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Balkan Antantı devletleri Bahriye Mü
tehassısları dün Atinada Toplandı . 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL 8~ YI: 3936 

Dün Hariciye Vekaletinde: Silahlanma Yarışı: 
-

Türk- Yunan Muahede· Dünya Su h Bir Çıkmazda .. 

leri Teati Edildi .. 
' 

B. Ruzvelt Bir Nutukunda Silahlanmanın Sulh 
İçin Hakiki Bir Tehlike teşkil Ettiğini Söyledi. 

Türk-YuPan ticaret of isi Ati nada toplandı, içtimada iki dost devlet işbirliğinin 
ehemmiyeti tebarüz ettirildi, 

San Franslıko, 16 (Radyo) 
- Tetkik ıeyahatına çakmıı 
olan Amerika relılcumhuru 

buraya gelmlt ve tezahürat· 
la karıılanmııtır. 

Ankua, 15 ( A A . ) -
Tebliğ: 

30 Teırlol~vvel 930 tarih · 
lı Türk · Yunan dostluk, bi 
tarftf.ık, uzlaıma ve hakem 
muahedesine ve ı 4 ~yliil 

1933 tarihli Ttlrk Yunan 
•amlmi ttıllfıoa müzeyyel 
olup 27 otaan Y38 de Tür 
kiye Baıveklli ve Hariciye 

Vekllıoio ıon Attna ıeya 
hatları eanaamda imzalanan 
IDuahede her tkl devletçe 
teıktlatl eıaıfye kanunları· 

ıun vazettiği uıu\ dairesinde 
tudtk edılmff oldujundan 
laıdıknamelerl bugün 15 
temmuz 938 de Hariciye 

Maarif 
Vekili Erzir cana geçli. 
Erzuru11>, 16 ( AA ) -

Buradaki tedkıklerlnt bitiren 

Kültür Bakanı B. Saffet 
Arakan Erziocana aitmiıtır 

dl o ilEIP 

iktisat 
Ve~ili An~ıraya döndü. 
Ankara, 16 ( A .A ) -

Zonıuldak ve Karabükte 
tedkikatını ikmal eden Eko 
llomt Bakana B. Şııkir Ke 
•ebtr bugün Ankaraya dön 
tnüıt6r . 

Filis~inde 

B Ctl6l Bayar 
Vekaletinde Yunan ıeftrı 

8. Rahael ile hariciye klll 
bi umumi muavini Nevll 

Batı tarafmdan teati edtl 
mtıtlr. 

latan bul, 16 ( Hususi) -
Türk Yunan ticaret oftal, yıl · 

B. Metaksas 
lak toplantaıını Atınade yap · 

mattır. içtimada hatipler ta

rafmdan ıöylevler verllmif, 

I Türk · Yunan doıtluğunun 

ı kuYvetınden ve ftblrlığln -
den bahıedtlmlıtır. 

Hatayda Seçim Hazır
lık lan Bitmek Üzere .. 

Retılcumhur; ıiyaai bir 
söylev vermlf ve devletlerin 
son zamanda baıladıklan 

ailahlanma yanımın, ıulh 

için tf"hl ı ke letkll eylediğini 
ve kendisinin, yakında bü 

tün devletlere müracaatla 
silahları tabdtd lçln umumi 
bir konferanı akdini teklif 
edecejlnl ıöylemtıttr. 

Ruzvelt; müteakiben Ame· 
rikanın donanmaya vermt"k· 
te oldu§u ehemml1etten 
bahıetmıı ve Amerika için 
donanmanın bir ıenbol ol
duğunu ıJive eylemııtır . 

Amerika cumburrelıl ıö · 

züne devam etmit ve: 
- Donanma ve milli mü· 

dafaa için muazzam mas 

raflara katlandığımızı itiraf 
ederim; fakat bundan meıul 
olan btz değllız . Çünkü, 
bütün devletler bu huıuıta 

mümkün olduğu lıadar ileri 

B, Ruzvelt 
gitmekten biran balı kalmı 
yorlar. Bız, bu alli.h yarııına 
nihayet verUmeslol, bütün 
mevcudiyetimizle arzu edl· 

yoruz. Lakin, karıımızdakl· 

lerden bu huıuıta hiçbir ha 
reket görmemekteyiz. 

Demiıtlr . 

Ruzvelt, bundan ıonra 

Nevyorkta açılacak beynel· 
milel ıerııtden de bahıetmlt 
ve bu eserin, dün1a için bir 
tanııma ve anlaıma va11tuı 
olduğunu ıöylemlttlr . T esçil va seçim işlerini tes~ite, f ev~alade murı~~as 

olarak memur edilen Hariciye Vekaleti birinci daire re- lngilterede Veni Taya-
Ant•k, •. i~! ~.AC!v~ı dün ~~.~~~!.~~n·a ~~~~ ... bir fa· re Fabrikaları Açıldı .. 

Yakanda baılıyacak olan aliyetle devam olunmakta . -
teıçll ve ıeçlm itlerini teablt dır. 

ve fran11z makamlartle it Alakadarlu on beı günden 

1 
bırltiln~e bulunmak üzere evvel seçime bıı~laoabilece 
hükümetimizln f t-vkalade ğlnl bildiriyorlar. 1 

murahhns o larak tayin edtl- Halayın her tarafında tam : 

Faaliyete Geçen Bermingam 
tayare Fabrikaları Bir Sene

de 1000 tayare Yapacak. 
mit olan B. Cevat Açıkalın 
buraya gelmitllr. 

Antakya, 16 - Seçim ah· 

Hey can .. 

bir sükun ıürmek tedlr . 

Antakya, 16 (A.A.) Ya-
kında baıhyacak olan teıçll 

Londra, 16 (AA ) - in· 
glltere ha va kuvvetleri nazarı 
Şirklnzley Vod, bueün Btr· 

ve seçim muamelatı hakkın · mtngamda yeni teılı olunan 
da ıcap ed n tedbirleri ma- tayare fabrıkalarının açılma ı 
hallınde tesbit etmek ve merasimine riyaset etmlt 
Fransız makamatile temasla ve bu veı le ıle bir aöylev 
tettlkt mesai etmek üzere vermlıtir. 
fevkalade murahhas olarak Nazır; hftkiimetin bu yeni 
hükumetlmizce memur edH fabrikalara derhal bin taya 

kamlar hakkmda Harbiye 
nazırından huıuıi bir mek 

tupla iıtıh:ıata bulunan ve 
bunun için divanıharbe da· 
vet edilen mebus Sandiı ha 

dlıeıinl tedkike memur par 
lameoto komlteal bugün har· 
biye nazırını isticvap etmit 
tir. 

ATİNADA 

Bılkan Antantı bahriye 
mütehassıslın toplınd1. 
Atina, 16 (A.A ) - Bal. 

kan Antanta devetlerl bahri· 
ye müteha11ııları konferanıa 
Am:ral Sakaleryonun ri· 
yaıetınde toplanmııtır. 

Baltık 
Oıvletleri arasmdı ınlıııı 

Rlga, 16 (Radyo} - Po
lonya haricl1e nazarı Kolo
nel Bek, Leton1a hariciye 
nazırı Montenin, ta1are lı

tas1onunda verdiil yemekte 
hazır bulunduktan ıonra, ta-
1are ile V arıova1a hareket 
etmııur. 

Bek, Baltık devletlerJnfa 
blok 1apmadıkların1 ve yal· 
nız aralarında doıtça anlat· 
tıklarım gazetecilere ıöyle
mlttlr. 

•CJ 1 •• -

Südet 
Almanları ~arp talimi ya

pıyorlar. 
Prağ, 16 (A .A .) - Alman 

Südet partııl halı hazırda 
Bohemyanın tlmallnde parti 
muhafızları toplamakla meı· 
guldür. 

Namzetler ııhht bir mua
yeneden gaçtlkten ıonra il· 
yakatlerlne röre (iç kııma 

ayrılmaktadırlar. Silah kul· 
laoabilecek olanlar birinci 
gruba, inzibatı temin ede· 
bilecekler lktnct gruba, par · 

ti dahilinde ıervlı yapabile 
cekler de üçüncü 1ıruba 

ayrılmaktadırlar. 

Kudüsla Camii Ömerde n8iiiiidan çıkan hal~ üzerine 
~ir ~om~a atıldı. 20 ölü, yüzden fazla yar ah var. 

mit olan Hariciye Vekaleti re 11marladığını ve bu taya o t A M t 
birınci dire relsı Orta elçi relerin dünyanın CD seri ve r a vrupa ese e-
li. Cevat Açıkalın dün ak mükemmel tayarelerlndeo 

Kudüs 11e Ômu Camllndtn bir görünüş 
Kudüı, 16 (A A ) - Dün kanlı hadiseler olmuıtur Ka 

CamUömerden namazı mü labalık bir yere atılan b.r 
lealcıp çıkıt eınasanda halkın bomba ortalığı, alt üst et 
iiz.ertne bir bomba atılmıt, mittir Henüz mütemmim 
20 Arap ölmüttür. Hafif malumat gelmemiı olmakla 
ve ağır olarak yaralıların beraber ölenlerin 20 kiti 
ıayııı yüzü geçmektedir Her olduğu ve yaralananların da 
tarafta büyük bir heyecan yüzü tecavüz ettiği anlatıl · 
•ardır. 

Kudüı, 16 ( Radyo ) -
Eıkı Kudüı ıehrlnde bugün 

mıfhr . 

Kudüı, 16 ( Radyo ) -
( Sonu ikinci aa1fada ) 

ıam lskenderuna muvasalat olacağına ıöylemll}tir er·ı Ven·ı B·ır Çıkmazda .. 
ve hemen Aotak)'aya hare · Loodra, 16 (A .A ) - H. 
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ra=l ·Mançstar Guardyan . gazetesi; Almanyanm, Bal~ınlarda 

ÇimerJtO Ucuzlatlldı. nüfuzunu artırmak istediüini yazım. 
Gümrük Resmi Azalan Çi
mentoyu Etibank İthal edecek 

Memleketimizde umran 
vasıtası olen çimentonun 
ucuzlatılması gaye ittihaz 
edtJerek bu sahada hükii 
me.Umlzce bazı tedbirler 

alınm ııtı r. 

lstıhlik edılen çimento

nun kısmı azamı devlet lı· 

letmelerlnde ve devlet mü 
e11eselerlnde kullamlmakta
dır, Bu itibarla hükumet bu 
ıanayıt herhangi bir diğer 
sanayi ıeklınde telakki et 

mektedtr. Bu esasa binaen 
gümrük reıminl bir ton için 
3 ve 9 lıradan 50 kuruta 
indirerek çimentonun bir el 
den Ettbank vaııtaatyle ida
re ve tdhaltnl kabul etmlı· 
tir . 

Bundan sonra yapılacl\k 

fabrikalara mezkur banka 
mı'Z yapacağı gibi,' me-vcud 
f abrlkalardan arzu edenler 
daht Ettbank tarafından lfl· 

tın alınabileceklerdir. 

Roma, 16 (Radyo) - Çe- ı nçlter Guartllyan, Almanya· 

~·oslovakya Haıvektll Milim nın Çekoılovakya meıeleıln· 

Hodza, bugün ekalliyetler deki taktıklni beğenmemek· 

lıderlerlni kabul etmlt ve te ve merkezi Avrupa va -

uzun müddet konutmuıtur 

Mihin Hodza; müteakl 

ben, Çek partileri liderleri 

nl de kabul etmftlir. Bun 

lar, ekalliyetlere lalçbir im · 

ttyaz verılmemeılnl istemek 

te ve bunda ısrar eylemek· 
tedlrler. 

Alakadar, merkezi Avru· 

pa vaziyetinin, yeniden çık 
maza saptığını ıüylüyorlar 

Londra, 16 (Rad10) - Ma 

ziyetlnln yeniden karaıacaiı 

kanaaUni göstermektedir. 

Bu gazete Almanyanıa 

yalnaz merkezi Avrupada 

değil, bütün Balkanlarda da . 

hl nüfuzunu tamttırmals lı

tedtflnl yazmaktadar 

Parla, 16 (Radyo) - Al
man matbuatı, Franuz Bat· 

vekili Daladlycnin ıon nut· 
ku etrafında uzun ınakaleler 
yazmaktadır. 
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r-----------.. 1 Türkiye Ve 
1 

ı Yabancı Gazeteler ı .. _____ _ ____ ,ıj 

Türkiyenin ] 
Muvaffakiyeti 

Yazan: Mı hail Macarof 
" Mır ,. gauteei, Sofya -

''Büyük harpten aonra ko· 
mıumuz Türkıyenln vaziye 
tini ve bu harpten gördüğü 
zararları hatarlıyacak ve on
dan sonra tedrici ve taktik 
bir aurette na11l kendisine 
geldiğini ve lcazanmıya bnı· 
ladığmı göz önünde bulun· 
duracak olunak Türkiye dip · 
lomaıi81nln politik sahada bir 
çok muvaffakıyetler kazan· 
dığını !tlraf etmlye mecbu· 
ruz. Politikada ve bllha11a 
dıı polttllcada devlet adam· 
larmın faaltyetl, devlete ka· 
zandardıklara menfaatlerle 
ölçOlmektedfr. Yunanlıların 
Anadoluyu tıtllalarını Türkl 
ye hükumeti ıhttlalcı Ruıya 

nın yardımlyle bertaraf et· 
metti. Türkiye, b6yle bir 
ittifakla yalnız ıark hudud · 
larını emniyet altına almak
la krılmıyarak Kan gibi bir 
mmtakanın tdarealnt de ell 
ne geçlrmlt oldu Bundan 
ıonra Balkanlara dönen Tür
kiye, Yunanistan, Yugoalav
ya •e Romanya ile de mit· 
terek bit pakt meydana ge· 
tirdi . Bulgariltana gelince: 
Bulrarlıtandakl Türk mek 
teplertnde mecburi olarak 
tedrlıahn Latin harfleriyle 
yapılma11nı temin etti. Ş ım · 
dl de lakenderun meselesini 
yine kendi lehine olarak 
halletmtı bulunuyor Ftlbakl 
ka bu hareketle eıkt vazl· 
yeti meydana getlrmif değil· 
dır . Bununla beraber elde 
edilen netice, sulhperver ve 
ıağlam bir ılyaaetln mabsu 
lüdür. 

Daha dün telgraf ajansları 
İnıilterenln Atatürk Türkiye
ılne yeni bir mali yardımda 
bulunar.ağı ha berini verdi
ler. 

Bu yardım silahlanma it 
teriyle Hdlaadi kalkıomıya 

aarfedtlecektlr. 
Bir zamanlar Türklyeoin 

kendi naayonal endüstrlıinl 

yaratacaima hiç ktmıe fnan· 
mıyordu . O zamanki "•na 
ate göre bir ziraat memle 
keti olarak yaratılan mem 
leketler, yalnız bir ziraat 
memleketi kalarak ve fab 
rlka mamölatı namına ne 
varsa bütün bunları eıkt en· 
düıtrlyel memleketlerden 
satın alacaklardır. Fakat müı 
temlekeler bile kendi met 
ropollarınıo bu ekspluatasyo. 
nundan kaçmıya ve kendi 
ham maddelerini kendi yurd 
larıoda itletmek çarelerini 
aramıya baılayınca bütün 
geri kalmıı memleketlerde 
milli bir endOıtriye malik 
olabilecekleri kllnaatl ha1ıl 
olmuı; ihracat için olmasa 
bile sırf kendi ıhUyaçlarmı 
karıılamak için böyle bir 
endüstri yaratmak ihtiyacı 

hl11edtlml1tir. 
Türklyenln endüıtrlyelleı· 

meal itine ilk yardım eden 
devlet, Sovyet Ruayadır. 

Ştmdl bu yardıma foglltere
nln de koıtujunu görüyo 
ruz . BQtün bu lflerde bizim 
menf aatlerlmlze aykırı bir 
vaziyet görmedikçe komıu 
larunızın bu muvaff akiyetle 
rlne haaed etmek aklımızdan 
bile geçmez Bilôklı bu it· 
l rde komıularımızdan lb 
ret almalıyız. Onların k · 

Filistin e 
Hey can 
(8aştarnfı birinci sayfada) 

Hayf ada çık en müthiş bir 
yaogın neticesinde mühim 
zararlar olmuıtur. 

Arap ç et elerJ Yahudilerin 
bahçelerindeki Rğaçları yak 
mıılardır. 

Araplar telefon ve telgraf 
tellerini kesmiılerdlr. 

Kudüs. 16 ( Radyo ) -
Arap rüesaın bugün mühim 
bir toplantı ynpmışlar Mısı· 

ra lngiltereden gelen İngiliz 
askeri kuv\•etlerine karıı 

a tınacak tedbirleri müzake· 
re etmlılerdlr. 

Toplantı gizli olmuıtur. 
Kudüs, 16 (A.A) - Ted · 

hlıçller Llda He Hayfa ara· 
11nda btr yoku trenlni yol· 
dan çıkarmıılftrdır. Müna
kalat durmuıtur. lnaanca 
zayiat yoktur. Hayfada ba· 
zı mafazalar y&ğma edtlmit 
ve blrk ç Yahudi dükkanı· 
na ateı verilmfştlr Memle· 

~ 

ketin bütün şlm it garbi kı 
11mlarmda tecavüzler ve ted 
htı hareketi vukubulmakta 
dır. 

Kudüs, 16 (A.A.) - Arap 
mahalle,ıode bir bomba pat 

lamıı ve 3 Arap yaralan · 
mıttır. Bunun üzerine Arap· 
lar Safatls isminde Yahudi 
mahallealne hücum etmek 
iatemltleu e de askeri kıta 
ların ateşi karımnda kal · 
mıılardır. Araplard&n 4 ki 
tl yaralanmı§, birkaç kiti öl 
müıtür . V eziyet gergindir. 
Araplar nümaylı yapmakta 
dırlıır. 

zançları bizim lçln birer tet· 
vik olmalıdır. Rekabet poll-
tıkaaı, faydalı ve ıuurlu bir 
politikadır . Fakat kıskançlık 
pohttka ı, ekseriya semere· 
siz neticelenir ve bilakis fe. 
n hkların tahııddüsüne ıe 
bep olur . 

Hundan maada Türkiye 
hükumetinin hem aıkeri ve 
hem ekonomik sahalarda 
kuvvetlenmekte olduğunu 
görüyoruz. Bu iUbarla hü 
kiimet aaırlarca yad ellerde 
yaıamıı bulunan dtndaıları 
nı ve soydaılarını kendi 
memleketinin hudutları fçl· 
ne toplamaktadır. Harpler 
eanasında hükumet Türkiye· 
de mevcut olan ve önemli 
bir ekalliyet teıktl eden un· 
surları memleketinden kov· 
mı ya ve çıkarmıya muvaf · 
fak oldu. Ştmdl de bo§luk · 
lan doldurmaya çalıımakta 
dır. Bu, pek tabti olarak 
zor b ir dav adar; fakat ted 
rtci bir surette ve külliyetli 
para harcamak ıartile mu· 
vaffaklyetle baııarılacak olan 
bir f§dlr de .. Herhangi bir 
hükümet, yad ellerde kalan 
ıoydaılarımn aeri bir suret 
te temsil edıleblleceklerl 

k naatlnl beslerse, • m i l 
lettn umumi m e n f a a t 1 

bakımından · bunları ken 
di yurdunun aaçağı altına 

toplamaaı ve yalnız birer 
vatandaı değil, iyi birer va· 
tanperver yopınası elbette 
milreccahhr ve lazımdır. 

~tatürk Türkiyealnln mül
hem olduğu ideal işte bu · 
dur ve bugün Türktyede ta 
kip edilen tskin polıtıkaflı, 

bu ideolojinin doğurduğu bir 
ılyasettlr . Mevcud olan ya 

baocı unsurlar1 çıkararak 

buntarın yerine yurd1Jnun 
haricinde kalmıı ıoydaılan . 

nı al . lıte tıkan pollttkası!. 
Ztr ; yab ncı unsurları naaıl 

( Sonu Qçüncfi aayfada ) 
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HABERLERİ ' -
Hapishane du- Evkafla Belediye Arasındaki Davalar: 

varını delerek zgah Davasını 
acan ka ı lar 

O
. > L • • d k d 

1 
v a f K a z a n d ı .. 

un şenumu e ya alan ı ar " . - . . 
Çatalca hapııhanesınde Namazga~d su taksımatımn buf undUğu yer de Beledıyenm 

~~~u:~~=~:: ~:;::1a~ir~e;. olacak. Diğer bir dara da· ev~afm aleyhine neticelendi. 
dane, Semen, Emıne adında 
üç kadın polis tar f ından 
ıehrlmlzde yak lanmıılard1r. 

Bu üç kadının müteaddit 
hıuızlık vakaları bulunduğu 

ve bu suçlardan dolayı Ça 
talca haplahaneainde mev 
kuf iken haphbaneuln duva 
rını delerek kaçtıkları anla 

ıılmıotır. 
Kadanl r, Çatalcaya gön· 

derilmek üzere dün adliyeye 
teallm edtlmiıl~rdtr. 

--.............. 4 ...... _ 

Gardenparti 
Güzel geçti. 

Y okıull rı Gözetme Bırliği 
nlo tertip ettiği gardenparti 
akıam Atatürk parkı gazı 

noııunda verilmiştir. 

Birçok da vetlinln bulun
duğu mevsimin tik gnrdeo 
partisi çok neıell olmuf, 
muhtelif eğlenceler yapılmıı 
ve geç vakte kadar devam 
etmtıtlr. 

1937 Mali Yı
lı d Devlet 

Geli i. 
ı 937 Mali yılında devlet 

gellrlnln 262.779.714 lirayı 

bulduğunu ve bu mikta · 
rın teberrular hariç olmak 
üzere 231 milyon lira ola 
rak tahmin ecillen 1937 
mali yıla varidat büdce rak· 
kamlarını 28.285.441 geçmlf 
olduğunu yazmııtık. 

1 Y38 Mali yılı içinde tat· 
bik mevkline girecek vergi 

tahfıf kanunları (Hizmet 
erbabı vergilerinden muva 
zene vergisi, istihlak vergi 
ıi tahfıfleri) nazara alınmak 
ııuretl yle t 938 mali yılı büd· 
ceaı 250 mil yon lira ile bıığ· 

lanmııtır. 

Hazır n 1938 ayı ıonun 

da devlet varidatına temin 
edilen huılat 32 277.898 11-

, raya baliğ olmuıtur. 

Bunun 30 629.046 liraıı 

maliyeden 1 648.852 lirası 
s bıkft tahakkuk bakiyele 
rlnden tahııtl edllmlftir. 

1937 Mali yılının aynı 

ayında (haziran 1 Y37) devlet 
veridatından elde edf len ha· 
ıılat 30.764 300 lira ıdi. Bu 
vaziyete göre 1938 haziran 
aymın 1937 haziran ayına 

nazaran fazlası J .513.598 
liraya baliğ olmaktadır. Yu 
kanda mevzubahı ettiğimiz 

tahftflerde nazara alındığı 

tekdirde devlet varidatından 
elde edılen haaılet çok kıy 

metli bit netice ifade etmek
tedir Bu vaziyet memleke 
tin Jktısadi lnklıafının de 
vam elliğini ve bu lnki~afı 

devlet varidatının aynı kuv 
vetle takip eylediğini gRyet 
güzel blr t rzd lf de eyle 
mektcdlr. 

• Asliye hukuk mahkeme
sinde 3 3 937 denberl de· 
vam etmekte olan Belediye 
ile Evkaf arasındald Namaz· 
gahın aidiyeti davası neti · 
celenmlttlr. 

Hakim B. Arif Güvenç 
mahkemenin kararım ıöyle 
blldlrmlttlr: 

"Namaz Ahın vakıf oldu 
§u taamü1en ııablt görüldu. 
Bu noktadan, Namazgaha 
Reledtye tarafından vaki mü 
dahalenln menin~, ancak 
sular kanunu mucibince Na. 
maz:gahın içindeki ııu yolları 

ve su m" kıeol belediyeye 
ald olduğundan bu nokta ya 
taalluk eden davanın da red
dine karar verllmiıtır .. 

Mnhkemf'!nln bu kararma 
göre Namazgahın ıu taksl
mah ile ıu yollarının bulun 
duğu kıımın Belediyenin, 
diğer kıaımlar da Evkafın ol
muı oluyor. 

Yfne asliye hukuk mah -

kemeıinde Belediye ile Ev· 
kaf arasında diğer btr dava 
daha netlcelenmlttlr. 

Bu dava da ıöyledlr: 
Geçenlerde, Evkaf tdareılne 

ald Ticaret Odasınm oturduju 
bina ıle altıodakt kunduracı 
dükkanı Belediyece yıktırıl
mıştı. 

Bına yıkılmadan önce Ev 
kaf idaresi aııliye hukuk 
mahkemesine müracaat et 
mlı ve maballnde keıtf yap· 
~ararak ihtiyati tedbir ka 
rarı almııtı 

Fakat Beledıye, maili 
inhidam olduğunu bil -
direrek binayı yıktırnııfh. 
Evkafın açtıgı bu meni-
müdahale davasına aallye 
hukuk nıahkemeıtnde bakıl
dı. 

Mahkeme; Belediyenin, bı 
nayı math inhidam kararı 

ile yıktığından dolayı ortada 
dava mevzuu kalmadığını 

blldirmif ve davayı red et 

miıttr. 

Memlekette ltf aiye T eş 
. a ı Kuvet endirilecek 

~~------~---~ 

itfaiye tes~ilitında çalışanlara şe~irleri gazdan 
turtarma dersleri verilece~. 

Dahilfye Veki.leU bütün 
vilayetlere mühim bir tebliğ 
gönderılmııtır. Bunda her 
vilayetin nüfuıuoa ve ihtt · 
yacıoa göre ııhhi imdat ara· 
balarına malik olmaaı ve it· 

fafye teıkili.tının ihtiyaca 
tekabül ettlrilmeıi bildlril· 
mektedfr. Bilhaaaa itfaiye 

teıkilatmın bir harp vuku· 
unda halko yardım edecek 

ve çıkacak yangınları aön 
dürebilecek kabiliyet ve te

sisatta olmaıına çok dıkkat 
edilecektir. 

Bunun için vilayetlerin 
belediye bütcelertne fevka· 
iade taheiHt konacak ve 
bu itler bu yı l içinde tamam· 
lanmıf olacakbr. 

Bundan başka itfaiye teş 
kili.tında çalııanlara zehirli 
gaz derslerf verilmesi ve 
bilhaıısa g,nzlaoan bir şehir· 
de halkı kurtarmanın usulle · 
ri öğretllecektlr. 

Posta mü~ürleri arasmda 
nakiller. 

Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü P. T T. 
müdür leri arasında bazı ta · 
yln ve nakiller ynpmakta· 
dır. Bu husustaki kararna· 
mc projeal yüksek · tudlka 
arzedllmtıtır. Umumi mü· 
diırlük diğer memurları ara· 
sında da nakil ve tll yinler 
yapmalc üzere hazırlıklarda 

bulunmaktadır. 

ı ·Talebelerin asterlik yokla
m~an hakkmda bir karar. 

Muhtelif mekteplerde oku
yan ve askerlik çağında bu
lunan taleb~den btr kıamı 
her yıl, zamanında ıukerltk 

yoklamalarını yaptırmadık· 
farından para cezasına çarp 
hrılmaktadır. 

l alcbenln yoklama Htp 
tırmak lçlo uğradığı mütıcüı 
leri ortadan kaldırmak m"k 
sadlle. hükumet, yerinde bır 

karar vermlttl · Bundan !On 
ra askerlik ıubeleri her se-
ne yoklama baılamadan 

evvel, mıotakalarında bulunan 
mektep idarelerine yoklama 
nıo baılıyacağı günü bıldiıe 
rek askerlik çağında bulu
nan ta lebenrn vaktinde bir 
defterinin celbini temin ede 
cektlr 

Mektep lderelerl her ta 
lehe için yalnız hihlyet cÜ'Z · 

danlarına göre nüfuı kayıt· 
larını ve hangi sınıfta ol· 
duklarını gösteren ayrı ayn 
yazılmıı fotoğr&faız bir ve· 
stkayı toptan mahalli ıube 
relaliğine makbuz mukabi 
linde teıllm edecektir. 

Bir gencin tayini. 
Halkevl temıtl kolunda üç 

ııeneye yakın :ıamandanberl 
çalııan Muammer Gözalan. 
köy bürosundaki vazlfeıln 
den Mantı& vilayeti husuıi 

muhaıebeıılne naklen tayin 
edllmiıtır 

Temılllerlnde lyt bir mu 
vaffaktyc t gösteren gence ve· 
nl vadfeelnde de baıanlar 

dileriz 

Bir Kadının 
Tevkifine 
Karar Verildi. 

Merkeze bağlı Gökköyde 
Hasan karıaı Fatma adında 

bir kadıoan. çocufu Emineyi 
döğen Nuri oğlu 6 yatlarında 

Recep adında bir çocuğu 

döğdüğü ve bu yüzden ölü 
müne sebep olduğu ıddtaalle 
mahkemeye verfldlğinl yaz· 
mııtık 

Hakkında takibata baıla
nılan Fatmanan ıulh ceza 
mahkemeılnce ıorguıu ya 
pıldıktan ıonra tevkifine ka· 
rar verilmlttlr. 

Evrakı ıorau hiklmllğlne 
verilen Emine hakkındaki 

tahkikat dertnleıtlrllmekte 
dır. 
~

Okullara Girme Şarilarz.· 

Bursa Tarım 
Okulu 

1 - Türkiye tebaaaından 
olmak 

2 - Orta mektebi bltlr
miı, çiftçi veya arazi sahibi 
evladı olmak. 

3 - Yaıı 19 dan yukarı 
olmamak. 

4 - Tl\hsıl eanaamda mek· 
tebl, mazereti olmadan bı
rakmamak. V t: bıraktığı 
taktirde keodıılne yapılmıı 

olaa bütün masrafları ödl· 
yeceğlnl bildirir noterden 
muaaddak (nümuoeıı mek· 
tepten alınacağı veçhlle) bir 
kefaletname vermek. 

5 - İateklıler, nüfua tez· 
keresi, mektep ıahadetna-

meai, hiç bir hastalığı ol 
madığını ve ziraat tılerlne 

muka vlm bünyede bulundu· 
ğunu bildirir sıhhiye heye· 
ti raporu, aıı "ağıdı, hüı
nühal varakası, çiftçi veya 
arazi sahibi evladı olduğunu 
bıldırir veıikaaını dilekçe ile 
birhkte mektep müdürlüğü· 
ne göndermeleri. 

6 Dıtaradan olacak 
müracaatların en büyük mül· 
kiye memuru vaaıtaslyle ya· 
pılmaaı 

7 - Mektebe alınacaklar 
~ahadetname sıraaıle alına· 
c ~klarındao sıra tle evveli 
p~kiyl dereceli olanlar, ye 
tıımedığı takdir de iyiler, 
bunlar da yetlımedtğl takdir· 

de orta dereceliler seçilecek 
tir. Şahadetnam~al aynı de· 
recede olanlardan tabliye 
ve riyaziye d~nlerlnden yük· 
sek derece almıo olanlar ter· 
cih edil~c~ktir. Bunun için 
vesikalar arumda çıktıkları 
mektep ıdarealnden alına· 
cak ve bu dereler derecealnt 
rösterir veıtka bulunacak . 
tır. 

lf Mektep 1 O eylülde 
açılacajından isteklilerin en 
ıon ağustosun ylrmlıine ka · 
dar müracaat etmeleri 

9 Ortamektep aon aı • 
nıfında otupta ikmale ka 
tanların da dilekçeleri ve 
evrakı kabul edilecektir . An· 
cak ikmalıız pekiyi "Ye iyi 
dereceli ıahadetname alan· 
lar mürettep ıayıyı doldur 
madıkları takdirde müraca ~ 
at edenlerden ikmallerini 
verip pekiyi ve iyi derecede 
me7.un ol,.nlıu araaındftn ıe 

çtllp kedro #lamamlaoacak 
tı:ı. 
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Akisler: -
Bir Müşteri 
Mır manifaturacı ahbabın 

rnağazuında oturuyordum. 
lçerl ıak bir bayan girdi, 
çantaaındao küçük bir ku
rnaı parçası çıkararak göster· 

dı: 

- Stzde bu kumaıtan bu

lunur mu? 
Arkadaıım bayanm uzat 

tığa kumaıa baktı: · 
- Evet, var dedi ve meı 

gul olduğu müıterlslnl gös· 

tererek: 
Lütfen biraz beklerıe-

nlz. 
Bayan itiraz etti: 
- Bekltyemem, itim var, 

hemen alıp gideceğim 

Arkadaıım mefiul olduğu 
rnüıterlılnden mü1aade al
rnıya mecbur oldu ve raf. 
lan bir top indirdi 
KumafıD çizgileri birbirini 

tutmıyordu: 

- Bir dakıka müsaade 
edtnız bayan, depoda olacak 
alıp geleyım Koıa koıa glt
U. btraz ıonra elinde bir top 
il\ gelmiftt · Baktılar, aym 
ldt Bayan kumaıı muayene 
ederken arkadaıım bır aralık 

diğer müıterlıl tle meıgul 
olmak ı!ledi 

Bayan: - Rica erlerim. 
biraz çabuk olunuz gldece· 
ilm, n dır bunun ftah? 

Metresi yüz yirmi ku 

ruı. efendim. 

Bayan fena blr ıey ıöy 

lenmlt gibi hırçınlaıtı : 
- Ne, yüz yirmi rul; ayol 

ne yapıyorsunuz siz . Ben 
bu kumaıın aynını daha bir 
ly evvel letanbuldan gelme 
den evvel sekıen kuruıa 
almııtım . 

Şimdi yine aynı k umaı 
dan almak icap etti de ılze 
teldım, seksene verlnenlz 
alırım Hem bundan sonra 
•izin müıterloiz olur: da· 
h11a ılzden alıı verlı ederim. 

Arkadaıım teıekkür ede· 
rek kurtarmıyacaiını söy 
ledl. 

Bayan: - isterseniz, yok 
defll ya, gider baıka yerden 
alırım . Çıkmak için hazırla · 
llıyordu Arkadaıım : 

- Peki bayan mademki 
Yeni teırlf ettiniz ayağı 
lh:ı: alıııın yüzden alınız . 

Bayan yine itiraz etti : 
- Hayır, hayır ıekseodt>n 

fazla veremem, ieteraeniz . 
Kllpuya doğru yürüyordu. 

Arkadaıım bu kadar uğraı 
~adan ve pazarlıktan ıonra 
Iıtanbuldan gelmiı bu ye 
'Dl müıterislnt çevirmek tste 
lllılyordu, seılendi: 

- Peki bayan, emin olu 
nuz kurtarmaz, sırf ayağınız 
•lı111n, dalma buraya geli 
iliz, diye veriyorum . 

Ve metreyi eline aldı: 
Kaç metre keıelım ba· 

Jan? 
Bayan yine ilnelenmtı 

aıbı: 

Ne metresi canım, ba 
na on santim kadar birıey 
li.zım. lıtanbuldao gelirken 
kostümümün kuıııit kay· 
bolmuıta yeni bir tane dike 
Ceilm. 

Yılmaz Olken 

TORK.DtU 
@! E 

• 
ifşa Edilen 
Büyük Sır. 

ingi iz raliçe· Erdek sulh huku 
sinin Bineceğ · mahKemesinden: 

SARI KIZ 
Yine geçiyor bakın, 
Altun saçlı Sart Kı::. 
Hem cana ne de yakı 11 

Altun :wçlı Sarı Ktz. 

.. 
• • 

Ba/\·ışı yaktı bt11l, 
Peşine takdı beni, 
Halsiz bıraktı b~ni, 
Altun saçlı Sarı Kız 

.,, 
• * 

O, gitti ben de gllllm, 
U, koştu ben s~ğirellim 
Halıiz kalduıı tJe billlm, 
Alturı Saçlı Sarı Kı: 

• 
* * . 

Durdu, beni bc/c/Pdi 
Hafif et yülıimsedl 
.. Koluma yirin,. dedi, 
Alt un saç.il Sun Kı: 

Ülken 

- -==--·u,..---

Fıkralar: 

Şemsiyenin faydası . 

Üç arkadaı konuıuyorlar 
dı, birisi sordu: 

- Şemsiyenin ne fayda 

ıı vardır? 

İkinci arkadaı cevap ver· 

df 
- Yağmurdan, 

korur . 
- Baıka? 

kardan 

- Sıcak yaz günlerinde 

güneıten korur . 
- Baıka drı ha mühim 

btr faydası? 

Üçüncü arkadaı ahldı: 
- Alacaklılardan korur. 

İçkinin zaran .. 

Parkta oturmuı koouıu 

yorlardı :. 

- Şu içki hakikaten za
rarlı ıey, azizim. Btzlm bay 
Ahmede de zararı dokundu 

- Hastalandı mı? 

- Hayır, içki kaçakçıhiı 

yapıyordu, yakalandı. 

Kaçıyormuş .. 

Küçük Hikaye: 

Korkutan 
Levha. 

Bir akıam, korkaklığiyle 

tanınmıı bay Celal, doıtu 

bay Servetin vazı geçirmek 
için yeni taıındığı evine mi 

safir gltmtıtt 

Buraaı, gentı bahçeli kii 

çük bfr k6ıktü. Açık bahçe · 

kapusuodan lçt"rl glrdt ve iç 

kapuya dofru yürüdü Tam 

kapunun önüne gelmtıU ki, 
gözOne trl harflerle yazıl· 

mıı bir levha tltıtl. "Bah · 
çede köpek var, dikkat 

ediniz!. . ,. 

Ray Celalin korkudan diz· 

!erinin bağı çözülmüıtü. 

Levhanın önünde donmuı 
kalmıı. adeta nefes almak

tan korkuyordu. 

Tam bu sırada kapu açıl
dı, bay Servet göLüktü. 

Bay Celil 1anki. arkasın· 

den büyük btr köpek koğa

lıyormuı gibi . kendinı içeri 

attı Bay Servet ne olduğu 

nu ıormıya kalmamıth kl, 

Bav Celal te1 aıh telaşlı: 

- Amım birader bahçe · 

deki köpek! . 

Bay Servet, dostu bay 
Celalin ıararouı yüzüne bak· 
tıktan ıonra bir kahkaha 

attı: 

Sen daha ilk defa g~l

dtğio için o levhanın ne ol 
duğunu anlamazsın . Baydl 

gel yukarı çıkalım, sana an 

latayım . 

Yukarı çıkhlar , bay Servet 

anlatmaya baıladı: 

- Maliimya bu taraftar 
1111ız yerler .. lhnızlık vakala 

rı çok oluyor, lcapuyu, pen 
cereyl açık bırakıp gitmlye 

gelmiyor. Geçen gün balo 
ya gld-en tüccar bay Zekai 

Pctrl Su a r gazetesin in Var 

şova muhabiri gazetesine ıu 

hayrete ıayan haberi veri· 

yor: 
"Varşovanm tanınmıı he 

kimlerinden blrlntn karı11, 

Madam Karasovska. kendi 
ılnl ölüme götüren btr has· 
talığın sonunde, lhtlzar ha · 
linoe bulunurken şu ııansatı· 

yooel ttirAflarda bulunmuı· 

tur: 
- Hayatımın büyük sar 

rını mezarıma götürerek 

ölmek lıtemiyorum . 

AllAhın önünde yemin ede-

rim ki. ben Ruı çarının 

kız1yım 

SonrA kocasına dönerek: 

- Stanlılu, demtıtlr, iıte 

anftbtar. Ktıçük siyah kutu 
mu aç, orada hatır& defte· 

rlmi, bir ikon ve bir dua 
kitabı bulacaluın. 

Or. Kraaovakl bfzfl! bu ve 
sikaları gösteriyor. Bu lcıy · 
metli hatıra defterinin Z!l • 

mania sararmış yaprakları
nı karııtınyor ve Ru11 çarı · 

om kızı olduğunu sövllyt.n 
bu kadının mazlıtndf'n bazı 

paujlar okuyoruz: 
"Bugün , diye yazıyor, ba· 

bamı düıündüm . Adeta ha
kikati ya,ıyordum. O Peter 
hof a lbay üniformasını giy 
mitti ve sesi , sıınld sahıcly· 

mit gibi sür lüyordu. O za 
man o e kadar meıuttum " 

Gene baıka bir ıayf ada: 
"Bugün, diyor Raıpotln ln 

ölümünün yıldönümüdür Bü 
tün gün kilisede idim ve 
onun ruhu için dua ettim 
Bu gece rüyamda AlE-kıiyl • 
,.e Nastaala (çarın öteki lu 
zı ve oğlu) yı gördüm Şım 
dl her halde cennettedırler .. 

Sonra Dr. Kraıovaki bize 
yaldızlı ikonu ve Rus kral 
lık armasmı taııyan dua ki · 
tabını göıtcrlvor 

Ka usının hatıra defteri 

mütehassısların tedkıklne 
verUmiıUr. Bunlar hastanın 

yazm ile mürekk~p ve ka 
ğıdı tedlcik edeceklerdir. 

Gene hastanın yonma g it 
tik Şimdi kırk yaılarn1da 

kadardır.) Grandüıeı Tntya 
na da tam bu yaıta olt cak 
tı) . Bize hayatının hazin 

Tarihi Kayık. 
Hiç bir memleket lngtl

tere gibi ananeıioe ıımsıkı 
bağla değildir . Sun& birçok 
vesilelerle şa htd olma k ka· 
bildır . Hele tarihi hatıralar, 

onların adeta mi li i servet. 
leri gibidir . 

logiliz kraliçesi El i:ıabr.t 
son günlerde rahahızlanmı§ 
olduğundan, muhafız e.layı 
nın törenlerinde bulunama 
mııtı Hunu görr-n gazeteler, 
kraliçe acaba Toverde ya· 

pılacak olan gardenpartlde 
hazır bulunabılecek mi, dl 
ye merak ettiklerinden &Ü· 

tunlar dolusu ya:ıılar yaz 

maktadırlar . Bu vnılar mü· 
naaebetile. kraliçenin dört 
yüz yıldanberl ilk defa ola 
rak Toverdekl kraliçeler 

kapısındım geçece~lnl hatır 
latmaktadırlar. Şayed kara· 
dan szltmiyecek oluna iki 
yüz elli yıl evvel yapılmıı 
olan Saray kavıiına binerek 
Tovere gidecektir. Kavık iki 
yüz elli vaşında olduğu için , 
ıektz kiıldf'n ibnret olftn 
tayfası da bundan iki yüz 
elti yıl f'Vvelld ıar11 y kayık
çılarının kılık ve kıyafetine 
girecektir. O devirde kıpkı 
zıl bir mAnto kızıl bir p&n· 
talon ve s yah ipeklt bir 

ıapka giyıliyormuş . 
,_,.,...-_,,..ı~~· ..... =.,.,,.,,,.,.. 

Tür ki yenin 
Muvaffakiyeti 
( lldncı Sayfanın Devamı ) 
eritmiye kudretin yolun . 
yurdunun dıııoda kalan sov 

daşlarındıın da lıtlfade ede 

miyorsun . 
Maahaza prensip itibarile 

tatbik edilmek istenilen bu 
l~de nazarı itibara nhomeaı 

gereken bir şart vardır: Hiç 
olmazaa miişterek vatana 

bazı hutusla rda faydalı ola
bilecek unsurları kend i yer 
lerinde bırakmak . 

Dığer bazı Balkan de vlet 
lerio ln de böyle bir iskan 
polltık.uı takip ettiklerini 
görüyoruz. Fakat bu ılyaaet 
bir yerden d li er bir yere 
kaldırılan hnlk kümeleri için 
müdhlt tztlraplar ve çileler 
ihdas eylemektedir. 

lerio evini tamtakır bırak· 

mıılar. Böyle bir tehlikenin 
bizim baıımıza da gelmesi 
ihtımalt var . Düıündüm, 

böyle bir tehlıkeden kurtul 
mak için bir çare aradım, 

n ihayet buldum. 

fılimint anlatıyor: . 
- Ailemin katlinden bir 

kaç eaat önce, bir }' Dhancı 

bana bir yumruk lndtrmtıll 
Darbe o kadar kuvvetli ol · 
du ki onların öldürüldükleri 
yerin birkaç metre Henine 
düıtüm . Sonra beni ıokakta 

ı Bahkesir sulh hukuk 
hakimliüinden: 

"Bahçede köpek var, dik-

kat ediniz.,. 
Diye bir levha yazdırd•m 

ve herkesin görebileceği ye· 
bulmuılar. Ruı kontl randan 
Radlıevin aileıi bent yanına 

re kapunun üstüne astım . aldı . 1919 da Polonya ya ti 
Bunu yapmaktaki mak · iltica ettik. Bütün gençliğimi 

İhtiyar teyze gelinlik ça sadımı tabii timdi anladın, kiliselerde dua ederek ge· 

ğına gel mit eenç kızın ya değil mi? çlrdım 1934 de, evlendim. 

Blllıkeıirin Vicdaniye ma 
halleatoden Süleyman oğlu 
ıucu Mehmet tarafından 1 O 
1 936 · tnrihli Rrzuhalla 
Balıkesir ashye hukuk ha· 
klmliğloe müracaat olun rak 
Şaml ı n hlyeılnin Kırmızılar 

köyünden Mehmet kızı Hav 
va aleyhine açılan boıanma 
davasmm yapılan muhake -1c 1 Seıl yavaıılıyor . lhtlzar 

nına ıo u up: .. -----------.. .J k k d d k k 
- Kızım ıen artık büyüdün, 1 KADRi UZ KUR 1 aa 1 a an a i aya arhyor 

meal ıo unda tn raflarm se· 
kız senelik cvlt olmasına 

rağmen blr müddet bir ara · 
da yaıadıktan ıonrd müddea 
aleyh Havvanın fuhuıa ıülük 
ederek o nunla bununla zina 
ettiği sabit olduğundan da 

Doktor hastaya bir iğne ya 
gelinhk çağma geldin, niçin 1 1 pıyor Gene konuımıya baş 
hali erkeklerden kaçımyor 1 KIR. T ASİYE 1 l.yor: 

sun? 1 1\1.[AGAZASI 1 - Allahın önünde yemin 

Genç kız cevap verdi: 1 Ana/ art al ar Cadd~sind~ki 1 ederim ki, ıöyledlğlm hakt · 

Kaçmaz olur muyum, 1 Kadri Uz kur 1 kattlr. 
teyzeciğim? Hoıuma gltmi 1 · w 1 r•••••••••••••••••••••• 

1 
KJrtasıye /v1agazası ı •. TU .. R KDILI ~ vacının müddeaaleyha Havva 

yenlerden kaçıyorum. d I •. dan boşanmasına ve masa-l Bu defa Paıacaml ca : 

1 d B 1 kh 1 1 • Pazartealnden baıka her : rlfl muhakeme ve ilan har· 

Mahkemede .. 
Hakim ıordu: 
- Evvelce Aygörende 

oturdufunu ıöylüyoraun. pe 
ki timdi nerede oturuyor · 

deıin e a ı anı a tın · • • 1 d k b- -k b w 1 : ıün çıkar. Siyasal gazete •• • cıoın müddt'aaleyha Ha~ va uh 
a ı uyu eton maga I y il 800 K • d ı 9 1 : ı ıiı: uru, : esine tahmi lne 5 1 O 36 

1 zaya nakledilmtıtır . I • l A l OO • 1 • A tı y ıiı:4 • • tarlhtnde kabl 1 temyiz olmak 
1 Aradığmız her çe~ıt kar- 1 : Sayııı: 3 • : üzere karar verllmıı ve müd 

1 taalye levazımını en ucuz 1 •. • H Günü geçmlı Hy,ılar 25 : deaaleyha avvanın mahalh 

ıun? 

Mu:nun 

göıterdi: 

1 ve en iyt ıektlde ( Kadri 1 ! kuruıtur . : ikameti meçhul bulunmuı 
oturduğu yeri 1 Uzkur Kırtayasi Mağazası ) 1 : ADRES: : olduğundan ilan, tebll~i ma 

1 oda bulabtllrainlz. 1 ı BALIKESiR T ÜRKDlLI : kamına kaim olmak üzere 

- Burada!. .. ___________ .... •••••••••••••••••••••• .. keyfiyet tlio olunur. 

1 - Erdeğln HalJtpaıa 

mBhallf"sindeo Aziz oğlu Sa· 

mi ıklncl ile Kocabaı Meh· 
met kızlıtrı llurtye, Fitnat, 

Kocabaı Mehmet oğlu Ki 
zım muhtumu Rıdvan. Y"lı 
mıthalleıtnden Süleymlln oğ
lu Ah aralarında fil yfan mu· 
tfuarrıf oldukları Erdeğln 
Hal ıtpaıa mahalleıiodf" kain 
sağı ve solu yol, Murat ve 
nüfuı katibi ölü Hüseyin ve 
mütevelli Ahmet arkuı ve 
önü yol hudutlarile mahdut 
490 m,.tre müra bbA. ha it ar · 
Hnın 384 6ehlm itlbutle 68 
ıehml Kocabaı Mehmet kı• 
zı Huriye ve 68 ıehml Fit-
nat, 136 s"'hmt SOleyman 
oğlu Alt. 56 ıt'hmt Koca· 
baş Mehm,.t oğlu Klzım 
me.hdumu Rıdvan. 56 ıehmi 
Sa mi Ektnctye münhasır olup 
kabılt taksim o1mama11ndan 
dolayı ıuyuu izalesi talep ve 
6ulh hukuk mahkemesinde 
açılım da va nettcealnde 29 · 
11 937 tarihtnde bu yerin 

utılm"lln& ve seham olabe· 
tlnd,. paranan paylaıtırılma -

ıuna karar v~rilmlf ve üç 
yeminli ehli vukuf tuafm· 
dBn sC\zü geçen gByri men· 
kule 980 lira kıymet takdir 

eylenmiıtlr 
2 Ru gayri mf'nkul 

üzerinde kanunu medenloln 
658 ve 659 ncü mflddelerl 
mucibince hak iddiaları olan· 

lıtrın bu haklarını nihayet 

müzayede için yapılmıı olan 
ilk tlan tarihinden itıbaren 
bir ay zarfında kul lanmalft
rı ve bu müdd~tın mürurun
dan sonra bu gıbi ıddlalarıo 
mesmu olamayacağı . 

3 - Hudut ve evsafı yu

karda yazılı gayri menkul 

artırma va konmuı olup 16· 
8 938 tarihine raatlıyan ulı 
günü saat 11 den 12 ye ka· 

dar Erdek mahkem~sl baı 
katiplik odasında açık artır· 
ma ıle satılacakbr. 

4 2004 Numan h lcra 

ve tflis kanununun 129 ncu 
maddesi mucibince gayri 
menkute tahmin edilmlt kıy· 
melin yüzde 75 nl bulmaaı 
lazımdır. Bu miktar elde 

edilemediği takdirde en çok 
artıranın taahhüdü baki kal. 
mak üzere eırtırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 
30 8 938 gününe müsadif 
aynı gün ve Hatte en çok 
artırana ihale edilecektir. 

5 - Vuku bulan masa· 
rıh muhakeme satış tutarın · 

dan h i11eleri nıabdlnde his 
sedarandan alınacaktır . 

6 - Satış peı tndlr Ta-

!iplerin a.ı tırma ya girmez . 
den evvel muhammen kıy 

metin yüzde 7,5 pey ak\·eıi 

vermeleri veya milli b ir 
bankanın teminat mektubu· 

DU ibraz etmeleri lazım · 

dır 

7 - ihaleden mütevellit 
dellaliye veaaır pul maarnf 

ları müşteriye ve ihale ta 
rıhine kadar müterakim ver 
g i beledıyenin tenvir ve 
tanzifat borçları hissedara
na ait olup satıı bedelinden 
ödenecektir 

8 Daha fa~la malu -
mat tstlyenlerio 16 7 938 
tarıhtnden itıbaren herke.in 
sörebllmeıini temlnen açık 

bulundurulan artırma ıart· 

oaınesile 937 1 7 dosya nu 
maraslle Erdek mahkemeıl 

baıkatlpllğlne müracaatları 

ilin olunur. 



SAYFA : 4 

1 - Ekılltmeye konulan tı : Ba lıkeılr Randırma yolunun 
o+ooo-0+ 210,40 ve Balıkesir Sındugı yolurıun o+ooo 
-· o+50 net kflometrelert arasındaki parke kaldırım inta 
ah olup 18·temmuz-938 tarihine ra1tlıyen pazarteıl günü 
1aat 10 da thaleal yapılmak üure 15 gün müridetle açık 

ekıtltmeye konmuıtur. 

2 - Bu lnıaata atd ketlf bedeli 
ruı ve muvakkat teminatı (661) ltra 

3 - Bu tıe atd evrak ıunlardır: 
A. - Keıtf hullsa. metraj cetvelleri, flat bordroıu 
B - Huıuıi ve fenni ıartnamelerle ekıiltme ıartna 

mesl ve bayındırlık tılerl ıenel ıartname.I, 
C - Mukavele örneği, 
l1tekltler hu evrakı hergün Vilayet Daimi Encümen 

kaleminde veya Nafıa datreılnde görebilirler. 
4 - Bu Jıe girebilmek için ıartname1lnde yazılı oldu

ğu veçhlle 938 yılı için muteber olmak üzere Nafıa Ve· 
klletınden alınmıı müteahhttltk veıikHını veya bu İ§ için 
Nafıa Müdftrlüiünden, ekıiltmeden en ıon 1ektz ıün evvel 
müracaatla ahnmıı vewtkaıun ibraz edilmesi meıruttur. 

5 - lıtekliler bu vesaiki ile birlikte aıuvek"at temi· 

TOR~DILI 

,.., 
!ti 

Zürra! Kullanılm11 ve bilahere ta mir !dilmtı lı 
eıkl Trlyörlerden aakmmız . IJ 

17 TEMMUZ 1931 

Menfaatiniz mücedded, 938 ıeneal malı, f abrlka - ~ı 
nın orijinal ( uı l ) ambalajlı Trlyörlerinl kullann ak "/J 

tır. ~ı ~=-----'~----~~-c::.:...----Dünytının en meşhur 2 parçalı 4 Bis ~ ırıı; '1' 
EMiL MfiROT hakiki ve 938 senesi " ~ CEMiL MAROT) MARKALI ~ 
mamülfıtı Triyörlerini(Ekin Kalbur/arını) ~ı ~~ BUÖDAV QALKALARI 1 
tercih ediniz. ıl ~ 1 

~ ~ SAYIN MÜŞTERILERlMlZE; 1 
Bunl~r bütün T~ly~rle~den, . halli Hkl Emile Ma- ı ~ Yukarıda reaminl gördüiünüz dünyanın en meı 

rot TrtyorlerJnd•n uıturıdur. Hıç~lr )'8 bancı m11dde ~ bur •e maruf Rençberler ve Değirmenctlertmlz tara-
kaçumez, gayet,..kullamılı ve Hglamdır. il. fından tecrübe edtlmtı ve tamnmıı, Türklyu:!e büyük 

~ 1 rıılbet ve taraftar kazanmıı olan Em il Marot 1 
Toptan ve perakente satış yeri: ~I fj}; marka Butday Kalbw Makinelerini her ıene olduau " 

« B. N. KAZANCİYAN » ~I it. g6bl, bu mevıimde de ıatmaktayız. Resimde ıördüğü· ıı 
~· ~ nüz tek parçalı makinenin iki parçalıları da mevcut ll 
~ it. olup ( 4, 5, 6 ) numaralıları da yani her boyu vardır. ~1 Ziraat makintltri evi 14-89 Tüntl caddtsf Galata. 1 ~ it. Bu makineler büyük ha11lath olup eıaaıda gör~ceil 

nalını mal1andıjına yatırdıfına dair makbuz ıenedi veyahut İ S T A N B U L 

1 
nlz veçhtle plyuada mevcut maklneluln en fazla "il 

ıayanı kabul banka mektubu ile birlikte muayyen vaktin- ı Kuruluı tarihi: )889 1 mal çıkaranıdır. Hu makineler mahıulu ( 9 ) k11ma ,. 
de Vilayet Daimi Eacümenine müracaatları ilan olunur. f(l; Telefon: 41888 ';/# aymr. Şöyle ki: Bujdayı üçe, Arpayı üçe, Deliceyl ")I 

4 - 1 - 202 ~ Telgraf adresi: KAZANÇHAN İSTANBUL ~ bire, Bakla ve Ot tohumlannı bire, Ot, Saman ve Taı 

1
~ 

----------------------- ~ ~ ~ parçalaranı bire, kt ceman ( 9 ) k11ma ayırmıı olur. 
~~~~~~~~~~~~~~ € Ftatlarda bu mevsım için fevkalade tenzilat yapılmıı- ;zp 

B I k • 'T' S • ·ı it tır . lıtanbuldakl flatlardan )Üıde 20, 25 ekılk flata '9 
0 1 eSIT 1. apU ICI ,............. . •••••••• ~ ıatmaktayız. Bu k~çırılmaz bir fırsattır. Her halde '31 

MuhafızJıg., ından: 1 H ı A R L 1 c A s 1 1 ~ bu ele g~ç~ez h~ıattan ııtt!adf! etmeyi Rençberlcrl ~ . 1 • ~ ıntze, K.oylulerlmtze ve Bugday tılerıle meHul olan· ı 
Ctnıl: Hududu. it ~ lara almalarını •e . malunelerimlzi bir d~fa da mağa 

Tarla ve K.ıbleıl ve bat111 Fenercioğlu • ~ zamızda görmelerini tavaıye ederiz. 

bat Abdullah kar111 Hatice, do· •. RİGABI(~ llİSAR ILCASI En Kuvvetli ·= ~"""' ıl .. 
ğusu luımea tavancı Mehmet • Kükürtlü lhcadır· l"t MAKlNELERiN Y APl IGI lŞ MlKT ARI: ~ 
uıta ve kısmen ıabık nüfuı 1# 
memuru kar111, poyrazı Hacı • Romatizma ~esalr hastalıklara en birinci dtva- = ~ No: 4 5 6 ~ 

Mevkii: 
Kazanlar 
dereıl 

Eıref · dır. Müşterilerimden gördr1ğiim leveccııhlt· tlıcamız • t6 Saa ite .vaı>tıu.- ı iş miktarı: 250: !100, 600 ~ 
Hudut ve1alr vuıfları yukarada yazılı tarla ve kıımen d r d l f b · J [ / '[ ( = ~ 1' ~ bu e,a aıa munazam ır ıae getrımş uı ~ kilo mahsul calkar. 'il 

aenehlz olarak Kaltakçı oğullarından Mehmet Çavuı oğlu gelecek haslalarrn her liirlıi istiralwtları temin it. • ~ 
Şükrünün ta1arruf ve ziraattnde iken 331 de ölmeıile ka edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollan çok gri 1 ~ V İ b h. C / K d /ı ';# 
rm Mehmet kızı Fatma ve evlatlara Şükrü ve lımalle ve .• zel ve drizgün yapılmışlır. :ıılif: Iİ. Pıhmef e ra ım uma I ar eş er ~ 
Fatmanıo da 935 de ölümtle vera.et, adları geçen evlatlara !I :ıı. t(,_ lfolı ktıir: Çiviciler Çarşısı ı\o: 12 ~ 
Şükrü ve lımatle münhasıra olup namlarına ınukalen ta- • Banyo, hanmm dahil olduğu lı a ldc bir 1 il.. Demireller Çarşısı No: 63 ~ 
puya baf!amak istediklerinden bu yer •enetllz 0Jma11nden • Odl\flJfl ~eceli~i \'ÜZ kt~J'\lŞl\lJ'. • ~\.~\~~~ \._l...~~~~/td"7Y~L~\._-A,.~ \......._..,. ... ~" 
mahallen tahkikatı iktiza etme1lnden 25 7 938 günü ma· • ..... • ' MÜSTECiRi: '-' ~~a""'Tiır ~~~.,.....~~....,........,~~ 
halline memur gönderilecektir. Bu yer hak kanda bir hak • lf .... 'l. .... 
tddla edenler vana bu müddet içinde tapu ılıcl muhafız · lf Necip • •'l.'l. .. 'l.'l."f. .. "f .. 'l.'l.•:lf. .... 'l.'l.'l... " 
lafına veya mahalline ıelecek melllura müracaatları ilin ••••••••• ••••• it il• • iilt\I ~ · . . . ,. 
olunur . ··--····~••1t1t1t~li·~-~- •• ~ Türkiye Cumhunyetı Zıraat Bankası ,_ • •• . ~ JIJ. ,c 
-------------Si "51 M U J 1) E ! • 111. Kapital: 100,000,000 Türk Lirası " 

Balıkesir Askerlik Şubesi 1 Bahceli \ 1 e c;ic~kli il = Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans = 
B k [ ., d 1 ~ ~ ı : Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
aş an ıgın an: 1 u LU OTELi .,ı Her türlü zira i lkrazl .. - dığer bıleümle banka mu·"' 

Muamele ve heaap memuru okuluna yaıı 32 den faz- • 1IJ. ameleri büyük ıubelerinde kiralı" kaıalar. .,. 
la olmamak üzere. Yedek ıubaylardan alınacaktır. lı· Her 1abah otelimizden Bursa, Çanakkale, Bandır· • 1/tl. İhbar11z tuarruf ve kumbara hesaplarında ikra· .,. 
teldtlerln ıeralti görmek üzere temmuz ayı içinde ıube- lf ma ve Edremlde otobüı poıtalan kalkar ve akıam i! 1ld nıtyeler. ~ 
ye müracaatları ilin olunur. 1 ları gelir . ~ 1'J. = 

• Poıtalar karıalıkhdar Si : / krumiyt: },Jikiari: ikramiyenin tutarı: .,_ 
• lzmtr avizolan için Bala .esire uğrıye cak ıayın mi ;,t JIJ. ADEDi URA LlRA .,. 

B l k •· 8 [ J • l aafırlerlmlze hl'r zaman temlz yatak bulundurulur ftl ı 1000 ı 000 ~ 
0 l esir e e ıye Eıkl Dıyunuumumlye oteli nanıile maruf oteli bu it : l soo 500 ,. 

Riyasetinden: kere ' 1 Uluı Otelı,, 1smile açtım Yeat mefruıat, muıam rın .,ı. 1 250 250 ,. 
• ba ve mükemmel konforu ha iz. temlzllil tıuav•urun • 1'J. tOO ıOOO ~· 

itfaiye için (20) hra bedeli tahminli iki amir ve (1-4) • fevkinde ve ftatları çok ehvendir. l.stirahadarı temin if!, 111. ıp 50 1250 ~ 
lira bedeli tahmlnlı 13 itfaiye eri elblıeal mevcut nü mu edilen müıterilerlm, vol yorgunlu~unu otelimizde it, JIJ. 25 ,. 

~ 30 40 1200 •• 
nesine göre pazarlıkla yaptırı l acaktır Pazarlıiı 3 ·ağuı· blhakkm dinlendirecektir. • . ..,... 

40 20 
SOO rr 

toı-938 çarıamba günü saat 15 de Heledlye Enciimeninde Ulus Otelı Müdürü it 1'•1. ~ 
yapılacaktır. Taliplerin mezlcür gün ve aaatte Beledtyeye m Eski Telgraf Müdürü it ~ 108 . 6UUO . ~ 
mftracaatları ilan olunur. • Fehmi Aılan • V Bu lkramiyda ber uç ayda bır olmak u:tre st · ..,. 

4 - 1 234 •••••• i1 .. lt~l19il!lli1••1tlt!lit•lt~ )\ nede dört dtf a _btı miktar üzerinden kura ilt dayılı -,_ 
•. · )\ lacaktrr. ilk keşide 1 Eyliıl 938 dtdir. l* 

Omerköy Muhtarlığından: ~l-l-l-l-J.J.J.l-J.J.'i-l-J.l-l-J.J.-..l-J.J.l-i-·i-~ 
Evvelce 5· 7-938 rünü ihalesi yapılacağı ılan edllto ye 

1 
ol okulumuzun alt kat dıvarlarmın ınııı11na ta lip çık Sahibi ve Baırnuharrtri: Balıkesir Mebusu fL KARAN 

Kıyıp mühür 
Hatice Aydemir adlı mü· 

hürümü kaybettim. Yeolılnı 
alaceitmdan e1ktılnlo bük-

mü kalmadığı ilin olunur. madığından bu İf 1 8 938 aünü akıann köyümüz oda-

1 
1 Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BİL' AL 

Gökköyünden Ahmet ıında pazarlık!"- verilecektir. ıtlyenlerto o gün söylenen ---------------
kızı Hatice Aydemir yerde bulunmaları ilin olunur. 4 1 218 Baıımyeri: Vilayet Matbauı - BaMıeılr 


