 

o lm"k üzert• Türıtt)' C' ı le 

u:tun müddet nıÜcl\dde ~t 

tılstcn oora 191 J de bir it 

lif akname akdetmfılerdi Bu 
ithfakname aradaki ihtilafı 
kaldırmıı ve Yemen iler 
bundan ıonra Türkiyeye 

1
, kartı büyOk ıada at göıter · 

mıılerdtr Ve Türkiye Ye · 
menden çektlinc~ye kadar 
ittıfaklaunn eadık kaloıı lar 

dır. Bu dela let eder kı Ye 
m~nliler ıulhte sadık ve 

haıpte cesur kimıelndır . 

1 ürluye ıle Yemen Rra 1n 

da çözülmez doıluk balları 
vardsr. 

'I Ü• kiye ve b1lha11a lıtan
bul ve lıtanbulda aeay ı ı 

mevzulan bıddunda üç ma
kale yazan Vınko Mandu· 
klç ( " u makaır.lt>r Z&grebde 
çıkan "Novollı" glizeteıınde 

neıredilmıı ve tarııfımızcfan 
tercüme edılert-k bültPn 

lerl mizde dercedılmiı idi 
M . U M. ) dördüncü malıa· 
leılnl w Novoıtt.. l"zetuının 
l J .2 1938 tıu ıhlt nüıhaaanda 
Dt>fretmektedır. lstanbulun 
imarından baht. olan bu 
makalede dentlfyor ki: 

"Eıkt ıark lıtaobulu orta 
dan kaldırmaktadır. Bunu 
bir ıark maaah ıaomayınız. 
Bu mutlak bir baktkattır . 

İatanbulun tanzimine dair 
olan planlar bizzat Cumhur· 

reiıi Atatürk tarafından taa· 
vıp t'dılmi tır .•• 

Mal<alede bundan ıonra 
lıtaobulun imarı. lıtaobulun 
tınar p ' anının Praet tarafın· 

d11n tanzim olundufu hale · 
kında izahat verıldi~ten ve,, 
.. Boğazıç•nin güzell ı ai dık· 
l<at Dflzarında bulundurulun · 

ca Türkıyenln mtıkez tehir 

olan ve tamamt-n modern 
bir tarzda lnta edilmif bu 
Junan Ankara gölged" kala · 
caktır ~ denıldtkten ıonra 

imarın daha 9imdiden baı
ladığı, muazzam cıımılcr 

etrofandaki eski binaların 
yıkıldaiı yazılmaktadır . 

Retchaspoll ııızete~inln 

Prag muhabıri bildiriyor: 
Pragda çıkan VankoY ga 

zeteıinde büyük puntolarla 
neıredılen bır haber bura 

dakı AlmAn mehafılınde 
büyük bir heyt>cnn uyandır· 

mııt11 . Venkov lJ"zetesi ller 
lıo muhabtr nın bir telgra
fma Rtren bu h a beri (Sto 
yadinov ıçin Berlın seyaha 
t nın net celul Habusburg 
lar al~yhinde anlatma) ser. 
levhaları altında neıretmjı 
ttr . Bu hRberde denıyor ki: 

Mevıml~ ve tamamen katı 
olarhk öir~ndığımize göre 
Yugo~lavya Ba~vekıli Sto 

yadınovlçln Alm:\nya seya
hat ı bir çoklarının zanne t 
tildert gi bi nt'z.A.keten yapıl 
nııı bir idarei z yarel dt-ğıl· 
dır Bu 11eyahatın neticeleri 
her ıl<I l ıHıf:lf • t l\ tmin \"eme· 

mn·ın etmlt ve her ık ı dev 
let buudnn sonra \•tıkua ge· 
lecek beyrıelm ıh·I had ı ~cl,.r e 

da trıkıp edeceld~rı mütl e 

rek hatta hareketi teab ı t et 
mıtlt'rt!ır Bu mey"nda 1 a 

b11burg hanedAnının t~krar 

ikt ı dare!' gelmelll :htimalıd~ 

ınevıubahs edılerek b\,loa 

nıünaat için her ıkı d~v elin 

müıter~keo ittıhıız ed ecek 

lert tedbirler üzeı mde n u• 

tabakat h ııl olmut\Ur .. 

Muhasebei Hususiye 
MüdürliJğiinden: 

Baniırma Haydar Çavuı mahalleainde E~Japan ır· 
kağ,nda Evyapan Abdullah ve dtjer varislere alt bina an· 
lıazından çtluuılan tehoııntn < ı lJ ) ton mıktaundalıi pot 
rellerle hurda denıırjer 8 Mart 938 de n~•ıi borcuna kar• 
tılık heczen ve açık arttun a ile aatılacalından talip 011111 

laı m Bandırma uaubasebea husuıtyesioe mOrac•atları 11&11 
olunur. 
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Muhasebei Hususıye 
Müdürlvğünden: 

Arazi, bina ve munzam lkliaadi buhran •e yol yerıt· 

lerintn taluitleri tamamile bitmft olup bu •erıtlerden bor~· 
lu olupta mdcidetl kanuntyeleri zarfında borçlarını ver111t· 

yenler h1.1kkında hac z knrarı alıomıf ve takibata baılao· 

mıı o!dugu lüzumu ılin olunur. 

Baflkesır Tapu Sicil 
Muhafızhğ ndan: 

Nahıyeıi Mahallesi Cin i 

Bijadıç Koyu ev 
Hududa 

Safı •e arkası Emtn ojhJ 
Sa\np evi solu lsmatl otlu 
Mehmet ve · kısmen ldi~Ok 
lbr htm ojlu lımall , 106 
yol. 

Hudut ve bulundutu yer yukarıda yazılı bir bap haot 
Kuyu maballeılnden ecdadandan lntikalen Saath ollu H• 
aan e•IAtları Ferıt, Dudu ve Abdullahm 60 aenedenbt'rl 
ıenehiz mail ıkeo :\bdullahıo 333 de ölümtle karm Fatro• 

ve oğlu Hüsnüyü bad~hu Ferldin de 339 da ölümUe icarı•• 

yukartda adı geçen Abdullah karm Fatmayı •e kızı Hatt· 
ceye kalmıı olduğundan bahisle namlarına leıçtl edthne•1 

htenildığınden töhkakat yıtpnıak için 6 3.938 pazar ,o.,4 
mahalline memur ıöndeulecektir. Bu yer halısluada bunlar 
dRn biJıka bır bak idd•asında bulunanlar vana bu ıüplıt 
ıçinde yazı ile Tapu .:>tcıl Muh•f tzlıtına veyahat mahatuo• 
gelecek memura mftracaatları ilin olunur. 

Ayvalı Vakıflar 
Memurluğundan: 

l - Bürhantvenin flısar köyü yolu üzertnd~ kiln 70' 
lira 88 kurut ketıfll mazbutadan Hacı Mubarr~m KaprO' 
sünün mücedderit n inıaııı 23 2 938 gününden itibaren yit' 
mi ~un müddeti~ ekııltmeye konulmuıtur . 

lıt ldıler 56 ltra muvakkat teminat vermekle lttır•~ 
edeb ı ' trler . 

2 lhaleı1i i5 3 .938 salı gibni saat 15 de BörhanıYe· 
de mütece?<kil kom isyon htızurıl~ yllpılacaktır . 

3 ·- Şartnameyi Bahke11r ve t\ yvalık Vakıflar jdart•1 

ilt'l Bürhaniye tahrirat kalt:mlnde görebilirler 

4 Ekıtltmeye itltrak edeceklerin nafı aveya 8eled•1' 

mühendtıltğinden musaddak ehlıyet vesıkalarıle müraca•' 

ları 
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om ta hğından: 
Köse bağlar• m c vkiinde menof ıl umumiye namına ıı· 

tımlak edılecck yerlcrın ta~d ı r edilen bedelı ııtımlaklan ,ırı' 
ve m ıktarlannı gösterir h11rita ile ilanlar beledıye ılin t•b~ 
loıile hükumet kap 11ına ve varakai mahıuıa11 da istul'ıı 
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