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Çekoslovakya Cumhurreisi e. Benes 
Beş Nısanda Belgrada gelt.cektir. 
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iktisat Vekilinin Riyaseti!!_de Dün Bir Toplantı Yapıld1. 1 Lazkiyede binbir haksızltğa 

uğrıyarak nümayiş yapan Memlekette Umumi 
H 1kEv1 eri ne Türk 

Bayrağı Çek i. Mağazalar Açılacak. 
- - --------- -Bu Maksatla '/ki Milyon Sermayeli Bir Türk 

Anonim Şirketi Kurulması Kararlaştırıldı. Bu 
Mağazaların Açılmasındaki Gayeler Nelerdir? 

Hataym temel yasasmı tanzim edecek olan komite ya
nn toplanlllarma başhyaca~tn, 

htanbul. 6 ' lfosusi) 
Sancakta Türklere karşı taz· 

yik devam etmektedir. Bazı 
yerlerde uf ak tef ek hadiseler 

Ankara, 6 ıA.A.) - fk 
llıat Vekih Celal Bayarın 
reislifinde toplanan milli 

bankalar genel direktörlük 
leri lstanbul hariç olmak 

Üıere Meuinden itibaren 

'lıernleketin belli başla bütün 
ihracat ve ıthalat merkez 

letınde tesis edilecel< umumi 

rtıa,ğualar mevzuunu tetkık 
t:.lnıiıler ve bu mak atla ti 
flldılık ıki milyon lira ser 

fllayelı bir Türk anonim şlr 
kelinin tesisi l<arar altına 
alınrnııtır. 

lstanbulda Lu nevi mağa 
ıalar tesir; vazifesi verılmiş 
olan lstanbul lıman itleri 

~İt ketinin mesl' i proğramı 
•ktisat vekilince tasdilr edil· 
rn· b 11 ulunmaktadır. 

Bu mağazaların açı ' mas 
•od an maksat mal sahi 

1 itüleskonun 

Riusetindo Iir parti teş
ek~ül ediyor 

.. 

. B. TITCLESKO 
latanb 1 nGk u • 6 (Hu11usi) 

'" .. teıten gelen haber 'ere 
11oOre 

• esk" R l'e ı omanya harici 
ti naıırı B, Tıtü eskonun 

Yaseu d R 
ll'ıilt· n e omanyada bir 

1 
Parti teşkil edilecektir. 

B. CELAL Br.YAR 
binin bu mağazalara 

girmi§ malını kısmen veya 

tamamen ba~kasına kola)'Ca 

devretmesi veya mukabilin · 
de avans almasıuı kolaylaıı 

tırmak ve taze meyva, pey 
--

Tayare 
-

Motörü yapacak ~ ir f ah· 
ri~a yapıyoruz 

İstanbul, 6 (Hususi) 

Hükumetimiz, memleketimi

zde ta yare motörü sana) i · 

inin de kurulması için kati 

karar vermiş bulunmaktadır 
lngilız şirketi tarafından in-

şa edilecek olan Karabük 
,iemır ve çelik fabrikaları 

ikmal edilir edılmez, Kırık 

kalede bir de tayare motö 

rü fabrikası kurulacaktır. 

Bu motör fabrıkası faali 

yete geçince memleketimiz· 

de de noksan ız olarak son 

sistem tayareler inşa edile. 

bilecektir 

~an~ında madalya ~azananlar 
Çankırı , 6 (A.A.) - Kü 

çük sanatlar sergisinde ma· 

dalya kazanan 1 arın madal 

yaları Halkevinde törenle ve 

nir, yağ, yumurta gibi bir. 

çok ihracat mallaramızm 
istilzam ettirdiği tıcari emni· 
yet ve kıymetı arttarmaktır. 

Ticaret odaları hiesesinden 
müterakim para da odalar 
nizamnamesinde yapılmış 1 

tadi ata tevfikan bu işlere 

hasredilecek tir 

İstanbul, 5 (Hususi) 
Tıcaret o laları yerine ikti 

sat odaları kurulması için 

olmu§ arbedeler vukua gel

miştir 

Lazkiye halkı , büyük bır 

nümayiş yaparak, Türk id 

aresini istedıklerini bildirm 
işlerdır. Nümayişi müteakıp 

evlere Türk bayrakları çe 

kilmiştir . 

İıtanbul, 6 (Hususi) 
bir proje yapılmış hu proje 
yi son defa letkık eden lk Hatay yasasrnı tanzim ede· 

tisat Vekili Celal Bayar bu- cek olan hususi komite, pa 

nun bir defa daha esas'ı bir zartesi günü heyetimiz baş· 
§ekilde etüt edilme11ini mü- kanı Meneıoenc 'oğlu B. Nu 

nasip görmüştür. Vekilin man Rıfatın başkanlığında 
tensibi üzerine vekalette bu toplanacaktır. 
kanun projesini tetkık etmek lstanbul, 6 (Hususi) 
üzere bir komisyon kurul. 1 Dün ak§am buradan geçe 
muotur. 1 rek Cenevreye gl~en mü · 

İktisat Vekaleti ticaret §ahidler, gazetf'cilere beya 
=-

B. N.R MENEMENCIOGLU 
nalta bulunmuşlar ve Cenev· 
reye çağırıldıkları için git 

oıekte olduklarını Türk · fra 
nsız anlaşmasmddn ıonra, 

Hatay için anlaşılması nıüş · 

kül hiçbirşey kalmadığmı 

söylemişlerdir 

odalarını tamamiyle bir de•-

let müessesesi haline getire> · 
rek teşkilatlandırmak düşün - 1 i gilt re Fr sız 

I Hava müdafaası için gönül- Cum~uneisi 1stikıaz için 
cesindedır. Mamafı henüz 
kati olarak verılmiş bir ka
rar yoktur. Muhakkak ol n 

cihet Ankarada bir merkez 

kurularak odaların buraya 

bağ anması katileımesidir. 

Odalarm adedi de Türkiye

nin ayrı 1acağı iktısadi mm 

lü teskitatı yapıhyor verecegi nuru~ ha~kmda 

takl\lara ve mühim ihraç 

limanlarına 

edılecektir 

göre tanzim 

Londra, 6 (A.A.) - Da
hiliye nezaretinden bil diril· 
diğine göre, ingilterede ha 
va müdaf aa11 lçın mütehas· 
sıs 260 ila 300 bin kişilik 

bir gönüllü teıkilatı vücuda 

getirilecektir. 

Avam Kamarası Ve·Si
lahlanma Programı .. 

-- -------
Kamua~a milli mü~afaa işi görüşülürken ~urçil. İngil
tere Almanya derecesine nı zaman gelece~tir? Oe~i. 

l ondra. 6 A A ) A -
vam kamarasında mi!li mü

dafaa istikrazı projesinin 

üçüncü kıraatı münasebetile 

Çurçil, kanun l.iyıhasını tas 

vip etmiş, açık ve ' devamlı 
bir siyaset ta ki binin büyük 

manyanın bugün 1500 top ve 

müstahkem mevkiler hariç 

olmak üzere otuz topçu al· 
ayı vardır Bizim ne zaman 

iyi yeliımiş topçular elinde 

1500 topumuz olacak? Ge. 

mutalealar 
Paris, 6 (Hadyo) - Si. 

yasi mehafil mil li müdafaa 

için yapılacak istikraza halkı 
davet için Cumhurreisi ya 

rın bir nutuk verecektir. Sı. 
yaaı mehafiller şimdiye ka· 

' dar hiç bir Cumhl1rreisinin 
siya ete bu şekilde karışma · 

mış olduğunu söylemekte 
dir. 

Yine aynı mehafiller Cu 
mhurreisinin bu şekilde ha 

reketl ile derpiş edilen bu 
harekete ne kadar ehemmi 
yet verdiğine işaret etmek· 

tec\irler. 

Tali komitenin çahsmalau 
Londra, 6 (Radyo) Ta. 

li komite öğleden sonra to 
planmıştır . 

Eksperler yarın, umumi 
heyet de pazartesi günü top· 

lanacaktır. 

Misafir 
Mebuslar -
Dün şehrimizdeki ziyaret
lerinden sonra izmire ha

re~eı ettiler 
Yurt içinde bir tetkik se· 

yahatına çıkan ve bu arada 

şehrimize de uğrıyan Edir 

ne mebusu Doktor Bayan 

Fatma Memik, Samsun me 

busu Bayan Meliha Ulaı, 

Diyarbekir mebu u Bayan 

Hurıye Ôziz ve mebus B 

Mustafa Ônson dün İzmire 

hareket etmitlerdir. 

Misafir mebuslar hare -
keti erinden önce bazı 

müeSAeselerl z i y a r e t 

ettikleri gibi bu arada Ata· 

türk parkını da gezmiılerdir. 

Mebuslar; Valimfz B. Et

hem Aykutun, mebuslarımız• 

dan B. Hayrettin Karanın 

ve umumi meclis üyelerin· 

den Bayan Süheyla Karanın, 

Partllılerin te§yflerl arasında 

şehrimizden derin bir mem· 

nuniyet içinde ayrılmıılardır 

«Geyna» 
Operasının 

Memle~etimizde oynanma
sına ~ü~Omeı müsaade etti. 

Ankara, 6 (A.A ) - Has 

ta bir Avrupa ekzotizminfn 

mahsulü olan ve ıaırk mem 

leketlerini birer panayır ei 
bi göstermekte ve anlatmak 

maksadını taşıyan piyealer 

den biri olduğu için Sidhey 
Jonesin maruf Geyna ope-

rasının memleketimizde oy

nanmasına hükumetiwiz 

müsııade etmiıtir. 

Çekoslovakya 
Cumhurresi 

Nisanda Belgrada gelecek 
Belgrad, 6 (A.A.) - Çekos

lovakya Reisicumhurunun bet 
nisanda Belgradı ziyaret ede

ceği kati olarak anlaıılmıı

tır. 

~- -

Yaşda 
rilmiştir . _ .................. -
Almanya Ve 
/tal ya 

ehemmiyetini tebarüz ettire 

rek demiştir ki: 

- Bugün 
kati değildir 

emniyetimiz 

Ve emniyet 

çen Neville Çemberlayn he

men bir harp tehlıkesi ol-

madığını söylüyordu . Evet 

önümüzdeki ilkbahar ve yaz 

için bu doğrudur. Fakat so

nra ne olacak? Hükumet 

tehlikeli silahlanma devresi 

ni ne kadar kısa bir zaman· 

da başarabilırse o lcaclar ih· 

Papas ar Ayaklandılar 
Yeni h~i;eler oldu 

8"1 1 

ll"'tc 6 ( leb I · Radyo) - Ta 

di, el Yeniden bir takım ha
c Cr d h 

\' , 1 .. a a çıkarmıılardır. 
:Ya unıversiteıi rektörünü 

"~l 1 Yanl 
leadd arın evlerine mü 

ıt ta 1 lır y llrruz ar yapılmıı 
Cnide l>.. n Yaralılar vnrdır. 

1 un B··k 
~b u re~ten 20 bın ta 

eyaleti d z ere ağılmııtır. 

1 abıta, k .. 
'"in ulup ve cemiyet· 
~ fleddi f • • ... ~,t~d ıını tamamlamak 

lr. 

~ 

lngiltereyi müş~ül ~ir va· 
ziyete sokmuşlar. 

Londra, 6 (A.A.) - İn
gıliz gazeteleri Almanya ve 

halya tarafından nüfus me

selesi hakkuıda alınan 

tedbirleri geniı mikyuta te· 

f sir etmekte ve lngilterenin 
de bu m~tıeleyi halletmek 
mecburiyetinde 

yazmaktadırlar 

olduğunu 

bakımından mühim olan 
mesele kabul edile 

cek paranın miktarında ve 

alınacak tedbirlerle değil, 

fakat yetıımiş asker ellerile 

aybeay verebileceğimiz si 

lahlardadır. Eğer önümü7.de· 

1 
ki 12 ay içinde istikraz yo 

lu ile 60 ilfı 70 mi)yon alın· 

1 

mak zarur~tini görürsem ha· 

yrete düşerim. fakat ayni 

zamanda da mü terlh olu 

ruın 

Şurasını biliyorum kt Al-

tiyatlı hareket ~tmiş otur. 

Londra, 6 (Radyo) 

Avam kaması siliihlanmn 
programını kabul etmiştir . 

Maliye Lordo Sır Nevil 

Çemberlayn bu münasebetle 

bir nutuk irad etmiş ve: 

Bütün partiler hüki'ı 

metin silahlnnm . iyasetine 
taraftardır. Demiştir . 

-
Köylerde eğlenceler tertip e~en Papaslar ~undan ma~

rum e~ilinca isyan ettiler .. 
Londra, 6 (Radyo) - Yu· 

karı M111rda çölde bulunan 
bir manastırda papaslar, ba~ 

papaza isyan etmiılerdir. Hü 
kumet isyanı baııdırmak üze 
re 300 kı§ilik bir kuvvet 
göndermiştir 

İhtilaf civardaki bedevi, 
m G s 1 ü m a n köylerinde 
pnpaslar tarafından haı 

papasa ~ikayet edilmiıler, 
Bu hal devam ederse. halk 
papasları ölclüreceklerlni bil 

dirmlşltrdir. Baş papasın bu 

tebliğatı kendilerine yapmıı 

olmftl!ından isyan baıgöıter 

miştir. 

Bu mann!!lır .J 400 l!ene· 

l!inde kurulmuı olup zaptı 

kolay mümkün olmıyacak 

şekilde be! metre irtıfaında 

ki dıvarlarla çevrilidir. 

Oiğ r bir manastırdaki 

papaslaslar da tesanüt greYI 

yapacaklarını bildirmltlerdlr. 
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na Aykırı Olarak ı '- 1 l i 
Evlenenler: a.~~~~iiii 

Elt HABleRll5R 

Gösteren 
Cezalan -

Bu Hususta ihmal 
Muhtarlar Şiddetle 

dırılacaklardır. 
Dahiliye vekaleti medeni 

kanun hükümlerine muhalif 
olarak ev'enenlerle bunları 

haber vermlyeoler hakkında 
valiliklere bir tamim gönder· 
miştir. Bu tamimi aynen 
neşrediyoruz: 

"Türk ceza kanununun 
2 J7 mcı maddesi evlen mele· 
ri kanunen memnu olan 
kimselerin memnuiyetlerini 
bilerek akidlerini yapan me 
murlarla bunları evlenmiye 
sevkeden veli ve vasilere ce
za tertip etmekle beraber 
medeni nikahın yapıldığına 

dair vesikaları görmeden di
ni tekilde ni~ah akteden 
imam ve ruhani memurları 

cezalandmlmakla iktifa et. 
mit memnuiyet hilafına ve · 
ya medeni meraeim icrası 

suretiyle evlenenler hakkın· 
da cezai müeyyide koyma 

vazının taahhüdü zevecatın 

memleket içinde her hangi 
bir ıekilde devamına imkan 
bırakmıyarak bazı aileler 
arasına yerletmiş olan orta 
zamanlara ait bu kötü tea
mülün de yok edilmesine 
büyük bir önem verdiğini 
göstermektedır 

mıo idi. 

Bir çok defa evlenenlıre 
ceza 

Bu yüzden bir çok kimı.e 
lerin memnuiyet hilafına 

mükerreren kadın aldıklara 

görülmüştür. Hukuki bir 
kıymeti olmamakla beraber 
bu halin devamının aile 
nizamına iras edeği zarar· 
ların şümül ve ehemmiyeti 
göz önünde tutularak ve 
Türk ceza kanununun bazı 
maddelerini değif t i r e n 
3038 sayılı kanunla 
yopılan tadilatta: Medeni 
kanun hükümlerine göre ev 
lenmeleri memnu bulunma 
sına rağmen evlenmiş olan · 
ların üç aydan iki &eneye 
ve aralarında evlenme akdi 
olmaksızın evlenmenin dini 
mera&imini yapllran erkek 
ve kadınların da iki aydan 
altı aya kadar hapiıı cezasi
le cezalandırılacakları kabul 
edil mlştir. 

Erkeğin evli bulunması 

keyfiyeti de §iddet sebebi 
sayılarak erkek ve erkeğin 
evli olduğunu bilen kadın 

hakkında altı aydan üç se· 
neye kadar hapis cezası ter 
tip olunmuıtur. 

Haber vermiyenlere de ce
za verilecek 

Kanunun bu husustaki hfi 
kümlerinin iyi bir surette 
tatbikinin temini ve iııtenen 

gayenin elde edilebilmesi 
için muhtarlar muttali ola· 
cakları bu gibi evlenmeleri 
ihbar ile mükellef tutulma 
ktadır. 

Vazifelerinde ıh mal gosteren 
muhtarlar dil maddenin 
son fıkrası mucibince beı 

liradan yüz liraya k'!dar pa· 
ra cezasile mahküm edile 
cektir Tekerrürü halinde bu 
cezaya ayrıca bir aya kadar 
hapis cezasr da ilave oluna 
caktır. 

Bırden taz'a evlenmeyi 
tamamen ~alduma~ için 
Yukarıya hulasa edilmiş 

olan bu hükümler kanun 

Bu neviden birleşmelerin 

bilhassa köy 'eree daha faz 
la taammüm etmiş olduğu 

muhakkaktır. 

İçtimai bünyenin temelini 
teıkil eden ailenin düzenini 
bozmakta olan bu sakim 
itiyadın tamamen ortadan 
kaldmlmaaı için muhtarlara 
vazifesinin şümul ve ehem· 

miyetinin anlatılması ve ka· 
ymakftm ve nahiye müdür· 

]eri tarafından devamlı su 
rette takip ve kontrol edi-

lerek ihmali görülenlerin 
kanuni müeyyidelere ıtddet-

le ç~rptırılması icap etmrk
te ve ceza mevzuatımız 

arasına yeni girmiş olan bu 
hükümlerin muhtarlarla kö 

ylüye münasip ıekil ve va· 
sıtalarla anlatılmasanın da 

iyi sonuçlar vereceği umul
maktadır . 

Mata hari Ve 
Büyük Harp 

Harbi umumide Fransada 
casus teşkilatının meıhur 

şefi yüzbaıı Ladoux ıle bir· 
lıkte çalıtn•ıt olan Parisin 

hatırı sayılır avukatlarından 

biri, son günlerde meraka 

deAer bir haber vermiştir. 

Avukatın dedtklerine bakı· 

lırsa 1934 de Pariıin met 
hur müdafii general Jozef 

Gallieyniyi, sonraları casus 
luk dolayısile kurşuna. dizil . 

mış olan meıhur casuı da· 
nsöz Matahari zehirlemişti. 

Avukat diyor ki: 
"Matahari yalmz bir c.a -

sus değildi. aynı zamanda 
usta bir zehirci idi . Cava 

kadınlarının sadakatsiz Av 
ruptth Atıklarından intikam 

almakta kullandıkları zehir 
ler gibi yavaı yavaş öldüren 

zehirleri hazırlamakta büyük 
mehareti vardır. General 

Gatlieniye ö lümünden beş 

ay evvel, mükemmel bir 

kutu içinde kestane şeker· 

lemesi hediye gelmift ;; ku 

tunun içinde Fransız devlet 

adamlarından birinin kartı 

vardı Matahari bu adamın 
metresiydi 

Ma tahari 1917 senesinde 
tevkif edildiği zaman yüz

başı Ladouxun ağzından fU 
sözleri kendi kulaklarımla 

ittlttim: 

"Daha evvel davransay 
dık, General Gallieni şimdi 

hayatta olurdu!,, 

General allileri 1916 se· 
nesinde bozu\an sıhhati do 
layısile harbiye nezaretinden 
istifa ~tmit ve üç ay sonrada 
ölmüştür.~ 

Ömerköyde Ağaç Dik- 1 Azgın Bir Manda Çar-
me Faaliyeti Var.. şıyı Altüst Etti.. -

Sokaklara çam ve a~asya gibi ağaçlar dikiliyor. Me~- ' 
tebin bitirilmesine çalışıfı~or. 

Cad
lki 

Etrafa Saldırarak işlek 
delerden koşan Hayvan 

Kişiyi Buynuzladı. 
Dün azgın bir manda çar

şıyı alt üst etmiş . herkesi 
heyecana düşürmü~tür. Pa · 
şa cami civarından caddeyi 
takiben gelen ve alabildiği · 

ne koıarak etrafa saldıran 

mandadan herkes kendini 

1 
kurtarnıak için yan sokak
lara, dükkanlara kaçmağa ~ 

baılamıılardır. 

at~ı etmek istemiıse de ka 
labalıkta mümkün olmamı· 

ştır. Cadde bu sırada çok 
kalabalıktı Herkeı akıaın 

üzeri alııveriıle meııul ve 
evine dönüyordu 

Büyük küçük, delice ko
ıan ve saldıran bu hayvan 
önünde iyice telaşe düımüı· 
lerdir. 

ÔMERKÔY VE MUHTAR MUSTAFA Herkesi sindiren azgın Kolordu, sıhhiye dairesini 
takiben hayvan yeni suyun 
bulunduğu çeıme önünde 
bir adama daha saldırmıf 

ve yere yıkmıştır. Birkaç 
defa buynuzladıktan ıonra 

aıağıya doğru kovmakta de 

Ômerköy, 6 (Seyyar_ mu · 
habirimbden) - Ômerköy· 

de bugünlerde afaç dikme 
hususunda büyük bir faali· 

yet göze çarpmaktadır . Na
hiyenin orta yerindeki pcır 

kına ve bütün sokaklarına 

çam, akasya ve diğer ağaç
lar dikilmektedir 

Nahiyenin genç muhtarı 8. 
Mustafa çok çalışmakta, her 

Futbol 
Bölge ~upa maçlan 

Futbol bölge kupa maç
ları devam etmektedir. 

Geçen hafta havanın fena 
olmasında o dolayi geri ka -

lan B gümesindeo Bürhani 
ye · Ayvalık maçı Hürhani 

yede bugün yapılacaktır . 

Susığırlak İdmanyurdu ile 
ıehrımiz İdmanyurdu arası
nda ıehrimtzde yapdacak 
olan maç Su11ğırlıkhların, 

Bandırma İdmanyurdu ile 
Gönen İdmanyurdu arasın · 

da Bandırmada yapılacak 
maç da Gönenlilerin iştirak 

etmemelerinden olmıyacak
tır . 

.Bugün yalnız ıehrimiz ld. 
manyurdu ıktnci takımları ile 

birinci takımlarmın karşılık 
la birer eksersiz yapmaları 

muhtemeldir. 

Dtğer taraftan Bandırma 

İdmanyurdu ile, Bandırma 

Birlikspor arasmda geçen 
hafta yapılan maç da, Yurt 

, lular lisanssız oyuncu oynat· 
tıklaıından hükmen mailup 

sayılmıılardır. 
-~~.:-. · 

Tütünden -
Memle~ete mü~im mikdar· 

da para girdi 
Ankara, 6 {Husu11i) 

Memleketin her laraf ında 
bu yıl tütünler kamilen sa 

hlmıttır. Tütün eken çiftçi· 
lerimlz bu yüzden çok isti 

fade etmif, memtekete mü· 
him para girmiştir 

Mumara havalisinde tü 
tün satışları devam etmek 

tedir. Şimdiye kadar yalı 

nız Gönen mıntıkasında 35. 
40 kuruş üzerinden 5.U bin 
kilo kadar tütün satılmıştır. 

sahada gayret göstermektedir· 

Bu yıl plana uygun ola- I 
rak havlanan mektebin gele 

cek yıl içinde bitiril -
mesine ç a 1 ı f ı 1 a • ! 
caktlr. Bu taktirde çocuklar 1 

bu mektepte tedrisat göre· 
ceklerdlr. Nahiyenin birçok 1 

1 
sokakları kaldırımla döıen· 

miştir. Hula11a Ömerköy gün 
geçtıkçe güzelleımektedir 

Ayvahk 
' 

hayvan Kırtaeiyeci Re· 
mzlnin dükkanı önüne gel 
diği zaman onune an11zın 

bir berber ç1rağı çıkmıı; çı

rak üzerine doğru gelen 
mandadan kendini kurtar 
mak i ç i n aı e r 1 y e 
kaçmak iıtemitıede muvaf· 
fak olamamıı, hayvan çocu 
ğu yere devirerek üzPrine 
saldırmağa, buynu:ılarıle vu-
rmaia baılamıştır. 

vam etmitUr. nihayet 
Namık Kemal mek· 
tebi önünden arka ıokakladatı 
kırlara doğru kaçmııtır. 

Hayvanın tecavüzüne uğ 
rıyanlara birıey olmamııtar· 

Tehlike çok kalabalık bir 

yerde daha büyük bir vaka' 
ya sel::ebiyet vermeaen geçi· 
rilmitlir. 

Bele~iye reisi niçin istifa 
eU1ı. 

Şaşkm bir hale gelen ço 

cuk nasılsa bir aralık ken · 
dini kurtararak yaya kaldı 

rımma atmııtır. Bu sırada 

oradaki berber Hasanın 

dükkanmm camına çarpmak 
ve onun bir camını kırmak 

ı Dahiliye 
1 

Ayvalık, 6 (lluıusi) - Bele· 
diye reiıi Bay Basri Akın isti· 
fa etmiılir . İstifaya başlıca 
sebep yeni yapılmakta olan 
Sahil caddesi üzerinde teha
ddüs eden ihtilifdır . Noktai 
nazarında. mısir olan bay 
Basri Akm istifasını geri al -
mamıııtır . 

Baııri Akın Ayvalık için 
çok çalııan, didinen bir be 
lediye reisi idi. 

Riyaseti zamanmda başlı -
ca göze çarpan hizmetleri 
Cumhuriyet alanında yap 

ılım istimlak ve meydanın 

açılmuile sahil rıhtımının 

boydan boya inşaaıdır 

1 lerkese kendisini ıevdir· 

mit ve istif asile muhitini 
müteeHir etmiş olan bay Hasri 
Akının hizmetlerini k;mıe 

unutamaz. 

Hususi 
A 

idareler 
- .....0-- - -

Bütçelerine yatı okullan 
ıçin ta~sisat aynlacak. 

Dahiliye vekaleti vilayet 
lere gönderdiği bir emirle 
hususi idarelerin ha:ı:arlan · 
makta olan 1937 mali yılı 

büdcelerıne yalı mektepleri 
masrafları kartılığı olarak 
tahsisat konulmaııını bildir · 
mittir. Mevcut kanun hükü 
mlerine göre konulacak ta 
hsisat Vekalet tarafından 

tayin edilmektedir Bazı vi 
layftler geç{ n yıllara aid 

paylarını da henüz gönde 
rmemit bulunduklarından 

Dahiliye Vekaleti bunların 
gönderilmesinin de ihmal 
edil memesini tamim etmiş 
tir. 

ıuretile ölüm tehlikesini at· 
latmııhr. 

Manda aym hızla Vt: et 
rafa dehtet saçarak Dar balı 
otelinin içine girivermiıtir 

Otel a vlısındakiler bu ani 
ve bekleoilmiyen hücum 
karıııında ne yapacak.la· 
rına şaıırmıt bir halde 
etrafa dağı~mışlardır. 

Bazı kimseler açık bulu
nan odalara girerek kapıları 
kapamıı , bazı l arı datkorku 
nun verdiği heyecanla kam 
yonların üzerine tırmanmıı 
lardır. 

Manda kamyonların ardın . 

dan avlunun bir aralığına 

dojru sapmış, burada dolaş 
. mağa başlamıştır. 

Bu llrada vakayı haber 
.alan bir kaç polis, bir kaç 
belediye çavuşu gelmiş bu 
lunuyorlardı. 

Otelin kapm önü de 
neticenin ne olacağını bek 
lıyen bir yığın halkia, çoluk 
çocukla dolmuştu. Polisler 

labahğı dağıtmışlar ve 
manda beklenmeğe baılanıl-

mıştır . 

Onbeş yirmi dakıka sonra 
hayvan ortaya çıkarak ora· 
dakilere doğru hücum et 
mittir. Bunun üzerine herkes 
yıne birtarafa kaçmıı, mey· 
dan birdenbire boıalıvermiş· 
tir . 

Hayvan odaya giren bir
kaç kiıinin arkasından kot 
muşsa da kapı çabuk kapa 
ndığı için içeri girememiş, 

anca~ bir müddet kapı önü
nde beklemiştir. Nihayet tek
rar birdenbire ve kurşun sü· 
ratile haykırıılar, bağmılar 

arasında hükfı net caddesine 
doğru koşmıya batlamııtır. 

Bir polh bu sırada tabanc· 
asını çekerek azılı hayvan ı\ 

Vekaleti 

Kazalann önünü almak için 
bir seyrüsefer kanunu pro

jesi hazırlad1. 
Dahiliye vekaleti. ıeyrô· 

seferin emniyeUni ve korıt' 
rolünü temin makaadıylt 
hazırlamış olduğu "ıeyrüee' 

fer kanunu projesi" ni, Bat 
vekalete takdim etmiıtlr· 

Projenin ihtiva ettiği preJJ' 
siplerden en ehemmiyetliıi &jÇ 

üncü şahıslara karıı bir sıgor' 
ta kabul etmiı olmaaıdır.PrO 

je kanuniyet kazanınca, k•' 
zalar aıaiı yukarı azaltılır>11 

olacaktır. Kazaya uiruyıfl 

lara otomatikman yardıll1 i 
için hükümler konulmuıtı.Jf' 
Bütün medeni milletlerc:e 

il' kabul edilen, en son ıel< 

den faydanılmak surett11e 
hazırlanan bu proje tle, yol 

cunun mutlak emniyeti, "~o 
sılaların muntazam kontro 

ve işler bir halde bulundıl~· 
rulması, kaı.aların aegari hş 
de indirilmesi temin edılrı'U 
olacaktır. 

Teri i eden polis 
Şehrimiz Emniyet Dire~~ 

törlüğü polis memurlarırıd11 t 

Halit uçuncü komiserli~~ 
terfi etmiş ve Mu~laya tı11 

edilmiştir. 

Balyada 
Yakalandı .. 
Paşacami civarındaki ~' 

,~ 

sanın kahveıinden bir 1 ~ 
mafon ile bir ayna ç•lıt'~ 
kaçan Kasim oğlu Alt s~ 
yada yakalanmıvtır. 
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Gençlik Ve Edebiyat Sayfası 
GECELER 

Geceler bu 111ız, kara geceler, 
içimde derin bir yara geceler, 
Ya gönderin bana o nazlı yari 
iletin ya beni yara gece:er. 

Geceler öyle ki bahtımdan kara, 
Hemdert olmuı gibi sevdalılara, 

Ömrüm ya klaımadan bir ıon bahara 
lletin siz beni yara geceler, 

Geceler ben sizi ruhuma sardım, 
Hasta bir gönülle bak size vardım, 
Nohır edin ıiz de bana bır yardım 
Yalvarın:· · Gel! Diye yara geceler. 

T. Pevtev Durak 

ACIYAN 
Üstünde ıoo ıııklar eridi, dondu camm: 
Bır tek pençereainde gene küçük odamın 
Söndü kara bir kıtın hüzün dolu bir günü .. 

Dün gece ayağında ıu tahta iskemlenin 
Ev canını veren mum, timdi gözlerim ıenin 
Görüyor karanhğa nasıl gömüldüğünü! 

Bana pek benziyor ıu kqf kokan ot mindt>ri: 
Onun da göğıünde bir titriyen y1rtık deri, 
Onun da gözünde bir duygusuz, kuru aaman .. 

Belki gelir bu akıam, bu aktam belki gelir 
Ylyecekıh: ıoframda beklediğim misafir: 
Evimin yolu meğer ne de uzunmuı, aman! 

Ellerim yoksa buzdan bir maıa mı oldu ne: 
Teneke manga lamın kıvılcımsız küf üne 
Düımüyor damarımdan bir damı~ kan pıhtm 

Batıra batıra hep diılerini etime 
Acıyor ıu yürekler yakan sefaletioıe 
Bir kurdun tahtaları kemiren gıc1rt111! 

Faruk EdıL 

~Fabrika Düdükleri-

l 

İçiınix heyecandan bir yıldız kadar kuru, 
Açılan gözlerimiz gÜDt'fli gökten duru, 
Bilerek ıevinlyor, çalııan bu memleket 

Tarih bile ilk gördü, bu ıonsuz baıarııı 
Çelik bir mermi gibi hedefine vanıı. 
Göıteriyor her yerde bolaran gür berekt't 

Alanımızm teridir. öz toprakta iıliyen, 
Açık bır ufuk gibi çevreıi geniıltyen , 
EndCiıtrl irilyor ıenelen bu ıöklerı. 

Pembe bir güle benzer ellerde bıten nHır, 
Yükselen bacalarda eridi altı uır, 
Ôtüyor kulağımda fabrika düdükleri , 

fili Ertan 

- Sen dimağını aydınlatmayı ihmal edersen o, seni 
felakete sürüklemeyi ula ihmal etmez 

... ..., 
~ı· *' 

2 - s ernasanda tayyaresi olmıyao yurd. kanunusani 

3 

ayında yorgansız kalan insan gıbidtr. 

* ~-
Kıymeti bilinirse yaşadığımız bu ömür bin yıl 
kadard1r. 

4 - y 
arını görmek için bu günü bilmek la71mdır. 

* flhmet Kaya 

BiR GÜN 
Tren, bir akıam üatü çığlıklar kopararak. 
Saçını yamaçlara st'rpecek yığın, yığın .. 
Bir sam gibi, ömrümü saracak ayrılığın, 
Bir bekleyiı olacak günlerim, ıenden ırak ... 

** Demek, bir gün ansızın kayboiacak gülütün? .. 
O günden sonra artık yalnızım ebediyen .. 
Ey, bana gözlerile: "Hayat bahardır ,, Diyen 
O günd~n sonra ömrüm bir çöl olacak . Düıün · 

** Perdeleri bir daha tnmiyen pençerende, 
Kanıyan bakıılarım hayalini sezecek 
Ruhum, bir rüzgar gibi, yollarını gezecek, 
Ürperecek, çıAlıldar koparan her trende .. 

Macit flray 

- Öyle bir rüyaya dal ki 
Gündüze göz gibi bakan pençeren, 
Geceyi gündüzden gizllyemedeo; 
Uıul~a kimsesiz bırak yerini, 
İndir pençerenin perdelerini. 
Yanan gözlerinden at yıldızları, 

Gölgeni dıvarda titreten sarı 

Sapaara ıııklı lambanı söndür, 
Gecenin rengini gözlerine ıür, 
GOndüze bir haaret çekerken odan, 
Uzan yatai•na sabah olmadan. 
Ve yum gözlerini yavaıça de ki, 
"Hayat ve aaadet gözlerimdeki 
Uçan renkler gibi uçucu mudur? 
Günlerimiz akıp giden ıumudur?,. 
Sonra da çizgiaiz, halkasız ôir su 
Gibi çırpınııaız ve ıeaalz uyu . 
Dudağında ince bir tebessümle, 
Belırsin vadeden ve gülen cümle 
Ve öyle tatlı bir rüyaya dal ki 
Rüyanı rüyana öyle sal, ul ki, 
Orda hayat hayat demek saadet olıun, 

iklimler, mevıimler baharla dolıun. 
Gece ıııklarıD, l:ahar ıeslerin, 
Renk ve ç!çeklerin koynunda, derin 
Bayıltan bir hazla kendinden geçsin : .. 

Rüyalı gözlerinle gözlerime sin!. . 

-Çobanın 
"Karanlılı zındanlaıtı; ne 

reye gideceğim, bilm~yo· 

rum?.. Gözlerimi yumsam. 
rüyama yokluk girecek . · 
Uyku, omuzlcuıma "Erciyef,, 
gibi yüklendi Artık benden. 
Çlllılar bıle duldasına l*jesir· 
ger . ,, 
"Köpeğim, yüzümün buru · 

ıuklarını kim bilir ne sanıyor~ 
Sürünün önünde yürüyüp 
dururken. vakit vakit, çö 
meliyor; geride didine didi 
ne ilerliyen yol arkadaıını 

iki büklüm görünce ürküyor, 
garip tavırlar almaktan ken· 
disini bir türlü kurtaramı · 

yor .... 
"Akılsız köpek!! ,, 
İhtiyar çaban, lıöylece, 

söylenerek dirseklerini sert 
... . . ·--~ ........ ~ .... ~ 

Rıza llpak 

Uykusu-
kumlar üstüne titri ye titri
ye ilittirdi. Ak kaynaiın 

duru, buzlu zemzemi ile ya. 
nık yüreğini ıojutmak iste· 
di. Ve sözlerine devam etti: 

"Boyunları burulu kala 
cak, sevgıli kuzularım! Ben/ 
on1 arı dert çeksinler, çile 
dolduraunlar diye dünyaya 
getirmiılm Of Allahım!Sevgi 
çiçeklerimi iatediğln renkte 
soldurabUinin, ey yukıul 

luk!" 
"Uyku , omuzlarıma "Erci

yeı,. gıbi yüklendi. 

İşte gözlerim yumulu · 
yor .. ,, 

Çoşkun Ertepınar 

l*I Dulda : Gü/9~. koru 
yanın gölgesi 

Niçin bu saati kurmuyorsunuz . 
Duvarda !!ÜS gibi cansız duruvor .. 
Evinizde hiç mi durmuyorsunuz? . 
Kalbiniz de böyle boı mu vuruyor? . 

Ben mi duymuyorum? Tık taklarını .• 
Hayır; kulııklarım geceden has .. 
Her gün bir ıel yıkar topraklarını.. 
Ôyle derin kalpli bendeki havas 

Duvardan indirin o ölüyü, siz .. 
Bu soğuk odaya kifı bir cesed .. 
Hurma ıarabile temizleyiniz .• 
Raksanıza nuıl kokuyor et et !. 

M. Şadi Varlık 

-... 
~: Ttirkdilf nin /Jlkô yc3f * 

1 S \~ A ~ -
---------------------------- -

*' YAZAN: Celal fllnıgeniş 

Hir imparator sarayını an. 
dıran azemetli binanın yanın 
daki genlt meydan, ılyah çakıl 
tepelerile dolmuştu. Yirmiye 
yakın adam; sekiz kamyo 
netin haftalardan beri durma· 
dan, dinlenmeden, ocağın 

bulduAunu silip ıüpüren mi
desine taııdığı kömürü bu 
meydandan alıp karanlık 

dehlizlere boıaltıyordu . 

Sahanın nisbeten düz bir 
köıeslne büyük bir bukül 
yeleıtırilmiıtl. Genlı arka 
laklı. demir a y a k l ı 

kontroplak tahtadan yapıl 

mıı ceviz taklidi bir sanda 
iyede oturadan foter ıap 

kalı, siyah gözlüklü, kravat 
11z fakat temiz geyinmit ih 

Uyar memur, tartılan köm • 
ürleri küçük bir deftere ka · 
ydediyordu 

Siyah mı, beyaz mı olduğu 
belli olmayan küfeleri sırtla 

rında taııyan adamlar, bos · 
tan dolaplarının küçük su 

kovaları gibi baskülle karan· 
lık dehliz arasında gldıp 

geliyorlardı. Boıalan küf ele 
ri, ellerindeki sivri ditli ya 
bayı, düımanınm bağrına 

hançer saplayan, gözü dö
nmüt btr muharip gibi kara 
tepelere daldırıp çıkaran 

dı~cr bir kısım amele dol · 
duruyordu 

Kayaılı Mehmet 75 kuruı 
gündelilJe teklif ed•lcn bu 

iti büyük bir sevinçle kabul 
etti. İri kemikli ayaklarına 

kalın bir lnglltz sicimi ile 
sıkı 11kıya bağlanmıı, içi 

çuval dolu lastik a yakkap 
ları, y1rtik çorapları, baldır · 

l&.rına kadar inebtlen panta 

lonu, mavi, iri taı düğmeli 

damalı mintanı, birkaç ya 
madan meydana gelmiı ka 

•keti ile o da arkadaıları 

arasına karııtı Bir saatlik 
ö§le paydosunda, b_odur bir 

akasyanın çatalında duran 
renksiz mendilinden çıkardı 

ğı yarım okka ekmekle beı 
kuruıluk helvaaı~t sonsuz 
bir iıtaha ile yedi 

Kirden 
pantalonunun, Kangoru torba

sını andıran cebinden çıkar
dığı beı buçukluk paketi -

nden bir siğara çekti, tel· 
lendirdi. S1rtını, sonbaharın 

öğle güneıinden aldığı ha 
raretle f ırmlaşmış mermer 

divara dayadı Elindeki pa 
kette dkrde kıvrılmış mavi 
bir kağıt görünüyordu 

Bu; uzun bir bekleme ve 
yalvarmadan sonra on gün 
dür hasta yatan annesine 

getirdiği belediye doktorunun 
reçetesi idi . Renkli kutu lar· 
la süslü, büyük camlı, tuhaf 
bir koku saçan dükkanın 

sahibi bu kargacık burgacık 
yazılarla dolu kağıda bak
tıktan ıonra: 

Yüz kuruı vereceksiniz! : 
Demitti Haftalardan beri it 
siz bir adam bu kadar parayı 
nereden bulur?. . Mehmet 

eve ÔO§ dönmüıtü Bugün 
çalıııyordu artık . Bir kaç 
aaat sonra gündellAini alaca 

ktı . Eve; eczahaneye uğradık· 
tan ilaçları yaptırdıktan sonra 
dönmeyi öyle iııtiyordu ki!. . 

Siiarasmı attı. Fersiz göz
lerini batının üstünde ağır 

ağır yol alan bulutlara kal
dırdı. Nasırlı ellerini gök 
yuzune çevirdi. Kalbinin 
vuruıları kada.r hafif bir 
sesle: 

- Allabım dedi, anneme 
ilaçlarını götürmem için ba · 

na yardım et! Alacağım gü 
ndeliğl yüze tamamlamağa 

kudretin yok mu? .. 

Yanıbaıında duran yaba
yı aldı. Ona dayanarak ka· 
lktı. Siyah çakıl tepelerin 
baıma geçti; boı küfeleri 
doldurmağa baıladı. 

Küfeleri pınardan ıu taıa· 

yan köylü kızları gibi omu· 

zlarına yeleıtiren arkadaıla . 

rı bir makine intlzamlle gi
dip geliyorlardı. Kömür le· 

peleri eksildikçe, Kayaılı 

Mehmedln Allaha olan ina. 
ncı çoğalıyor, istediği 25 
kuruı bir elliliye, liraya bir 
sarı altına çıkıyordu. 

Onun büyüklüğüne inan·· 
malı, Allah istese, ne yapa -
maz ki?.. Şu doldurduium 

kömürler altın olamaz mı 

sanki?. Diyor yabayı çarpık 
küfeye boıaltıyordu. 

Birdenbire eiildi. Kömür 
tozları arasında beyaz, yu
varlak btrıey aldı. Baktı, 

gözleri büyüdü . Kafasını iki 
yana ıalladı. Kaıları çatıldı. 

Alnında derin çizgiler beler
dı. Saçları dimdik oldu. 
Elleri titriyor, kulakları uiul
duyordu . Diılerini gıcırtata · 
rak söylendi: 

- Bir 25.,lik .. 

Yabayı bir tarafa bıra~tı, 
küf eyi tekmeledi, devirdi. 

f uttuğu madeni yuvarlak, 

elini yakıyordu. Onu kartiki 

aiaçhia fırlattı;~attı Elinin 
tersi ile soluk alnında biri 
ken terleri sildi. Sert adım
larla ve kimseye birıey 

söylemeden uzaklaıtı. 

Evinin; portakal ıandığın 
dan yapılmıı teneke yamalı 

kapısını açtı. Avdan yeni 
dönmüı bir tazı gibi soluya 
soluya içeriye girdi. Anne · 

sinin güneıte kalmıı bir ga· 
zete kağıdı kadar renksiz 
yüzünü aradı. Avazı çıktığı 
kadar bağırdı: 

- A Hah bizimle alay edi . 
yor, ikimiz de ölmeliyiz, ikimiz 
de ölmeliyiz . 

Gözlerinden boıanan tu· 
fana, içinden, en gizli, en 
örtülü yerlerinden gelen 

hıçkırıklar karıştı . Ke· 
ndini küf kokan toprak dö · 
ıemeye b1raktı . 

*** Belediye doktoru KayRılı 

Mehmt>din ölüm k 8ğıdma 
"Kalp sektesinden,, l<aydını 

koyarken arkasından ağlıynn 
ıliıçları yaptıramamıf, ogün y:tlnız annesi oldu. 
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nin müıterek oldukları Me 11 :: .... arttırma oartnamesi dairesin · nos Paıa caddesinde açtığımız atelyemizde •• •• 
cidiye mahallesinde kain ga· •• •• 

de satılacağı ilan olunur. •• "' •• 
yrimenkulün bulunduğu me •• •• llt•J" 1İirlii ıııoıör, rııuntaj \ ' 4' 1:.tlllİl'atı. pa- •• :::: Y ALNJZ 8/R KAŞE = •• = .. 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

vki, mahallesi, sokağı numa· • ·· • "\ 1 11 TURKDILI muk t .·ıkı·ıkları, .'aı•a . .frı tnrakları, harnur ıua- •• •11 

ras ı : Bir ba \, hanenin tak- ~ •• • •• 

dır olunan kıymeti: 2U<rAr Pazartesinden başka her •• ki11t•lı·ri, ~·a~ llH'llt-!f'IH'lt·r·i, si:.:auı silirıdil'lt·ı·i ••• ·.=.··:=. HASKALMIN :==.·== .. 

tırmanın vapıla~ağı )er, gün gün çıkar Siyasal gazete. . 11 li"ıtiin pl'tı!-ilı · ri, \ili \"(\ 1alı111 dt•ğİl'll\.) 11 taJ..ını- ıı 
saat: 2 4 937 cuma saat 16, Yıllığı: 800 Kurut laı·ı .Vf'rıi olarak .vaıHlır \t' lı<~r· ıiirlii taıııİr'at •• ,.,, 

l - İtbu gayrimenkulün \ltı Ayhğı:400 •• •• 

;:::~,:;.!·::,~::::' !~~~:~ 1 G~";;~"'geçm~. sayıla. 25 ı··ı ~al'arıtili olarak kabul t•dılir. ı·ı· ~~ Alarak ağrılardan sızılardan her türlü ~l 
1 B 1 1 

kuruıı.tur. Adres: l'cışacumi civan lafjrıos J)aşa •• • t' ı d ~ 11 k •" 
i e a ık esir icra dairesinin \' •• iZ lf ap ar an Uf U 8C8 Slntz •" 
muayyen numarasında her ADRES: ı•ı• ende/esi N 1: :!u Kofoylik A/elytsi ı•ı•ı :: ' :: 
kesin görebılme&i için açık· 1; BALIKESIR J'ÜRKDİl i Riza Hangül, Salih Ersoy ~= BaŞlf11Z, dişlfıiz ağrıyabilir,· so,quk alabi- :: 
tır. ilanda yazıla ~!anlardan ı ~- ~ .ı :: lirsiniz nezle olabilirsiniz: romatizma :: 

~:~~:. ~ş~~m::r:~~;=y~sti:~ Vilayet ma~amından: ,,. 1111:111111 = ...... : ...... : ...... ; ...... :.... .: EE ağnlan size çok iztirap verebilir. ~~ 
d 

Vilayet idarei hususiye •• Hıç merak etmeyin eczahaneden yukarıda 11eklini gör· •.: 
o ya numarasile memuri · •• Y kadrosunda münhal muhte : A A : .., düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMİN kaıelerin :: 

yetimize müracaat etmeli - - •• •
11 

.ı laf hizmetlere memur alına· - -- :: den bir kutu il!leyiniz. Ani ve yi~kııek tesiri sayesinde •.: 
uir. - • 

2 A 
cağından şeraiti kanunlyeyi - .: pek az ıonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacaksınız •,: 

- rhrmaya iştirak - A k Ek ARGUN Vı - •• 
k d 

haiz olanların vesikalarile : VU at re ~ e : •• HASKAL.MIN bayanların muayyen zamanlarındaki :: 
için yu ar a yazıla kayme· - '" - •• •" 
Un yüzde 7,S nisbetinde pey 10 3 937 gününe kadar mü : Ş k Z SJD - :: hususi ınncılarına karşı da pek tesirlidir. :: 

racaat etmeleri . - erı' ,· ,·ya AL - ·· ,,. •" 
veya milli bir Bankanın le· : = :: D / K. K A T :: 
mmat mektubu tevdi edile· 16" A r = Tanınmış değerli avukatlardan. = :: :: 
cektir. (J24 ) onen s ıye = dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı = :: D l K K A T :: 

3 - İpotek sahibi alaca Mah'·emesı'nde"· - - •• •" klılarla d_ığer alakadarların 1\ 11. = emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz = :: Kutular üzerinde bu gördüğünüz alameti farika :: 

ve irtifak hakkı sahiplerinin Gönen Sarı nahiyesinden = ve Devlet Şurasında murafaa kabul = :: pul ıeklinde bulunma s 1 ıarthr. " :: 

gayri menkul üzerindeki ölü Hüseyin karısı Hacer ile : ederler. : •• •: 
h O - -- .=.= -,~~ :-haklarım husu ile faiz ve na iyen in rta mahallesin - fi DRE 5 Taklitlerinden sakınınız . ~... 1 

"' 

ma raf dair olan iddiala den Çerkes Hüseyin kan ı = : :: HA SKALMIN l ~ :: 
Z h k 

: ANKARA Sanayi cad- : •• · kutu an ma· •" 
nnı ı,b·u ilan tarihinden iti- e ra ve ızı Ayte ve hafi - - :: vi renktedır. :: 

dl T h H - desi ALİ RİZA Apart - •• f 
haren yirmi gün içinde ev· eri a sin ve üsnü ve - _ •• ) :

11 

H N - mana N U M A R A : 3 - •• •" rakı müsbitelerile birlikte acer ve uriye ve Meliha - - •• •" .. •" 
memuriyeUmize bildirmele· beyinlerindeki izaleyi şuyu 1111 HllllHllllll llllllllHllllllllllHI :: :: 
ri icap eder'. Aksi halde davasında : ikametgahı meç 8 d • M 1 d ' :: HAS KALMIN :~ 
haklan tapu sicilile sabit hul olduğu anlaıılan yoka an ırma ıcra emur uğun an: :: fu..lp. aa..,. ~ ~zma ;; 
olmadıkça satış bedelinin rıda ismi yazılı Tahııine ila · •• aliıralarını dindirir. :: 

1 1 
Bandırmada Kayapah ib· tifak hakkı sahiplerinin itbu •• "::il -paylaşmnsından hariç kalır- nen yapı an teb iğata rağ :: :• 1 rahime 816 lira ve ayrıca gayri menkuller üzerindeki •• F _, n, 

ar· men mahkemeye gelmedi· masraf vermeğe borçlu Cin h kl 1 h _ f •• iah Her yerde 7 ,5 kuruştur. ~"' illi 
4 Gösterilen günde ar ğinden hakkındaki mu hake a arı e .usueı aiz ve mas-

k 
ge köyünden Şevketın iıbu raflara rlair iddialarını evrakı • 11 

•••• • ••••••••• • 
1

•
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•
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••• •••••••••••••• ••• 

ttırmaya iştira edenler ar menin gıben icrasına ve ke -!!.~~·-•-••-••••_••_••_••_••••_••_••_••_••••••_••••!.!_ [ 
borç için ipot~klı l<a.ryede şa q b' ı l b 1 k 20 1 ~~-~"""i!~ -· tırnıa şartnamesini okumuı ndisine gıyap kararınan teb· mus ıte eri e ir ı le gün · SC52!rai!552':ii!!ii!~ ;====~~5252i5525a5i!i!52!li!!ii!S~E!: ~ 

l 
rkan Neşet paşa ve Reşitbey · · d · b ld l 

ve üzumlu malümat almı• liğine karar verı· lm•• oldu I ıçın e ıcra ya 1 irme eri ~ 'Y bahçeleri cıfmalen brahim ;.nl 8 QZ[( LJR T fi! vetembi~naldarıve taı.mtı"baamrenolkuanbuurl ğundan yevmi muhakemP. bey vereseİeri ve garben sa· ve hakları tapu sicillıle tesbit ıru VE HALK ~ 
~ 1 7 3 g 7 olmadıkça satıı:. bedelınin N 

o an 2 • · 3 saat 1 O da hibi senet tarları cenuben ~ ifil V 
lar. Gönen Sulh Hukuk Mah Hüseyin çavuş avlusu ile paylaımasmdan hariç bıraka· nm TR AŞ BiÇ AKLARI ~ 

5 Tayin edilen zama- kemesinde hazır bulunrrası mahdut alt kısmı ve zemini lacaktır . IMJI I~ 
nda gayrı menkul üç defa aksi taktirde hakkındAki mu topra ( ve tavanlı boı oda 2 İlk arttırmaya 9 4.937 1

1
1M

1 
YURTDflŞ, il~ 

bağraldıktan sonra en çok k d h 5 d m ? hakemenin gıyaben rüyet ve ~arp ıımm a bir a ır cuma günü saat 1 e Ban 
artarnna ihale edilir. Ancak d jlMI edileceği ilaıı olunur ve samanlık ve etrafı yedi ırma icra memurluğu oda ""J 
arttırma bedeli muhammen d- - b h · h · 1036° n.ı onum a çeyı avı <> sın da yapılacak arttırma be ıını 
kıymetin yüzde yetmif be· eu· r~an"ıye ı·cra sehimde 7632 sehim 600 I I KURT ve HALK l'raı bıçaklarını kullan ve arka· 
ıııinl bulm"az veya s .. tıı:. ı·ste · deli muhammen kıymetin d ı d ı 
y ... \' )· t k t' d lllfl aı arına a tavıiye et. .. 

yenin alacağına rüchani ol- Memurlu~-un,lan·. ~;; eva~=~~ c~::r:nı;a esa:~ yüzde 75 ni bulmadığı tak I~ Bu bıçakları kullanmakla paranın 
an diğer alacaklar bulunup U - k d k h tirde en son arttıranın taah ı..rıı goz mev iin e t ıu an ıa i F..I diğulne girdiğini unutma! 
ta bedel bunların o gayri Şar köyünden Hasan oğlu bi senet hanesi şlmaleıı de hüdü baki kalmak şartile UnJ 
menkul ile temin edilmif Mehmede Noter sendile(200) re yolu garben Ahmet tar· arttırma 15 gün daha lem· IJMI Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıç ğı alma! 

alacaklılarının mecmuundan lira müştereken borçlu Rür lası ceouben Bezirci yolu ve dıt edılecek 26 - 4 • 937 IC:I İsrarla Ôz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK 
fazla ya çıkmazsa en çok hani yenin Mahkeme mahal- Hüse) in ça vuı yetimlerile pazartesi günü saat l 5 de IMJI Traı Bıçaklarını iste . 

akrt1tırankın taahhüdü baki lesinden Mümin oğlu ikamet- mahdut 27 dönüm 48 his · yapılacak ve arttırma 2280 ı,m,ı 8 O z K u R T Trdş bıçağı (5) kuru•. 
a ma üzere artırma on sede 3~ hıssesi ve tamamı numaralı '-anun mcı'bı'ncc Ut Y gahı meçhul Şerife: K ıruı T b v ( ıül)) d 

bet gün daha t e m d i t 270 lira kıymetinde tarlaya muhammen kıymetinin yüz ır ra, ıçagı para ar . 
Namınıza çıkanlan icra ın K b d h d k v e o n b e ş i n c f f-!atip deresi Kulakla kaya de 75 •ini bulmadıgvı tak ! 1 asa amız a er ü kanda satılır. 

emri ihametgahınız meçhul Y • 
aün aynı saatte yapılacak mevklinde şarKan Keçili çif tirde ihale yapılmayacak ve l~I 

olduğundan tebliğ edilemedi. ı ~ı l ı M J artırmada, bedeli satış iste l 1" tar ası şima en oçuş ar sahf geri barakılacaktır . Ve l(Mi 1 limen lebliğat icrasına karar h b ı~I ~ yenin a acağına rüchani otan veresesi ve sa ı 1 senetler k hk d d . · . 
!d 

anun a amı airesin e /b h Ç diğer alacaklıların 
0 

gayri veri iğ nden 15 gün zarfında ve Mu tafa dayı oğlu lsmail 1 ra ım avuşoğlu 
k 1 l d l borcu ödemeniz veya mal 1 b H d borç tecile uğrayacaktır hl men u i e temin e ı mit b tar ası gar en atip eresi 3 - Arttırma ııı:artname -e::ı~------- --~-- ., ______ :;C 

alacaklıları mecmuundan eyanında bulunmanız aksi cenuben Gönen yolu ile ma Y l:l _ -~~~~~~~- g2~~~~~ 
fazla ya çıkmak şartile, en halde cebri icra yoluile hak· hdut 400 dcinüm tarlanın si ilan tarihinden ıtibaren A k . l 
çok artırana ihale edilir kmızda takibat yapılacağı 48 aehimde 32 hissesi ve ta herkesın görnbılme i ıçın as erı evazım 
Böyle bir bedel elde edıl tebliğ makamına knim ol mamı 1200 lıra kıymetinde icrada açık bulundurulmak M/idü [" ., Ü d ' 
meze ihale yapılamaz Ve mak üzere ilan olunur. ki tarla l ve Mangırcı mev· tadır . T ug n efl' 
satıı talebi düıer. kıinde garben Keçili köy ve 4 Arthrmıyn iştirak J .b ı· b" f 

• halen sahıbi •enet tarlası ve eden nlıcı muhammen kıy ecru e 1 lr en memuru aranıuor. 

Yurdumuzda biricik Ôz Türk sahipli olan BOZ-

bir cebinden 

/folıkcslrde Toplan Snllş }'r.r/: 
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6 Gayri menkul ken 11 " 1 dialne ihale olunan kimse an Moçu~ lluscvin tarlası ve metin yüzde 7,5 nisbetinde Balıkesir kolurdu inşaat ıubesi emrinde çalıımak aı.e' d 
ıtmalen Moçuı.: Ahmet ve ıı ~ b " b ( J t tı derhal veya verilen mühlet Y pey parası veya mı 1 ır a re ayda 150) lira ücretle bir ıürv~yyana ihtiyaç varcı1 

içinde parayı vermezse iha 1 · 6 935 senesindenberi Hüseyin tarlası ile mahdut nka teminat melttubunu ge· Haiz olması lazım gelen ıartlar ounlttrdır: 
le kararı feaholunarak ken· Abahane ham altında bakka. 80 dönüm ve 48 şehimde tirecektir Daha fazla malii - 1 - Nafia fen mektebinden veya latanbul ıanayi ıııe~ '~ 

l · 32 tıehimi ve tamamı 240 ı disinden ev~el en yük . iye mağazası ve lzmirler mat almak latiyenlerin tehi inınat §Ubesinden mezun ve laakal iki sene inıaatl 
lira kiymetindeki bir tarla 

sek teklifte bulunan kimse mahallesindeki zahire mağ· 936 557 numara ile icraya veya inşaat dairelerinde çalışmış bulunmak . 
ve Mangırcı mevklinde gar· 

• 
ol arzetmiı olduğu beöelle al- azasını mü terek olduğum ben Bandırma yolu oımalen müracaatları ilan olunur. 2 - Askerlik hizmetini bitirmi§ olması. 

ğ 1 Mehmet Yorulmaz ı'le ara· 3 P ı· dd k h- "h 1 h d ·•~ " ma a razı o ursa ona, razı harmanlardan Hacı tatar ou·ızeltm 0 - o ısçe musa a usnu a ıa a ctnamui, ~ 
olmaz veya bulunmazsa he mızdaki 1irkt:h feshett ği garben dere cenuben Çinge hat raporu ve iyi hizmet vesikası b 
men on beo gün müddetle mizden mezkur ticarethane · yolu deresi ile mahdut 48 Dünkü sayımızda Balıke · 4 - Yokardaki §artları haiz taliplerin mektupla ~e)' 
arttırmaya çıkarılıp en çok lerde M~hmet Yorulmazm sehiınde 32 sehimi tamamı sir sulh hukuk mahkemesi bizzat ellerindeki vesaıkin suretlerile beraber Halıkeıit~' 11 

artır na ihale edilir . İki iha· , alakasa olmadığını ılan ey 147 lira kıymetinde lıir tar i anında arttırmıyn çıkanlan Kork .' ığınn mürnceatları ilan olunur. J 4 - By k 
le arasındaki fark ve geçf'n lerlm. luınan paraya çevrilme-sine iki hanenın kıymeti (3000) 
günler için yüzde 5 len hesap Mezkur ticarethaneler karar verilmi~tir . ve fırının kıymeti de (2000) 
olunacak faiz ve diğer zararlar sahibi Gümülcinelı Ali 1 . lpotck Mlhibi olacaklılar lıra olacaktır. Tashih! n ilan 
nyrıcl\ hükme hacet kal Rodup la diğer alô.kadnrlnrın ve lr - olunur. 

iyesi ve Ba§yazmana: Bahkesir saylavı H. 
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