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Romanya Kıralı Karol V.arşovaya 
Giderek Dört Gün kalacaktır. 
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Hariciye 
Ye~ili ~ün Ankaraya var~ı 

Polonya Reisicumhuru Negü Akdeniz Siyasetinde 
V a r şova Ya Döndü .. Oniveısite azalığına seçildi. Değişiklik Olmıyacak •• 

---ı~~~~~~~ Ankara, 10 (A·A .) - Ha
riciye Vekili Tevfik RütUl 
~taı Ankara1a ıelmlttlr. 

Aakara, 10 (Mullablrtmht· 
~en) - Hariciye Vekili Dr. 
d ••fllı RGttü Araa Ana. 

olu ekıpreıile buraya gel. 
lblıttr . B. Tevfik Rüıtü Araı 
lıtaıyonda Adliye Vekili 
8· Şiikrü Saraçoğlu, Harfcl -
~ Vekaleti Müıteıan B. 
H ~nernencloğ!u, Betvekilet 
l\ uıuıi Kalem ~lüdürü ve 

Romanya krıh Karol ile Reisicumhur Mıscicki arısııda 
sı111imt kınusmılar olmuştur. 

Varıo•a, 10 ( A A ) -

Uükreıe ıelmtı olan Po
lonya Cumhur Relıl Var

karıılanmıılardır. 86tün yol
da halk kendilerini tlddetle 
alkıtlamıtlard1r. 

Alf!lanya İle İtalya Aclemi Mil· 
dahale Kamitesine Tekrar 

Girecekler mi? 
fOVaya dönmüıUir. 

Bükreı, l O (A .A .) - Po· 
lonya Reisicumhurunun 
Bükreıi ziyareti münaıebe-

or Diplomatik tarafından 
~ edllmlıtlr. -

tile neıredtlen r eımi tebliğde ya
pılmıf olan görüımeler iki 
memleketi alakadar eden 
meseleler hakkında noktal 

Çin de nazar ayniyatı mevcut oldutu 
nun teıbıt edtldığl bildtril

lir isyan hareketi başladı 
Pekin, 10 (Radyo) - Çln 

lb•tbuatı, ıtmall Çinin Pe· 
tol havaltıtnde Japon ordu
~\l"a kartı bir taarruz vu-

qbulduiunu bildirmektedir. 
Taarruz tayan hallol al

lbıı Ye Savare dotru 1aJıl· 
~•la baılamııtar. Çin aaker· 
e~ lı b k h ' Yanı ashrma Jçln 

._!relcete ıeçmttlerdlr. 

mektedlr. 
86kret, IO ( A. A . ) -

Kral Karolun Romanyaya 
tekrar avdet edereli tahta 
çılımaaının yıldönümü genç 
lik tarafından stadyomda 
yapılan parlak bir tenl•kle 
kutlulanmııtır. 

Şenlikte kral, Polonya re· 
laicumhuru, Vellahd da ha . 
Zir bulunmuıtur. Bunlar sto· 
dyomda hükumet erkinı ve 
yüksek memurlar tarafandan 

AsiKuvv-=e-tı=er-==-ı~=o~o~,o===o=o 

kişilik B i r O r d u 11 e 
Takviye Ediliyor .. 
l~nı ~ıışı Valinsiya hü~Ömiıi de yeni kumııer teda-
ı~ ederek Madıid müdalaasını hbiu edmUiı. 

•rJı, 10 (Radyo) - Ge · yaptıkları taarruz, mlltılerln 
:er•l Frankonun, y6z bin tiddetU mukavemetlle kar 

'tllU, Jent bir ordu tedarik 
•tttiı ıöylenlyor. 
._ Bu ordunun mühim bir 
ll(l•1tıı 

ıılanmıttır . Harp 1abaaı, Ski 

lometre dahilinde ve çok 

kanlı olmuıtur. Top ateıl, 
't 

Yeni talim görmüt erat 
e dı~ üç saat mütemadiyen de-

.er luımı da Faatao 
:elttlııtolan aıkerlerden iba 
ettir 

l ~lldrid, 1 O (Radyo) -
~llcilerln l Kara yansel )de 

vam eylemııttr. 

Valinıiya,~ 10 (Radyo) -
Valnnıiya hükumeti yeniden 

fevkalade bir fırka vücuda 

A rn er., k a da™ getlrmif, bunları Ma drtt mü· 
fıı\ dafaaaım takviyeye memur 

etmittir 

lili~ imaıah kontrola ti· 
... ~i ıutulmk. 

4., •tlngton, 10 (A .A.) -
lla '" rnecllılne ılllh imalatı 
ltı~ ~illi bir kontrole tabi 1c,: Olaıını muntu.amını bir 
llt. ~n liyıba11 tevdi edllml · 
il h u layiha Harbiye ve 

..... ' rty N '-'ilde. ~-, u:ırlllfına ~-milli_ 
brik faa için icap eden fa
Qıelt aları inıa ve iıti rak et 
kted ••lahıyetiul b"hıetme
'n lr · Projeye bir çok ay. 

•~aıı taraftardır. 

Giine~ -
1'utuldu 

N 
()Gn9 •1orlc, IO {Radyo) -
tllc IClneı tutulmuı ve Ame· 

'nın 1 
ltıedıı ·' aıar ardaoberi gör 
Qıl1. 1 bu hldlıe, Aıtrono · 
bıt t ta.raf andan mükemmel 
tele •urotte hliitahede edile 

reıııııı er alınmııtır. 

Cebelüttank, 10 (A A) -

Gece yarııını 40 dakika ge· 

çe, Cebellütarık boğazında 

tiddetll bir topçu düelloıu 

olmuttur. Karanlık dola111ly

le ne olup ne bttttll anlaııl 
mamııbr Mamafı atağıda-

ki hidiıeler kaydedilmekte· 
dır. 

Ceutadaki ıııklar birden
bire ıönmüıtür. Bu sırada bu 

ıehrin projektörleri karanlık 
içeriıin~e araıhrmalar da 

ateı açıyordu . Bütün ıııkla· 

rını söndürmOt olan lhl harp 
gemisini• projektörlerin ıtık
ları altında tereasüm ettlil 
görülmftıtür. 

Asilerin Carneoburunda
kt bataryalar1 da ateı aç
mıılardır . Algesiraa projek
törleri de ıılemeğe baılam!f· 
tır. 

Harp gemileri Geutaya 20 
kadar top atmıtlardır. 

Şenlikte Polonya hariciye 
nazırı B. Bek ve reisicum
hur Moıclcklnln maiyeti de 
bulunmuıtut. 

Kral gençlik teıkllat rei 
sinin raporunu dınlediklen 
eonra söyledJği nutukta tf'f 
kilatın bütün memleket da-
bilinde üç aene içinde elde 
ettiği terakkllerden dolayı 

memounlJetlnl beyan elmlı· 
ttr. 

40 Bin ktıllık bir halk 
kütlesi gençlik teıkilitlarının 
bayrak ve muzıkalarla yap 
tığı muazzam geçit reamlni 
büyük bir alaka ile seyret· 
mlıllr . 

Kral rehicumhur Moscie 
kiye kültür liyakat ntıenını 
vermıttlr. 

Bükret, 10 (Radyo) -
Polonya relılcumburu B. 

Negus 
Londra, 10 (AA.) - Ha· 

ile Selasiye Kembrlç ünlver· 
sitesi birliği fahri azalağına 
tayin edilmitUr. 

Dük va Düşes De Vindsoıa 
gelen tebrikler 

Pıtris, 1 O (A.A.)- Dük ve 
Düıee De Vtndıor ızdıvaçlara 
münaaebetile bet bin telgraf 
ile yedi yüz mektup almıt· 
lardır. 

Londra, 10 (A.A. ) - ln· 
giliz Hariciye Nazırı 
Avam Kamaraaında İngllte 
renin, lepanya sularında kont
rol esnasında h6cum vuku 
unda müdafaa prenılbini 

kabul ettiğini ve fakat mu 
kebeleibilmiıil yapılmasını 

katlyen tanımıyacağını ve 
lngilterenln Akdeniz slyaae· 
tinde hiç bir değlfiklık ol 
madığını söylemiıtir. 

Londra, 10 (Radyo) -
Hariciye Vekili Eden muha· 
fazakarların ıordugu bir ıu · 
ale aazetecılerln balyadan 
çıkarılmaaımn lngl\tere elçi
ılle Kont Çiyano arasında 

ikl defa milnakaıe edtldt~t
ni, Akdeniz ılyasetınde bir 

değlı.kllk olmadığını söyle· 

mittir. 
Londra, 10 (Radyo) -

Mosclckt, bugQn kral tara 
fından verilen ziyafette ha· 
zar bulunmuıtur. Bu zlyaf~t 
ten sonra B. Mosctckl, Sı-

nayaya giderek valide kra · 
ilçeyi ziyaret etmfttir . 

Blikref, 10 lRadyo) - Po· 
lonya reisicumhuru 8 . Muı. 

slıkl bu ıabah Polonya se· 
farethanesinde baıvekil B. 
Tataresko ve hariciye nazıra 
B. Antaneakoyu kabul etmtı 
ve uzun müddet ıörüımüt· 
tür . 

Beş Ş e h i r Arasında 
Futbol Müsabakalar1 .. 
Bu maç1ara 27 haziran~a başlanacak. Bölge spor proğ-

rammda bu yüzden bazı değişiklikler yıptld1. 

ts. Muıiıki, akıam üzeri 
buradan V arıovaya harekd 
etmif ve iıtaayonda bütün 
Romanya ricali tarafmdan 
ujurlanmıtllr. 

Kral, reisicumhura birin· 
ci rütbede bir niıan vermiı· 
tir. 

Bükreı, 10 (A.A.) - Ro · 
~manya kralı _~Polonyat bari 
ciye nazırile uzun bir mü
lakatta bulunmuıtur. 

Geçen yıl olduiu gıbi bu 
yıl da Bursa, Bahkeair, Ed · 
remit, Bandırma. Ayvalık 
araıında futbol müsabaka· 
lan yapılacaktır. Futbol fe
deraıyonunca tertip edilen 

beı ıchlr arasındaki bu maç· 
lar bu defa Edremitte 27 
haziranda baılıyacaktu. 

Birkaç gün önce Jdmen 
mmtaka11 tarafından merkez 
ve mülhakat kulüplHi ara· 
1tnda atletizm, bisiklet, güreı. 
tenis, voleybol müsabaka-

Von Nöyrat Kral Tara
fından Kabul Edildi. 

Kral Boris Alman harıcıyı nazın ile görüşmelar~e 
~uf unmuş va şıref ını bir ziyafet Yermiştir. 

Sofya, 10 (A .A.) ~ Bul · 
gar Krala bugün Alman Ha· 

riciye Nazırile bir saatten 
fazla görüımüıtür . 

Sof y, ıo (AA) Alman 
Hariciye Nazm Belgraddan 
Sofyftya gelmlıtir. 

Sofya, 10 (Rad)·o) - Al · 
man hariciye nazırı Von 
N6yrat buraya ıelmittlr. 

Fofya, 10 (Rad~o) - Von 
Nöyrat kral Borla taraf1Ddan 

kabul edilmiıtir. Saraya gt· 
df"r ve ıelirken alkıılan 

mııtır. 

Kral Boris öğle vakti Ran 
deye ptornnda Von Nöyrat 
ıerefine bır ziyafet vermiı, \ 
ziyafette baıvekil K.öıe lva· 1 

Kral !Joris 
nofla Alman elçisi haztr bu 
lunmuıtur. 

lan yapılmaaının kararlıth· 
rıldığını yazmııtık. 

Fakat bu bet ıeblr ku· 
lüplerl araıındaki maçın 

futbol federasyonu tarafın 

dan ayın 27 de yapılmaaı bildi
rildiğinden bölge kendi prog· 

ramındaki 27 hazirana te1a· 
düf eden müıabakaları baı
ka günlere tehir etmek mec, 
buriyelinde kalmııtır. Onun 
için; Marmara gümeılnin 

Bandırmada yapacağı atle
tizm birincilik seçmeleri 
20 hazirana alınmııtır. 

Şehrimizdeki bisiklet, te
nis müsabakaları l 1 Tem· 
muza, bisiklet bölge birinci· 
Lk seçmeleri de 26 hazira
na bırakılmııtır. 

Romanya 
Krah Varıovıdı ~ört gün 

kalacak 
Varıova,IO(A.A .) - Po 

lonya gazeteleri V arıovaya 
gldeceb. olan Romanya Kra· 
lanın Lehtstanda~ d6rt gün 
kalacafını yaamaktad1rlar. 

---~[jı . 
Yagoslavyada -

Silih f abri~ılan kuruluyor 
Belgrat . 10 (Radvo ) -

\ Yugoılavyada teıls edilmek· 
te olan esleha f abrikaıınıo 
her türlü malzemesi zama 
moda getirilmtı, teslim edil. 
mittir 

B. Eden 
Almanyamn Londra elçiıl 

Von Ribbentrop gelmit ve 
Edeni ziyaret etmittlr. 

Bazı mehaftl Almanyanın 
ademi müdahale komltealn
dekl yerini tekrar lıgal ed
eceğini beyan etmektedir. 

Ademi müdahale komite
sinin Alman ve İtalya mü 
rahaıları ile bir toplantı ya· 
pacıiı ümit edilmektedir. 

Mütterek emniyet ılsteml
ne yine meydan okusun dar. 
aunlar. Bu Klbl tarizler, her 
tekerrür ettıkçe, itiraz eden
lerin yanlıı anlaJııları daha 
çok anlaııhyor. M6ıterek 
emDlyet, harp içinde yap-
mak için icat olunmut taya· 
nı hürmet bir kelime deill· 
dir, ıulhu muhafaza etmek 
için ortaya konmuı pratik 
bir alettir ... 

Müıterek emniyet ılsteml· 
ntn dünyayı bir Milletler 
Cemiyeti harbine sevkede· 
bileceğini ıöyllyenlerl doğ
rudan doiruya te-<zfp ede
billreiniz. Sulhu muhafaz~ 

eden millet bir hücuma uğ
rarsa, bu tecavüzü mağ1up 
etmek için Milletler Cemi
yetinden yardım lattyeblltr. 

Mılletler Cemiyeti. diğer 
bir vasıta ile elde edılmiyen 
kıymetli itler görebilmekte· 
dir. İskenderun hakkında 
Türk - Fran11z ( ihtıllfınıo 

hallolunduğunu gösteren ra-_ 
por, bunun bir:mısalıdtr . Bu 
ıtbt te1ler, aeklz harlclJe 
nazırının kendi metıul dal- 1 
relerini bırakıp Cenene1e 
gelmekte bir kıymet görme
sinin ıebeblni izah eder. 
Ayni zamanda, Mıımo Mil· 
letler Cemiyetine girmesinin 
de mana11nı anlatır. Hükü 
metler, ölü:müe11eıelere eza 
olmak için kendi yollarını 
terket1nezler. 

- Headwa1.ian 

Belçikada 
Umumi Af .. 

Bürükıel , 10 (Radyo) Ayan 
Meclisi afı umumi kanunu · 
nun,. müzakeresini ya pmııtır. 
Komüniıtlerden baıka bütün 
mebuslar aleyhinde bulun 
muıtur. 
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F asda Bazı Kız 
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Meş~ur bir oyuncunun ~azı çocuklsra ve ~ızlara türlü 
is'tı~c1lar yıpl ı ğı m1y~ını çıkırıl~ı. 

Futa çok bOyük bir da· 
va açılmııtır: Dava edilen 
Mevla Hasan lımlnde meı 
hur bir oyutıcudur ve bir 
kadını paça parça kelimek, 
4 genç kızla bir erkek ço 
cufu hadım etmek ve Jtken 
celere maruz bırakmak SU· 

çu ile lltiham edilmektedir. 
Hadlıeyi bir Fransız ga

zetesi ıöyle anlatıyor: 

1936 ıeneılnla eyldl ayı 
cocukJar btr arsada oynu· 
yorlar. 50 metre &tedc 
Mevla Haaanın evi var. Ço
culdar oynarken bir fnclr 
aiacının altında bir ıey gô· 
rOyorlar ve çıflık kopftra
yorlar. 

Orada, bir ıepet vardır. 

Sepetin içinde ot dolu. Fa· 
kat, içinden bir el rörünGyor. 

Çocuklar annelerine ko· 
ıup haber veriyorlar. 

- Pollae haber vermeli. 
Pollı geliyor. Sepeti mu· 

ayene ediyorlar. Otlar çıka 
rıhnca ıepetln içinde lkt 
keılk ko1, iki ayak, bir baı, 
ve parça parça edtlmıı bir 
rövde.. Bır kadın &ldGrül
m61 .. 

Tahkikat baıhyor. Mevla 
Haaanın evini araıtmyorlar 
Bu, Fa11n en meıhur oyun 
cuıudur ve kendisini tanı 

mıyan yoktur 
O aOn Arap karııt Mavla 
Haıan evde deilldır. Evde, 
Muhammed bin Ali lımlnde 
bir adam bulunuyor, 

- Ôldürnlen kadını ta · 
ıuyor muaun ? 

- Hayır. 

- Evveli Haaanao evin · 
de kiracı ımıı ... 

- Bilmiyorum. 
Fakat, karakolda ııırar 

edince Muhammed bin Ali 
itiraf ediyor: 

Bu kadın Mevla Haaan1n 
evinde ktracı tdı. 

- Sen ne yapanın ? 
- Ben hizmetçiyim. 
Fakat, o ıarada karakola 

ıeurtlmıı olan Mevla Haean 
ltlraf ediyor: 

- Hayır, hizmetçim de · 
lllaia. Klracım11n ! 

Tahkikat netlceıloden oy 
uncunun bu kadını evfne 
zorla retirdlit. kendiılni fu
huıa teıfjk etmek lıtedlff, 
fakat kadın kabul etmedıAI 

için Muhammed bin Alinin 
iardımile öldnrüldüfO anla
tılıyor. 

Ôldornlen kadın Şerife 
lamlndedlr. Şerifenln ölG 
ıOoil ıızlemek için parça 
parça edip ıepete koyuyor
lar Ye kediler yeıln diye 
tnctr afacanın allana bara 
kıyorla .. 

Oyuncunun tıledlli ilk 
cinayettir. Fakat, bu müoa
ıebetle evde yapılan tahkl · 
katta ortaya daha bir çok 
ıeyler çıkarıhyor; 

Poltıler evde dolaıırken, 

duvarın tırmalanmaıı gibi 
bir aeı itiliyorlar. 

Bu ne ? 
Kimblltr ... Kedi olacak .. 
Fakat, bu cevap ınpheli 

ıt>rnlmektedlr. 

- Duvarların arkaıında 

H var? 
- Hiç! 

- Na&ıl hiç 1 ? Burada 
gizli bir kapı var ... 

-- Duvar teklinde olan 
gizli kapı açıhyor ve içeri 
girenler hayretten donaka· 
lıyorlar: 

Af 
İçerde dört canlı aııkelet ! 
Bunlar, iskelet halıne ge· 

lccek dertcE"de 7a}ıf dört 
g nç kızdır. Y N erindr n kı· 

pırdanamıyacak halde, bitap 
düımü~ olen bu kızlsr mu 
ayene edtltyor ve vücutla 
rında bir çok yar , bere gö· 
rülüyor. 

Haıtabeneye kaldırıl11n ve 
tedavi edilen lcızco.ğızlar 

haılarına gelenleri ıöyle 
anlatıyorlar: 

~ Bize sokakta rastladı . 

Gelin bizim eve aıdelim. 

Evde bir çok hizmetçilerim 
var. Siz de onlarla bernber 
çalJ111aınaz. Biz.im eve bir 
çok zengin adamlar gelir. 
Sizi onlarla, kanun daire· 
ainde evlendıririm dedi. 

fakat, eve girdikten son· 
ra bu müıftk kadın bir za· 
lfm kesilmiıti. Bize: Burnda, 

j Allahtan sonra, hakimim ! 
Dedi. Dııarı çıkmak yok. 
Pençereden bakmak yok. 
e en ne dersem onu yapa 
cak11mz 

Bunden ıonra i§keoce 
ı baılamııta: Her gün bizi 

dövüyor, vacudumuza iğ
neler batmyor, günlerce oç 
bırakıyordu .. 

Devam eden tahkikat ne. 
ticeıinde, diğer çocueun ve 
daha, on kadının 8) nı I§· 
kencelere uAratıldığı ve bir 
çocuğun zehirli ekmek ye· 
dirilerek öldürüldüğü mey .. 

dana çıkarılmıthr . 
Kadınlara zehirli ekmek· 

leri ytSdiren Muhammet bin 
Aliye ıoruyorlar: 

- Yaptığm bu cinayetle· 
re mukabıl Mevla Hasan 
ne diyordu? 

Arap cevap veriyor: 

- Hıçbir oey . Fakat, 
onun gözlerime dikerelc bfr 
bak maaile, ıöyledıklerini 
yapmamak elimden gelmi · 
yordu .. 

Mostova · Sıo~~olm ~ava 
sefarleri 

İıveçle Sovyetler BtrJıtı 
araıında yapılan bir anla§ 

maya göre, Moıkova ile St· 
okholm arasında muntazam 
hava ıeferlerlne ba§lanacak 
ve bu hat üzerinde ., Ant· 
35., sistemi Sovyet tayya· 
releri iıllyecektır . 

Yunanistanda 

Ta~yare ianesi toplanıyor 
Atlna, JO( Radyo ) ·- 13 

haziran pazar günü bütün 
fabrika ve atalyeler ve ame · 
le yevmiyelerini tayyare ce 
miyetıne verecektir. 

Tayyare cemiyetine bü 
tQn Yunaolltanda mühim 
ianeler verilmektedir Pire· 
de 885 bin drahmi iane 
toplanmııtır .. Pire belediye 
meclial de 30 bin drahmi 
Yermlttlr. 
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ü~üru nkara~an gel~i. o 1. • ihtikanna mam olmak için 

B. Salt Ôzgllr 

ütü öğretmen Ve 
icin Yenide Be , 

Şehrimizde açılan ha va 

tehlikesine kartı orunnıa 

kursları geçen yıldanberi 

devam etmektedir. 
Şimdıye kfldnr lrn kurııa 

bır çok öğretmen. memur 
l~tir k ~derek muaff ıl< ol 
muı ard. 

Bu ayın ııcldzınde, doku 
zunda ve onunda yeniden beş 
kura f liyele geçmiş bulun
maktadır. 

ı .. 

Bazı iplik tüccarları pa· 
muk lpl fiatlarını yükseltmek 
suretıle ihtikar yapıyorlardı. 

Bu yüzden yersiz olarak 
iplik fJ tlan zaman zaman 

yOkıelttlmltti 

Bunu nazarı Utbara alan 
lktısal Vekaleti pamuk ipli· 
ğf satan tOccarlnrın mata 
zalıırmda flatları gösterir bi· 
rer tablo asmalarını 9ehri· 
mlz ticaret odasma bildir · 

mlşlır 

Oda Vekftletln bu emrfnl 
alakadar tüccarlara teblil 

etml~tlr. .., . Emniyet rnildürü B. Sait 
Özgür Emnıyet Umum Mü

dürlüğüqüo daveti üzerine 
bir ay kadar önce Ankara-

On dördüncil kursa v la 
yet k lemi memurlarile n•a 
liye 1 tapu, sıhhat ve kültür 
direktörlüğü memurları, on 
beşinci kursa belediye me· 
murları, on hıncı kursa hu
susi muhaaebet matbaa, on 
yedinci kur da iatacyon ve 
devlet demir)•olları ltletme 
memurları devam etmekte-

1 r eftiste ~ulunan müf ettislef 
yn gitmlıtir. 

Yeniden yapılan polis ni-
zamnamesi konıiıyonuod 

çalı§an B. Satt Özgür bir 
gün önce Ankaradan §t:hri

mize dönmüıtür 

K 
Hı 

c ç 
o 

ı .. 

8. Abdi Ağabeyoğlcı 
dfr. 

Bu kurslara f ş t i r a k 
eden memur arl'\ hnftan1n 

muayyen üç günGnde birer 

1 

r!. iye ağırdıkça O actı , 

Hat nazari ve ameli ders 

gö terilmektedlr. Ayrıca g -

çen sene kursa ittir k ede

mem•~ olan ilk okul öğret

menler! de her gün J 6 dan 

18 ze kadar 18 incı ıkuna 

devam etmektedirler. 

Fakat arala nar e e üştü. 1 O Haziranda ba§1ıynn bu 

kur bu yın 18 inde nfha 

Jete erect:ktir. 
Balyanın Orhan ar nahi 

ye ine b ğh Kocapınar kö· 
yünden İbrahim o~lu Sadi 
oin evinden bazı e§yaler ça· 
lmmııtır. 

Şüphe üzerine ayni köy 
den Abdi oğlu Ahmedin hiz· 
melki\rı Şerif o~lu Mehme· 
din evinde köy heyeti tara· 
fmdan araotırma yapılmıı · 
tar Bu esnada 23 parça ka· 
dar olan bazı e§yalar san· 
<.ıktan çıkarılmııtır. Bunun 
üzerine bir zabıt varnkoııı 

tutul rak uçlu, korucu Ra
ıfe teslim olunmuotur. 

Mehmet nahiyeye götürü
lürken Gölcük mevkllne ge
lince birdenbire korucunun 

H u /\ 

1 
Muhasebe müdürü Ankara-

1 
ya giUt 

Hususi muhasebe müdürü 
8. Ragİt Sekendiz dfin An
karaya gitmiştir. 

Müdür evvelce tetkike 
gönderilen hususi muhftllebe 
bütçesi üzerinde alakalı 

makamlnrla temaılard bu
lunacaktır. 

Daimi encüm n 
Vilayet daimi encümeni 

Ji.in Vali B. Ethem Ayku 
tun reieltğfnde toplanarak 
muhtelif itler üzerinde gö 
rü,müı ve bu ıolere dair 
kararlar vcrmltıtlr. 

Orman ıülettişi Dursun ! 
1 beyde 

Şehrimi-zde bulunmakta 
olan orman Müfeltıfl 8. 
Mahl dün Duuunbeye gi· 
tmlıtlr 

B Mahı Dununbeyde or
man f lerl üzerinde alakadar 
olacaktır. 

önünden kaçma! ba§lamıo· 

hr. Bunun üzerine korucu 
nrdmd 

Dur! . Kaçma .. Vuru· 

r um seni Mehmet .. Diye 
bağırmııtır. F ktıt o bunu 
duymamış gibi bütün kuv 
vetile k~çmakla devam et 
mi ıtır. 

Bunun üzerine de korucu · 
ate§ ed rek Mehmedl ikt 
yerinden yaro.lamıvtır. V aka· 
dan haberdar ea1lcn jandar· 
mn hadlge yerine gelmtş, 

&uçlu da verdiği ifade de 
hadiseyi ı t r a f etml tir . 
Tevkif edilen M hm t teda 
vi olunmak üzere hastah · 
neye kaldırılmı§hr. 

•• o 
•• •• •• 

f' unların sonunda yapıla

cak sözlü yoklamalarda ka 

z nanlnra yeşil, diğerlerine 

de beyaz vesıka verilecektir 

Böylece merkezde kurs 

görmlyen hiç bir memur ve 
öğretmen kaim mı~ olacaktır 

Yalnız orta okul öğıet· 

menlerinin bunn ait dcnlcri 

teırinevvelde baehyacaktır. 

Kimyager B. Abdi Ağabey
oğlu tarafından idare edilen 

bu kurslnrm faaliyeti Sıhhat 
Vekaletince takdirle karıı · 
lanmıştır. 

h 1 

t i 1 e r .. 
ariada öyüne Dönen A1uh-

tar Tabanca ·ıe Tehdit dildi. 
Çağıı nahiyesine bağlıAkyar 

köyü muhtarı Murat oğlu lsa 

ôteygün tarlasından evine 
giderk n yo1unu dört kl§i k fi 

mi§, kendisini l bancn ve çifte 
lerle tehdid etmleler, döğ 

mü§ler ve yaralamıolardır. 

Bu köy muhtaranm önüne 
geçenler Rıza oğlu Ali, 

lbrahim oğlu Ali, 
Muııt f oğlu İlyas. Süley 

man o u F eyzullahhr Muh 
t r köy gelir gelmez b ~ı 

na ge n vak dan hemen jan 
darmayı h berdar etmlttir 

Bunun üzerine Rıza oğlu 
Ali ile Sü!eyrnan oğlu Fey 

zull h yakalıanmıılars da 
dl~er ikisinin oehrJmize liaç 
tılcl rı nl ııldı~mdftn t hkı 
kuta b ıl nmııhr . 

Ar a~aşımız 100 paray 
(Kurun eski dı Yakıt) 

ıayrsanı 100 paraya lndırdf. 

Bununla ber ber, arltad v•· 
mız ski büyük hacmini mu-
haf az etmektedir. Her aa- 1 

tıcıd n bu ffata lınabllece 

ğl gıbl yhğı J 15, üç ylığı 
300, altı ayh~ı 550, yıllığı 
1050 kuruıa a abon yn 

zılır. Bütün lstanbul g zeteıi 
oku yani rn tav ye t.ıderlz 

. Baş t uri Ş' ~ri izd 
Kilit r Bakanlığı umu i 

mfifettiıl rind n ve t nmmtf 

rom ncıları ız. 1 B Reıat 

Nuri dün 1 brtmf <• i•lmlftlr. 

Mülkiye müfettiılerlndeP 
B. Ihsan fle 8 Hayri 
bir milddettenberi ıehrimlı· 
de muhtelif dairelerde tef· 
tiılerde bulunuyorlard1. 

lılerlni bitirerek bir ıüa 
önceki &ayımızda gittftfoı 
yazdılımız 8. Ihsan deill 
B. Hayridir 8 Jhıan teftlı· 
!erine devam etmektedir. 

Be~çiye ıaarruzda bulunmuı 
Anefartalar mah lleıindefl 

Ethem o~lu Hiiııeyln serhot 
olarak Oinkçiler mahallesi 
bekçlıl Emine tecavQzde 
bulunup düğmelerini kopardı· 
ğından hakkında tahktkata"' 
baılanmışhr 

Gazdan 
Korunma 
Kitabı 

Şehrimiz Gaz kunu ÔI 
retmeni Kimyaaıer B. Abdf 
A~abeyoğlu tarafından hll' 
va tehlikeıılnden korunnl' 
yollo.rını an latan bir klt•P 

yazılmııtır. 
Kitap kura müfredat 

proğramınA uygun olarak 
vficuda getlrilmittlr 

Ynkmda tabı bitip 60 
kuruı ffatla ıahıa çıkacalı 
olan bu faydalı eıerl eherıı· 
mi yet le tavsiye ederiz. 

R.ADY01 

11 Haziran 9J7 Cuma 
Öğle neşriyatı : 

Saat 12.30 P!lkla rorlı f 
muslklal, 12.50 Havndil, ıs.00 
Muhtelif plAk neoriyatı. )4 O 
Son. 
Akşam ntşrlyatı: 

Sa11t 18,30 PJ&kla dao• 
musiki. 19,30 Radyo forııl' 
komedi ( Bir avuç atef ) 
20,00 Türk musiki heyeti· 
20,30 da Ömer Rıza t• ~ 
rafandım Aropça söyle~· 

•·a· 20, 45 V din Rfza ve ar~ .... 
daılnrı taraf andan Tilrk il' 

( .. elk18t ve halk jarkıları 9 

at nyorı) . 21, 15 orkeıtr• 
b r· 

Saat 22, 15 Ajans ye 
0 

&f!l hab rlcrl ve erteai gOPQP 
o· 

proğrnmı, 22,30 Pllkla • 
lolnr, opera ve o~r t parÇ 

,. 
luı, 2l,()0 Son. 
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11 HAZiRAN 937 TORKDILJ 

• E mı 

Semu 
Kı-ııl ke~lli 

Mevki Ctnıl ve mlkt rı 

KabrJsten ci•arı 17 dönümde 100 delice 
ve 400 dikme zeytin aia 
cı ile 25 armut afacı 

nı muhtevi bir kıta 

zeytinliktir. 

ğ 
Muhammen kıymeti ltra 

(3500) 

Zeytinli k6yü Koca kır. 163 aiaç zeytini havi zeytinliktir. ( 1300) 
Bu dahi .. Kızıl ıuluk Sekiz dönümde 166 ağaç zeytini 

Ar plar köyü Ha11rcı boğazı 
Bu dahi " Bu dahi 

muhtevi bir parça zeytinliktir. (2500) 
20 dönümde 362 ağaçlı zeytinliktir . ( 1 500) 
Tamamı 4 Dönüm zeytinliğin 
nısıf hissel ıayiau eahlıkhr . 

Ve bu nı&ıf hisse de 67 alaç (300) 
zeytini ha vldir 

Bu dahi '" Eıki ç y. (65) dönüm ve 235 kadar da 
aılak ve delfce zeytin tacını (800) 
havi ı.eyllnllk 

\5) dönümde 106 dikme zey 

tin ile 6 fncfr a~acun havi (300) 
zeytinliktir. 

u dahi " Potka pın rı,. Knl' dönümde 130 incir ve bin 
kadar ayva a~açlarlle 300 ( 1300) 
be kütüğü ve 100 ağaç ka 
dar mütenevvi meyva alacı 
nı muhtevi tarladır. Btr dam 
ile iki odayı ve sayayı ve 
u tulumbası muhtevidir. 

Bil dahi .. K6y eivarı Tapuda 5 ve halen ile IO (200) 

Bu dahi " 
Bu dahi " 
Bu dahi " 
Bu dahi " 
Bu dahi " 
Uu dahi u 

Havranda 
Edremttte .. 
.. .. 
.. 

dönüm kadar bir kıta turtadır. 

Tabak gölü 1 O dönüm bir kıta tarladır. 
Köy cıvan Beı dönümlük bir parça tarladır. 
Tokat ağzı lkı buçuk dönGmlük btr parça tarla. 
Bu dahi " Dört dönilmlük bir parça tarladır 
Potka bınarı. l 2 dönümlük bir parça tarladır . 

Mandıra tepedl 5 dönümlük tarladır . 
Süpfirgelıkte 15 dönümde 235 ağaçlık zeytinliktir. 
Hasan aia Çalhğı Bir dönümde 23 ağacı havi zeytinlik 
Tavıan tepe iki dönümde 20 a~açhk zeytlnUkur 
K~tranhk iki buçuk dönümde 25 ~ğaçhk zeytinlik 
Tuzcu muratta Maa bahçe hamam ve tahtani bir oda .. 

" Uu dahi " Bir kıta ev areasıd1r. 

" Hacı Tuğrul .M. 350 arım mtkdarıoda ars dır. 
" .. Aıağı çarııda Bir bap dükkflndır. 

Uremitli müflis Sayida masası if .is idarasinden: 

.. 

(250) 
(50) 
(25) 
(4\J) 
(150) 
(60) 
(3000) 
(150) 
( 180) 
(250) 
(100) 
(200) 
(200) 
(800j 

• • 

t Edremitli Seylde alt ve maea emrinde olup icraca iftiu kanununa tevfJkon açıh art-
ırnıa ile satılmasına maaaca karar verilmiş olan yukarıda ı;emh ve mevkileri ve cimi 
•e tnlktarlarlle muhammen kıymetleri yazılı yirmi dört parç gayri menkul emvalin 
~çık arttarmalara ayrı ayrı olarak 14 Temmuz 937 tarihtnın Çarıamba gGnü saat ondan 
ıtıbaren ıaat on yedi buçuğa kadar Edremıt icra dairesinde yapılacaktır . Anc~k bu ta 
tlhte bu gayri menkullere teklif edilen arttırma hedellerl muhammen lnymetlerinin yüzde 

Yetnııı beılnl bulmazsa arttırmaları on bet gün daha uzaltırılarek 29 Temmuz 937 tarihinin 
~9'fenıbe aünü aynı saatlerde mea:kür dairede icra kılmacağmdan bu m llar üzerinde 
. er hangi bir suretle hak idlasmda bulunanların evrakı müsbitelerile birlikte yirmi gün 

~Çirıde iflas dairesine mOrncaat etmeleri lazımdır. Akli halde haklara Tapu slcillile sa-
lt 0lrnıyanlarm bu iddtalarının meGmu olmıyacağını ve bu gayri menkullerin arttırma 
l~ttnameleri 1 7 937 tarihinden itibaren 937 192 Doıyn numaraıile Edremit icra d he 
11 

ilde herkese açık bulundurulacağmdan fazla m lömal almak istiyeolerfn ve artırma 
Ya. itUrak edeceklerin arttırma artnemelerlni ol·uyarak hükümlerine göre aıtmıy itti 

""" 1 •il Çin mu yyen gllo ve •aatlerde kra dairesinde hazır bulunn-aları veya bir mümes 
~ulundurmaları l6zumu ilan olunur 

-.....;:::::~ 

~ÜRKDILINlN MiLLİ ROMANI No: 7 

ı, ete az.izim Moda ve Ka· mi§, ıankt hıçknall Lir ses· .. :~ı •ahlllerlndc eyliil ak· efzlfk daho doğrusu h1çkır 
\'ı arının tatlı sembolleri.. .. tan bir aükQt gönülleri kom· 

il~ mu ıu uyor, yine konuo· çalıyordu . Arasarrı , uzakta 
Yoru~ b 8 «-.. . maoavra yapan lr trenin 

d u renk ve güzellik için dildiiklerlnden, ve bel· 
~ btı h Ilı e. ata kendimi btr ki üçilncü defa bu yerler · 
ez.ar t d k, 8tın akı iki mısraa den aeçen bir müYezzlin ya 
l>larrn d k b C 11 ütünüyorum . m ve Ahenkli ıealnden aı 

'ttl Üneı n on luzıllıkları ka blrıey duyulmuyordu .. 
trda d 

~o amla damla era · Gltukce <".an 11kan bu 
ı, ak b ı:.lL. ırun ir gurbet ncı ı seılzlikten hayan Ziya bizi 

" IJl 1 • 
du. çınıı Hrdıkca sarıyor- hurtarayor. Koca ına yeni 

il lll el aldığı g zetf"y i glilerek ve · 
el lıt z e tarkıl r, kıyıl r · riy t! 

lh ha iM bf r n k ıll - ikinci ııh . Al oku 

YAZAN: Halil Bedi Fırat 
bak Büyök piyanao Mual· 
Um Fıkrete vurmuı. 

Fikret mi? Hangi Ftk· 
ret bu? .. 

- Hani cannn &ğret · 
men.. Riyaziye ötretmenı ... 

Sahi mi? 
- Henı de en büyOk ık 

ramiye . Kimbıllr Z hra ne 
k dar sevinecek..... Genç 
k dın gazeteyi v rirken 
mahzun bir halle sordu: 

- Onlar da çoktand1r 
görünmediler. Yokaa git tiler 
mi donlu Zly ? . 

- Bılm m y vrum .. G -

Balı 1 

{ Dünkü Sayıdan Mabat ) 

e e 

• 

Vlltt.yet merkezinde arazi tahriri için yeniden teıktl 

edilen ekiz komisyon vazifeye baılomı tır. Köylerin tah· 
rlr aıralarını ve takribi tarlhlerlnt ve komisyon numarala
rını gösteren liste ekli cetvellerde yazılıdır. 
Sıra No: Nabiye ve köyü Tahririn ba Bittiği tarı~ 

landı~ı tarth 

1 
2 

Dervtıler 7-6 937 
Boz bük 1 o s.937 

9-6 937 
ıs 6 937 

21 6 937 
30 6 937 
4 7 937 
10-7 937 
16 7 937 
20 7 937 

3 
4 

Hacı Ömer dere 16 6 937 
Alan 22 6 937 

5 
6 
7 
8 
9 

Panayır 1 .'l 937 
Yuk n Devrek 5 7 937 
Aıağı Devrek 11 7 937 
Kara Biga 17 7 937 
Köseler 21-7 937 24 7 . 937 

10 
1 ı 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Okcular yeri 25 7 937 30 7 937 
8 7 937 
J3 8 937 
20 8 397 
25 8 937 
30 8 937 
4 9 937 
12 9.937 

Kızıl çukur 1 8 937 

Aeanı güc k 9.s 937 
Yukan gücek 14 8·377 
Dun da~arcık 21 8 937 
Kalafat 26 8 937 
Altan! r 1-9 ·937 
Taı kesifi 5 9 937 

1 S3 
19 

Kürse 13.9 937 16 9 937 
20 9 937 
25 9 937 

İğciler 17 9 937 
20 
21 

Topalak 21 9 937 
Davutlar 25 9 9;17 s ıo 937 

1010937 
13 10 937 

24 ıo 937 
15 11 937 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Kırca 6 J O 937 
TuzaAan 11 1 O 937 
Davutca 14 ·10 937 
Yaicılar merkezi 25-10.937 
Durak nahiyesi Sayucak 16 11 937 J J. ıı 937 

10.12 ~37 
31 ı 2 937 
11 1 938 

30 
31 
32 
3J 
34 
35 
36 
37 
38 
3J 
40 
41 
42 
43 
44 

Piyade 
lsa olan 
Durak 
Mestanlar 
Ören hermnnı 
Kayacıklar 
Gökköy 
Tal 
Tuzak 
Kızıl oluk 
Küçük 'atrsncı 
BQyOk katrancı 
Kep kl r 

Çal 
Ynyla baıı 
Örencik 
Seç lcöy 

Bökdere 

l l -2 937 
11 12-937 
1 l 938 
12· I 938 
23 J 9J8 
9 2 938 

2 '2 938 
12 3 938 
23 3 !-f38 
1 4·938 
1] .4 938 
17·4 938 
22 3 938 
29.4 938 
3-5 938 
14·5·938 
18 5 938 
24 5 989 

22. J ·938 
8-2 938 
20 2 938 
1 J.3 9;8 
21 ·3 938 
31 3 938 
10 4 938 
16-4 938 
22 4 938 
28 4 938 
2 5 938 
13 5-938 
17·5 938 
23-5 938 
31 5·938 

Hnzlr n -937 tarihinde fşe b ılı a c kol n 6 numa 
rala tahriri ar zi komi yonu bir sene zarfında tahrir yapa· 
cağı köyler sıraıt 1e yukar1y teııblt edilmlotir . l 6 937 

-SON -

B lıkesir Ask ri Satın 
ima omisyonundan: 

Su11~ırlık garnizonunun ihtiyacı için 1440 kile taze 
fasulye, 1440 kilo Aakız kabağı açık ekdltme fle alma· 
caktır. Tutarı 187 lira 20 kuruıtur . Muvakk t teminatı 
l 4 lira 4 kuru§tur. Ekıfltme 26.6 937 cumartesi günü 

se.et 11 de Susığırlıklaki komisyona müracaatlara 4 l ·211 

çen gQn Fikretl vapurda 
gördüm. "Bize bir yolculuk 
ııörnnnyor galiba,, demlfti. 
Ben d , bu haf ta izdivacı · 
mızın yıldönQmQ oldufunu, 
ve mutlaka gelmelerini ıöy
lemittlm . 

- Zehrayi de o kadar 
özledim ki •.. 

Dayan m dım. Söze ka · 
rııtım . 

-- Bu Fikret dediflnlz 
kimdir? .. 

- Sakarya lisesi riyaziye 
öğretmeni.. Çok mert ve iyi 
yürekli bir çocuktur ... Elim 
de olmadan baıımı 8&llPıdım. 

- Tuhaf ıey. . Dedim. 
Bayan Nezahet , ıatkın· 

lığımı anla~· mamı§h . 

- Neden hayret ettfniz 
efendim? .. 

Şey, onu Toro• ehsp 
resinde te•kff edlyorl r ga 
llba •. 

Genç malayecl bir kahka · 
ha attı: 

-- Bu bir rom n baol ngıcı 
B llba? . 

Yok canım .• H tkat .. 

Bugün Karacaahmette it 

lenen bir cin yetin bizzat 
fallt .. 

8 y n Nezah t birden ea 
rnrdı. 

Sız neler öylüyoreu· 
nuz Şaka değil mi bu? .• 

- Bir tesadüfle vakaya 
ıahll oldum. ilkin ben de 
hayret ettim. Fakat her 
araıtarm tam ) erinde bir 
isabetle n tlcelendl . Sayın 
b y n. 

- Peki vak neymJo? . 
Kar caahmette süslO, 

yeıtl boyalı, bir mezından 
elli dım ötede bir kadm 
hançerleniyor •• 

Zeynebin mezarı ya· 
nmda mı ac ha? ... 

Evet . . Evet.. Zlf af sız 
dü~ünlerde lJi •e bir mısr · 
da var . 

B y n Nezahet tellıla ko
ca m söyleniyor: 

Bak. Bakalım. B Uta 

akıam ikinci baeılııta yaz
mııtır. Üçümüz bQyQk bir 
dıkkatle b kıyoruz . 

.. BuaQn ı t lkfd ikinci 

SAYFAı 3 

,~~~~~~"™~™==~:!!!!!!!!!~ ... 
TÜRKDİLI 

Pazart ılnden baıka her 
giln çıkar Siyasal gazete . . 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıfı:400 ,. 
Sayıaı: 3 ,. 

Günü geçmiş sayılar 25 
kuru~tur . 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDlLt 

.. g, Satılık 
Oda ta ım 
Ve piyano 

Memleket Hastahane 1 
yolu üzerinde Operatör 
B. Ali Rizaya ait dokuz dö 
nüm ha~ ve fidanlık, içe· 
risinde iki kuyu havuz. 
ve iki odalı beton ev, 
Alman maılcah bir piya
no ve bir oda takımı 1a • 

tılıktır. Taliplerin Muhar 
renı Hasbi Uo Fabrika11na 
miiracnatları ilan olunur. 

Dünkü un ve za~ire fi tları 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Randıman 860 870 
60 830 840 
70 " 800 810 
80 .. 690 700 

BUGDA y PIY ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 5 3 25 
Yumu§ k 4 4 25 
Anadolu Sert 

" 
Yumuıak 

3 25 
2 25 

5 5 600 
5 5 575 

3 375 
2 50 

Bahkesir ~utu~ 
~akimligin~en: 

Bi~ad1cın Abacı Mahal

lesinden Hakkı çavuı kızı 

Esma tarafından aleyhine 

açılan boşanma davasanda 

mahalli ikameli meçhul ka

lan Biğadıcan Selvı mahalle· 

sinden Bö1ük emini oğlu 
Hakkının 28·6 937 saat tO 
da Balıkesir asliye hukuk 
halclmliğinde hazır bulunmıı. 

eı vey bir vekllt kanununi 

göndermesi ilanen teblti olu
nur. 

tertip t yyare plyangoıu 

çekilmf§. En büyük ikramiye 

J 1,892 numaraya dü§müıtür •. 
Muharririmizin yaptığı tah 

kik ta nazaran bu biletin 
bir tanesi S karya liseıl ö4· 
retmenl bay Fıkretteymlı .. 
Gazeteyi çeviriyor, zabıta 

(itununa bakıyoruz .. 

"Bugün s at bir e1ralarıa· 
da hi\vlyeti meçhul, lyah 

elbl eli bir kadm Karacaah
met mezarhiınd ölü ola

rak bulunmuıtur. Zavallı 

kadın sol memesinden F 

markalı bir hançerle ıaplan· 
mıştır.. Yapılan ilk araı· 

tırmalerda, ölüm vakaslle 
alakadar bir lise öğretmeni 

görülüyor. Müddeiumumilik 
araıtarmaları derlnleotlr 

mektedir.,. 
Son ıatarl rdan onra ga · 

zete genç maliyecinin elle
rinden kayarak y re düıer · 
ken man lı bir ba ilama· 
ile dud kları kıpırd dı· 

S0R0YOR -



SAYFA 4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birllldertnın ıenellk lbtt1acı için 20000 ld· 
lo taze~faıul1an 14 Haziran - 937 Paurteıl gOnO uat 
15 de açık ekılltme ıuretlle ihale edllec.-ktlr. Muhammen 
bedeli 1400 Urad1r. Muvakkat teminatı 100 lira 50 kuruı· 
tur. lıteklllerln ı•rtnameıinl 16rmek Onre her ıOn ve adı 
geçen gün ve ıaatte de temlnatlarlle kolordu utın alma 
komflyonu baıkanlıfına meracattlara

0

• 4- 1- 193 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komi•yonuridan: 

Kor - merkez birliklerinin aenehk ihtiyacı için 1 1500 kilo 
kuru ıofan 14 - Haziran . 937 Pazarteıl aOnO ıaat 16 da 
açık ekılltme ıuretlle ihale edilecektir. Muhammen bedeli 
460 lirad1r. Mu•akkat teminatı 34 lira 50 kuruıtur . lıtek· 
illerin ıartnameılnl a6rmek Ozere her giln •e adı geçen 
gOn ve aaatte teminatlartle Kor ıatın alma komiıyonu baı· 
kanlıfına milracaatlara. 4 _ 1-194 

Nabiyeıl Mevkii Clnıl 
Savaıtepe Köy alta Tarla 

Hududu 
Gon dofuıu it bu tarladan mil· 
frez ve HOseyln beyinden Ka· 
dı oflu Mehmet batı lnımen 
Mehmet otlu Abdullala ve kıı 
men Haun otlu Muıtafa po1· 
raz Mehmet otla Abdullah kab· 
lell Halit karııı Pembe tula : 
lan 

Hudut ve bulundutu yer yukar1da yazıla tarla orta ma · 
halleden Sarı Muıa •iullarından Hüıeylnln ıenetılz mali 
iken 60 ıene evvel öUimile evlatlara HOıeyln ve Muuvi 
terk edip bunlarında aralar1nda yaphlcları takılmde mez· 
k~r tarlayı ikiye bölerek Hüıeyfn hı11eılne lıabet eden 
mahalli mayuı 322 ve 2 ıara numarah Tapu kaydlle ıene· 
de raptederek ahara ıatmıı ve Muıa hl9seılne mOfrez ma· 

hal ıenehlz olarak taıarrufunda iken 40 ıenf! evvel ölme 
11le evlatları Hüıeyin ve Ayte ve Kezbanı terkedOp bun· 
lar1nda arlarında taptakları takılm neUceıfnde bu tarla 
mflltakılen Hüae1ln lalueılne kalmıı ve o ıuretle ıeaetılz 
olarak taaarruf •• maat etmekte iki •n Hlaeylnlnde 30 
ıene evvel 6lmettle ••lltları Muu ve Valtlcle ve Fat•• •• 
Şehideye kaldıfındaa bahlıle namlarına te~ll eclllmftt lı· 
tentldiAtnden tahkikat 1apmak için 20 9.937 pazar ıOnO 
muhalline memur 16nderllıcektlr. Bu yer laakkında t-un· 
lardan baıkataıarruf ve ya ıatr bir ıuretle hak lddhu1nda 
bulunanlar varaa bu ıOnlel' içinde yazı ile tapu ılcil mu 
bafızhfına ve yahut mahalline ıelecek memura mftracaat
ları IGzumu illn olunur. 

TORKDIU 

ı fil cisi Ahmet Gümüş 111 
! .. 

1 

Her hafta çarşamba günleri Bolıke- ı ... ıı 
i il sirden lstanbula hareketle pazar günle· 
! .. ri döner. Halta ar1tsı ve müstacel sipa- ••ı 
i 111 rişleri telefonla (207 24) de bildirildiğinde il 
! 12 saat zaı /Jnda sipariş gelir. •• 
: 

1

.

1

.

1 

Balıkeılr posta ve ldgı Qf adreai: 111 
: BALI KESJR ENANE1 cısı AJJME1' GVllOŞ 
i /STANBUL.... IS1'ANBUL BALIK&ÇIR o_r=E=L'=-~ • '-:==== 1 =--= = == ~ 

Sıtıs SOrOıünO lrtt1r11kt1r. 

Abonelerimizden be1t1 buz dolaplarına ıahlp olanlara 
bir kolayhk olmak lbere, bu dolaplartn ıarfedecekleri 
elektrik ceryanının beher kilovat ıaatl için on kurut fiat 
teıblt edilmtıtlr . 

-""" -----
İveıt ve Baıyazmanı: Balıkl'ılr aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Dlrekt6rü FUAT BiL' AL 
AIAkadarların her gGn it ıaatleri içinde idaremize baı-

varmaları Jlin olunur. 2 1 - 207 Buım Yeri 11 BallD evi -


