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Sovyet • Mançuko Hudu· Almany tunaiktisadiyatı 
dundaÇarpışmalarOldu .. na hakimini olmak i tiyor 

Sovyet KuvVe leri Bi Ada i e Bi~ ~ • 111:•11 Heyeti 'f_!ına ' eınleketlerin 
•• . • de cdkıklere \ e J\iluzakerelcreBa!jl.adı 

B a z 1 K o y e 1 1 ş g 1 E 1 • • Almanyanın Mürakabesi Altında Bir Komisyon Kurulacak. 

Japonlar, Mançuriye Ask er Sevk ine Başladı Taymis; T u~anın gün geçtıkçe Al~~nyanı~ kunt rolü altına girm.üini YB bunun Tona. 
Tokyo, 27 (t..A ) -· Reı· mlı o'•n iki milkileme me tertip etıtklerl bir sulkaıd vı, Ren nthııne ra~ltdrn hntlın hıtırılmuınden mıa kumlle mıd olacağını yazıyor, 

mi bir teblıf 22 temmuzda muru öğle vakti Çaogline mahsulü olduğu teabit edtl 
1500 ktııhk bir Sovyet kuv- dönmüılerdir. 

Velinin Sovyet Mançuko Tokyo, 27 ( Radyo ) -
hududunda bir adayı lfgal Ntsl Niıl gazeteılnin; Mo 
etuklerlnl ve bunlardan. 150 çakardan aldıiı haberlere 
•inin nehlri geçerek bazı göre, Y aloiyet ha valisinde 
köyleri ltaal ile buradaki Japonlarla Ruslar araaında 
evlere ateı verdıklerlni ve muudemeler baılamııtır 
500 kiıthk bir Japon :ve Bu haberler , alakadar 
Mançu kuvvetinin mukabil mehafılde derin akisler uyan 
taarruzu ilzerlne geri (çekil· dırmııtır. 
dUderlnl bıldlrmektedfr . Şanghay, 27 (Radyo] -

mittir 

Japonya erkanı harbiye1t, 

Şankuvana mühim mlk· 
tarda uker göndermlf tir. 

Vazlyet çok naziktir. 

1 okyo, 27 (Radyo) Üç 
yüz Rus neferi. dört topçe 

kere binerek, Oıorl oe~rl 

aahıllerlnde kain Mançurlye 
aid ıki köyü baamıılardır. 

Tokyo, 27 (AA.} - Ja - Mugden civarında bir cep· Mançurl askerleriyle Kuı · 
Ponlar tarafından Sovyet hanelik ateı almıthr. Hu lar araaanda tlddetli çarpıf 
memurlara nezdine gönderil hadisenin yabancı ellerin malar olmuştur. 

A.v~m Kamarasının Üzerin- 100 Li ahk 
de IsrarlaDurduğuMeseleler· " I - · 

-. . - Banınot ar te~avul~en ~al-
e. Çemberlayn, lngilteıe-llalya muahedesinin tatbık . mevkiina gir- d l 

me zamanı iıe Yidmanın seyabatı hakkında ızahat vermek ıstemedi. nı ıyor · 
An' ara, 27 ( A.A . ) -

Londra, 27 (Radyo) 

Avam Kamaro!ınm bugün 
lıı.o ıçtıırıamda lng ıltere·ltnl 

Ya duıtluk muahedealnln, 

ile zaman tatbık mevkllne 

Rlreceji, hükumetten tekrar 

lıtizah edılmittir. 

tenmlf ise de, baıvekil ce 

vsp vermek t temcmfştfr. 
tsatvekll , hükumetin, h 

Türkiye Cumhuriyet Mer 

kez Banknsı. bildiriyor: Yüz 
ıırnuK. ~11ın ns\"rn 00nknot · 
lar10 tedavül mecburlyt>tloln 
l ağusos 938 de bitecek ve 
bu tarihten ıonra bunlar 
rın yalnız Cumhurıyet Mer· 
kez Bankası g lıelerinde de 
ğiftlrllec~ktlr 

Taymts gazeteılnln Buda bile, Tunamn, gün geçtikçe 
peıte mu ha birinin yazdığma Alman kontrolü altına gt 
göre, Almanların Tuna hsv· recejlnl., söylü~or ve bilhaa-
zasma iktlsade~ nüfuz et · ıa Tunayı Ren nehrine rap. 

talara kadar varan ekono· 
mık teırlklmeıal plinJarına 

asla uymamaktadır .• 

Bertin 27 (A.A. - Ha-
mek iıtedıklerlni gösteren leden vapur kanalının biti_ 
alametler çojalmaktadır. vaı ejanaı muhabirinden: 
Şu daktkada, bir Alman rllmealnden ıonra kuvvetle Alman gazeteleri, Fran-

hükumet delegasyonu, Tuna varld olabllf!ceiloe tıaret ıızlarla lnglltzlerlo ara11nda 
memleketler.· nı dolaıarak 0 ediyor. Sonra ıunlar1 yazı· l ıon °ün erde yapılmıı olan 

l k 1 l yor: • mem e et ere Tuna aeyrlle görüımelerln ılyael ehem· 
feri hakkında müzakereler- "Bulgarlıtan, Macarfıtan, 

R Y l ml•et ve ıumulüne uzun 
de bulunmaktadır. Bu mil· omanya ve ugoı a-.yanın J 

ı 1 Ç makaleler tahılı etmektedlr-
zakereler, btlhaua Alman vaziyeti ne o una o ıun, e 
yanın "Tuna beynelmilel koılovakya bug6nkü vazl ler Alman gazeteleri lnglllz 
kontrol komisyon,, undan yette bu glbJ tekliflerin her kral ve krallçeelnln antant 
çekılmeet ve Avuıturyanın hangi birine ehemmiyet ve kordlyala tanin etmlf, ikt 
Almanyaya ilhakı dolayisly recek değildir. Zira, onun milleti yekdljerlne bailaı-
le vücude gelen yeni vazf)·et bütün menfeat 'erl, ılyaal ve tırmıt -.e Franıız efklrıumu· 
balummdan yap1lmaktadır. ananevi, "Beynelmilel Tuna mlyealnl kuvvetlendlrmtı 

inanılacak· menbalardan lıootrol komisyonu,. ou ku- olduğunu kabul etmekte · 
öğrcnlldığlne nazaran, Al- ran devletler iledir. Aynı müttefıktırler . Alman gaze-
meınya, una devletlerinin zamada Çekoslovakya. bü telerl bundan dolayı btr aii· 
de beynelmtlel komfıyon · tün Tuna memleketleri ara. na can ııkınh11 izhar etme· 
dan çıkmasını ve Almanya 
He birlı"tc suf Tuna mem· ıında en kuvvetli sanayi mekte, daha ziyade mem· 
lekttltrlnden müteıekktl bir memleketidir. Alman plya . ounlyet hl11etmeie ve Fran· 

•aıına en 6Z ihtiva ij t llZ - İnıt1iz mÜD&lebatıntD kom11yon kurmuını ve bu .. J ç g 1 e· 
r .. nldlr Bu ıuretl Ç k 1 cihan ıulhünün •uhafa"atı· lı.nmJaıınnA Tuna barlci dev "' · e e oı O · • 

~~~~~!n alınnıamaamı isteme l :ı;·;.:: .. -;::ı;tl;rlvl·e,,Al~an· eylemefe m6tem~;ıi ~örün: 
r l h bi 1 

ya araımda pek derin nok· mektedlr. 
aym ı mu a r: 

" öyle bir komisyonun F k K ı • o 
~~t~~~: t~~::ca~ı~~~k~~~t~ 1 an o uvve erı n 

Baıvekıl Nevit Çember 

l&yn bu huıuıta cevap ver· 

inek lalem em it ve Avam 

"'lllarasınm, yaz münuebe 

tıle tatil halinde bulunduğu 
bı, zamanda muahedenln 

t'rlüıa&cereıt lazım gelarıe 

kan:ıarayı fevkalade ıçtimaa 
da9et edeceilnl beyan eyle 
bılıttr. 

panya meıeleıl e yakından 

alakadar olduğunu ve bu 

hu11usta hiç bir fırsatı kaçw 

madığını ıöylemif ve hü 

kümdarlo.rın Pariı seyahatı 

etrafında uzun beyanatta 

bulunmuı, lngl'tere F-ranıa 

dostluğunun çok kuvvetli 

olduğurıu ilave eylemlttir. 

1Filistini . 
böyle bir komlıyoo olm··· 

1 

B i n E 5 i A I d 1 I a r . . 
H r T r f ında fıankist tayareler dün Valinsiya limanını yeni~ın ~om-

A9am kamaruı, önücnüz
dekı cuma günü öğleden 
•<>nra toplanacak ve yaz 
tatUtnı kararlaıtıraca ktır. 

!\tüteakıben, Hıtlerln ya 
~erı Vıdmanın seyabatı hak 

~=-hükumetten ızahat Is 

Vezi ista 
Kabileleri b; şehri ateşe 

verdiler. 
londra, 27 (A.A ) - Hın 

dıat 
aoın ılmalı garbi hudu-

dund B a annu tehrlnden bıl · 

~h·tldığ ıne göre Vezlrhtan 

abilelerl bu ıehre e\·vel .1 

k
itc:e hncum ederek ylrmı 

&dar mağazayı soymuılar 

'l/e bll&here ateıe vermııle r 
\'e ldd 1 etli bir çarp şmedan 
•onra k Ç Çe ilip gltmtılerdlr . 

''ı>ıınıada 10 kişi ölmüş 

Baıvekıl, Çekoslovakyo ile 

Südet Almanları arasında 

çıkan lhtllafm halli için ln· 

g llterentn Perağ hükümeti 

nezdinde btçbir tazyık yap 

madıjını ve yalnız dostane 

bir müdohalede bulunarak 

hakim ııfattle müzakereler · 

de hazır hulunm k üzere 

Ruçmanı göndermeğe kl)rar 

verdiğini beyan eylemiştir. 

Vugo av 
Başvekili ingiliz amirah 

ile koauştu. 
Belgrad, 27 (Radyo] 

Dobrovnikte bulunmakta 
olan Yugoslavya Baıvekıli 

Mııao Stoy ad inoviç dün 
lngıltere donanmasının Ak 
deniz fılosu kumandanı nm4· 

ral Sır Ouğlaa Pavenl ka 
bul etmlf ve kendlılle uzun 
müddet konuımuıtur. 

Yugoıılav başvekili, bir 
saot ııonra amiral gemisine 
gltmlf ve Sır Ouğlee Pave· 
ne iadei ziyarette bulunmuş· 

Grev ıa E d İ 1 d İ . . balıdılaı. bir vapurda yangın çıtlı. 
Burgos, 27 [A.A }-Fran· tae de derhal ıöndürülmüt· ----·---- ----

Polonya Yahudıleri, f ılistine gönüllülerden müteşekkil kist kıtaat, E11ramadurede 

Don Benilo çıkıntmnı tathtr 

ederek on bin esir almışlar 

ve iki batarya, zırhlı kam · 

yontar ve bir tank dafll ba · 

tarya zaptetmtılerdlr . 

on bin kişilik bir kuvtet göndeımeğe karar verdıler. 
Kudüı, 27 (A.A.) - Ku· 

düı civarında müıellah çe · 
lelerin hareketi devam et· 
mekte<lir Y enıden bazı çift 
ilklere baskıolcr yapıldığı 
haber \'erılmektedır. 

Varıova, 27 (Radyo) 
V arıovada bir Ychudi avu 
kat, Filııtlııe aıtmek üzere 
Polonya Y ahudtlertnden on 
bin gönüllü toplamıı ve fi 
lııtlne hareket etmek iste 
dlğlnl bildirmiotlr. 

Romanya, Bulgaristan ve 
1 ürkıye bu gönüllülerin ken
di topraklarından geçme-
lerine müaaade edebilecek
lerini bildlrmittlr 

Kudüs, '27 ( Radyo } -
Fıltstin baıtan bn,ft grev llilD 
etmiştir . 

Arap çeteleri, bugün Ya 
hudtlere taarruz et. itler ve 
dükkaolanm ateıe vermlı 

lerdlr 
Eski Kudüste David 

caddesinde büyük bır bom
ba bulunmuı ve lnfflal< et· 
meden in ha edılnıi~tır. Rec 
bcr Yahudılrria oturduklnrı 

mahallelere hücum eden 

Araplar, 8 kiti öldGrmüıler
dir. 

Bıçakla öldOrülmüı bir 
Yahudinln cesedi sokakta 
bulunmuıtur. 

Parls , 27 (Radyo) - Fı : 
listinin her taraf soda an r§İ 

hüküm sürmektedir. 

Poatarsziyen gazetesi, 
f Jilıtlndekl çok kanlı badı 
ıelere lntlzu oluna blleceğınl 
yozıyor. 

Fıllstia ıularandaki fogiliz 
harp gemıleri. sabaha kadar 
projektörlerle etrafı taras 
cut etmel.te devam ediyor· 

J r. 

Rus Donan ası manevra
lanm bitir~i. 

Barseloo, 27 I A.A l 
Neıredllen bir tebliğde Cum· 

hurlyetçllerlo Meklnöza tle 

Ampüıta arasında Ebrineh 

rlnl Keçmlt olduklara btldlrll

mek tedir. 500 Eıir almmııtır. 

F'ranklıt tayareolerln durdur 

mak için yapm11 oldukları 

teşebbüslere rağmen taarruz 

devam etmektedir. 

Şark cephesinde cumhu · 
rlyetçilerln Kodlyeltn cenubu 

:.;arklılndekl mevzilerine kar· 

ıı yapılmıı olan taarruzlar 

püıkürtülmüıtür. Cumhurl 

y tçiler, Betetayl ve Bejinln 1.. ningrad . 27 (Radyo) 
Ruı donanmasının bundan garbmdakı mevzılerl zaptet· 

ika hafta evvel baıladığı ma- , • mitlerdir. 
' 1 

nevrale r, bugün muvaffaka- Valanslya, 27 (A.A.) 
yet le aona ermf~tir Gandlya limanı dün iki defa 

Bu manevralara, tayBre bombardıman edilmiıttr İlk 
kuvvetlerinin mühim bir bombardıman eınasında bir 
klsmıda lttlrak eylemfıUr. vapurda bir yangın çık mıı 

tür . 

Madrld, 27 (A A ) 

Franklıtlerln tayarelerl Ma

dridl ııddetle bombardıman 

etmltUr. Şeblrln ortasına 400 
den fazla obüı dOtmiif ol
duğu tahmin edilmektedir. · 

Halihazırda 3 ölü ve 33 ya

rala aayılmııtır . Birçok bina · 

lara Ştlt ıefarethaneıine obüı 

isabet etmiıttr . Havaı ajan· 

ıı bürolarınm bulunduiu bi · 

nada da üç obüı patlamıı. 

yukarı katlarda mühim ha· 
ıarlara sebep olmuıtur. 

Macar 
Hariciyı nazın Yeıedikten 

Bu~apeştaye döndü. 
Budapeıte, 27 ( Radyo ) 

Macarlıtan hariciye nazırı 

Dekanya, dün Venedikten 

dönmüttür 
Hariciye nazarı, yarın lop· 

lanac:ak olan kabinede ıe · 

yahah hakkında uzun izahat 
verecekttr. 
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Japo 1 nn ir Ay 
settikler· Kap 

P- ,, 
s ' -HİR HABERLERİ 

Kendi Jddlaaına göre, ılı 

yQzünden Japon sahillerinde 
karaya oturan "Refrfgerator. 
lıtmll Ruı vapurunun kapta· 
nı Japon ıularmda geçirdiği 
bir aylak mahpuıluk mace· 
ralarını anlatıyor 

Haziran fptldalarında Ja
ponlar tarafından Japon ıu· 

larına cuuıluk etmek mak
ıadiy le girdiği tlertye ıürü . 

lerek tn·kıf edllmlt olan 
(Refrlıerator) tırnlndekl Sov· 
yet vapurunun ıüvarlıl kap 
tan .. Blkovıkl. Japonların 

Ruı vapurunu ne yolda tev· 
klf etmlt olduklarına dair 
ifıaatta bulunmaktadır. 
Ruı kaptanı baıından ıe · 

çenlerl ıöyle anl~tıyor: 
- May111n yirmi ıeklıln 

el ıünü .. Ptltun., körfezi 
cnıntakaıına hareket emrini 
aldım. Bu körf~z "Sakbaltne,, 
aduıoın ıark kıyılarındadır. 
Oradan alacaiımız hamule
yl Vtadlvoıka götürecek
tik. 

Emri aldığımgece demir 
kaldırdım ve yola çıktım. 

Oldukça ıtddetlt bir fırtına 
vardı . Lakın ertesi günü 
akta mı f ırtıoa keııldl amma 
keelf bir ılı etrafı kapladı. 

Rotamızclan inhiraf edip 
etmedlilmlzi anlamak için 
hem uk ıık lıkandıller ya· 
pıyor, hem de yol alıyor · 

duk. 
Sabaha kartı ıaat beı 

buçukta ıeml birdenbire 
oturciu. "Refriıerator .. u yüz 
dürmek için birha yll ui 
raıttlua da muvaffak ola · 
madık. Meier ılı dolaylıly· . •'"'"" 
poku - Ntıokl,. burnunun 
- .. ·-·-· •uua aıuaya otur mu 
tuz. Halbuki bu burunda 
bir de deniz f enerl vardı. 

Beynenmllel nizamlar mu· 
clblnce bu deniz feneri ılı 

hatlar batlamaz sis düdüğü 

çalmak mecburiyetinde &keo 
ancak "Refrl ııerator., kara. 
ya oturduktan sonra ılı dü
dOiü çalmıya baıladı. llal · 
buki ılı araaında biz müte 
madlyen düdük çalıyorduk 

ve fener kuleelnlo bızlm dO · 
dük ıeı1erimizi lfitmemest 
kabil değildi. Nıhayet çalıtıı 

çalıta gemiyi yüzdürebtldtk. 
Tamam bu eırada üç Japon 
molörO bize yaklath· Mo 
törlerde kırk kadar Japon 

· poliı neferi vardı. Japonlar 
banft: "Wakkanal" limanına 
yol vermemi ıöylecliler ve 
Japon zabıta memurları da 
müsaade almadan gemiye 
aırdtler 

"\Vakkanal" llmanmda 
Japon zabıtaiı tarafından 

tevkif edilerek karaya çıka· 

rıldım Haziranın birinci gü · 
nü ıehlrln nıüddeiumumlıi 

huzuruna ıevkedtldtm. Mü· 
ddeiumumi gemide araıhr
malar yapmak ve beni 
ıorguya çekmek niyetinde 
bulunduğunu eöyledi 

Ben bu kararı tlddetle 
protesto ederek ıehlrde Sov
yet konıolosunun keyfiyet· 
ten derhal haberdar edil · 
meılnl tıtedlm Llklo bu ta · 

. lebln Japon kanunlarına Uf· 

gun bulunmadığı cevabını 

aldım . Bunun üzerine "Ref 
rlgerator., de cebren araıtır 
malar yapıldıfı glbt hemen 

an .. 
üzerim de cebren arandı . 

MCiteaddtt defalar ıorgu · 

yıı çekildimse de, kendile 
rlne cevap vermlyeceiimi 
ıöylem lş olduğumdan, bu 
kararımı kendi lerine tekrarla 
ıktif a dtlm. 

Ben J apon müddeiumumi· 
ılne cürmümüzün neden iba
ret olduğunu ıormu~, lakin 
cevap alamemııtım . 

Hazlranm dördünde tekrar 
sorguya çekilmek Jıtendljlm 
zaman bent hakıız yere 
hapsetmekte oldukls rm ı ve 
ıemtme g6ndermelerl lazım 
ıeldtilnl ıCSyledlmıe de söz· 
lerlme kulek asan olmadı 
Hattl m<iddelumumtntn oda· 
11nın yanındaki baıka bir 
odaya rıötürfilerek bir buçuk 
saat döğüldüm Üç poliı me· 
muru ellerindeki deinekler· 
le baııma, tartıma , bacakla 
larıma ve ko11arına vuruyor 
lar, saçlarımı çekiyorlar. par
maklarımı bOküyor1ardı . 

Anladım kt müddeiumumi 
"Refrtgerator" un J apon 
karaaularına kaaten glrmlı 

bulunduğumu bana söylet 
mek lıtlyor ve bunu elde 
etmek içinde engizlıyon 

uıullerl bile tatbik olunuyor. 
Benden baıka gemi tay· 

fuından pek çokları da tev · 
klf edilip ıorguya çekildiğin& 
ıonradan anladım. Tayfa ıor · 

guya çekıldlil mada bun 
larm •raaından (24) ü hak 
kında, benim tabi tutuldu 
fum, dayaklı isticvap usu1ü 

tatbik edılmıı, bllha11a Ak 
sal tarktakl ordumuzda hız 
metini bitirip gemiye ıon 
zamanlarda tayfa kaydedil · 
mlı olan "Leobanov,. lı i mli 
q~!Tiı,.t..t,.nk.1 .11 n{'n mnkaınatı 
A~ at ~ar or<1urr.uzun kuv 
v a t• va ........ L-Ll •. -..l .... a.an • 

lumllt almak için kendisini 
çok ıakı§tırmıtlar Hulbukl 
bu cuur gemici her tazyıka 
kartı koyarak vatani vazı 

feafnt yerine getlrmfı v e ağ
zını açmamıt 

Nıhayet Sovyet hü~ ume· 
tinin ııddetlt proteıto nota· 
ıı üzerine muhakemem tesri 
edıldi ve ( 1500) yen para 
cezaaına mahkum edildim 
ve haziranın ( 30) Dcu gü 
nü ıerbeıt bırakıldım 

Aynı gün "Refrfgera tor,. 
dan demir kaldırarak Vlidl -
voıtok yolunu tuttu ve bizim 
bir ay süren eıaret hayatı 
mız da nihayet buldu ., 
-~-.ı:~w,.__,.. ....... 

Eşek 
Koşusu. 

Geçenlerde Palurmuda bir 
etek ıür.t müaabaka11 ya 
pılmııhr. Müaabakaya yüz 
eıek kayıd olmuııa da yarı 
ı• yalnız yirmi ıeklzi tıtt 
rak ettf rilmııtlr . Yarııta 

eteklerden on bir yorulup 
vaz geçmtı, yalnız on bet 

etek koıunun nihayeti· 
ne kadar mukavemet et · 
mittir. Müıabakayı kazanan 
eıeğln tı hıbı , hayvanı, hiç 
bir zaman kamcı veaafr al 
etlerle dövmed iğini sö~· le 

mf§tl. Slcllynda böyle dövül 
meden müsabaka kazan" bi 
len btr eşeğin ortaya ç ı k ı§t 
eıek merakını birdenbire 
artırmııtı . Eıuen Sici lya dün· 
yanın en çok etek yaııyan 
yeridir Müıabakalar eııek· 

çllfğl dah fazla le§vllc et· 
mektedlr 

-
E 

v • 
i Bir Tahsildar 
.d Ö B lu du. 

T ~sildann ıhcadan donen kansı. kocasımn taaffün 
tmis cesedi ile karştlası1. 

Bir gün önce, bir adam 
evinde ölmüf bir halde bu 
lunmu~tur. 

Sabık m ltye tahııldarla 

rından olan arzuhalcı Meh-
met bir müddet ev· 
vel karııım ve çocuk· 
larını Datılıcaeına gönder· 
mtı ve kendilerini almak 
üzere temmuz 22 cumarteıt 
veya 23 pazar rıünü ılıcaya 
geleceilnl ona göre hazır bu· 
luomalarını tenbfh etmlıttr. 

Aıle halkı gerek cumarte· 
ti ve gerekse pazar günü 
B. Mehmedt botuna bekle 
mlılerdtr . 

Onun; gelmedlğl~glbl, her
hangi bir ıekllde haber de 
göndermediğini görünce tki 
gün sonra yola çıkmıılardır . 

B. Mehmedln kansı eve 
gelince kapunun kilitli oldu 
ğunu görmÜf, ranında 

anahtar olmadığı gibi, ko · 
caaını da göremediği için as 
ma kilidi kırarak içeri gir· 
mittir. 

Fakat kadın ve kendiıile 

birlikte eve girenler çok ağır 
bir koku ile karıılaımıılar 

dır Nıhayet, odaya doiru 
yürüyünct! Mehmedln gece 
lık kıyafeti ile yerde boylu 

-·- ..... ,.,. ...... t. ,,, -· ~··· 

CJOriilmfit '7AV .. llt koc:lt0 

bu.I hiç beklenllmlyen feci 
manzara karıuında kendini 

Bürhanyede 
~ 

kaybederek bsyılmııtır. Va. 
kadan derhal pollı haber 
dar edtlmlt , tıe adliye Vft

zlyet etmittlr. 
B. Mehmedln ceaedl kok· 

muı ve hattl kurtlenmııtır. 

Bu vaziyet, kendisinin bir 
hafta kadar önce öldüğü 
kanaatlnt vermektedir. 

Ölümün ıebebt araıtarıl· 
mak üzere dün Memleket 
Haıtahanealne kaldmlan ce · 
sede otopıl yapılmıthr. 

Otopıl raporuna ve tahkika
ta göre, sabık tahılldarı11 bir 
haatahktan mı öldüğü, yoksa 
bir c inayete mi kurban aitti· 
ğl anlaıılacaktır . 

R hsatsız bı
cak ve ustura , 
taşıyanlar. 

Okçukara mahallealnden 
Bekir oilu Emin ile Susı -
ğırlığın Koı:ucuova köyünden 
Heytullah oğlu Yakuhun, 
Gündoğan mahalleılnden 

Ômer oğlu Mehmedln, Dink
çiler mahallealnden Ahmet 
oğlu Mehmedin ve Kütah· 
yalı Mehmet Ali oğlu lbra
hinıfn, ruhsataız bıçak ve 
ua. &UI ö lGOl\.llft •a•' •v• ........ .. ı.. 
ııhnmıo ve haklarında ka · 
n uni muameleye baılanmıı 
tı r . 

l ISTAHBUL RADYOSU 1 

Spor 'ulu~unde 24 tem· · 
rouz~a yapılan loplantı. 

28-Temmuz-1938 Perşembe 
Öğle neplyatı: 
14 30: Plakla Türk muıi 

kisi . 14 50: Hovad11. 15.05 : Bürhanlye, ( Huıuıi ) 
Bürhanlye ldm nyurdu 
24 temmuz ıeceıl 300 ki
ttllk · bir toplantı ter tıp ede 
rek Lozan muabedeılnln 15 
ncl ve kulübün 19 ncu 
yıldönümünü btr arada kut · 
lulamııtır. Bu münuebetlc 
Haikevi ar kolu da toplanh 
da güzel müzik parç ları 
çalmaıhr 

Şarköyüo meıhur dört · 
lerJnln oynadık ları İnce 
Mehmetle, Seyfettin Bar
dakçının Süat ve Fuat ad
rındakl l 1 ve 12 yatların 

da iki küçük ojlunun uy 
gun kostübllerle oynadıkları 
zeybe k havaaı, gösterdik 
leri kalkan oyunu ve Sevim 
Çakıroğlunun ıöylediğt ·'lbu
yar Efe,, manzumeei ıle öğ . 

retmen Neffnln IJarmandal111 
ve Hnydar Saltıkm "Klmdlo,, 
manzumeleri beğeni ldi ve 
çok alkıılanda. T opJantı geç 
vakte kadar devam etmfı . 
aralarında Balıkesir mebuıu 

B Mehmet Cavit Emlrln de 
bulundu~u d cvetlilere ip klı 
ıerltten siyah beyaz birer 
hatıra rozeti takılmıttır . Kay 
makam vekili B. Said 
Kökıal bu münaıebetle bir 
nutuk sö ylemi§ ve bu gece · 
ntn m oiısını tcborfü: ettir · 
mittir. 

Plakla Türk muıtktıi. 15 30: 
Muhtelif plak nevrtyatı. 

Aktam netrlyatı: 

Saat: 18 30 Hofıf müzık : 

Tepebaıı Beledıye bahçeıin · 
den naklen. 19,15 Spor 
müıahabeler l : Eıref Şefik 
tararındon 19 55: Borıl\ ha· 
berlerL 20: Grenvlç raaad 
hanesinden naklen saa t aya

" · Sadi Hoııeı ve arkaıları 
tarafından Türk muslklıt: 

( Suzinak Karclar) 20 40: 
Hava raporu . 20.43 Ômer 
Rıza Doğrul tarafından Ara
pça söylev. 21: Saat ayarı; 
Orkeıtra: J T omaa Rey
mond. 2 - Lehar - İdeal 
gatın vals. 3 - Gltnka -El . 
ejt 21.30: Semahıtt Ôzden-

·ı es ve arkadaıları tarafından 
Türk muslkiıl (Hüzzam, 
Naha ven Hicaz) 22.1 O Kon· 
ıı e r : Novotntden naklen Orkeı 
trn M. Kemal Akel idaresln. 
de 1 - Orkeıtra: 1klzen 
avuı ruıl8nt potpurrl · o 
Fetraıı · 2 - Şukı: Fenor 
Bakea 3 - Orkestra : Ber
ıöz 4 - Şarkı: Bariton Yun 
ka. 5 - La ıerenat va:ı eı · 

panyol - o f etraı 22 50: 
Son ha beri er ve erteıl günün 
proira mı. 23 aat ayarı, 

Bursa 
•• 
Oğretmenleri 
Sehrimizde. 

J 

Trakya ıeyahahna çıkan 

Buna ilkokul öğretmenle· 
rlnden bir grup bugün Ça· 
nakkaleden ıehrlmlze gele 
ceklerdlr. 

Öiretmenler, ıehrlmlz öğ 
relmenlert tarafından karıı· 

Janacakler ve bugün ıehlrln 
muhtelif yerlerini ıezdikten 
ıonra ihtimal yarın Bursaya 
döner.eklerdlr. 

Bir mi~daiumuml muavini 
Ankarayı gi~ecek. 

Şehrimiz mnddelumumi 
muavinlerinden 8 . Necmet-
tin l' eıtle; Adltve Vekaletince, 
merkez teıktlitında vazife 
görmesi için sa lihlyet verll
mlttlr. B. Necmettin Yeıtl , 
ağuıtoı bidayetinde Ankara
ya gidecektir. 

15 lirayı asnmıs. 
Urgancı Kamilin yanında 

çalııan 30 yaılarında Alt 
oğlu lımall, Pamukçu kö· 
yünden Halil oğlu lıma llln 
istasyon civarında mantar· 

Harmanda 
bir yaralama . 

Sındırgıoın Umurlar kö
yünden Mehmet adında bl· 
rlıt , g•celeyin öküzlerini Ha· 
un oğlu Hal ılın harmanına 

bırakmıthr. 

Harman eahlbl, yabancı 
öküzlerin buiday demetle
rinden yemekte olduklarını 
g6r6nce hayvanları dııarıya 

çıkarmak tetemtıllr Bu yfiz· 
den aralarında çıkan kav 
gada harman sahibi Halil. 
Mehmedi bıçakla vücudunun 
muhteltf yerlerinden alır 
yaralamııbr. 

Sıvastepe~ı bir cinayet 
Savaıtepenln Karacalar 

köyünden Muıa oilu Veli 
yl, aralarında çıkan kavgada 
bu köyden Mehmet oilu 
Oıman bıçakla karnından 

yaralamıt ve Velinin bağwr· 
ıakları dıurı fırlamııtır. 

Veli, sıhhi vaziyeti lehli· 
keli olduiundan hemen haa
ta ha neye getlrllmlıtlr. 

Suçlu Osman yakalanmıı-

lir 

cılık ıuretlle 15 lirasını çal· 
dığı t •kayet oluoduiundan 
suçlu yakalanmııhr. 

Memlekette 1 mar Ve 
isti ıak işleri.. 

Şehrimiz Anafartalar caddesinin gP-niıletilmeılne aıd 
faall)'et devam etmektedir. Parti ve Belediye binaların•" 

karv11ına iaabet eden ev ve dükkanlardan Hava Kurumu"' 
kadar olaolar da tU birkaç ıün içinde tamamtle yıktırıl · 
mııtır . 

Havi\ Kurumundan Kolordu karııııına isabet e.den ıok• 
ğa kadar olen kıınmd ki birkaç dükkanla iki ev kalmııttr · 
Bunların da btimlak muameleleri ikmal edilmek üzeredir· 
Bu evler de yıktmldıktan ıonra caddenin lıtımllkl tarnarrı · 
l anmıı olacak ve tanzimine baıtanacaktır. 

Diler taraftan Susığırlık Belediyesi de, Cumhuriyet al•' 
n ı nı tevli etmlıtlr . Belediye karımnda bulunan parti 
blnaaının da dahil olduğu ada zahire pazarına kadar ki 
milen yıktmlmıt v~ meydan genfılctılmloUr . 

Yu rıd kı reıfm Su11 trlıkta yapılan lıtlmlikl aaete r' 
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Hukuk Sütunu: Balıkesir icra mamurluğundın: 
HUKUKİ BAHİSLER .. Bahkeatr Sahnihlıar ma- 1 ben Mıdtllı Ahmet ve gar· 

hallesloden Abdü11elam oğ · ben Sarf aklarla H a cı Yueuf 
lu Cemile borçlu A.bdüue- I tlmalen Kuyumcuoğlu ilacı 

Birliğin Temsili - Koca Tara• 
fından. · 

lam oğlu Kamilin borcundan Süleyman ıken halen çarıkçı 

dolayı mahcuz ve tapuca: Ruım earkan Ôdemiıll Yu-
A - Defter 28 ıahlf e 23 1 ıuf iken halen kahveci Hü-

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

eylul 332 tarih No: 16 da ıeyln ile mahdut [280} lira 

101 -
Yaıjpınarı namı diğer kara- muhftmmen kıymetli tarlanın 
yer mevkUode ıarkan Nuri , 1 htuede 3 hl11eılnln l hıı 

Vazu kanun l 52 nci mad 
Tde ile kocaya birlik rlyase 

tini tevdl etmekle beraber 
evin touhabı karı ve çocuk 

laran münasip veçhtle taıe 
sini dahi tahmıl ettıkten ıon· 

ra birlliln koca tarafıodan 

temılllnl ve dereceJ meıull-

yeUnl göıteren 154 ncü mad 

deyJ vazetmlıttr Mezkar 

madde (blrllfl koca temıtl 
eder, mallarını idare huıu
ıunda karı ve koca hangi 

uıull kabul etmit o!uraa o'ıun 

koca, taaarruflarından ıahıen 

meıul olur) karı ve koca 
araaındaki btrllfln b ir ı l rket 

ve cemiyet ve teala halinde 
ol madığı ve ıtrkete müteaL 

lık ahkamın tatbık edıleml 
yeceği 151 net maddenin 

ıerhlnde beyan edilmııtt . 
Burada da aynı beyanatı tek· 

rarla beraber karı ve koca 

araaında teıekkül eden bir 

lık ticaret kanununda yazıla 
kollektıf ıtrkettne benzemek· 

te olduğunu ve kocanın bü 
tün ıervetl tle mesul bir 

müdür, 155 ve 158 net mad. 
deler ahkamınca hakkı tem· 

ıtl kendlılne intikal eden ka· 
rıyı müdür kocanın ıerlkl 

mahiyetinde telakki edebtlt
riz Çünkü esaıen ai İ eye aid 
vazaif tamamen kocanındır. 

Karı, müıavlr ve muavindir. 
Kocanın btrliğl temsı l ede 

bilmesi için ateh, cinnet gl 
bt ahvaldeo aallm ve tem 

Jlı. kudretinden mahrum bir 

Cenubi Amerikada 

Müthiş Bir 
Hava Faciası 

Bogotc. (Cenubi Amerika· 
da Kolomblya Cumhuriyeti

nın merke2 i) 26 (A A .) 

- Kampo dö Martede bir 

•ııkeri geçltreaml esnasında 
bır tayare balkın içine dü§ 

llıüıtür . 33 ölü, 104 yaralı 

"•rdır . 

Bogota ıehrinln teılılnln 
dört yüzüncü yıldönümüoü te · 

•it nıaluadilc bir oenlik proğ ı 
'•aıı teıtlp edtlmııu . Dün 

••bah beı bin kitinin lttirak 
etoııı olduğu bir a skeri 

Reçitreıml, relıtcumhurun 

"e hükümet erkanının hu
ıuruoda icra edılıyordu 

Geçftreımintn ıonunda 
ltıülazıın Sezar Abadlyaoın 

halde bulunmamaaı ve bir 
ıirketfn müdebbir bir nıüdu· 

rü gibi olma11 şarttır Koca 
202 od madde mucibince 

kendlıln ln evlenmeden ev
velki borçlarından ~vlillğtn 

devamı sırasındaki borçla
rından ve karı tarafından 

evltlık birliğinin müme11llt 
ııf atı tle edilen borçlardan 

mallarını idare huıuıunda. 

karı koca tıbu kanunun me 

vaddı mahıuıaaında beyan 
ve tadat olunan usullerden 

herhanglıtni kabul etrutı 

oluna olıun tasarrufu emval 

de koca ıahıen meıuldur. 
Hatta ademi meıuliyetlnl 

havi mukaddema yap ılan 
mukavelenin de hukuki bir 

kıymeti yoktur. Koca, bütüo 
emvali ile meıuldur. Bunun 

lçtndtr ki aile birliğini kol

lektlf tlrketıne bcnzetlvo
ruz. 

Fakat bu ıırf bir teıbth 
ten ibaret olup kollektıf tir· 

keline ait ahkamın burada 
tatbik olunamlyacağını tek · 

rarlarım 

Koca, temsil vazıfestnde 

ve taaarrufu emvalde, naza · 

rıdikktı calip ve btrllğln 

menafflnl muhıl larafatta bu · 
lunduğu tahakkuk edene ka 
rının hakime vaki müracaata 
üzerloe h&kkı temıll kendi · 
ıloden nezedilerek tahtı ha· 
ere alınır . Ve tedabiri muk· 

tezlye ittıhaz olunur. 
- SONU VAR 

Amerika 
Maliye nazuı Parise gel~i. 

Paris. 26 Amerıka 

Hazine nazıra Morgentav 
aaat 23,55 l e buraya mu -

vasalat etınıı ve hükumet 
namma Marıandonuo huıud 

kalem müdürü tarafmdıın 

htıkbal edilmlıtlr. 

Relılcumhur ıle ref ti< atı 
Amerika hazine nezm Mor 

gentav ile reflkaıını kabul 
etmlılerd ı r . Nazıra Amerika 

nm Parti ıefiıl Vılyam Bü 
lit refakat etmekte tdı . 

Nazırın zlyuetl 

ıeyahat gibi değil, 

teknik 

Fransız 

Amerikan doıtluğunuo 

tezahürü addedilmektedir 

bir 

Mumaileyhln maliye ve ik · 

tlıat nezarlarım ziyareti es · 

numda mali vaziyetin ted 

ktk edileceil muhakkaktır. 

garben pabuıçu Leon iken 
halen Konyalı Mehmet, ıl 

malen Aleksandır iken halen 
Mehmet cenube~ Süleyman 
tken Şahin Muıtafa kerıll 

bağı ile mahdut 160 Urn mu· 

hammen kıymetli 3 evlek 

hale1' iki dönüm yanı 280 
sonra bağ yeri 

B - Defter 28 sahife 74 
ntıan 332 tarih N: 34 de 

Sahntblıar mahalleıtnden 

yemını sahibi ıenet haneıl 

iken halen yol yeıarı bele

diyece istimlak olunan ma
bet iken halen Celali ana· 
sı arkası Hacı lbrahtm oğlu 
Hüıeyln haneıl iken Abdüs· 

ıelim vereseıloln hane ve 
mağazaları cepheıl Mt1ll· 
kuvvetler caddesi ile mah· 
dut <3000} lira muhammen 
kıymetli evvelce ana iken 
halen 4 dükkan ve üıtü ev 
olan yerin yarı11. 

C - Defter 25 ıahlfe 50 
T. sanı 328 tarih 247 · 248 
No: da Değirmen batı me
vkiinde uzun Hacı oğlu Ah 
met, ~~ektr garben mığırdıç 

iken halen Akıncı oğlu lb 
rahlm Rumelili ojlu Ahmet. 
ceouben yol ile mahdut 1,5, 
dönüm 35 lira muhammen 
kıymetli bağyeri ve gürüu
mun 792 ıehlmde 137 seh
mi: 

D - Defter 25 &a)fa 21 
T. aanl 328 tarih 249 250 
No: da Söğütlü çeıme mev
kıınde cenuben, Mamaklı 

oğlu Hatip ıarkan Ayranc' 

oğlu Mehmet vereıeıl ılma 
len berber Ahmet, garben 
yol il'" mahdut { 15 ı lira mu 
hammen kıymeti 3 eviek 
bağ yeri ve görüü 'l'\UD 792 
ıeh ımde 137 sehmi. 

E - Aynı defter ve t& 

rıhlerde 253 No: da Çayırda 
mevklinde cenuben Bıyık 

oğlu Ahmet, ıarkan Fesli 
Bayraktar oğlu lbı ahim, ti 
malen helvacı ilacı mustafa 
Muttalıp ağabey kertmesi 

Hatice Atıke &le mahdut 
ve (232) Ura muhammen 
kıymetli 9 dönüm 1 evlek 
tarlanın 7 h saede 3 hl11eı l 
n ln 1 hl11eal. 

F - Aynı defter ve ta 

rlhlerde 254 No: da Deve 
çukurunda mevklinde, ıarkan 
Elıf oğlu Muıtafa . ıtmaleo 
Katıf oğlu lımail. garben 
Halalcalı Hacı !ımatl, cenu 
b~n yol ıle mahdut (82> lira 
muhammen kıymetli 4 dönüm 
tarlanın 7 hl11ede 3 hi11eal· 
nln 1 hl11eıt 

Fakat bu noktayanazar te G - Aynı deft~r ve ta 
atllerlnden ıonra mühim btr rihlerde 256 no: da Çak 

karar ittihazı muhtemel gö· makkuyu, Paıaalanı, Kara -
rQlmektedır . tepe bayırı mevkilode cenu 

kullanmakta olduğu avcı ta · 
hreıı askerlerin üzerine az 

bir YÜ\uek ' ikte canbazlık ' ar 
}'aPınafa baılamııtır . Birden 

bıre rnotör zayıflamıt ve ta
hre reisicumhurun tlrlbü 
llij 

d 
tıüo yanı batında yere !-------------------------- .-·······~·············· .. 

baltğ olmuıtur On dokuz : TURKDILI : Ü ~ ltnüı , ateı almııtır 33 
olQ ve 104 yaralı kaldmlmıı· 
lır 

Bütün ıenlıkler tatil edll
llılıttr. Memlekette yelı hü 
lcü1ı1 •ürrnektedtr. 

Bogota, 27 (A A) - Ta h . 

d 
re sukutu feli"etl yüzün 

en 1 le Jara ananlardan yedi 
ltl daha ölmnı ve bu ıu· 

cesedin hüviyeti teıblt edil : Pazarteıloden baıka her ! 
memltllr . icra edilen ta hkl · : ıün çıkar. Styaıal gazete.. : 

kat, tayarenln pek az bir : Yılhlı: 800 Kuruı ! 
irtifadan uçmakta olduğunu, : Altı Aylıiı:.ıtOO • : 

relılcumhurun tribününün : Sayıaı: 3 • : • • merdivenine çarparak ater : Günü aeçmlt ıayılar 25 : 
aldığını meydana çıkmııtır . : kuruıtur. : 
T 1 l 1 •. ADRES: •. a yaren n a eı a maımın se • • bebl benzin depolarında vu BALIKESiR • 

ıesi. 

H - Aynı defter ve ta 
rihlerde 25 no: da Çınaralh 
mevkUnde ıarkan Altvelek · 
oğlu deli Ahmet Haıtaoğlu 

Hüıeyip eskici Mustafa , gar · 
ben Bacı Aziz tarlası , ılma · 

len Köseler yolu, cenuben 
hamamlıkuyu ile mahdut 
[ 140) ltra muhammen kıy . 

metli tarlan10 7 sehhnde 

3 ıehlmlotn 1 sehmi. 
1 - Def ter 25 aahıfe 45 

kanunevvel 328 tarih 197 · 
198 no: da Karatepe altı 

mevkllnde ıarkan yol cenu · 
ben Kantarcıoilu, garben · ta 
vukçu oğlu ıimalen K.arala
nbo iken halen aıçı Osman 
tle mahdut tamamı (SQ) lira 
muhammem kıymetli 5 dö 
nüm bağyeri ve gürüi'ımun 

792 ıehlmde 137 aehmi 
L - Defter ~5 ıahtf e 5 7 

kanuo1ani 32 tarih 70 71 
no: da Y ağpınarı namı diğer 

Kaynarca mevklincie ıarkan 
Sırtıoğlu bağı iken halen 
Akıncıoğ ' u garben tarik, 
ıtmalen Aleksanoğ\u Karabıt 
iken halen emvali metruke 
cenuben küçük hacı oğlu Ha
lıl iken halen tabak Ali bağ · 
ları ile muhdut 14 ıehml 
(6) lira muhammen kıymet
li 1,5 dönüm bağ yeri ve 
gürüumun 792 sehtmde 137 
ıehmt. 

K - Defter 9 eahlfe 7 1 

haziran 331 tarih 2 oo: da 
çarııda Kepııüt Yemını Hay· 

darbey zade Hüınü yol tle 

mahdut ve 14500] lira mu
hammen kıymelll tahtani 
bir bab k&hv~hane ve beş 
bab dükkan ve üç Samanl ık 
fevkkni sekiz oda ve avlu· 

ya müıtemll bır bab hanın 
792 sehimde ı 37 st h m hi 

s seıl. 

M · Defter 5 ıahı fe 90 
olun 330 tarih 2 3 No da 
lııcaksu l niodi Soğanbükü 
de ıark ve garbı Zeybek 

Muea ıtma l ve c"nubu çay 
ve bayır ile mahdut l 350) 
lira muhammen kıymetli de· 
girmen verine ve abmlyesi . 

N - Defter 25 ıahtfe 27 
T. San. 328 tarih 251 252 
No: da Söğütlükuyu Trenlik 
bağları mevkiinde ve ıarkan 
tütüncü oğlu Hakkı garben 

Aziz ıtmaleo Hacı Aziz ce 
nuben kalburcu kerimesi Ze 

hha ile mahdut (35) lira mu 
hammen kıymetli ·42 evlek 
bağyeri ve gurüumun 792 
aehimde 137 ıehmt hiuui: 

Emvali aıaiıda yazılı ıaı t
lar ve eçık artırma ile satı 

lacaktır. 
1 - Bırlocl artırma Ba. 

lıkeılr icra dalreılnde 28 8 
9J8 tarihine tesadüf eden 
pazartesi aünü aaat ( 15) de 

yapılacaktır 

2 ·- Artırma oartnameal 
herkeı tarafından aörülebtL 

mek tçlo tarihi ilandan iti 

baren icra dalreılnde açık 

bulundurulmaktadır. ' 
3 - Tayin edilen zaman 

da artırma bedeli ıayrimen 
ham men 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
i Köy ~atiplarine ve töy ~ati ~i olmak istiyenlere: f 
• • 
i Vilayet Makamı dan: i 
• • 
: 1 - Köy katipleri irin vilayet merkezinde 1 - ağuı· : • • ; toı 938 tarihinde baılamak ve l O · ağuıtoı tarih nde : 
: bitmek üzere bir kurs açılması kararlaıtırılmııtır . : 
: 2 - Kuraa kanunen memur olnıak •hltyetfnt hftiz ~ 
• : olan her vatandaı (Merkez ve kazalardan) iıtlrak ede- : 
: bilir. : 
: 3 Tedrisat vilayet konağında umumi mecllı : • • : salonunda yapılacaktır Den zamanları , sabahları (9 12) : 
: öğleden ıoora (3.5) araaıdır . : 
: 4 - Kursa tıttrak edenlerin lmtıhanları vilayetçe : • • : teıkil .,Jılecek , bir heyet huzurunda yapılacak ve ehlı · : 

: yet göaterenlere ve.ika. verilecek ve rnünhalita tayinleri • 

i icra kıhnacııktır . i 
: 5 - Kursa merkez kazuıada müıtahdem köy ka · : 
: tıplerln!o lftlraklerl mecburidir. : 
: 6 - Kay klttplerlne mıntakalarıoa ıöre 37 5 buçuk : • • : liraya kadar Qcret verilecektir . : 
: 7 - Kuraa ltllrak edecekler temmuz ıonuna kadar : 
: merkez köy büroıuna müracaatla kayıtlarını yaptırma - : • • 
: hdırlar. : 
• • ·••eee•eeeeeee•eeeoeeeee•••eeeeeeee•ee•eeeeeeee•eee~ 

Tiirki)re Kızılay (~cıııiye-
1 ti U ııııııııi Merk<~zi11de11: 
j fffyonka.rahisar Maden Suyunun bir litre 
lik boş şişeleri (9) kuruştan geri al!nacakfJr. 

Afynnkaralll.rnr Maden Suyuna rna/ısus /Joş şlşderin 

ııcu= flallıı şlşecllere uerflmemesl ve cnniyetimi: bayi 
/erine yukarıda yııztlı dt•ğer fiatla iade edilmesi saytn 
bolk.tnu::.dan rica olunur. 

YEŞiLLi CADDF.Sİ Y AGCI VE BAYİ 

İsmail Odacıoğlu 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Su11ğırhktakl topcu a 1ay hayvanla11nın senelık 160 ton 

ıamanı oçık ekıtltıreye kooulmuıtur . İhalul 30 7 938 
cumartesi günü ııı. o t 10 da Balıkuırde kor salın ala;a 

komisyonunda yapı•acakt ır. Muvakkftt teminatı 180 liradır . 

Evsaf ve ıerall lrnmleyonda görülcbıllr Talfploin aıuay· 

yen gün ve saa tte komlayona müracaatları . 

4 - l - 229 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

29165 Lira 23 kuruş bedeli ketfi olan Balıkeıirde 
Çayırhtaardakl topçu hburu garaj ının akmalı ı n,aatı ka 
pa lı zarfla ekstltme)·e konmuıtur 

ihalesi 1 8 938 pazartesi günii aaat 11 de 
kor aatm ftlma komiıyonunda yapıl ıı caktır. 

teminatı 2137 li ra 40 kuruıtur 

Balıke&lr 

Muvakkat 

Pian, fenni f!lrtname Vfl birinci ke§if llltiktır Talıplerln 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika. 
larla var he yaptığı bu gibi işlere alt ehliyet veatkau 
göıtereceklerdir Taliplerin ihale ıaattnden bir saat evveline 
kadar teklifini komisyona vermeleri 4 l 230 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Bakacak köyü cıtmllnln hitabeti açık olduğundan im· 

t.ı hanı 4 8 9.18 cuma günu saat 14 de icra edllt'cektlr. ta 
tekli olanların yevmi mezkiirde Vakıflar MüdürlüAünde 

müteıekkll hademe encümenine müracaatları ı!an olunur. 

de ~n ıon artırımın taahhü 
dü baki kalmak üzere ar 
tırma 15 gün daha temdit 

edilmlt olBcağıodan iklııcl 
artırma 14 9 938 tarihine 

tesadüf eden çarvamba güoü 
aynı saatte yapılarak en çok 
artırana ihale edilecektir . 

4 -- Artarmaya fttlrak 
edecekler gayri menkulün 
muhammen kıymetlote yüz 
de yedi buçuğu nhbetinde 
pey akça11 veya mlllt bir 
bankanın teminat mektubu 
nu tevdi e tmeleri lazımdır. 

5 - İpotek uhlbi alacak 
hlarlar dıfer alakadarların 

ga yrlmenkul üz~rlndekl 

haklarının huıuılle f alz Ye 

evrakı m6ıbitelerlle 20 giin 
içinde icra da lreılnden bil · 
dlrmeleri akıl halde hak· 
ları tapu ı ! clllerlle ıablt 

olmadıkça satıı bedelinin 
paylaımaaından hariç kala 
caklardır 

6 - Satılan gayri men 
kulun üç ıenelık müterakim 
vergllerlde tercihan aatıı be 
delinden ödenecektir. 

7 - İhaleden doğma rü
ıümu delJillye ve intikal 
maarafları müıterlye aittir. 

8 - Artırma gfinü hazır 
bulunmıyanlar artırmadan 

vaz geçmlt eayılırlar Keyfl-
berkeaçe bıllnmek 



SAYFA : 4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma omisyonundan: 

Kor merkez hastahanesindeki tecrübe havyan l arınıo 

senelik 4440 kilo yonca 5882 kılo kepek 968 kilo havuç 
4864 k ilo pancar 1472 kılo lehtına s ı açık ekıihmeye kon · 
muttur . lhll lf' tıi 29 7 938 (Unıa günü ıı e at 10 da kor sıttın 
ıd m 11 ko oı syor unda )A pı Eı cll ktır Muvald at k n i nalı 46 
l ı radır. TP.l p lertn m uayy en güı d e l.omlr;yona n ünı cna t en ~ 

4 1 223 #1,. 

~---------~~~--~~~~~~~~~~ l; 
Balıkesir Askeri Satın '~ 

Alma KomiBJ1onundan: i 
Kor merkez birlılderinin senelik 480 ton odunu açık 1 

ekılltmeye konmuıtur. ihalesi 29 7 938 cuma günü ııaoat 
11 de Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacak 
tar. Muvakkat teminatı 360 lıradır . Evsaf \'e ıaıtler ko ~ 
mtıyooda her gün görülebilir. Taltplerın muayyen gün v" it 

_•a_a_tt_e __ m_ü-ra_c_a-at-la_r_•·---------------·--
4
_·_•-_

2
_
2
_
4 

___ ıl 
Balya Belediye Riyasetinden: IJ 

Aıağıda fıimlerl yazılı, eıhasl'ı. alt evlerin mallı inhidam 1 

olduğu ve ha1atı umumiye üzerinde tehlikeli bulundukları ~ 
anlaııldığındao mezkur evlerdeki tehhkenln 15 gün zarfın· it, 
da kaldmlması, aksi takdirde "Beledıye yap• ve yollar ka tft 
nunu,, mucibince muamele yapılacağı ilin olunur. ~ 

1 - Boıoak Raııt oğlu lı lam. ~ 
2 - Yeni pazar muhacırlerinden Mehmet i 
3 - Çanakkaleli Fatk damadı kahnci Aziz. 
4 - Erzincanh Kamer oğlu Ahmet Çavuı . 

5 - Çalova köylü Rüatem karısı Ayte. 
6 - Erzfncanm Yutmler köyünden Mthmet oğlu Sefer 1 
7 - Kocaeli köylü Kara Hatice kızı Cemile. 

4 - 1 - ~33 

Balıkesir Askeri .Satın Alma » 
Komisyonundan: 1 

Suıığırlıktakl topçu alayı hayvanlarının 280 tou yulafı 
kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur. lhaleıl 5 8 938 cuma 
ıünü saat 11 de Balıkeılrde kor satın alma komiıyonun 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı l 260 liradır. 

Evsaf ve husuıi ıartlar bağlıdır Taltp1erin muayyen 
ıüode ıhaleden bir saat evveline kadar teklıf mektuplarını 
komlıyona vermeleri. 

6 - 1 . 

TORGILI 28 TEMMUZ 1938 

,.~~~7~~ •'l. 'l. 'l. t. 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l t. 'l 'l 'l 'l. t. t. t. 'l. 'lt. 'l. 'l.• 
~~ ~ Q 1 t Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
« ; Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 

·. .. _ .... 

1 llJ Yurd içinde 261 Şube Ve lljans = 
il= Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
~ llJ Her lürlü zirai ikra zlar d ığu bilcümle ban"• mu· 'f* 
~ JtlJ. ameleri buyük ıube lerınd kıra l ı k ka sa lar . 'fit 
IJ •-1. İhbarsız tesarr uf ve !.um bara ht:Hpl rında i.lua· F* 
~, = miyeler. = 

w : //<ramiye: Miklari: Jkranıiyutln illları : = 
.J/.I ADEDİ UR A LiRA F* 

~ ~ ıuoo ı ooo '* 
~ i 1IJ. 500 500 ,. 11 ıtJ. 1 250 250 .,. 

Zürra! Kullaıulmıt ve btlahere tamir edtlmtı ~ı ~ ıo ıoo ıOOo '* 
eıkl Trtyörlerden sakımoız. ~ 1IJ. 25 50 1250 :: 

Menfaatiniz mücedded, 938 seneaıl malı , fabrika ~ 30 40 ) 200 F* 
nın orijinal ( ea ı l) ıımbalejlı Trıyörlerinı kullanmak ~ 1fJ. 40 20 800 f1* 

hr · 1IJ. 108 6UÜO 'fit 
1fJ. Bu ikranıiytla Jur Liç ayda bir oimcı li u::.:ert se 'f* 

Dünyanın en meşhur 2 parça/J 4 Bis ~ nede dert dıfa bu miktar ıı::.:a iııdtrı Jwra ile dayılı = 
EMiL MllROT hakiki ve 938 senesi 1 ~ lacaktır. llk ktşıde 11.!yliıl 938 dedir. '* 
marr:u/atı. ~riyörlerini(Ekin Kalbur/arını) ~l-l-l-l-l-l-"i "il"il-l-l-l-Jf.l-l-l-l-l-l-l-l-l-; 
tercJ/1 edınız. 

Bunlar bütün Trlyörlerden, hatta eski Emile Ma· JI ~~~~ ~ --~ ~~~ :.. 
rot Trlyörlertnden üstündür. Hıçbtr yabancı madde ~ ~ "/9 
kaçırmaz, gayet ~ullanıtla ve eağlamdır. ~ ~ O u da Geç e " 

Toptan ve perakent~ satış yeri: 1 -
(( B. N. KAZANCIYAN)) 1 . ·z ühimdir 

Ziraat makineleri evi 14-89 Tünel caddısi Galata. ~ Y 1 • 
İSTANBUL 
Kuruluı tarihi: 1889 i 

Telefon: 41888 
Telıraf adruı: KAZANÇHAN l5TANBUL 

~~~~L ~l~~~~~ı ••• -~ . •• ••• . •• 
l.Ql"" ÜJDE!. ~ 

•OSTAOTOBÜSL ;'Rİ 1 
ULU O E .N N li ~~~~ 

, 

• H 
• BİGADIC • • 

llİSAR ILCASI En 
Kükürtlü lhcadır· 

1 !I A R : 1 (E ı · l\'IAUOT) Mar- ~ 
Kuvvetli!! Her aabah otelimizden Buru, Çanakkale, Bandır-~ !"• k«tlı Bu2-d<tY c:<tlk<tları. 

; ~ ma ve Edremlde otobüs poıtaları kalkar ve akıam 1~ _,.. CJ • 5 

lai. ~ ları gelir . ı 1 m ı Harman zamanı gelmiı olduğundan her rençberf, 
Romatizma vesalr haslalıklarn eıı birinci deva. Postalar karıılıklıdar ~ · 

~ köylüyü, değirmenciyi ve zablreclyi dütündüren if, 
dtr. Miışlerllcrlmdtrı göroLİf} tı nı it l' c cı Jı/, ıltcaımz ~ İzmir avlzoları için Balıkeslre uğrıyacak sayın mi .. bir buğday çalka makinesi almaktır. Fakat lııtanbul· 
bıı defa daha munla:am bir /ı{l/e 9tıirilrııiş ve ji. ıafırEleıkritmDizaeyuhneurumzaummaınyeteomt~tl~ nyaamtaılke mbualruuntduotr~llturb.u- m ~ dan ambalajlı a lmak, makinenin ne olduğunu bılme · 
gelecek hasla/arın lıer lılrlu islircılwilan lemin il ~ 1 

" m ~ mektlr. 
edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollrın çok gıı · 1 kere ·'Ullll Otelt,, ismıle açtam Yent mefruıat, muıam 1 

l d - - t • ba ve mükemmel konforu hatz, temizlı"I tasavvurun ı ~· Biz, Balıkeıılrdc ayaaınızda masrafsız ve açık ola ze ve uzgun yapzımış ır. w m " , 

• • 

• Ran)'O, haınam dahil oldu~u halde bir ~~ ~ edilen müıterilertm, yol yorgunluğunu otelimizde m buğday çalka ma.klnelerinl bu sene de lstanbul fıatın 
•1,.ıt fevkinde ve fiatları çok ehvendir. lsthahatları temin ~ rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrikuıoıo j 

• '- ~ ~ bıhakkm dinlendirecektir. .~ dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokaaotle ve ehven 
odanın !!eceJifri '.' iiı kuruştur. ~ ~ ~ LI u ~ * UJus Oteli Müdürü ~ fıatla aatılmaktayız . 

.: MÜSTECiRİ: m nt E k T 1 f M d ~ ~ • • ı 1 e gra Ü ürü • 11. 4, 5, ö Nu naralalara, tek ve ikl parçalı clnıleri 
• Necip k " Fehmi As lan ı ~ de mevcuttur 

IP!IJISl•ii it JI -~ . IU~~- ~ ~UI Si ~ 'it ~ Mahıulitı 9 kısma ayırır, katlyeo yabancı madde 'ı; 

IJ_ 
==~ 53 r rlk edebılfulnı z 

=~ K R i U Z K U . !: 1 
~~ ~~ 

•• ı a i a g ı ~~ 1 
4 ANAF RT LAR C DDESıNDEKİ ~ 1 

~~ UZ R t~ 1 ~ 
~4 ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ~ 
~g Eski Hükumet caddesinin aç!lması üzerjne bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk - ~ ~ 1 
·fr~ hanı altındaki büyük beton n1ağazaya nakledilmiştir. ~'tZı 1 f 

Aedeli için de ayrıca kolaylık gösterilir. 

MAKiNELERİN YAPI IGI iŞ MiKTARI: 

o: 4 5 6 
Satı l\P yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar . • 

flhmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeşler 

Bul ı ktsir: Çfvlcller Çarşısı /\o: 12 
Demirciler Çarşısı No: 63 

f~ ~ 
ve en JYi şekilde \Kadri Uz- ~~ I ~ :s ~ ~f~~ ~~ 

S ahibi ve Başrnuharrlr ı: Balıkesir Mebusu H. KARAN 
. §--::: ----------Çıkan ın Genci Oıreh~ FU , r Bİ. .. 'AL 


