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Başbakanımız Tunçeli Mıntakasına Vardılar .. 
lslahat Programı Üzerinde Faaliyet Başladı. Başbakanımız Doğu 

illerinde Halkın Candan Tezahüratı ile Karşılandllar .. 
..................................................................... ~-----------------------------------------------------------------------------------· 
Askeri Harekat tamamile Hariciye Vekilimiz Mos- İngiltere 
Sona Ermiş bulunuyor. . kovaya d~ Geçecek .. 

Hariciye Vekaletine Siyasi 

42 Milyon lirahk silah 
• • • 

sıpınsı yapmıı 
Londra, 19 (A.A .) - in 

ailiz milli müdafaa nazm 
31 may11 tarihine k•dar ıl 
llhlanma için 42 milyon in· 
ıllız liralık ıtparlt yapıldı· 

Ankara, 19 (llusuıi) Dün 
El&ııze muvaaalat eden Bat · 
••lcll General ismet lnönü 
leçtUderi bü tün lstuyonlar 
d" halkın coıkun ve candan 
••t•hüratı ile kar ılanmıılar 
•e Ufurlanm ıılardır. 
Baıbakan ve refakatında· 

lct ıevat Elazlzden Dersıme 
hareket etmtole rdlr. K ndt 
~trt Deralmde üç gün luı 
•r kalacakldrdır . 

lr General lımet lnönü hil-
61Detçe alınan tedbirleri 

t.tlcılc edecektir. Aym 23 nde 
.\ıı"•rada bulunacaklardır 

Ankara, 19 (Hususi) Baş 
;•len lımet lnönü bu gün 

1-"bceh mıntalnuma muv uı.· 
~ •taıtıler ve halk n can 

" •e coıkun tezahüratı 
~da karıılanmıı,ardır. 

• * 

liırı hııekeı sona er ı 
l' 4alcara, 19 ( Hususi ) 
.. ~ildeki isyan harekatı 
f le 61Dettmtdn aldıiı muvaf· 
t:~Jetlt tedbirler sayesinde ı 
~iDiie baıhrılmııtlr 

Gelen ha r ("rden Mnnzır 
dağının s p kıMm1erına ta· 
hauun etmıı olan ve adet 

itibarile pek az kalan ıaklle · 

rın ilt ica etmeleri beklen· 
mektedir. Hura<taki aıkerl 

harekat tamamile ıona er 
mtı bulunmaktadır 

Böylece iki yıldanbert taz 
yık edilmekte iken bir müd 
det 1syan harekatı yüzünden 
tehire uguyan ialahat proğ· 

ramı üzerinde yeniden faa 
liy l baılamıı bulunuyor. 

Bu mmtekada yol, mektep, 
kar kol, hükumet konl'lğı in· 
ı sına ve diğer imar itl,,rJne 

üyük bir h ız verllecektlr . 
Anka ra, 19 (A .A.) - Baı· 

h kan isme t lnön6 bu sa 

bah t.liizı ze muvualat ~t
miı ve ora dan Tunçelinf! g it 
m t r 

Hariciye ve iktisat Vekil· 
lerı d iln kıa m T oros ekı 
pere11le Bağdada gll mtıter· 

i l'. 

lkı vekil Irak hükCımeti 
oln bfr kaç aün m,aafirl 
kaldıkdan sonra 8. Celal 
Ba yar Ankaraya dönecek 
Rüştü Aras da Tahra na ve 
oradan Moskovava gide

cektir . 

At Y a r1 ş 1 a r1 Bug .. n Yapılacak 
SQQf 14 te Başlanacak Olan Koşular 
Cinste 20 Kadar Hayvan iş ırci tt ril 

ht l f 
• 

tı . 
hkb 

't ~ abar .-...... ~~ ............... ımlil ............................ ~ .. ... 
b 0ıu l ar 1 "'an ... Çın, n l'o O§U 

l>ıl tında Y 
'caktır 

t s,,. ~4 
e b l 

at '' anc k 
'" ~Q dort 
l\ly~ 

t~ lf llluh 
l'I Cin t 

"ill i h 
~,tı a 
td l tak 

tcek t r 
l11tıııc 

l\ıh b. ko 
tıı k iç \\o 
~,1 "ı"nına ., h t( \' 

tııı.a e 
Gç kan 
,. ''t•nd k i Qe dııı a 1 ogiliz er k 

'-' ltoı taylara. mahsustur. 
'deC:tlctıUya 3 tay lt tlrllk 

,._ t. 

d ~"'tııı 
5~· 8ırı Ye tutara 255 lira 
l • llçQ ncıye l 8'), ikinciye 

ct~'kttr."~Ye 20 lira veri · 
l eıafe 1000 metre 

\ ~1ıacı le 
~' )'-le,,, 0ıu: Dört ve da· 
j,'~,._ Y•tta htç koıu 
"'ta 'lllıı l ~, Lp •• h Yer l yarım kan 
\'t ~•ır,lcl ahı kan Arap at 
it\ t'b.ı le •ta rnahsuatur. Bu 

ltllt 0tuıuna 5 hayvan 
hı,,~decelctır. 

1
'• tutarı 190 lira· . 

dır Bırıncly 120, k ncl e 
50, üçüncüye 20 lıre vt>rl e 
cektır Mesafe 2000 metr dir . 

Üçüncü k ovu: Dör t ve 
daha yukarı yaıta yerli ya 
rım kan lngiliz at ve \us 
raklara mahıuı olen bu ko
ıuva 1 hayvan lflrecekttr. 

tkra miye tutarı 340 liradır . 
Hirinclye 265. ikinciye 55, 
Oçüncüye 20 ltra verilecek · 
tir Mesafe t 800 metredir. 

Dördüncü koıu : Dört •e 
daha yukarı vaıta ve 1937 
ıeneıi zarfında kazand· ~ı 
ikramiye tutarı 300 lirayl 
doldurmayan yerli yarım kan 

r p v h Is k n Ar p at 
ve kısraklar içindir. Ta ham 
mül koşurıu ola n bu koıuya 5 
havvan iştir a.le edecektir . 

İkramiye tutarı 300 li radır. 
Ririnciye 225, iktncl y~ 55, 
üçünciive 20 lira verile 
cektlr Meaafe 2800 metredir . 

ikramiyesi 1085 Ura 
olan bu koıulara civar ti ve 
ilçelerden iyi hayvanlar ge· 
tlrllmlıtir 

Havalan n güıel olmuın · 
dan bugün yapıln c eı k olen 
koınların diğer senelerden 
daha alaka'ı ve güzel ola-
cağı umulmaktadır . 

Milsteşar Vekalet Edecek .. 
Ankara, 19 A.A. - Hart· 

dye Vekili Tüvfık Rüıtü 
Arasın seyahah esnasında 

Har i c f ye Vekaletinin 

Div ikte 

nin icra müıteıarı Numan 
Menemencloilu tarafından 

idare edilmesi, Rellicumhu 
run taıdiktne iktiran etmtıtlr . 

B.Dumerge 

ğını Vt' bu miktar da fevka· 
lade ılpariılerln dahil ol
madığına ıöylemtıtır. 

Kutba 
Zengin bir damir madeni Milll ce~a~e merasimi sa- Giden bir sôYvat tayaresi 

bulundu 1 lı QUOU f3PI C8k Moakova, 19 (A.A.> - Bir 
Ankara, 19 (A.A) - fk· 1 Parlı, 19 ( Radyn ) - Bir Sovyet tayareıl ılmal kut · 

ttaat Vekili Celal Buyar Ana· aün önce vefat eden aabık bu yollle karaya inmeden 

dolu Ajansına verdlfi beya. 
reisicumhur H Joaton Du San Franıiıkoya gUmek 

üzere Moıkovadan uçmuı 
tt O . lk ld · t il merıe ıalı günü mtlli cena-na a ı vr e 11 en en 

l h 
. h d ı ze merasimi yapılacaktır. 

ıart arı aız lr emfr ma B 0 7,,. d d 
umerg '1 yaıın ay •· 

denl buluodufunu ıöylemiı Franaaya bdyük hizmetler 
ve yüzde 60 - 65 nlıbetinde ~tm iı ve halk tarafından 
ccvhed lhttva eden ve ilk rçok ıevllmlfll . 

. 

ve ıranno saati ile ıaat 

beı onda ıtmal kutbundan 
ıeçmlıttr . 

Moskova San Franılıko 
ara11 kutub yollle 9600 ki-
lometredir. 

heaaplara ıöre on mılyon 

ton tahmin edilmekte olan 

u madenin Eti Bank tara

f mdan işletilmek üzere bu 

lunduiunu blldirmiıt ır. 

iş Yine Sarpa Saracak .. 

Pan Arap 
onoresinin toplanmasmı 

i tıyorlar 

Bir Alman Krovazörü 
Daha Taarruza Uğradı 
Al n hü~Ometçi tahtelbahirlerinin bu taarruzunu 
mukabelesiz bnakmık niyetinde olmadığmı bildiriyor. 

Landra, 19 (A.A) - Ku 
u d ı ver 'en bir habere 

gaz tf"I ri İngiliz 
n rapo 

derh 1 

Berlın, 19 (Radyo) La 
ylpztk krovazörü İspanya 
hükumetçtlerine mensup tah· 
telbahit" tarafından taarruza 
uğramııt ır 

Bertin, 19 (Radyo) La· 
yipzlk krovazörünün \ 5 ha
ztranda saat 9 ,25 de ve 
9,52 rte o1mak üzere ta
arruz uğradığı tasdik edi 
il yor 

Alman ya kızıl kouan tah· 
telba hlrinin tecttvüzünü mıı
kabeleılz bırakmak niyetin · 
de deği ldi r 

Londra , 19 ( A.A. ) 
Ademi müda hele komlteıl 

ör Pehlivanların 
Geceki Güreşleri .. 

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

Mer~ez ~ulüplerin~en iıtiri~ edan güresçilerin yaptığı 
müsıbı~ılır ali~a uyan~ırdı . 

Bölge la.rafından tertibe 
dilen gdreı m(ba baka lan 

dün akıam Ha.lkevlnde Ga
latasaray güreı kapdanı B. 

Cemal tarafından idare olunan 
güreılerde ıehrim ızde bulu 
nan pehlivanlarla birçok 
seyirci hazır bulunmuıtur. 

Alınan neticeler ıu ıekil· 

dedir: 

56 kilo Bandırmadan Ha 
san ldmanyurdundan Sadi 

5 dııkika 30 saniyede gatlp 
56 kiloda Güçten 3 dakl 

ka 20 saniyede Hakkı Muı 
(Sonu ikinci Sayfada ) 

k11a görüımelerden ı o o r a 
harbi lnıanileıtirmek için 
İıpanyada çarpııan taraflar 
nezdinde bir teıebbüıte hu
lunmaia karar vermlıtlr. 

Almanya ve halya mu. 
rahhuları tekrar komitenin 
mesa isine t ı t i r a k etmeie 
baılamıı' ardır. 

Parla, 19 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansı asi lıpanyada 
tahliye edilen 633 lrlandalı 
zabit ve neferın memleket· 
lerlne dönmek lzere Liz 
bondan vapura bindiklerini 
bıldirmek tedir . 

Parla, l 9 (A.A.) - İı 
panyada Bask hükumeti 
Bilbaoyuyu ta hliye et mlt ve 
ıehirde bir müda fa a komi · 
lesi bırakmıı Sovyel Ruıya 
ispanya ıularını kontrol eden 
dört büyük de\llet arasında 
ademi müdahele komitesine 
haber verilmeden yapılan 
anlaımayı tanımak iıteme 
diğinl blldirml t tlr. 

Madrlt, 19 (A .A.) - Ge 
neral Miaja , matliuata ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

" - Asilerin boı yere 
yüzlerce masum ölmeılne 
ve enkaz yığınlarının toplan 
maama ra imen zabtı kabtl 
olmadıiı anlaıılan Madriti 
zaptetmek fikrini beılemek · 

( Sonu İkind Sa,fada ) 



SAYFA: 2 

Sovyetler 
Birliğinde 
Sıhhat 

1913 Senesinde Rus ya
da ııbhat itlerine tahıiı edi· 
len para miktaranm 128,5 
milyon ruble ve 19~6 ıene· 
sinde 5 milyon ruble olma· 
ıına mukabil, 1937 ıen1inde 
ııhhat iılerlne Sovyetler Bi 
rliğlnde 7.528.1000000 rub
le tahılı edilmlttir. Bundan 
baıka, beden terbiyesi itle. 
rine, ayrı olarak, 96, 7 mil
yon ruble ve içtimai yardım 
ve tı htmayeıi için de 708,9 
milyon ruble konmuıtur. 

Sıhhat müe11eıeleri ıebe · 
keıi, gittikçe geoiılemekte 

dir. 1913 ıeneıinde, bütün 
Ruayada, ha ata hanelerde 
175 6LÜ yatak vardı 1936 
ıeneılnde, yatak adebl , So 
vyetler Birltiinde 505 700 e 
balli olmuıtu Bu !ene fse 
hastahanelerdeki yatak mik 
tarı mühim bir aurette ye -
oiden tezayüt edecektir. 

Poliklinik ve ıeyyar hu 
tahaneler adedi fıe, 19 ı 3 
senesinde 5 597 iken, 1936 
senesinde 27·O16 a çıkmııtır. 

Sovyetler Birliğinin uzak 
mıntıkalar da ııhhat•n 1913 
ıeneılnde baıtan baıa bl 
tün Slbtryada mevcut hasta 
hanelerde ancak 729 yatak 
vardı . I 936 ıeneıinde he 
yanhı. Garbi Sibtryadakf ko· 
lkhoz ve sovkhozlarda 207 
haatahene tılemekte bulun· 
mut ve yatak adedi de 
bu hastahanelerde 4. 384 e 
çıkmııtır. Bundan baıka, Ga 
rbl !:>ibirya kolkhoz ve ıov 
khozlarda, 1936 seoesiude 
302 ıeyyar hastahane mev 
cut bulunmakta idi Gene bu 
mıntıka Çocuk bakım evler· 
de 14.665 çocuk için ye_r 
vardı Şarki Sibiyadakl baı-

tahaneler ile Garbi SıbJryada 
bQyük tehirler ve kasabalar 
daki haatahanler ise bu he· 
saplara dahil delildir . 
---=»~--,. 

iş yine 
Sarpa saracak 
(Hat tarafı birinci sayfada) 
te olduklarını hiç de zannet 
miyorum. 

Bizim harekatımıza gelince 
mühim bir plan hazırlamıı 
olduğumu size söyltyebilirim 
Fakat bu plan hakkında ıiz 
lera henüz ıarlh malumat 
veremem Yalnız Gumhurf · 
yetçi tayarecilerin bu plan· 
da mühim rolleri olduiunu 
1:-eyan edebilirim " 

Bayonne. 19(A.A}- Buk 
hükQmetlnin matbuat büro· 
ıunun blldlrdlifne aıöre , Na 
zırlar Aıulrreln riyasetinde 
daimi olarak toplanmakta · 
darlar . Nazırlar heyeti ıehrfn 
son müdafaaaaoı hazırlamak 
ilzere Bilbaoda kalmağa it 
Ufakla karar vermlılerdfr. 

Londra, J 9 (A.A) - Eve· 
otag Standar gazeteıt mu 
habfrlnln bildirdıifne göre, 
batvekil Agulrreln bir me 
muru pazartesi gece:si gene 
ral Frankonun kerargahına 

ıttmlttlr . Bu memur, Bılba 

onun teslimi için Bask küku 
metince ileri sürülen baılıca 
ıartları bildlrmtıtır. Bu tek
lif iki tarafa menaup rahip 
ler araa1nda evelce gizliden 
gizliye yapılan mOzakerele 
rla netlHıldlr. 

TORKDILI 

iZDEN HABERLER 
. , . . . ·." -_,:- '.,.. .... ./.:'~ . 

' 1 • 
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Amatör 
1 .... 

Pehlivanlann giceki güreşleri 

Meraka Beklenen Gü-
1 
Bügün < ü Yapılacak 

reşlerBugünYapılac k: Spor müsabakalar1 

1 
(Baıtarafı Birinci Syfada) 

ı taf a . Bandırmadan Mu ata· 
fa galip . 

62 Kiloda Balıkeıirdeo 

Kazim Bandarmadan Kazho 
1 saniyede galip. 

f n namh p . hl ıvanlann iştirak etriği güreş müsabaka 8, 'LI J 00 k'f l'L f d 8 d 62 Kilo Badırmadan Hay· JSI~ 81 yarlŞI 1 ometre fi\ mesa 8 8 an ırma dar - ldmanyurdundan Rıza 
larına saat 16 da başlanaca~ .. ile şe~rimiz arasmda yapılacak ~e8Ied;al~p~akika 29 ıani· 

Spor Bölgesinin himayesi al. 
tındaki serbest güreş müsa 
bakaları bugün Generat Ali 
Hikmet stadında saat ı 6 da 
başlayacaktır 

Yabancı pehlivanların da 
lftlrak etmlt olması güreıle 
rln ehemmiyetini · bilhaaaa 
arttırmaktadır . Bilhassa Arre 
rika 936 ıamplyonu Bul Joe 
Komarın yapftc&ğı gürt"ş 

merakla beklenmektedir. 
Kurtdereli Mehmet pehli

van bu müıabakalarrla ha· 
kem olarnk bulunacalctı . 

Fakat kendisi köyünde haı · 

ta bulundufundan ge leml
yeceğlnf bildirmlttlr. 

Stadyumda güreıleri halkın 
eyice takip edebilmesi için ho· 
parlör tertibah da konmuı -
tur Bununla güreşler hak
kında icap eden izahat 
verilecektir· 

Spor Bölgesi bu müaaba 
kalann biletlerini cf ünden 
itibaren satışa çıkarmışlar 

-·~-•• 
Qğretmen 

O~ulu son sımf talebe
sinin müsameı esi 

Necatibey öğretmen okulu 
ıon sınıf talebesi okul sah. 
nesinde akıam bir veda 
müııamereıl vermiılerdir . 

Müsamerede rol alan genç 
lerln h~pııt iyi bir muvaffa 
kiyet göıtermiıler, ıalonu 

dolduran yü:r.lerce davetli 
tarafmdan 11k 11k alkııl ıı n 

mıılardır 

Gençleri tebrik ederiz. 

Haki 
Ve mü~~e iumumiler için yeni 

terfi listesi ~azırlanıyor 
Adliye bakanlığı hakim 

ve müddiumumiler arumda 
yeniden bazı tayin, tahvil 
ve becaytıler yapacaktır. 

Bak&nhk bu husuataki ka 
rarname projesıni hazırla 

mağa başlamııtar. 

Adliye bakanhğında teı 
kil olunan bir ,komisyon ha
kimlerin terfi defterlari· 
nf hu:arlamağa baılamışlır . 
Komisyon çalıımasını ay so · 
nuna kadar bitirmfı olacak
tır. 

Buisa Hal~evinde verilen 
zeybe~ ra~sı dersi 

Bursa Halkevlnin daveti 
üzerine Bursaya giderek ora 
daki gençlere zeybek dersi 
Vf!ren şehrimi-ı Halkevi üye· 
terinden Şevket Şa n l ı gel 
mtıttr . 

Bursa Halkevi şehrimiz 

Ha lkevinin bu hususta gôı· 
terdiği alakaya pek memnun 
kalmıthr. 

izd ihama meydan verme 

mek için biletlerin sah§ıoa 

bu sabahtan itibaren de 

devam edilecektir 

Bugün Spor bölgesince 

tertip edilen muhtelif müıa 

bakalara devam edtlecektir. 

Bugün yapılacak müaa· 

K n 
Ada 

Gütme Hırsile 
öldüren er .. 

Bu oi bi.~atillerle bunları cürüm i şlemeğe teşvik ve i~na 
e~enler ağn cezaya çarpttnlacak ve sürüleceklerdir. 

Adliye bakanlı~ı kan güd- lebilecektlr. 
me sebebiy 'e iılenen filler Kan güdmek suretiyle adam 
hakkınde tatbik edilecek olan öldürmek •atıyen ktmıelerln 
kanunun yürütüm haznlıkla
rmı yapmaktadır. Kanun; 
memleketimizde cinayetlerin 
en biiyük ıcbeplerlnd '-'n biri 
olan kan güdme meselerini 
kökünden kald ı racak önleyi
ci tedbirleri ihtiva ett i ğin

den bakanlık bunu hususi 
bir alaka ile tak ip etmekte · 
dir. 

Kötü kan güdme davası 

mn esası şudur: 

Herhangi bir sebeple öldü 
rülmüı ola n klmıenin kan 
hasımlarından olan erkekler 
kan güdme ananesine göre 
öldürülenin bizznt inti kamı· 

nı almak mecburiyetinde 
olduğunu zannederler. Fıili 

itlemif olan suçlunun adli
yece takip edilerek öldürül
müı olmasının bir ehemmi
yeti yoktur. 

bu kararlarına alet olarak 
adam öldüren vaya öldür · 

meye teşebbüs edenlerin bi· 
rlnci ve ikioci maddelerde 

yazılı derecelerdeki akraba · 
!arından cürm ltledığl za 

ma n fail in evinin tıulundu· 

ğu köy ve ya kasaba veya 
tehir içinde ikamet eden le· 
rin de takdir edilecek lü · 

~ 

zuma göre nakillerine karar 
verilebilecektir . 

Kan güdme saiki ile adam 
öldüren veya öldürmeye te 
ıebbüs edenler ve kan güd
me saikine vakıf olduğu 

kimselerin tah rikine va11ta 
olarak bu ıuçları işliyen ve 

bu saiki bilerek ıuça ittirak 
etmiş olanlar haklarında da 
mahküm oldukları cezanın 

çektirilmesinden veya bu ce 
zanın bir suretle düımeıin

den sonra nakilleri rapıla
caktır . 

Mesai enin tayini 
Eğer bir kao gütme cina

yeti yapı l acağına dair kuv 
vetli amareler bulunvraa 
Cumhurıyet müddeiumumi -
sinin talebi ıle ağır ceEa . 
itlerini gören mahkemece 
nakline karar verılebilecektlr · 

bakalar ıunlardar: Yan orta 72 kiloda Ban 

1 
Stadyumda saat 9 da Yu· f darmadao Arıf:Bırlikten Ah" 

r t -'~Güç takımları aragmda met 1 dakil:a 17 saniyede 
voleybol maçı , Bandırma- galip 
da ıaat 1 O da Marmara gÜ· Orta ıiklet 79 klloda Ban· 
meal kulüpleri arasında hl- dırmadan Saim Birlikten 
sık let seçme yarııları ve Hüaeyln 1 dakikada galip 
yine bu kulüpler atletizm Serbest güreş ağır 80 ki · 
birincilik seçmeleri.. lo Birlikten Selman - Sın 

Şehrimiz kulüpleri arasan dırgılı Şerif 

dakl bisikle t koıuları da bu· 79 Kiloda yarım ağır ra· 
gün yapılacaktır 50 Kilome- kip olmadığından BlrltkteP 
trelik mesafe dahilinde Muataf a hükmen galip 
yapılacak olan bu koşular Serbest güreıte BirlikteP 
şehrimizden baıhyacak ve Süleyman il~ Sındırgılı Şe · 
25 kilometre uzaklıkta rif 17 kilo fazla olduiu lçlP 
bulunan Edremit ıosaaı üze. zoraki galip gel mittir . 

rlndeki Ergemeye kadar gi· (Tüy ıil<let) 56 kllod• 
dip gelmek 9Uretile yapıla- Muatafa Bandırma Ali Mu· 
cakhr . stafa Bandırma . l ,46 daki· 

Saat 9 · 30 da baılıyar.ak kada Mustafa Galip 
olan koıulara ar:ıu eden 56 Kiloda Sadi ldmanyı.ı· 
bilikletctler lttlrak edebi- rdundan Hakkı Mustafa Gil 
leceklerdir . çden 20 dakıkada hükmell 

Bunlardan ayrı olarak Sadi Galip. 
bisıklet federasyonunun tertip 

1 

62 de Haydar Bandır011 

ettiği yedi haftalık bisiklet Kazım Güçten 1, 15 ıaol· 
kosularınan sonuncusu da bu- ye ı!e '.Haydar Galip . 
gün yapılacaktır. Hasan Bandırma.Rıza 'faJ· 

l 00 Kilometrelik mesafe rttan gelmediği için HaıııP 
dahilinde yapılan bu koıu Bandırma hükmen galip 

1 lar saat 8 de Bandırmadan Yarım alır 79 kilo 
ı baıhyacak ve şehrimizde Saim Bandırma Mustafa 81 

nihayet l:ulacaktır. rlik 2, 17 saniye BirlıkteP 

Tenis maçlan 
Yine Bölge tarafından te· 

rtip edilen teniı maçları f iküs 
tür mucibince her gün Ha
lkevi tenis kortunda üç ku. 
lüp tenisciler arasında ya
pılmaktadır. 

lik maçlan 
B gümeıi kulüpleri ara-

11nda lik maçlarına bugün· 
1 de d evam olunacaktır. 

Maçlar Gönen Yeni doğan 
ııpor kulübü ile Edincik ara· 

ı sın da Gönendr-, Gön~n ld · 
manyurdu ile Bandırma_ Do 
ğan ıpor kulübü arasında 

t{andırmada yapılacaktır . 

Karabulut 
(Final) 56 kilo Salih f'daJ. 

atafa Bandırma.Sadi Yurt. 
O 45 Saniyede Muıtıf• 

Galip 
Haaan Bandarma KaııO' 

Güç (62 kilo) 1,27 sanfyed' 

Hasan Bandırma aıaHp 
Birlikten Muıtaf a Kar•b.,. 

lut, Birlikten' Hüseyin 79 ~ı· 
loda (final) -1,32 ıanl)'e e 
Mustafa Karabulut 7g.kılod' 
birinci. 

62 kiloda final Ha••" 
Haydar . 3 dakikada H•d'' 
birinci. 

- Neticeler 
c:::..tıb 

50 56 Doianıpor. . ~ 
btrtı>'I 

Öldürülenin kanımn alm · 
masa lazım olduğa cihetle 
katilin veya kan akrabala · 
rından her hangi bir erke · 
ğin behemehal öldürülmesi 
ıarttır Bu sebepledir ki her 
katili mukabil katiller takip 
etmekte ve bu halin aile · 
lerden birisinde eli silah tu 
tacak erkek kalmayıncıya 

yahud o memleketten göç 
edinclye kadıı r yı l lerca sür · 
mekte olduğu görülmektedir. 

Kanunun ana ~ükumleri 
Salahiyetli mahkemenin ya 1 

kınmda ceza mahkemeleri 
usulü kanununun hükümleri 

==~====================== i 

Planörle 534 

Muıtaf a Bandırma .ı 
k

,,, .. 
Sadi Yurt Balıkesir i 
Ali Mustafa Bandırma açii" 

CÜ. Yani kanun, bu kötü ve 
ipt ida\ cemiyetlere has olan 
ihtiyadlara büsbütün ortadan 
kaldıracok olan kati hüküm · 
leri ıhtiva etmektedir. Kan 
güdmesiyle adam 
veya ö 1dürmiye 

öldüren 
teıebbüs 

eden veya baıkasını bu cÜr· 
mü işlemiye azmettiren ve· 
ya tfthrik eyliyen kımsenin 

cürüm ltlendiği zaman bir 
dam altında yaşıyan kardeı· 
leri kıırı veya kocası ölenin 
bulunduğu yerden ba şka bir 
yere nakledilecek lerdir. 

Failler bir dam altında 

yaıamasalar bile cürmün 
ıılendiği zaman failin ika 
metgahımn bulunduğu köy 
veya kasabn veya ıehir 

içinde oturan yukarıda a d 
ları geçen yakınlarından ve 
amca, dn yı, hala, teyze, ye 
ğen, kaynana veya kayna 
tasından her h angi birin in 
de takdir edilecek lüzuma 
göre nakillerine karar veri 

cari olacaktır. 

. Haklarında nakil karan 
verilen hüküm katilleıtikten 
sonra nakilleri lazım gelen 
ler hakkındaki karar Cum 
huriyet müddeiumumisinin 
talebiyle duru§ma yapılmak
sızın hükmü veren mahke 
me tarafından verilecektir. 

Bu karar aleyhine tebliğ 
tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında haklarında nakil 
kararı verilen ler tarafından 
itiraz olanabılecekt'r . itiraz 
yazı ile veya bu hususta bir 
:zabıt varakası yapılmak 

üzere olacak tır itirazlar 
üzerine mahkeme duruıma 
yaparak karar verecektir. 
Bu kBra rlar Cumhuriyet 
müddeiumumlsiyle hakların· 
da kara r verilenler tara fından 1 

temyız olunabilecektir. ı 
811 kanunun tatbik edile 1 

ceği yerleri Bakanlar Heyeti 
tayin ed( cektir 

Kilometre •• 
' Uçuş 

Planörcü pilot Ra11turguev 
5 mayıs tarihinde, bir kiti · 
lik bir planör ıle rekor teıkil 

edecek bir uçuş yapmııtır. 

Planör, bir tayyare tarafın 

dan 300 metre yüksekliğe 

çıkarılmıı . Raıtorgue bu 

yükseklikte kabloyu keııerek 
kuvvetli b ir hava cereyanı 

ile 1400 metreye kadar yük 
selmiştir. Burada . Rasturgu 
eu, kuvvetli bir viraj yapa· 
rak cenup istikametini tut· 
muıtur 

Erte,ı gün, 
den gelen bir 

Rasturguev
telgraf, Pla 

nörün Veronej mıntllka&ın 

da muvaffakıyetle yere in · 
miş bulunduğunu bı lditmtı · 

tir . 

İlk hesaplara 1röre, raa· 
torguev, hath mlıtaktm 

- 62 Kilo - ,.,,ı 

Haydar Bandırma, bir lı' 
Haıan ikinci Ka~lm 8•11 

air Güç üçüncü 

72 Kt lo - 111 
Ahmet Balıkesir Birlik 1 

rinci Arif Bandırma ık111' 
- 79 Kilo -· 11~ 

sır 
Mustafa Karabulut ,ır 

birinci Hüseyin Balı"~, 
Btrlik ikinci Saim Band•' 

üçOncü.. lıfl'" 
87 Kiloda Birlikteo sş,,ıf 

birinci , Sındırgılı 

ikinci. / 
,d-' 

üzere, 534 kilo01etr '' 
fazla mesafe katet01it ,ı•' 

il"' bu suretle yalnız P tıil" 
Kartaıovun 50 ı ,200 &JP" 

kOf .u mE"trelik Sovyet re ,.,,,.. 

değil fak at aynı ı•'°bır-' 
Alman PJanerıst EIU'tr''~ 
ait 504 200 ktloo>e ... ıf 

d 1ııl'P"· 
dünya rekorunu 8 

tar. 

-- --



Doğum veÇocukBakım: 
Evi Baş Tababetinden: 

1 I Müeueıe fhltyacından olup münakasaya çıkarılan aoa· 
• ıda cins ve miktarları yazıla 7 kalem erzak ve mahruka · 
!ın 30 Haziran 937 tarihine tesadüf eden Çarıamba günü 

;~at 15 de münakasa ve ihaleleri icra edileceğinden ta- ' 
P olanların uıulü dairesinde müracaat etmeleri ilan olu

nur 

....._ 

Erzakın nevi 
Süt 
Ekmek 
Pirinç 

Sabun 
Odun 
Maden 
Et 

kömGrü 

~---

Balya 

Kilo 
3000 3500 
5000 - 5500 
1000 - 1300 
500. 550 
so, ooo · 
50,000 

2500 3000 
4 - 1 - 22\ 

Kaymakamhğından: 
1 

Keza köylerinde yaptırılan (50) sağlık dolabına ecza 

~;~acaktır. Alınacak eczanın tutarı asgarisi - 200 -·azami 

l b 
ltradır Alınacak ecza liıtesi kaymakamlıkta görü· 

e ıt· 1 g ır. ıteklllerto ıerait ve teklif mektuplarını 1 · Temmuz 
'1 ~

7 Perıembe gününe kader Kaymakamlığa gönderme 
erı ·ı · · 1 an olunur 

4 225 

'----------------------------------
1"apu Sicil 

Nahiyesi 
I<opeler 

Muhafızlığından: 
Köyü ·Mevkii 

Küpeler Dağtepe 
Cinsi 
Tarla 

Hududu 

Gün do~uıu im· 
an oğlu kara 
Ali iken timdi 
gelini Hayriye 
tarlası poyrazı 

yol gün batısı 
KarA oğlan oğlu 
hacı Hüseyin ık· 

en timdi kızı 

Fatma ve toru 

nu Ahmet kıb 
lesi solak oğlu 

Hamza iken §İ 

mdi torunları 

Hüıeyin ve Me
hmet ve müne
vvere ve Zeliha 
ve Ayşe tarla 

ları 

tl~~ı.ıdut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evvelce bağ 
•Gr 

1 
tarla babasından irsen ve kadaıı Mustafa ile 50 kü 

~it •erıe evvel talulmen mutaaarrıfı Ayvaz oğulhmndan 
tıe <>ilu lımAilln mali iken K Sani 332 de ölümtle yega· 
•çil <>ilu Hüıeyıne kaldıAından bahısla Hüseyin namına te
Plt edilmesi iıtenildiğlnden tahkıkat yapmak için 27 6 937 
~kı '' IÜnü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer ha· 
ldd~da bundan baıka taaarruf ve ya sair bir suretle hak 
Sıc:ı~'1nda bulunanlar varsa bu günlH içinde yazı ile 1 apu 

'-'G «nuhaf ızhğına ve yahut mahalline gelecek memura 
''c: 1 ~at arı IOzumu ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundaı : 

Susığırlık garnizonunun ihtiyacı için 1440 kilo taze fa 
sulye, 1440 kilo sakız kabağı açık eksiltme ile alınacak
tır. Tutarı 187 lira 20 kuıuştur Muvakkat teminatı 14 li· 
ra 4 kuruştur Eksiltme 26 6 937 cumartesi günü saat 11 
de SuıığırlıktAki komisyona müracaatları 4 J 21 1 

(dremit asliye ~u~uk 
hakimliüin~en: 

Edremidtn Soğan yemez 
mahallesinde mukime Kep 
sütll Alı kızı Nefisenin ko 
cası Balık~slrln Kepsüt na
hiyesinin İnce mahallesinden 

Mustafa oğlu kör Süleyman 

aleyhine açtığı boıanma da
vasında müddeaaleyh namı
na çıkarılan gıyap kararının 
mumalleyhln firari olup ha· 
len ikametgahı belli olmadı
ğı me~ruhatile iade edilmıv 
olduğundan gıyap kararının 

ilanen ifasına karar verile
rek muhakemeleri 14 9 937 
g6nü saat 10 na bırakılmıı 

olduğundan müddtı:iaaleyh 

vakti mezkurde ya bizzat 
veya bir vekil göndermesi 
aksi halde bir daha mahke
meye kabul edilrniverek gı

yabında devam edileceği gı 

yap kararının tebliğ malca· 
mana kain olmak üzere ilan 
olunur. 

E~remit asliye huku~ 
hakimliğinden: 

Edremidin Camit vaıat 

mahallesinden Ali kızı Ha· 

tlcenirı kocası müddealeyh 

aynı mahalleden kara Hü 
seyln oğlu Satıh aleyhine 
Edremit asliye hukuk mah-

kemesfne açhğı boıanma 

davasında müddealeyh na 

mına çıkarılan davetiyenin 
mumatleyhin ikametgahının 

mechuliyeti hasebile bila te 

blie iade edil mi§ olduğun· 

dan ilanen tebllğat tf asına 
karar veriluek muhllkeme 
leri 15-7 937 günü saat 14 de 
bırakılmıı olduğundan miid · 
deaaleyh Salihin vakta me 
zkürde ya bizzat veya bir 
vekil göndermesi aksi halde 
muhakemenin gıyabında de

vam edeceği davetiye ma

kamına kaim olmak üzere 
tlan olunur. 

Bahkesir icra 
Memurluğundan: 

Darp Ali oğlu Hulusiye 
borçlu Kara oğlan mahalle 
sinden Muhittin Öz Ak
baım borcunun temini isti· 
fası için haciz edilmiş olan 
hükumet caddesinde vaki 
sağı Biğadıç camii vakfı ve 
Celal zadelerin diyunu umu· 
miye hanı na.mile maruf han 
ahırları ve solu m1ğırdıc 

ve karabet den metruk dük · 
kanlarile Kara kız oğlu 

Hakkı ıken halen hacı Emin 
oğlu Ahmet dükkanı ve ar
kası Çantoy zade oğlu ha· 
cı Mustafa veresesi hane 
lerl v~ önü yol ile çevrili 
yukarıda yirmi oda her ta 
rafı camlı ve cemakanh bü· 
yük salon ve 3 hela ve alt 
katta on bir oda be§ mağ 
za ve bir kahvehane ve bir 
ahır ve caddede bet dük· 
kan ve bir otomobil garajı 

ve sol tdrafta ayrıca ~ebze
ci dükkanı ve alt katında 

yine 3 hela ve havluyu mü§" 
temil hanın 92160 sehimde 
16128 sehmi açık artırma 

ile satılacaktır. Birinci ar 
hrma 19·7-937 tarihine te 
sadüf eden pazartesi günü 
saat 15 de ba§lıyacaktır. 

Almak lstlyenlerin mezkur 

han hissesinin muhammen 
kıymeti olan 542454 lr.uru 
şun yüzde yedi buçuk nis· 
betinde pey akçasile birlik
te Balıkesir icra dairesine 
gelmeleri ve bu be.bda ya· 
z1lan şartname Balıkesir İc 
ra dairesinde açık bulundu 
rulduğu taktirde son a rtıra 

nın taahhüdü baki kalmok 

şartile artırma on beş gün 
daha temdtd edileceği yani 
5 8-937 tarihine teıadüf eden 
per~embe günü ayni saatte 
yapılacağı ve o güo konu· 
lan pey yine yüzde yetmiş 

beıini bulmadığı taktirde 
borç 2280 numeralı kanuna 
temas etmek itibarile mez 
kur kanun hükiimlerlne- gö 
re beş musavf takside 

JJ!iı .1.im~~~~~--:--:-...-----:-~mrtn1'imii~ 
mı;ııı·; ~~~~~ 

ı,, ok bozuk para çıkardı . 
Çenemi okııyarak bırn verdi .. 

>l J 
• 

l'Oa 
8ırgGn K~fliNiN MIL~I ROMANI No: 15 
bıttııı Yıtıe ekmek paramız Hem de Allah babaya yal· 
~'dı iti. Analığım para bul vardım Benim de canımı 
~o~ ~ diye o gece beni bir alım .. Analığımdan kurtarsın 
~e,:-n °irnüıtü. Ekmek de diye .. Bana kıymadı ama. 

b'il,~'-ltıu Gece kursağımı allah kısmet gönderdi .. 
trkelldını Yattım. Erteıl gün Ôileye doğru bir de bak· 
t 1 en d 
' ' '' ev en kaçhm Bu· hm ki yine o tık kadınla 

ı,,ı"l b teldirn. O süslü me· erkek göründüler.. Sevin 
t(i"rtae~lttıda oturdum .. Dü- cimden yerimde duramıyor· 
il ae b 1 dereden 6 1 adım. Parayı dum.. Na6ll ıevinmlyeyim 
0~\Jı bulacaktım Daha bekçi babacığım . 

b,b'cıi hıındayım, bekçi Dündenberi kursacığıma 
E'..lı ını.. bir lokma bile girmemi§ti 

() .. '-'den bı . 
~ lt\lQ b r ·~ gelmez ki .. ki . . Bu ite hem ıaşıyor 
"ti ' lrçok 1 h d k f d h 1 'dını 1\ ağ adım.... em e a am a esap ar 

·· rna, çok atladım. yapıyordum. Onların oıiln 

YAZAN: Halil Uedi Fırat 

gelmek günü değildı Uzun 
etmiyelim bekçi baba. Gel
diler Mezarın batında bu 
ıefer az durdular .. Hem de 
çiçeksiz geldiler.. Boynum 
büküldü.. Onları öyle gö 

rünce ölüye kızık sandım 

Bana da para vermlyecek 
ler diye umudunu k~ıtlm . 
Artık geri dönüyorlardı .. 
Ne olursa olsun dedim . Kor
karak yanlarına yaklaştım . 

Kapanası avuçlanmı açtım . 
Baıkalarından para istemek 
2or be bekçi baba.. Kadın 

kertenkeleli çantaaından bir 

Bu dünyada ben kadm 
ları analığım gibi sanardım 
anın, analığıma benzemiyen 
kadınlar da \'armı• bek
çi baba Paraları a vuçln -
rımda samsıkı tutarken onun 
ellerini alıp öpmek, birçok 
öpmek istedim Ama, kıya
madım bekçi baba .. Ellerim, 
yüzüm öyle pisti ki onun kar 
gibi ak, tombul tombul ellerini 
kirletmekten korktum Biz pis 
imansız be bel<çi baba. Fa 
kirlık çok fena . Çok kötü 
~ey . Ama sen ne denin bu 
ite. O kadıncağız ben 
den lğrenmedi be .. Bayağı 
okıadı Sevdi beni . . . Hele 
elleri saçlarımda gezinirken 
araaıra yüzüme de yaklaşın 
ca bir güzel korkuyor, bir 
güzel kokuyordu ki acaba 
anamın da elleri böyle mis 
gibimiydi dersin . Ne ise 
uzatmıyalım bekçi baba 
Beni karşısına aldı: 

- Küçük, sen buralarda 
ne arıyorsun dedi. 

Ben ses çıkarmadım .. O: 

Balıkesir Mah~eme baş Katıpliğin~en: 
.Açık artırma ile paraya memuriyetlmlze bildirmeleri 

çe}•rilerek gayri menkulün icap eder. Aksi halde hak· 
ne olduğu Ev bulunduğu me- lan tapu &icilile sabit olma 
vkl. mahalle sokağı ve nu dıkça satış bedelinin pay · 
marası Hacı İshak. M Sak· laanıasından hariç kalırlar. 
arya Vicdaniye sokak 1 nu 4 Gösterilen (lünde ar-
marada Sağı Ağaçlı Mehmet tırmaya i~tirak edenler ar -
dükkanı, solu Somalı Salih, tırma ıartnamesini okumuı 

arkası köfeci Halit, önü yol ve lüzumlu malumat elmıı 
evi ile mahdut ve bunları tamamen kabul 

Takdir olunan kıymet "250,, etmiş ad ve itibar olunur 
lira. 5 - Tayin edilen zaman-

Artarmanını yapılacağı yer da gayri menkul üç defa 
gün saat Mahkeme Kalemin bağırıldıktan sonra en çok 

de 3 7 · 937 Cumartesi artırana ihale edilir. Ancak . 
saat 9 da, artırma bedeli muhammen 

J - işbu gayrimenkulün kıymetin yüzde yet mit be · 
arhrma şartnamesi 5 6 937 şini bulmaz veya utış is· 

tarihinden itibaren mahke- tiyenin alacağına rüchani 
me kaleminde herkesin gö olan diğer alacaklılar bulu-

rebilmesi için açıktır. İlanda nup ta bedel bunların o 

yazılı olanlardan fazla a- gavri menkul ile temin edil
lumat almak istiyenler 53 mit alacaklarının mecmuun· 
dosya numarasiyle memuri den fazlaya çıkmazsa en 
yetimize müracaat etmeli - çok arhranın taahhüdü baki 

dır. kalmak üzere artırma on 
2 Artırmaya itlırak için bPf gün daha temdit ve on 

yukarıda yazılı kıymetin beşinci günü ayni saatte 
yüzde 7.5 nlsbetinde pey yapılacak artırmada, bedeli 
vaya milli bfr bankanın le 
mlnat mektubu tevdi edile 

satıı istiyenintn alacağına 

rüchani olan diğer alacakh-
cekUr. (1 2 4) Iarın o gayri menkul ile te· 

3 ipotek sahibi alacak· 
min edllmit alacakları mec· 

lalarla diğer alakadarların 
muundan fazlaya çıkmRk 

ve irtifak hakkı sohiplerintn 
şarlile, en ç_ok artuana illale 

gnyri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve edilir. Böyle bir bedel elde 
masrafa dair olan iddiala edilmezse ihale yapılmaz. 
rını fşbu ilan tarihinden ili- Ve satı~ talebi düşer 
haren yirmi gün içinde ev- 6 - Gayri menkul ken -
rakı mü bltelerlle · birlikte disine ihale olunan l<imse 
-------------, derhal veya verilen mühlet 
bağlanacağı ve artıranlerın 

içinde panyi vermezııe ihale 
laahhütlerınden kurtulacağı 

kararı feıholunarak kendi· 
ve ipotek sahibi alacaklı· 

sinden evvel en yüksek tek 
larla diğer aliıkadarların bu 

lifte bulunan kimse arzel· 
gayrimenkul üzerindeki hak· 
lerını ve hususile faiz ve mft olduğu bedelle almaia 
masarıfa dair olan iddiala razı olursa ona, raz1 olmaz 

veya bulunmazsa hemen 
rını yirmi gün içinde evra· 
kı müsbttelerile btrlikt~ le · on bet gün mQddetle arttır 
ra dairesine blldirmedıklerl maya çıkarılıp en çok arh· 

taktirde hakları Tapu Sici rona ihale edilir. iki ihale 
lile sabit olmadıkca sah§ arasındaki fark ve geçen 
bedelinin pa ylaımasından günler için l (izde 5 ten he· 
hariç kalacakları ve artır· sap olunacak faiz ve diğer 
madan doğma rüsumu del · zararlar ayrıca hükme ha· 
inli yenin müşteriye alt ola· cet kalmaksızın memuriyeti· 
cağı gibi bu gayri menkul mizce ahcıdan tahsil olunur. 

hissesinin 3 senelık ınütera Madde (133) 
kim vergisinin de utış be- Yukarıda gösterilen 3-7 
delinden tercihan varidat 937 tarihinde mahkeme 
dairesine ödeneceği ve ııon kalemi odaaında i§bu 

artırma günü gelmiyen mü· ilan ve gösterllen artırma 

şlr.rilerin vaz geçmfı sayıla ıarnamesi dairesinde satıla-
cakları ilan olunur. caiı ilan olunur. 

- Eğer bu mezardan çi· 
çekleri lrnpermaz, ona do 
kunmazsan snna birdahaki 
geliıte birçok para veririz 
dedi.. Ben de: 

-- Eh . Olur dedim .. Son 
ra onlar arka yoldan geriye 
döndüler. Gittiler .. Ben bir 
mezar taşına oturarak para 

larımı !!ayıyor, bir kııımını 

da analığım görmesin diye 
saklayacak yeri düşünüyor

dum Onlar gidelt biraz ol 
muştu galiba . Bir de bak· 
hın kı sclvilerin arasından 

bir kadın bana doğru ses
leniyor: 

Küçük küçük .. Cel oğ 
lum gel. . Diyordu . Dıkkat 
ettim. Onu tanır gıbı ol -
dum . İlkin gitmek isteme 
dım. Ama kar§ıdan bana 
para gösteriyordu . Vay ca 
nınn.. O gün talihim öyle 
açılmı§h ki hemencecik ya

nına gittim.. Bu kadını bir 
iki defa eskiden görmOştüm . 
Rubası benim gibi pisti ama 
yüzü nurluydl güzeldi, bekçi 

baba .. Reni okıadı, sevdi .. 

Hey gidi fakirlik hey Nerde 

o mis gibi eller, nerede bu ka· 
dının elleri.. Düıündüm bek· 
çi baba .. Anahğıw da kadın .. 
Bu kadın da kadın . O kadın 
da kadın .. Hadi bizim analık, 
buru§uk suratlı . Yırtık rop, 
yamalı baıörtü ona daha çok 
yaraıır . Diyelim, ya bu kadına 
ne dersin .. Bir bakıma bekçi 
baba .. Bu kadın, kertenkele 
çantalı kadından daha gü· 

zeldi ama, alımı yoktu . 
Yoksa bana mı öyle gelmiı
tl. Yakıta fakir, fakirin gl 
dııatını daha mı befenlr 
dersin . Sen ne dersen de, 
bekçi baba. Ruba adamı, 
hele kadınları çok kıyaklaı· 
tırır . . Derken bekçi ha· 
ba .. Bu, ben gibi yoksul 
kadınla çabucak ısınıverdik .. 
Zavallı çok koımuş, yorulmuı 
olacak ki, bir mezar taıma 
oturdu. Sık sık nefes al
mağa başladı.. ikide birde, 
gözlerini yumarak kendinden 
geçmit gibi birıey1er sayık
lıyordu: 

SÜRÜYOR -
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Yeılllt caddealnde bir mtk 
tar para bulunmuıtur. Sahi 
binin müdürlyetlmize müra
caatı bildlrtlir. 

TORKDILI 

eavk varidat 
No: No: 

borçlunun 
lıml 

köyü verafnln burcu hacfs afaç tarla kıymeti mevkii 

5-93 Yuıu varfıi 
lıyaa ve Haaan 

Kerem 

l 6 17 Nazım (( 

3 

4 

5-1 12 koca Ahmet ve • 

5-47 

kerlmeal 

molla Haaan 
ojlu Salih 

(( 

5 5-168 Yeni ıehlr mü « 
badlllerinden 
Sıdıka Şevket 

6 5 ·186 Han ya mObadil « 
lerlnden hacı HG 
aeyln oğlu Muttafa 

(( 

(( 

(( 

(( 

karm Hatice kızıHayrlye 
7 5-90 liüçük Mehmet " " 

8 3 · 110 Serezlf Ahmet ,. .. 

nevi ıabıka edilen adedi dön\lmü Ltra K.. 
emval 

arazi 279 64 zeytinlik 30 

10~ 75 tarla 8 

17 9 68 zeytinlik 30 

96-39 « 28 195 O ıara•uak 

423·00 (( 120 1770 o (( 

194.90 (( 28 400 O kocatepe 

655·88 .. 25 323 O Karııyaka 

30 l 80 O çukur tarla 

1000 00 
" 

250 

hududu 


