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Yıllı~ı: 800, altıayhğ'ı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
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İş Kanunu 
l(anıalizm ıre 'ıtminin iş ka-

rı . 
~Unu henüz çıkmamıştır. 
d u çıkmayış; rejimin yurd-
a kendi açtığı yeni iş ha 

ta.tının sürekli bir akış al
~il•ı içindir. 

1 
Cuınurlukt n önce de Tü 

tı( 
A.. 'Yede bir iş nizamı vardı 
b .. ncak bu, Osmanlı devrinin 

1.unY-esindeki yarı somurge
•lın bütün özelliklerini içi

lldİ taşıyan bir nizam idi. 

~ H memlekette, hemen 
I epgj de yabancı uyılabi 
Btek k pitaller elinde idi 
Unlar her. •ey.den önce em • ti• y 

d 1 Ucuzlatmalı dü ünüyor -
\' 

11 itli yenin değeri, Türk 
~c hbancı olduğuna göre 
efltirdi. Devlet, işçiyi ko

t1ıı. 
.. rac.ak tedbirler almakta 
11
't&ür değildi 
Yl\b~ncı kapital; para gü 

~iyle veya siyasal kuvvetle 

b~tl ti~ değil iş ve işçi için , 

b'.tçok ulusal llsığ 1~r içinde 
lt k ~ 8.far almaktan her za-

b·'ta a.lakoyabilirdi. Böyle 

1 
it devrin esirliğe yanşan 
' ta. ızamı ancak yok edil · 
~ei ...ı w d" Qeger ı 

h l\arnallzlm endüstrisinin 
t~t Yılki genişleyiş ölçüsüne 
t <lt~, İf ha:yatmı da kendi 
lejirtıine, uyar şekilde düze!

klll'ktedir. Büyük Pnrti Pro 
t tatnlarmda iıçiyi jlgilendi

t~tı hüküm} r, her Kurulta
l a rbiraz. daha geni§lemek-
tdi -
ıs r. Uçüncü Kurultayın 

~t 31 rrıayıaında onadığı pro-

111 'rtıı11 işçiye ait hükmü 
tıdan ibaretti: 

ıı "~ılliyetçi Türk amelesi 

h~ iıç.ilerinin hayat ve 

t~k~arını ve menfaatlerini 

ıı~01liinde tutacağız. Say 
it .~rrn~ye arasında ahenk 

1h
1~8İ ve bir it kanunu He 

~ tıh~a kafi hükümlerin 
,e.'l.\ Partinjn mühim işleri 
st~8Jı:ıdA görül\jr. Madde 

•kra 2 

~ l9j5 K:rultayında Büyük 

11 
8.tti, iş ve işci için daha 

'tıı· 
~ 1f kararlar alınmıştır. 
il 

d Rentıliği metinler üzeri 
erı - h ı: Rormek da a iyi olaca· 

cıııd 
llld lln program maddesini 

.. uAu gibi alıyoruz. 
ti. liıç bir ekonomik giri 

~!~il\ kamugasıya olduğu 
~1 \t, ulusal ve özel bütün 
~ıılvlar arJlsındaki uyuma 

it I karııt el ımaz. lı veren 

lı:~ itçilerin çalışma birli-
11 e de bu uyum esastır. 
~. kanuniyle işçil~r ve iş 
'"' 1 11 • il er arasında ki karşı lak-
~ •lgiler düzenlenecektir. 
)1ııarılaımazlıkları, uz 1a§ma 
'lı tıyle. ve buna imkan ol

~ı~ııe. dev le tin kuracağı 
ı. 'tlır.ına araçlarının yar 
''~lı~ 

Cıs• ile kotarılır. 
111_ rey ve lokavt yasak 

te.ku \.J r. 
lu..,. T- k · ·ı · · h >e.t -.,.u ur ışça er1nm a-

lçı Ve hakları iile bu esaslar 
it ~de ilgileniriz. Çıkarılacak 
~~ C\.nunJarımız bu esaslara :lln olacaklar. Madde: 14,, 
içi rogramın son dört yıl 

b ilde ic .. .. d ld w l.i ı.: yonun en a ıgı 

~ ~enitlik, bize. rejimin 

t()ı~e işçi üzerindeki sürekli 

ıJ, ruasını gösterir. Yurdun 
t 'Yişlndcn hız alım bu 

Habeş .Petrollarının altındaki sır nedir? 
'™ ,....... 

e, i 1 Pe. rol İşi 
ereye Ça cak mı? .. 

T:ürk- Bulgar Dostluğu 

İki Dışbakanın Söylevi 
önemle karşdandı. 

Mussolini bir söylevi: de: 11 ita~a~ın ku netli yü ı üyüşün~ se f !'.bir pOliti,h ile ~ğır- 1 Balgar gazeteleri bu görüşmenin iki ~evl~t a!asın~a 
laştırma~ veya durdurmak ve~ımınde bulunanlar ~u ve~ımf errm bua~maudır)) dıyor. engel olmakta ~ulunan ~azı temayüllen ~agıtmaga 
N~~eşistamn ingiltereye ve Ameri~aya petrol imtiyazları ver~iöi haberi İtalya ve mühim ~ir a~ım teşkil ettiğini yazıyorlar. 

frans~aa nid~et VB heyecan uyan~lr~I. fikA;:;;~ ' 21~.s~~) Bu~;:; 
Adisababa 2 ( A.A.) Ha· ihtirralinin yaklaşması do· Oışbakanının diyevleri ~of-

beş stan petrol larının işletıl · layısiyle, Habeşistandaki ya gazetelerinde geniş bir 
me ini bir İngiliz Amerikan İngilizlere, Habeşistandan yer almaktadır. Solova ga· 
gurubuna verilmesi Romada çıkmaları tavsiye edilmiştir. zetesi bu diyevlerin Türk-

gazetesi de bu diyevlerin 
Bulgar efkarı umumiyesi ta· 
rafından layık olduiu önem. 
le telakki olunacağını itaret 
ederek demektedir ki: 

"İki hükümet ve iki mem
leket araöındaki münaıebet .. 

uyandırmıştır. 

derin bir hıddet ve infial Londra , {Özel} Ulus lerle Bulgarlar arasındaki 
lar kurumunun çarşamba dostluk münasebetile engel leri ııadece bir diyev halinde 

olmakta olan bazı temayül- bırakmamalı, her gün emni 
İmtiyazların meı. zuunu 

teşkil eden bö 'geler İt alyan 
egemenliğine geçtiğı akdir
de lta lyanın bu ' irnliyazları 

g ünkü toplantısının uzun lerı' dağıtma gwa matuf mu-hı·m k h yeti artıraca ma iyette ye-
sü rece ği ve bir netice elde bir adım teşkil etti ğini ve Mir ni birşey yapmalıdır." 

tanımıyacoğı Romada gayri 

resmi teyit edilmel<tedir. 
Ll)ndra, l IA A) Lon-

chada çıkarılan resmi bir 
bildirikter; İngiliz hükümeti· 
nin bu imtiyaz mesel eı; i 

hakkında henüz teyit edicı 
bir malfıma.t almadığı ve 
1906 andlaşmasını imzalıyan 
üç devletin arasında önce· 
den bir dtrnışma mevzuu 

te~kil etmesi icap e ti ğ ini 

Adisababrı da ki İngiliz elçi 
sine bildirdiği kaydolunmak-

tadır . 

Bu imtiyaz me elesi Fran 
sız gazetelerinde de kuvvetli 

bir heyecan uyandırmışdır. 

Gazeteler bu durum karşı-

sında anlaşmazlığın durula 
cağı yerde daha fazla ka-

rıftığını bir ağızdan 
mektedirler. 

Londra, (Özel) 

söyle-

Habe 

F,' ~ı , r \ , "' 
Amerika Dışbakanı da: 

"Amerika hükumetinin 
bir imtiyaz netic{'Sİ ltalya 
Habeş anlaşmazlığına ala
kadar olmasına katiyen im-
kan olmadığını ve özel 
hallerin adi ahvald e hü· 
kürnetf ilgılend irmiyeceğ{ni 
söylemiştir. 

Roma , 2 CA .A Mus-
solini verdiği bir söylevde: 

"İtalyanın kuvvetli yürü 
yüşünü sefıl bir pol ı lilrn i 1e 
ağırla ştı rmak veya d urdur-

mak ve hminde bulunanlar 
bu vehim lerini bırakmalıdır n 

demiştir. 

Londra, l Özel) Harp 

lr k şistan işini halletmelc üzere 
Üçler konferansında İngilte -
re ve Fransanın müştereken Ve iran arasm~a~i gôrüş-
!~:ly~~:,:ra~~~::~ t~;~~1: - meler eyi sonuç vermedi. 
tısmda tekrar ileri sürülece- Belgrat, 2 (A. A ) Şat-
ği öğrenilmiştir tularap nehrinde seyri sefe· 

Vaşington, 2 (A A) re taalii'ık eden İran · lrak 
anlaşmazlığı etrnf ında Irak 

çalışmaların en nomal yeri - Dışbakanının Tahranda yap

tilme 1tatbik1 aracı . iş kanu- mış olduğu görüşme 1erdcn 
bir sonuç elde edilmemiştir 

nu olacaktır. Bunun hazırlı-

0 
İki hüki'ımetin imzaladığı 

ğı ile çüncü Parti Kurulta b ' b ır ildiriğe göre , uluslar 
yındanberi uğraşılmaktadır . kurumunun ge ecek topla n-
Birçok devlet örgütlerince tı sında bu görü~meler~ t e k · 

ayn ayrı incelenen taslak. ra r başlanacaktır . 

Kamutay encümenlerine gel- t 
miştir . 

e d ı linc eye kac1ar aradan 
b rkaç gün geçeceği tahmin 

edilmektedir. 

Çar~amba günü İngiliz 
Bakanı Eden hazırladığı ra 
poru azaya okuyacak ve 
anlaşma yolunda uğradıkla
rı hezimet eri anlatacaktır. 

Sonra Fransız Bakam 
La \•al ve ltalya delegesi 

Aloizi, anlaşmaları kendi 

cephelerinden anlatacaklar, 

belki Habeş delegesi de 

söz alacaktır. 

Bundan sonra hemen iş 

bitmiyecek, bir karar veril 

miyecek, delegeler arasında 

hususi görüşmel er yapılmak 

üzere dağılma olacaktır. 

Birkaç gün sonra , ihtıla 

f ı yeniden ve h~p beraber 

konuşma1< üzere toplanacak 
lardır . 

1 Amerika 
Cuınur Başkamnm siyasa 

~ak m~a söyle~i~ıeri. 
Vaşington, 2 (A.A.) 

Birleşik Amerika Cumur 

başkanı bitaraflık kararna

mesini imzalamış ve sonra: 

·· Bu kararname Ame 
rıka hükümetinin ve ulusun 

bizi ha rbe sürükliyebilecek 
her hareketten kaçınmak 

hususundaki i steğinin bir 

ifadesidir " dem iştir. 

Önümüzdeki kış iş kanu 
nuna. kavuşacağımızı söyle· 

rken taslağın geçen zaman 
içinde ılk şekline göre çok 

genişlediğini ve bu ölçüde 

de yararlığının artmış oldu

ğunu hatırlatmalıyız İş ka 

nununun bugüne kalmış ol· 

masından üzülenler vardır 

Bunlar dü~ünmelidirlcr ki, 

yurdun her gün biraz daha 

genişli yen ve yükselen ek o 

Her yeni yeni medeniyet, her yükseliş 
ve her bayındırlık ruhun bir beden is
temesi gibi mutlaka insan çokluğu 
istiyor. Eski zaıııanın bütün medeni
yetleri nüfus artması ile birlikte vücut 
bulmuş, nüfus düştükçe bu medeni
yetler de çökmüştür. Bu sebeple: 

nomik varlığı. ona her gün 
yeni bir hız Ve?recek özellik 

te, tam ve devrimci bir iş 

kanunu ister Böyle bir lrn· 
nun da ancak uzun lıir eme 

kle ortaya gelir. 

l\emal Ünal 

20 İlkteşrin-Pazar Günü 
~ 

Yapılacak olan (Genel nüfus sayımı) 
en önemli soys 3 I işlerden biridir. 

BAŞVEKALET 
İstatistik Umum Miidiirlüğii 

Balka 
Kongresin~e ~otrın işler 
üzerin~e mutabık kahn~ı. 

Belgrat. 2 (A A.) - Dün 
Belgratta Türkiye ve Ro 

manya Dışbakanları şerefine 

Yugoslavya Başbakanı tara

fından verilen şölenden son · 

ra Yunan Dııbakanını tem

sil eden Yunan elçisinin de Is 

tirakile Balkan konferansı 

toplanmış ve dilekler bütün 

meseleler ve bilhassa Ce 

nevredeki işler üzerinde tam 

surette mutabık kalmışlar 

dır. 
.UQDl27 

Yugoslav ~ış ~a~am Pariste 
Be'grat , 2 (A A.) Yu 

gos'avya Dışbakanı Laval in 

davati üzerine 

miştir. 

Parise git 

Bayındırhk 
-

Bakam ~u hafta içinde $ı-
rka gi~ecek. 

Ankara, (Özel ) - Bayın
dırlık Bakanı bu hafta içi-
nde Şarkta seyahate çıka
caktır. Demiryolları Genel 
direktörü de kendisine ref a
kat edece.ktir. Bayındırlık 
Bakanının Erzurum - Sivas 
hattını teftiş ettikten sonra 
Erzuruma da uğrıyaca.ğı ve 
Erzurumdan brıılıyacak ka
rşılıklı demiryolu inıaatmı 
tetkik edeceği söyleniyor. 

İngiltere 
italya ile kömür satışım 

~esti. 
Ankara, 2 (Özel) - Eko

nomi mehafilinden söylendi-

gine göre İngiltere İtalya. 
kredi ile gömür satııını kes
miştir. 

Ha kemi in Kursları eyi 
bir sonuç verei. 

r 

Halkevimiz son aylar için
de hakikaten öğülmeğe de· 
ğer bir faaliyet içinde bu 
lunmaktadır. Bu arada bil
hassa kursların eyi bir var
lık göstermekle olduğunu 

söyliyebilıriz. 

Epeyce z~man evel açılan 

Riyaziye. Fransızca, İngilızce 
kursları bu de fa yaz devresi 
faaliyetlerine son vermiş bu · 

lunmaktadır. Yalnız Alman
ca kursu kapanmıyarak dl 

ger aylarda da devam edece· 
klerdir. 

Bütün kurslara yüzlerce 

t talebe devam ~derek okul 

_J 
' .. l 

tatillerin fay dalı bir ıekil· 

de geçirmişlerdir Kuraları 

idare ede~ gençlerin bu it

te büyük bir fedakarlık gö · 
stermış olduklarını burada 
bif hasa söylemek isteriz. 

Riyaziye kursunu gece ve 

gündüz iki defa olmak üz· 
ere gençlerimizden Haıan 

Ali, Fransızca kursunu 
Rafet, Atamanca ve Jngili· 
zce kurslarını da lrf an lda~ 

re etmişler ve çok büyük 
bir muvaff akiyet göstermit
lerdir. 

Halkevinjn açlığı bu çığ
ırda canla baıla çalııan ge· 
nçleri kutlulara. 
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ıTv~a;ck i;e;ı~di ~öp;;;;~·~ c V I~ İLÇELERİMİZDE 
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Y eti ş ti r_!!' e P 1 a n ı Büyük Bayram Her 
(( So~ iki yıldanberi Türtiye tarımının nazik durumunun yerde Sevinç 1 e Geç t i 
~aflfle~iği i~~ia olunabilir. Hü~Omet ~öylünün ~orçlanm · • 
yüzde Uç faiz ile on beş yıllık bir vadeye bağlemıştır .» Gönanda heyecanlı söyhvler verildi. Bandırmada Hava 

ku ı umu mmta~asına ~üyü~ ~ir deniz gezintisi yaplld1. Türkiye dıı teciminde ye· 
miş ve hernevi cenup mey· 
veleri (Narenciye ' ihracatı, 

büyük bir yer alır. Türkiye 
nin en büyük müıterisi olan 
Almanya , 1932 yılında 1589 
milyon RM değerinde 26 709 
ton ve 1933 yılında da 
1.676 milyon RM değerinde 
34 912 ton kuru üzüm, in 
clr, taze üzüm. kabuklu 
fındık , ceviz ve kabuksuz 

fındık almııtır . 

Son iki yı 1 danberi. Tür· 
kiye tatımınm nazik durumu· 
nun hafiflediği iddia oluna 
bilir. Bundan az bir zaman 
evel hükumet, köylülerin 
borçlarını, yüzde üç faizle 

on beş yıllık bir vadeye ba· 
ğlamııllr. Umum borcun 
yekünu takriben 20 milyon 
Tür lirasını bulmaktadır ki. 
bu da 40 milyon RM yapar . 
Şımdi takip edilen gaye, 
tarım ürünlerin fiyatını yü · 
kseltmektir. Bugün bir köy 
lü ıOO kilo sult anın için 
6 Türk lirası, yani 12 RM 
alıyor. Eğer bu yüz 

kilo sultanını e l d e 
etmek için 800, 1000 kilo 
taze üzüme ihtiyaç olduğu 
dütünülecek olursa, o zam 
an bu altı liranın ancak 
maliyet fiyatını karııhyabi -

leceği anlaıılır. 

İngiltere ile Türkiye ua · 
sında yapılan bir anlaşma
dan sonra, lngilızler, Ti;rk 
incirleri üıerinden alınan 
gümrük vergisini yüzde 30 
nfsbetinde indirmiıler ve 
aynı zamanda. sultanın , in 
cir ve kabuksuz fındık alma 
yı taahhüd eylemişlerdir. 

Bu yıl 20.0UO ton mikdarın 

ve umumi müesı;eseıerde 

istihlak olunmak üzere, ey· 
lül, birinci ve ikinciteşrin 
aylarında, önem1i mikdar 
da sultanın almaları karar· 

laştırılmışclır Ziraat bankası 
sonbaharda fazla mikdarda 
kuru yemiş arzedilmesine 
meyrian bırakmamak için, 
üzüm, incir, fındık ve ceviz 
ürünlerine mutedil bir narh 
koyarak piyasa fiatını evel· 

den tesbit edecektir. Geçen 
yıldan kalma stok ların da 

harcandığına göre, önü 
müzdeki ay lar içinde bu 
maddelerin fiatının hafif . 
ce yükıeleceği tahmin olun
maktadır. 

(Yine bu mevzu la alaka 

dar o1mak üzere Berlinde 

çıkan Fachblattfür Textil -
lndustrie adındaki gazetede, 

"Türkiyede beş yıllık pa

muk yetiştirme planı,, ser· 

la vhasile bir yazıya tesadüf 
ettik aynen alıyoruz.) 

Türkiye Ekonom! Bakan
lığı , bet yıllık endüstri 
planı mucibince, dokuma 

fabrikalarının ham madde 
ihtiyacını yerli mahsulatla 
karıalamak ve pamuk eki· 
minin inkiıaf ını lemin et · 
mek maksadile timdi ikinci 

yı l ına basan beş yıllık pa 

muk yetiıtirme µlanı hazır 
lamııtı . Daha geçen yıl Kı

likya ovalarında 6400 hek · 
tarlık bir arazi üzerinde, 
elyafının uzunluğu 32 mili 
metre o'an bir nevi Ameri 
k"n pamuğu ekilmiştir. 
Bu tecrübelerle elde 
edilen tohum 1ar ise, Tarım 

d~ ıultanın satılacağı ve in- Bakan l ığı tarafında Ki ikya 
cır ve kabuksuz fındık ihra· d 130(

0 
h k 

catının da yü-ıde 50 nisbetin .1 ~va~ın a e tar ve 

d f 1 l ğ t h . l çıftçıler tarafından da 30 · e az a aşacll ı a mm o u-

nuyor. 

Bundan bir müddet evet 
normal bir mahııul yılı be 
klenirken, timdi haylıdanbe· 
ri devam eden sıcakların 

karıısmda , yapılan tahmin
ler de biraz daha ihtiyatkar 

olunmağa batlanmıthr, çün
kü §imdiye kadar elde edi
len tecrübelere göre bu gibi 
fiddetli sıcaklardan sonra, 
çok zarar veren şiddetli ya 
ğııların gelmesi, hemen mu -
hakkaktır. Bu sebeple önü· 
müzdeki Y• 1ın sultanın re
koltesi 55 60.000 ton olarak 
hesap edilmektedir Fınd k 
ve ceviz rekoltesi ihli1T1atle
ri de pek müsait değildir 
Gerek Romanyanın ve ge· 
rek cenubi Slavyanın bu 
yıl hemen hemen side ceviz 
ihrac edecekleri Türkiyece 
de malum olduğu için , Tü 

rk ihracatcıları, daha uzun 

vadeler için, ofers yapmayı 

tehlikeli buluyorlar. Çekos 
lovakya, Avusturya, Maca

ristan. İskandinav memleke 
tleri ve Hol anda ile yapılan 
kuru yemiı işleri, çok müsa 

id bir ıekilde inkitaf etme· 
ktedlr Türkiye hükümeti 
!IOn günlerde, Milli Mudafaa 
ve Kültür Bakanlıklarının 
İspirto ve İspirtolu içkiler 
İnhisarı tarafından okullar 

000 hektar üzerine pamuk 
yetiftirilmesinde kullanılmı

ıtır. Aynı zamanda İzmir 
hinterlanında aynı İf ıçın 

500 hektar tahsis olunmuş 
tur Sakarya ovasında da 
pamuk ekimine daha büyük 
bir yer ayrrlmışdır . 1936 yı
lında Sakarya ovasında 25, 
OOJ hektarlık Lir toprakda 

köylüler tarafından pamuk 
yetiştiri'ecek , bu miktar 
1937 yılında 130,000 hek
tara çıkacaktır . 

Kilikya ovasında j 936 
yılı içinde 200.000 hektar 
araziye yeni tohumlar t ki 
lecek, aynı yıl içinde İzmir 
hinterlandında da hiç ol 
mazsa 8600 hektar pamuk 
yetiştirdikten sonra , bu 
miktar 1937 yılında 150.00 
hektara çıkarılacaktır. 

Türkiye Tarım Bakanlığı 
bu planların takibi ve kon 
lrolu için Alman pamuk 
mütehassıslarından w We 
berin yardım ını temin el · 
mi~tir. Uzun yıllardanberi 

Afrikada bulunduktan son 

ra bu alanda büyük tecrü 

beler elde eden w . Weber 

pamuk yetiştirme mese lesi 

nin incelenmesi için geçen 
yıl Türkiyeye giden lrnmfs 

yonun üyelerindendir. 

Ayvalı~ıa~a ~ayram aynı coş~unlu~la ~utlulan~ı. 

\)\:'llıktıııı hır ;.rorh ,, ___ .... _____ _ 
f 

Rarıılıı·ıııaılıı ıı lıir g11rıı 

Gönen, 2 (Özel aylarımız- yedide geriye döndü. Gece 
dan) - 30 Ağustos bayramı de bir fener alayı ile ordu-
Gönende coıgun bir ı-evinç evinde parlak bir balo ter-

içfode kululandı. tip edildi. Böylece Handır· 

Hazırlanan zengin program malılar hem güzel bir gün 

pek güzel tatbik edildi. ve gece geçirmişler hem de 
Hava Kurumuna büyük ya-

Memleket baştan baıa bay 

raklarla süslerımiı ve bezen
mitti · Saat 8 de yeni cad 
dede toplantı başladı. 

Halk jandarma oku-
llar ve işyarlar büyük bir 
alay teıkil ediyordu. Muzıka 
önde olduğu halde askerlik 
dairesine gidildi. Orada or 
dunun en genç ıübayların· 

dan Naki güzel bir söylev 
verdi Buna değerli gençle 

rimizden tıbbiyeli Osman 
karıılıkta bulundu. Memle
ketin, çelik ordusuna karşı 
duyduğu derin sevgi ve say
gılarını sundu. İstiklal sa va
şımızı çok içten bir he
yecanla anlatan bu genç 
arkadaş çok alkış la ndı. 

Alay saat 9,5 de Hava 
Kurulu önüne geldi. Burada 
da söylevler verildi. Taya
reci l iğimizin amaçladığı yük
ı1ek gidışin varlığı hakkın

daki öğretmen Nefinin söy
levi halk üzerinde çok de · 
rin izler bıraktı . Sürekli al
kışlarla ~ arşılandı. 

Gece şehrin her yerinde 
eğlentiler tertip edildi Mem

leket büyük bir nı şe içınde 

sCJbahlara kadar bayram 
yaptı . 

Bandırma, (Öze \ ay tarı 
ınızdan ) 30 Ağustos bay
ramı burada candan teza
hüratla kutlu l andı. Bandır 
ma eşsiz bir bayram günü 
yaşadı. 

Öğleden sonra Hava Ku. 
rumu tarafından bir deniz 
gezintisi tertip edi l mişti. Ku
rum tarafından tutulan GüL 

nihai vapuru ha: kı Marma

rada gezdirdi. Sast on üçte 

iıkeleden ayrılan vapur on 

rdımda bulunmuşlardır. 

Batta avukat Bürhan bu 

lunduğu halde Hava Kuru· 

mu çok büyük bir faali

yet göstermektedirler. Ken-

dilerini kutlularız. 

Ayvahkta 
Ayvalık, (Ô7el aylarımız · 

dan 30 Ağustos Zafer ha · 

yrammın 13 ncü yıldönü 

mü parlak bir ~ekilde kut · 

!ulandı. 

Ogün Cumuriye alanında 
toplanan Ayvalaklılar duy 
dukları sevinci ~çtğo vur · 
dular. Kamutanlarımıza bu 
sevinç lerini , bu günü yara 

tan büyüklerimize telyazı

larile bildirdıler . 
Aııkerin . Jandarmanın, 

okulların ve halkın iftiraki. 
le öğleden ı:onra büyük bir 
geçit resmi yapıldı . 

Gece de bir fener alayı 
tertip edilmiştir. Halkevinde 
de ayrıca güzel bir müsa 

mere verilmiştir. Ayvalıklı 

lar bu neıes ile bu tarihsel 
günlerinde geç vakıtlara 
kadar eğlenmişlerdir. 

Sanat o~uluna ~ayıtlanma 
işi ~ugün sona eriyor. 
tlimizde n Ankara yapı 

ustaı11 Oku:u ile Edirne sanat 
okuluna girmek istiyen ilk 
okul mezunlarının yazım 

i~ine buglin son verilecektir. 
Bu oku lara girme k üze 

r e kayıtlarını yaptıranların 

beş t-ylül pn~embe g ünü 
sınaçbuı yapılftcnktır. 

. .. . 

Güçlüler 
-

izmir~e AUayf a ~ir maç 
yapıca~lar. 

Evelce İdmangücünün Al

tay lculubü il~ bir maç ya- 1 

pmak üzere lzmire gitmek 
isteğini tatıdığını yazmııhk. 1 

Son günlerde bu yolda iki 1 

kulup anlatmış gibidir. Yal
nız bazı noktaların tamam· 
ile aydınlanması için Güç 
Allaya son bir müracaat da· 
ha yapacal<tır. Bu da her 
iki tarafın arzusuna uyar 
şekilde netice verdiği taktir · 
de Güçlüler ayın on birine 
doğru lzmire gideceklerdir. 

Ciücün birinci takımı bu 

maça hazırlanmak maksadi · 
le pazar günü bir eksersiz 
maçı yapmıttır 

Susığırhk 
Köylerin~e ~ikkatsizlik yü

zünden yanan arazi parçalan 
Susığırlık , (Gezgin aytarı

mızdan - Burada iki köyün 
arazi!!inde epeyce zarar veren 
iki yangın çıkmıotır . 

Kurucaoluk köyü ile Maz 
köyü arasında çıkan · yan 
gında kuru va çalt 1 ık olmak 
üzere 300 dönüm kadar 
arazi tutuşmuş ve yamp 
kül olmuıtur . 

Buza köyü civarında ça!ı

lıklar ateş almış , civar kö · 
y lerden gelen halk ve jan
darma ile yangın güçlükle 
söndürülebiJmişse de bura
dada iki yüz Jönlm kadar 
arazi yanmaktan kurtrıla 

mamıştır . Bu güzel yerlerin 
yanmasına 11ebep bazı dik
katsiz kimselerin ciga ra gi 

bi şeyleri rast gele atmala
rından ileri geldiği anlaşıl

maktadır. 

San~öy e~eliği. 
Ebe okulu 934 yılı me

zunlarından Cavidan açık 

bulunan Sarıköy uray ebe

liğıne atanmıştır. 

Halkevin~e sinama 
Dün gece Halkevi müsa 

mere salonunda halka (Ran· 

gu ) adını taııyan bir film 

gösterilmiıtir. 

Ortao~ul öğretmenlerinin 
~ı~em zamlan. 

Şehrimiz orta okuHarın · 

dan kıdem zammı alan bir 

kısm öğretmenlerin adlarını 

geçenki sayımızda bildir
miştik . 

Yeniden kıdem alan öğ 

relmenlerin adlarını bHdiri
yoruz: 

Erkek öğretmen okulu 
tedris usulü ögretmeni, Zi 
ya , yine aynı okuldan Fran 
sızca öğretmeni İsmail Ma 
bir, erkek öğretırnm okulu 
Felsefe öğretmeni Sa · 
detlin ile Tarih Cografiya 
öğretmeni Kazım ve erkek 
orta okulu müsiki öğretme· 
ni Halıdan ·maaşları bir de
rece yiikıl'lmltllr. 

Çağışda 
Bir kiz ~açırma va~ası. 
Çağış kamunun• bailı 

A l h k .. .. d Ali kıt• sa an oyun en 
,11· 

Vahide anneıi ile harllJ 
' d ıı 

dan gelirken a yn1 köY • 
·· !erine Çakır oğlu Hasan on k 

çıkarak Vahideyi kaçırll1• 
. . .. -•-ı " batla mıt. ıçın surutc eme5 e 

tır. 

b "1rıP1 
Kız ve anneıf •• 

ti•· 
çağırmağa baılayınc•• le 
san her ikisini de döverİ 1 
ortadan kaybolmuıtur· ~ 
duyan J0 andarma ıuçlııY .,. 
çok geçmeden yakala~ de 
tır Vahide ile ann•11 

' 

· tir· muayene ye sevkedi mıt 

Kebsüt köylerinde çıUR 
yangtn 

Şaplı Kebsüt Kamununun . 
Örenli köyleri arasında f ıırı 
dalıklarda önemli bir '1'"1 h•. 
gın çıkmışsada yetlıen .. 11. ,o 
kın yardımı ile hemen 

dürülmüıtür. d 
Yangının kimin tarafın . 

an çıkarıldı anlaıılalf • 
mıştır . 

Sonbahar at yarışının ikrı· 
miyesi aıl~i. ,1• 

Şehrimizde her yıl yaP 
yıı· 

makta olan sonbahar et e 
k aıer 

rıtlarında dağıtılma . d· 
yarış ve ıslah encürnertı •, .. 

1 tar• 1 

ına Tarım Bakan ığı a· 
ndan 1145 liralık bir h•" 
le gönderilmiıtir 

Erkek ortaokulunda ıtın

taokı.ı· 
Şehrimiz erkek or G•ıi 

malar. 
lu Türkçe stajerlifine ı· 
orta öğretmen okulu ..,el eçı· 
itina enstitüsünün bu yı kçe 
kanlarından Fazılın ror k· 
öğretmenliğine, yin~ ayn~: . 
uladan çıkan Melike de u· 
rih - Cugrafiye öğretrnel1 
ğine atanm>tlardır 

Lise ortaokulların kıı~ı. 
ı k ı ve 

Necatibey Liseıtle 1 
k•· 

erkek Ortaokullarının t• 
1 "usto• 

yıt olma itine 3 •& 
son verilmiştir. 

Neşriyat 

Gür~üz Tür~ çocu~ ir" 
Ç uk ı:-• 

Ayda bir defa oc f d,11 
K tar• art 

geme urumu uaoıf1 

çıkarılan bu ınecm 011111 · 

103 - .. ı111 netr 
urıcu say . ,ıı · 

ı . d d ğerlı Y muştur çın e e u•Yı 
b ınecm 

lar bulunan u ta"ıife 
okuyucularımıza 

ederiz 
- ·~:.·-

Yunanistanda 
Kralla ~eldaris orısın~a 

anlaşmazlık ·~~ef 001, 
Baıbakan Çaldarıs ~ "f11011la 
Dıtııleri Bakanı Ma ,8ı l(r•l 

görüşmüı, k~nd.is~ii :ıdı.ııır 
Jorj arasında ıhtıla ;1tit· istef11 !!. 
nu yalanlamasını . <tiif'I"' 

arte•• " Maksi mos paz . t••yo · 
ve yolda Viyana d1.~11ıne"· 
nunda Yunanistarta 

0 ı;rOft" . 
te olan ÇaldArt~le !( 

cektlr. 
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BALIKESIR ASKERi SATIHAlMA 'Ucuzluğu ' 

llaloKe~r og~~i~o~ k~t~a~ lçiin l4~0~l~O ~ i~o 1 ~~ 11-9 935 1 sağ 1 a m ı ığı 1 
çarşamba günü saat ıs de ihalesi yapılmak üzere kapa- ,a Zar af eti 

9
1 

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 38,000 li-
ra, muvakkat teminat 2850 liradır. İhale kor satınalma ,,~ 
komısyonu binasında yapılacaktır . 1stiyen1er şaı tnameyi A tı(l hı• İ (l \f Şll 1) IJ İt 
meı:kür komisyonda görebilirler. istek lilerin muanen gün ~ il 
..... u.n bir saat ••• ı teminat mcktuplarmı kolordu··- ! F a n t a z ·1 k u m a ş 'ı 
tınalma komisyonuna vermeleri. • 
________ .;...( 4_2 _ ı - 4 ı 
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Balıkesir Evkaf a Tuhafıye mağazalarında İ 
Müdürlüğünden: 11 bulabilirsiniz? il 

Evkafı mazbatadan hacı Sefer mesçidi vakfından İz· • 
mirler mahallesinde Demircilude 55 num&ralı dükl<an •JJ (( .. •il• -----4111-........... 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yaz.an: i. Hff KKI fff(fl Y 

Bıı 11~st.~ ı· i ıı i 

11 t~ ı· kes C, k ıı ııı•t l ıfl ı ı· 
1 27 8 935 gününden 31 5 936 gününe kadar sekiz ay 23 

günlük icarı artırmaya konmuşt\Jr. İhalesi 7 9 935 güniine ,1111111111111111111 1111111111111111111111111' 
75 Kuruş 

·~· 

miisadif cumartesi günü saat ıo da Evkaf Müdürlüğüde -D b J -
yapılacaktır. İstekli olanların müracaatları = ağ Ilıcasında üyük tenzi at: 

( 3 - ı - 53) = = 
E Suyu vs ~avası güzel şifa ~aynağ ı i - -- -

1 1 

ı~ı, ------------

8 1 k • ( k f İbrahim ağa vakfından Ed - ... E Balya Dağ lhcası? ~ j: 3 1 BSlf V 8 ·remit cadde~inde kain 37 

_ -~-' ı dire~törlüğünden: 
Kitapçılarda Arayınız 

~~ ~ 

Gönlümün Kızı 

• Bilmem hangi doğu rüz. 
l>atı b · d· ~ · b enı sev ıgım u yere 
atta G .. 1.. .. . L .. l on umun ıssız KOfe 
etini kap'ıyan , acık'ı geç· 
ltıi . 
Q tıtn beni çok sıkmıyor. 

en bir sevginin engin de· 
tıi;ı:· d ı n e yüzüyorum. 

h Buraya ~eldiğimin üçüncü 
,ı'ftası idi galiba.. Güneş 

se boğulmuı , bir feneri 
:l'ldırıyordu. Rüzgar tozları 
ı,. ö\nsettirerek ha va !andırıyor. 1 
l\e "f b 31 bir kalabdlıkla bera· 
A..er (Alası)a do~ru aloyoruz 

lan, iki önürdeş takımın 
~ilçı dolayı ile epi dolmuş 
du.. Erken ~lttiğimden aıl<a 
aılara da yer tutacaktım . 

~ lienüz oturmuş etrafa ba
b~Yordum G«>nç, vakışık 1 ı 

•t •ubay ailesile beraber 
ahkta kalmıstı Ben hemen 
~ ~ 
•thndcn kalkarak onlara 

' 

YAZAN 

Ekber İnanç 
yerime oturmaları için rica 

ediyorum 

Yumuıek bir yüıle, gü · 

lümsiyerek bana baloyor .. 
- Otur yavrum... Biz 

yer buluruz diyor . Hense is

rar ediyorunı. 

- Peki öyle ise:niyor hep 
beraber oturalım. Siz de biz 

le kalacaksınız. 

Peki .. Peki, diyorum ... 
Hep beraber oturuyoruz 

Ve iki yeşil gözün cılgın 

hakı,ları beni çekiyor ken· 
dine .. 

!şte Süheyla ile böyle 
tanışmıttım. O günden sonra 
evlerine gidip gelmeğe baş · 

ladım. Beni çocukları gibi 
seviyorlardı. Karı, kocasını 

ıöztım önünde opu§mesi, 
kıı:lftrının nçık terbiyesi on-

Fvkafı mazbutadan Kara 

)ara ısınmama yardım et
mi~ti. Hir gün orta okuldan 
bir okur, kızlarına bir bitik 
vermişti. Evde hep beu ber 
bitiği okudu·k. Kahkaları · 
mız birbirine karııtı. Tuha
fı fU ki; Süheyl anın gözleri 
yeşil olduğu halde, bitik ka
ra ıözler diye baılıyordu. 

"Kukanç gözler,, romanın 

dan alınmış bir parçaydı. 
Babası ona öyle bir kartı 
lık yazdı ki : Ağza alınmıya 
cak ıö~lerdi Zavallı çocuk, 
annesinden emdiği süt bur 
nundan gelınceye kadar 
dayak yedi ... 

• 
Ağabey sahiden beni 

seviyor musun? .. 

- Sana ne desem inanmı ! 
yacaksın .. 

- Neden inanmıyayım. 

Senden, hiç beni sevdiğini 
i~ittim mi ki? 

- Hayır! Süheyla bana 
gönlümün hızıyle böyle ko · 
nuşmam 

Dalırttlı saçlarını omltuma 

numaralı dükkan 8 ay on 

sekiz günlüğü 2 9 935 tari· 

hinden itibaren on gün mü 
ddetle arttırmaya konulmu· 

ştur. 

İhalesi 12 9.935 perşembe 
günü saat on beşte evkaf 
direktör'ü~ünde yapılacak 
tır. İstekli olanların müra· 

caatları. 

- -- -· E 1 - Yolları arnba, otomobil ve kamyon gibi her tür. i 
: lii nakil vastaJarının işlemesine elverişli ve gü. : 
- ~eldir. _ - -- -- -: 2 Saygılı hallurnızın Ilıeu istifadusi ve sağlığı dü- : 
: şüncesile fiatlnr indirilmiştir : : 

: Bir kişi frin banyo ve oda kirası olarak günde : 
: yirmi beş kuruş nlınır. : - -- -= 3 On günden fazla knlanluru uyrı<'a yüzde yirmi = 

~~ ;.__....__ ............... _ __,,,,..., : tenzil fit yapılır. : 

KADRİ YETKİN 
İç hastalıkları müteha

ssısı Milli Kuvvetler cad 

- -- -: 4 - Buyun ve Huylar ic;in nyrı ayrı İHtirahut ve te- : 
: nezzüh mahalleri yapılmıştır. : - -- -: 5 İ~tiyenler için hususi bnnyo\u odalor da v:ırJır. : - -- -desinde Yeni Türkiye ec- : 6 Arzu eden müşterilere yemek, karyola ve yntok : 

zanesi üsündeki muaye- : temin edilir. : 
nehanesinde her gün sa- : : 

bahtan akşama kadar ha· = 7 - llovası ve idme suyu du ~·ok güzeldir. Aynı zn- E 
stalarını muayene ve te- - ı h d 
davi ecler - manda en .,yi bir tebti avn yeri ir. : 

.. .. : Yurdumuzun pek fnyJalı ve ilimizin biricek şifa : -------------"-"---- = ve sağlık yeri olan ((Balya Oağ llıcası» suyundan ! 
•
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•• •• •••• •• •• •• •• •• •··~ : ve havasından az bir para sarfı le ist~fade etme- : 

Te 1 e f On C U :
: : lerini saygılı halkımıza. öğütler ve gideceklerin : 

: ~·ok memnun ve faydalanm ı ş olo<"aklarını şimdi- : 
• : den müjdelerim. : 

: Müsteciri : 

A80ÜlKAOİR PıNAR 
• PA~A llA~1A~11 KAl'ISI 
• • • • • 

KAfü;\ISl:\l>ı\ N. 48 

iTELEF< )S .c; IL\~IOE< )N: 

- -- -E llÜSEYİN ~ENYÜZ. 5 - -- -: ller eunıort~ı; j gunu saut 15 de Abnhanc hanınd- : 
: an ıl<>ğru Ilıcoyn knptı koçtı varJır. Gidip gelme bir : 
: liradır. Kaptı kaçtıyı götürü tutmak istiyenlerin Yeşilli : = civarında İbrahim Samiye b:ış vurmaları. S 

ivE 8AİH 'l'A~liHA 'l' YAPILIH; l.111tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll }I. 
• • ........................... 
bırakarak, manikürlü parma 
klarını ağzıma uzatıyor. 

- Hiç .. hiç ievdin mi ağa · 
bey? . . diyor. 

- Ben mi Süheyla? .. Evet, 
sevdim herkesten fazla, her 
ıeyden çok sevdim ... ve se 
viyorum da . Süheyla yalnız, 
yalnız ııeni seviyorum. 

- Sahi mi? .. seviyorsun?. 
Punu gönlün mü söylüyor?. 

Alev dudaklarile yüzümü 
yakıyor .. 

-· Korkuyorum Yılmaz -
diyor . Seni benden alacak
lar diye korkuyorum. 

- Beni mi alacaklar ? .. 
Kim alacak? . 

Ecel mi'>.. Hayır Süheyla 
hayır .. biz her yerde bera
ber olacağız .. 

Dudaklarımız ilk olarak 
birleşiyor. ve soluk bir ay, 
görüyor bizi . Yıld1zlar göz 
karpıyor bize .. Ri.r; sarma 
şıklar gibi sarılıyoruz birbi-
rimize ... 

Seni ilk ıördüjüm 

anda hile ıevmittim eliyor. 

Birdenbire genç annesinin, nasıl ıeldiğimi bilmeden da-
genç ve kıvrak gölgesi per- lıyorum içeriye ... 
deye vuruyor ... 

Süheyla yayaıça içeriye 
giriyor. Ben balkonda yıldız· 

lara karşı kalıyorum.. Sı
cak bir kadın nefesi enaemi 

ok~adığı zaman irkildim .. . 
Seniha hanımla göz göze 
geldik . 

Seni yaramaz • diyor • 
Ona hayretle bakıyorum. 

Haydi Yılmaz · diyor · 
Benim odaya gel , bak sana 
neler söyliyeceğim .. 

Hiç düıünme · 

den arkasından gidiyorum . 
Gözlerimi açarak yüzüne 
bakıyorum . Beni elimden 
tutup çekiyor. 

- Bak kadın· diyorum. 
Bak, beni soluyarak, beni 

süzüyor .. 

- Ben, sevineceksin san
mııtım diyor . Kulaklarım 

uğuldıyarak kaçıyorum ora · 
dan . Baıım dönüyor her 
ycrimrle hir ıızı var. Okula 

** O günden ıonra evlerine 
hiç uğramamıştım. Süheyla
yı bir kaç kere dııarda gö 
rmüş konuımuıtum. 

- Niçin eve gelmiyorı;un? 
Diyordu. Annem de, babam. 
da seni dört gözle bekliyor· 
lar. 

Pazara söz aldıktan sonra 
beni rahat bırakmııtı. Bil· 

mem annesiyle nasıl konu -
ıacakhm? Benki onun ıu
rurunu kırmışhm. Na11l.. Naııl 

karıısına aeçip konuıacaktım. 
Bir taraftan da Süheylaya 
söz vermiıtim. Mutlaka git· 
mellyim. 

Yarından sonra pazar .. 
Uallah bilmem - d iyordum. 

iıte pazar da aelfp çahnıı 
ve ben onlara rltmiı gel
miıtim bile .. 

Kapuda beni emirber ka
rıılad ı . 

( Bttmedi ) 
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l~dı· •ıııi t i<~ ı·a M \ııııı ı·ltı •·uıt(liı ıı: 
Gayri menkulün cinıi : zeytin1ik : mevkii : azman köprüıü 
tapu hududu : ıarkan garben kere•teci Manol vereıeai cenuben İsmail oğulları elyevm 

Hakkı ıtmalen Tarik. 
halen hududu: oarkan ımetriike ve hacı Dudu garben Hakkı şimalen yol cenup 
ağaç miktarı : 260 
kiymeti : 1050 lir dır. 

--------------------------------------ıo~--~-----C insi : tarla - mevkii Akçay civarı, sazlık kozluk nam diğer koyun ağılı 
tapu hududu : farkan molla lımail oğlu elyevm Hakkı ve Kara Mehmet oğlu Süley

man verese i ve Yasef Keşikeli gatben hacı Ali efendi ve Hakkı ve Li
goroğullan şimalen sahibi senet diğer oğlu vere11esi cenuben Ali Kaya· 

nın Hüseyin tarlası. 
halen hududu: şark Hakkı ve kara Mehmet oğlu Hüseyin veresesi karagöz oğlu Ali 

bahçesi garp .Hakkı ve İsa ve Derviş Ali veresesi ve Hasan vereı:esi şi· 
malen Bekir oğlu veresesi ve sahibi senet cenuben hacı Mu&taf a ağa 

Dönümü 
kiymeti 

Cind 
tapu hududu 
miktarı 

kiymeti 

Cinsi 
tapu hududu 

vert>sesi ve kara cevizlı yeri. 
: 75 
: 1900 liradır. 

: tap,uda kahvehane halen arsa 
: üç tarafı yol bir tarafı Hakkı 
: 60 metre murabbaı 

45 lirad1r. 

- mevkii: kızı\ keçili köyü 

zeytinlik mevkii: kariye civarı nam Çıtarltk 
: ıark çay, garp tarik, şimal kasap oğlu Süleyman veresesi, cenup mara

rangoz oğlu Hüseyin veresesi ve köy evler,i 
halen hududu : şark çay ıimal kasap oğlu Ü•man garbfn yol C(nup köy evleri ve Hi 

Dönümü 
mmet oğlu Hasan. 
40 

Ağaç miktarı : J 70 iri ufak zeytin 25 palamut 
Kiy neti 1200 liradır . 

Cfnıi zeyti~lik : me-vkii : mağara altı nam voyvoda, sazlık elyet m çukur ar · 
mutluk. 

Tapu hududu : şark Osman ağa zevcesi elyevm Zeliha kadın garben timalen kasap 
oğlu veresesi cenup hacı Mustafa ağa zevcesi 

halen hududu : şark Mehmet garp ve şimal kasap oğlu vereresi cem•p hacı Mustafa 

D6nümü 
Kiymeti 

Cinsi 
Tapu hududu 

halen hududu 

ağaç 

kıymeti 

ağa veresesi 
: ıo 
: 1400 liradır. 

: zeytinlJk · mevkii: f cızıl keçili baran dede taı dıbi 
: şark hacı Mustafa ağa ve Esat bey garben Hasan ağa yetimlerii ıima 

len Hasan ağa yetimleri ve hacı Mustafa ağa cenuben hacı Mustafa ata 
şark kiımen Hakkı kiımen Mehmet garben kısmen ol kısmen dere ve 
kısmen kadı oğlu Mehmet ıirnal hacı Mustafa ağa )ereseı;i feyzi 
cenup yol 

: 305 
: ( 1050) liradır. 

Cinai : zeytinlik - mevkii kızıl keçili nam Koıti çakılı alacan 
Tapu hududu : ıark ve ıima\ Karamanu AlekFandır zevcesi garp tarik 
halen hududu: ~ark gül bahçe garp Mehmet çavuş ve Nazım şimal gül bahçe cenup 

gül bahçe 
afaç 130 
kiymeli 650 liradır 

Cinsi zeytin'ik · mevkii : Güre nam koca kır Koca incirlik 
Tapu hududu : şark evkafı hümayun garp Asım tirral Kamiçu yelim 1eri cenup yol 
halen hududu : ıark Aıım bey garp Asım ve Kazım fimal melrulu cenup Kazım 
Dönümü : 7 
aiacı : 70 
kiymeti : ( J ÜOO) liradır . 

Cinsi : zeytinlik · mevkii: mağara altı iflah 
Tapu hududu : ıark camii ıerif vakfı garp yol fiil al Bt l<ir: oğlu hacı Ali zevcesi ce· 

nup bakkal lstetyani 
halen hududu : şark cami vakfi garp yol timal Hekir oğlu Mehmet cenup evkaf mali 
Dlhıümü 8 
afaç miktarı 91 
kiymeti 850 liradır . 

--....,.~~ ....... -,.~~"':"""'--~~~~~~--~---
Cin ı i : Fırın mevkii ikızıl keçeli 
Tapu hududu : yemini mektep vakfı kahvesi ve fırına mahıuı yol Yesari hacı İbra 

him ağa veresesi arkası hacı lıa efendi cephesi 
halen hudutlu: sağı köy kahvesi ve berber dükkanı ro'u İbrahim oğlu ' Orn·.an veresesi 

arkası İsa hanesi önü yol. 
kiymeti : 600 liradır. 

Cinai : zeytinlik · mevkii Güre altı kıralanı nam tuğla yeri 
Tapu hududu : şark çay garp yol ~imal nalbant hacı M .hmet veresesi ve A ım bey 

cenup Sait efendi zevcesi 
halen hududu : şark çay garp Kazım şimal hacı Mehmet veresesi ve Asım cenup Sait 

Oönüm 

afaç miktarı 
kiynıeti 

Cini 

veresesi 
: ? 6 
: { 160) 

2100 lirad r. 

Zeytinlik mevkii }\ızıl keçi1i köyü civarı 
Tapu hududu Şark hacı Mustafa garp tarik şimal hacı Mustafa ve tarik cenup Pa . 

muk bezci hacı Mustafa ağa vereııesi 
Halen hududu: Şark Hakkı garp yol şimal Himmet oğlu Mehmet cenup Edremitte pa 

muk bezci kızı Dudu 
Dönümü 
Ağctç 

Kıymeti 

Cin!!i 
Tapu hududu 

:8 
165 
900 Liradır~ 

Su değfrmeni 1 mevkii Kızıl keçili l<öyü cıvarı 

Yemini tarik yesarı değirmen arkı . arkası Deli'erli oğlu Ahmet veresesi 
cephesi yol 

He.len hududu: ~~rk yol garp sahibi senet şimal Deli1erli oğlu bahçesi cenup yol 
Miktuı 1 Dönüm 
Ağaç : 2 Ceviz, 2 Zeytin, 10 Nar ağacile yaz. l<ıt taş döndüren suyu var 
Kıymeti : 600 liradır . 

~--------------------------~----~---Cinsi Zeytinlik mevkii :Akçay civarı ulu yol nam dutlu tarla 
Tapu hududu : Şark Mehmet efendi zevcesi gar.p Bekir oğlu hacı Ali vereşeıi ıimal 

A .--

lbrahim bey vereıeıi ve Çırpılarlı oğlu Cfnup Molla hmail oğ l u elyevlfl 

Hakkı ve sahibi ıenet, 
--Ju 

Halen hududu: Şark Ekrem garp Bekir oflu veresesi § İmal zeytinliden Çırpılarla og 
Mehmet cenup damat oflu Hakkı 

Dönüm 45 
Ağaç miktarı 
Kıymeti 

Cinsi 

176 
1200 Liradır. 

Tarla, mevkii: Zeytinli köy nam Kabaklı tarla 
Tapu hududu : Şark Pabuıçu hacı Ali şimal Çingen Vasi) garp hacı Halil veresesi ıi· 

mal yol ve Osman bey karısı Zinet cenup aıık llaıan 
Dönüm 
Kıymeti 

16 
500 Liradır. 

Cinsi Zeytinlik, mevkii Mağara nam ark yeri 
Tapu hududu : Şark köy avarızı garp Mehmet ağa ıimal tarik c~nup Ferhat zrde /45• 

ım ve Kazım beyler 
Halen hududu: Şark köy mali garp Himmet oğlu Mehmet şimal yol cenup sahibi ıenel 

ve kasap oğlu tarlası . 
Dönüm 8 
Ağaç 108 
Kıymeti 1400 Liradır. 
Cinsi Zeytinlik mevkii: avcı lM ke ik çayırlar 

Tapu hududu Şark avarız garp Raıim , Şımal Rasim, Cenup Gazt:z . 
Halen hududu: Şark Ahmet bey Garp evkaf mali şimal yol ve Ahmet cenup tüccar Seı•• 
Dönüm 20 
Kıymeti 3500 liradır 
Cinai 
Tapu hududu 

Arsa MevkU, Akçay 
Yemini araba yolu yesan 
nası cephesi yol 

arazii haliye arka~ı 19 hatvede gümrük bi· 

Halen hududu: Şark yol garp Varilci Fazla şimal Balya Kara Aydın firketi 
yol 

malı cenuP 
Kıymeti : 350 liradır. 

Cinsi : Tapuda üç odalı harap hane halen arsa Kızı l keçili \(öyünde 
Tapu hududu : Yemini kahveci Hasan zevct>ıi Nazile ve Ballı Ali yeıarı cephesi yol 
Halen hududu: İki tarafı yol ıark Kalaycı Ah çavuş cenup Kerim çavuş oğlu Hüseyin 
Miktarı 20 metre murabbaı 
Kıymeti 80 Liradır. 
Cinsi Misafir odaları , mevkii Kızıl keçilide 
Tapu hududu : Yemini Kostantin yaramini mağazan elyevm Emlaki milliye yesarJ "'e 

cephesi yol arkası Hüşlü . 
Sağı Hüseyin çavuş oğlu Ali ve Bey oğlu Mehmet zeytinliği solu "'e ce· 
phesi arkası Bey oğlu Mehmet zeytinliği ile mahdut olup ukl kerpiçten 
mamul dört dam üç oda cümlesi tahtani olup bu odalarm ortaıı~da lb~ 
dönüm avluyu müıtemildir . Bu odaların şarkında da üç dönüm bır e"I r 

Halen hududu: 

sebze bahçesi 20 Ayva ağacı ve muhtelif eıçarı müımire. 
J 500 Liradır. Kıymeti 

Cinsi Zeytinlik, mevkii Zeytinli köyü Sahrınç mevkiinde 
1 

Tapu hududu : Şark Yürük Hasan şimalen Türkrr.en Jsa timal Tatar llyas cenup yo 
Halen hududu: Şar~an Türkmen, garben yol, ıimal Karagöz oilu Ali cenuben dt!re 
Dönüm 12 
Ağaç mıktarı : 85 
Kıymeti : 450 Liradır . 

~~~------..... -------------------------Cinsi Oda elyevm arsa 
ba· 

Tapu hududu : Yemini Hacı İbrahim ağa zade Mahmut ve tarik yeıarı hane arkası 
hçe cephesi yol 

Ar be)' 
Halen hududu: Şark Ali kızı Fatma Zehra, garp yol, timal Sahibi senet cenup 1 

Dönüm : 1 
'" ıymeti : 300 

---'!"'~----------~~~--~...-------------Cin ı i : Tarla mevkiı Akçay bağ yeri 
f apu hududu : _,,ark tarik garp kariye a varızı ıimal Rüttü cenup Hacı mustafa ağa zevce•İ 
Halen hududu: Şark Hacı Mustafa ağa vereıesi garp bey oğ:u Mehmet şimal yel cenuP 

köy mali 
Miktarı : 7 incir ağacı 
Kıymeti : 450 Liradır 

Gayri menk-u-:l~ü~n~c~in!9'1'""l-e-rı_: _____ ,..,.... ___ ...,... ________ _ 

Mevkii: 
tlududları: 
Kıymetleri: 

Birinci arttırma: 6 9.935 de cuma günü saat ı .ı de 
İkinci arttırma: 20-9 -935 de cuma günü saat 4 de 

nu· 
1 - İtbu gayri menkuller,n arttırma şartnamesi tarihinden itibaren 

d . açık 
mara ile E remit icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi içın ve 
arttırma alanında yazılı o'antardan fazla malumat a lmak istiyenler iılu şartn1tmeYe 
dosya numarasıle memuriyetimize müracaat etmelidir. .. .. 

2 - Arttırmaya ittirak için yukarıda yazılı kıymetinin yüzde 75 nisbetinde peY 
ya milli ~lr banka mektubu tevdi edilecektir. 

8
• 

3 - ipotek sahibi alacaklılar diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinden .f80 
yri menkul üzerinde haklarım hususile faiz ve rr asra fa da ir olan iddialarını iıb~ ,' f1l ' 

tarihinden ıtibaren 20 gün içinde evrakı müıbitelerile birlikte merr.uriyet imize bıJdır . 
eteri icap eder aksi halde hakları tapu siciltle mukayyet olrnadıkça satış bedelinin p• 
ylaşmasından hariç kalırlar . "'e 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma farh amefini okumuf 
lüzumlu ma 1uınah almış ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibllr o1unurlar. arl · 

5 - Tayin edilen zamanda gayri nıenküller üç defa bağırıldıktan sonra en ç~~ ini 
taranın üzerine ihale edilir. Ancak arttırma bedt>li m uhammen kıyn elinin ~ üzde / be'cel 
bulmaz veya sahş istiyenin alacağına rüchani olan diğer alakadarlar bulunupta k 8 ~,a 
bunların o gayri menkul ite temin edilmiı alacaklıların mecmuundan faz'aya çı ~inci 
en çok arthr8nın teahhüdü bnki kalmak üze-re arttırma 15 gün daha temdit "'e 

1 diğer 
günü aynı saatte yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin alacağına ruchan olanıkrıııPk 
alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiı alacak lan mtcn uundıın fazlaY" ç "le 
şartiyle en çok artırana ihale edilir böyle bir bedelde elde edilmezse ihale yapılaınaı 
sattı talebi düfer . . incfe 

1 l ·· hf et ıç 
6 - Gayri menkul kendisine ihale o unan kimse derhal veya veri en mu ·fcle bu ...-

parayı veremezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evel t>n yüksE k teklı bı.J· 
lunan ki nsenin üzerine iha'e eii lir a l ac;ık\ı razı olursa ona razı o'rnazsa "'e";eçefl 
lunmazsa hemen JS günlük bir ilan i 1e ihale edilir iki ihale arasındaki fark ve kal 
gün1er için faiz ve masraflar ve diğer zarar1ar hesab edilerek ayrıca hükme hacet 
maksızın memurıyetimizce iha'a edilir ve bedeli a ' ıcıdan tahsil olunur. 

1 
ve tllri· 

7 - Bu ilanda gösterilen günda dairemi1in numrolu dtsyasına müracat arı tırfJla 
hinden itibaren açıktır İhale Edremit icra dairesi sa!onunda saat 14 de a~ 
ile yapılacağı ilan o lunur. 

Basın yeri: İl matbaası 


