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Başvekilimiz ün Akşam1 

Londra ya Vardılar .. 

• • 
rıcıye 

Vekilimiz dün Cenevreye 
~areket ettiler. 

lngiltere Kralının Taç Geyme Merasimi Yarın 
Yapılacaktır. Bütün Devlet Mümessilleri 

Ankara, 1 O (AA ) Dıt 

lı1eri Bakanı Tevfık Rüıtü 
Aras MiUetler Cemiyeti 
Konseyi toplantıaına itlhak 
etmek üzere bu akıam lı

tanbul · Bükret üzerinden 
Cenevreye hareket etmiıtir 

Londraya Vardı[a :r .. 
.;ı 

lstanbul, 1 O (Radyo) 
Duverda muhripten ayrılan 
Baıvekllimiz huıuıi bir tren· 
le Londraya muvasalat et 
nıtıler ve büyük meraııimle 

karıılanmıılardır. 
Büyük geçit resmine fttl· 

tak edecek olan Kocatepe 
nıuhribl lngillz dananmaaı 

tarafından ıelimlanmııtır . 

lstaobul, 10 (Hususi) -
Baıvektl General lamel lnö · 
nü dan Koleye vaıııl olmuı
tur. Burada ufak bir ge
zinti yaptıktan ııonra liman · 
da hazır bulunan Kocatepe 
nıuhrlblne binmlttlr. Muh· 
rlpte Baı~ekılimlze aııkeri 

nıeraalm yapılmııtır. 

lıtanbul, 10 (Huııuıl) -
Sa Majeste 6 ncı Jorjun bu 
&Jın 12 sinde Londrada 
Yapılacak olan taç geyme 
nıeraalmine lttirak edecek 
olan bütün devlet mümeuilleri 
l~ndaraya muvaııalat etmlt 
lerdlr. Bu meraıılm dört ııa
at devam edecektir. 

Parlı, l O - Türkiye Bat· 
\'ekili ismet lnönü dün ıabah 
•aat 10,30 da İngiliz Kralının 

taç geyme meraelminde bu· 
lunmak üzere ıtmal demir 
yolu ekıpreıile Londraya ha· 
reket e t m i ı t i r . Ge
n~ral lamel 1 n ö n ü iıı 
tasyonda Fraııız baıv~kili 

B. Blum, doııt devlet elçileri, 
R. Numan Menemencioflu, 
Türk talebe ve Türk hariciye 

memurları tarafından uğur-

lanmııt1r. 

Ankara, 1 O ( A. A ) - Baı· 

bakanımız Londraye var· 

mııtır 

İsmet ·İnönü Pariıden ay· 
rılırken istasyonda Fransız 

baıvekili tarafından uğur 

lanmııtır . 

Pariste Hatay için 
Mühim Görüşmeler 
Hatay meselesinin yakmda bir anlaşma ile ne

ticeleneceğine mu~akkak nazar ile ba~ıhyor. 
Ankara, 10 (Huıuııi) - Baıvekil General ismet 

İnönünüo Pariıte Franııız rlcalile yaptığı görüımelere 
Pariıı gazeteleri büyük bir ehemmiyet atfediyorlar ve 
bu konuımalardakt samimiyeti tebarüz ettiriyorlar. 

Siyasi mehafılde Hatay meselesi münaııebetı le doğan 

yeni vaziyetin bu ay ııonuna kadar Türk · Framız ve 
Suriye anlaımasile halledileceği kanaatı vardır . Bat· 
vekilimizin Parilte yaptığı temasların bu neticeye te 
slr edeceğine muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Parlııte bilhaaaa Hatay meıelesi üzerinde ehem· 
mlyetli görüıme1t-r olduğu anlatılmaktadır . 

Relıııcumhur Atatürk Ha· 
ricfye Vekılimlzl otomobıl 

lerıle iıtuyona kadar gelir· 
mek suretile uğurlamıılar

dır. 

lstaayonda Kamutay Rat 
kanı, vekıller, mebuslar ve 
kordiplomatik Hariciye 
Vekilimizi tetyi etmiılerdir. _ .............. .. 
Türk 
Binicilerinin 
Muvaf f akiyeti 

Parla, 10 (Radyo) - Ana 
dolu Ajanııı muhabirinden: 

Binicilerimizden Cevat 
Fransız ve lngiliz bioicilerile 
yaptığı manialı at ko· 
ıularında betlncl gelmtt 
tir. 

Eko dö Pari ızazteııi kotu· 
ya l~tirak eden ıki ııüvari 

mizin yüksek meziyetlerinı 
yazmaktadır 

GeneralF rankoGalipler 
Kanunu T atbikEdecek 
Bi l~aonun tahliyesi devam Üdiyor. Asi general yerli hal

~a karşı ~ir ~eyanname neşretti .. 

Bir komplo ıe~ekesi mey
dana çı~anld1. 

Belgrad, 10 (A A.) 
Irakta Orta Frat ve Divaniye 

mıntakalarında aılretler ara 
ıındl\ iııyan çıkarmak mak 
sadile bir ııulkaat hareketi 
meydana çıkarılmıı, ikiıi 
ayan, üçü mebuaan azuından 

Ankara, 10 (A .A ı- Sü
varilerimizden Cevat dün 
Parlıte FranSJz ve Alman 
ekiplerinin lştlrakile yapılan 
manıalı at lcoıularır. da be · 

tinci geİmiıtir. 
- r::ıGı----==--

Bo m bayda 
Büyük bir yangm çıkt1. 

Bom bay. 10 (Radyo) -
Bombayda bir mahallede 
mühim bir yangın çıkmıt 

ve 400 amele evi yanmıf, 
2000 amele meıkeoıiz kal 
mıttır. 

Parlll, 10 (AA) - İııpan· 
~ada muhtelif cephelerde 
arp devam etmektedir. 
Bıloaodaki kadın ve ço 

cu&ctarın tahliyesi devam 
etmekte ve vapurları lngi 
lıt ve Franaız harp 
ternılerl tarafından himaye 
tdılrnektedır. 

Franko Bask ahalisine hi · 
la ben yeni bir beyanne me 

~eıretmıı ve silahların bıra 
hılrnaııını htemlı, akıl halde 
aklarında galipler kanunu · 

:urı tatbik edilecelini bil · 
lrrnııur . 
Barııelon, 1 O (Radyo) 

"4narıııtlerle Katalonya Ce· 

~eralite hadlııeleri haaebile 

Galan hükumeti Bnrselona 

tıç harp sef ineıl gön dermit 
r. 

Bu ııeftnelerden 500 bah 
tiye 

aııkeri kara ya çıkarıl 
llıııt B ır. ay Kampani Cene· 
taht d 
'( e aireslnde mahıurdur. 
enıd c ._ en yardım gönderile. 
""tir. 

Sara O Hilk.n roza, l (Radye) 
tlı illet tayyarelerinin yap · 

•t 0 ld ki d u arı bombardıman · 

a 18 kiti ölmüt 50 kiti 

GENERAL FRANKO 

yaralanmııtır. 

Parls, 10 (Radyo) - Per 

p lnyandan gelen habe-'rlere 

göre, Katalonya vaziyetini 

henüz karııık göstermekte· 

dir . 

Barııelona iki Fransız mu 

hribi gelmittır 1- ransız Lo 

ren ve Brita n ya krovazör 

lerı de beklenmektedir. Bir 

Am~rikan krovazörG bugün 

gelecektir 

Dıkkate ıayan bir habere 

göre, ispanya cumhurreiıi 
Manoel Azana ani olarak 

Valansiyaya gitmiıtır. 

olmak üzere bet maznun 

Yangınıo ııebebi ve inun · 
ca zarar olup olmadığı he 
olz belli değıldir . tevkif edilmiıtir. 

Diva niyede vaziyetın sa 

k D oldu~u bildirilmektedir Japonyoda grev 
·•<:~-c:+-

LJ• d b Tokyo, lO (A .A) - Nak 
rıln en urg lıyat işçileri birli~inin hır 

~ içtimaında bütün itçileri 

8 a 1 o n u için yapılaca~ umumi greve davet edea bir 
karar sureli kabul edilmiıtır. 

fah~i~at Gerek Tokyoda ve gerek 

Vatlngton, tO(Radyo ı Ame Arda tramvay ve demiryol 
rikan hükumeti Alman Hava ları İfçilerı arasında grev 
atetesini Hindenburg balonu hareketleri bat göstermittır. 
tahkikatında mütahit olarak 22 kişi bu işle alakadar 
bulunmağa davet etmiştir . olarak tevkif edilmittir 

====-==== 
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! SON HATIRA!.. ! • 4' • 

: Hakiki Bir Hayat, Bir Macera RomanıdJr. : . ' . : Bu Güzel Romandan Bir Kaç Safir: : 
: ((Demir parmaJdıklunn ve muhitin b<ı ya ve oyasrn ! 
! dan saksılı, saksısız, çeşit çeşit çiçeklerin renkli : 
: yapraklurwdan gö:lerlmi Jıcmiz ay1rm1şt1111 ki Jıay· : 
: ret ve Jıeyecan unlattlma::: l>lr manzara ile karşılaştım : • • . . ; . • • : l/uyır aldarın11ynr11m. Relkl hlr romanda bile tcsa · : 
! ciuf edilse incımlıwuyacak oları gıi.ul talılvya dik· ! 
; kalla baktım » : 
t Yakında Neşre Başlıyoruz. i 
.............................. ~················· .. 

K mutayda Mamak 
adisesi Görüşüldü. 

Hadise haUında Dahiliye ikili 8. $ükrô Kayı izahat 
verdi. Yangm~a iki amele ölmüştür. Zarar yüzbin lira 

olarak tahmin ediliyor. 

B. ŞÜKRÜ KAYA 
Ankara, lü ( A.A. ) 

Kamutayın bugünkü toplan

hııında Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şük . 

rü Kaya bu ayın betinde 
Ankaranın Mamak civarında . 
mermi imalathaoeıfnde vukua 
gelen kazaya ait resmi tah 
kikata dayanan izahat ver · 
mit ve kazanın kimyevi bir 

hadise oetlce
0

ıi vukua geldiilnl 
ve bu mfteaııif hadisede iki 

amelenin öldüğünü ve mad· 
di zarar mikdarinın yüz bin 

lirayı geçmediğfni ıöylemlı

tir. 

Bunu müteakip Fraıız 

mebuııan mecliııi relııl tara-

fından gönderilen bu kaza -
dan dolayl Franııız parla 

meotoııunun sempatisini bil· 
diren telgraf okuomuıtur. 

Yine bu eünkü.,teplaotıda 
devlet demlr~·olları ve it· 

mantarı memur=ve müıtah· 
dimlerinin değiıtirilmeıl hak
kındaki kanun müzakere ve 
kabul edılmit ve yeni ziraat 
bankaaı~ı..kanun layihasının 

müzakereafne: baılanmııtır. 

Büyük Şefin Samsona ayak 

basdığ, günün yJ/ dönümü 

19 Ma.vıs Büyük Mera
simle Kutlulanacak. 

-------- -------
Dün Partide Bir Toplantı Ya
pılarak Proğram Tesbit Edildi 

.. 

GEÇEN SENEKİ 19 MAYIS BAYRAMI 

Atatürkün Samıuna ayak 

baııtı~ının yıl dönümü bGtün 
Türkiyede spor ve gençlik 

bayramı olarak kabul edil· 
dilinden bu ulusal gün ıeh· 

rimizd~ de büyük göııteri· 

lerltt kutlulanacaktır. 

Dan 19 mayıs ııpor ve 
gençlik bayramı proğramını 

teıbit etmek üzne C. H. 
Partiıinde Vali ve C . H. 
Pnrtlııi Baıkanı B. Ethem 
Aykutun başkanlığında Be· 

ledlye Reisi B Naci Kodanaz, 
kültür direktörü vekili ve 

Lise direktörü B. Vicdani , 
Halkevl ve spor bölgesi 
baıkanı B. feyzi Söıe-ner, 

Öğretmen okulu direktörü 
B. Reıat ve Kolordudan bir 
subayla gazetemizden bir 
arkadaşımızın iıtırakıle top 
lantı yapılmıştır. Bu top 
lantıda pro~ram tesbit dil· , 

mittir. Buna nazaran o gün 

öğleden ıonra Liıe, Ôğret

men okulu bütün talebeleri, 

sporcular ve halk muayyen 

vakitte stadyomda yerlerini 

alacaklardır. 

Törene lstiklil Martı ile 

baılanacak bunu geçit resmi 

takip' edecektir. Bundan ıon

ra da Atatürk anıtına muh

telif letekküller tarafından 

çelenkler konacaktır. 

Lııe ve öğretmen okulu 
talebeıl birbirini müteakip 

ııahaya çıkarak jimnaıtlk 

hareketleri yapacaklardır. 

Buradan hareket edecek 
olan talebeler Mılltkuvvet-

ler ve Hükumet caddelerini 
geçerek törene son verecek· 
lerdir. 

Gece~ ıehlr bot >tıkla ay-
dınlanacaktır. • 



SAYFA: 2 

Mata Hari V e E 
Fas Sultanı 

ki 
• • 

Eski Fas Sultanı Mollaı 

Hafid ile büyük harbin meı· 
hur casus kadını Mata l-larl 
arasında geçen bir hadise 
vardır. 

Şimdiye kadar eararengi 
ı.lık perdesi altında kalan 
bu hadile, soo zam&nlarda, 
lılollai Hafidın Parisle öl· 
mesi üzerine, gene üzerine ' 
bir çok ıeyler söylenen bir 
mesele haline geldi, esrar 
biraz aydınlanıyor gibi olu· 

yor. 

kolay olacaktı 

Esasen Mata Hari için ya· 
pılacak it pek basittı : 

Molla.1 Hafidi bir gece 
ıehveth karanlıklardan ala 
ralc aahile kadar sürüklemek 

kafiydi Burada "U 35" de 
nizaltı gemisi beklemekte 
dır. Gecenin karanlık ların-

dan sahfle gelen iki çifti bu 
denizaltı gemisi alacak v~ 

fasa götürecektir . 
Fasa esasen halk. memle· 

kellerini istıla edenine k&rıı 
ısyan · halinde idi. Buraya 
eski Sultanın gitmeıi isyanı 

Mollai Hafi~ Fran11z ma
reıala Ltauleye mailiip ol• 
duktan sonra Barcelonu nef 
yedilmııu . Fakat Mollai Ha· 
fid burada da sakin olarak 
yaı11amıyordu; Almanya 
kendisini tazyik etmeğe baı· 
lamııtı : 

1 • 
bir kat daha alev endırme 

Almanya esk1 Sultana ye· 
nlden tahtmı kazandıracağı· 
nı söylüyordu. Hergün Mol 
lai Haftdi ziyarete gelen Al· 
man diplomatları kendisine 
bu husustaki planlarım an 
!atıyorlar ve yapmak iste 
dikleri, eski Sultanın da yap 
maaı lazım gelen ıeyleri söy 
IOyorlardı 

Mollai llafid eski tacını 
tahtını tekrar eline geçirmek 
istiyordu. BugOn, bütün sal
tand ve debdebesinden uza 
klaıtırılmıı bir adam vazi · 
yehnde idi. Blrgün gene es 
ki tahtını elde etmek ve 
memleketinin baıına geçm· 
ek onun fçin ulaıılamıyacak 
kadar büyük bir emeldi. 

Fakat, eski Sultan bu 
emeli keodlılne gaye edin 
mlyordu. Çünkü, buna ula 
ıamıyacağmı dütünerek kor 
kuyordu. 

Bu yüzd~n Alman diplo
matlaranın bütün çalaımaları 
ıemereılz kaldı ve Mollai Ha 

fid onların söylediklerine yal
nız batını sallayıp dinlemek 
le kaldı. 

Fakat Mollai Hafldln tek· 
rar Faa Sultanı olmasını Al 
manya kendisinden pek f~z 
la istiyordu. Diplomatların 

bu it için eski Sultanı razı 

edememeleri Almanya için 
büyük muvaffakıyetaizlikti. 1 

Fakat, Almftnya bu ıayerle 
muvaffak olmayi her rıe ba· 
hasına olursa olsun istiyor· 

du. Onun için baıka çare · 
lere baı yurması lazımdı. 

Mata Hariya müracaat 
Almanya düıündü ve en 

son çare o larak bir ıeye ka· 
rar verdi: 

Hu _ vazifeyi büyük harbin 
top, tüfek gibi büyük kuv· 
vetlerinden biri olan casus 
kadın Mata Hariye vermek .. 

Hakikaten, harbin en na

zik meselelulni iııtenllen ıe 

kilde halleden ve birçok iı
leri parmafının ucunda çe 
viren Mata Hari, düıman 

ordularının esrarını öğren

mekte olduğu· kadar böyle 

aıyaai meselelt"rde de mahir· 
dl. 

Bu tıte, Mata Harinin sl
yaai maharetiyle beraber ka 
dın olmasına da 1rüvenıllyo· 
rdu: Mollai Hafid ateıll bir 
adamdı Mata Harlnin onu 
teıhir edecell muhakkaktı. 

Bu tealılrden sonra da caauı 
kadının eıld Sultana arzu · 

sunu kabul ettlrmeıi ıa1et 

ğe kaft gelecekti Çünkü, 
halk Mollai Hafidi "Cıhadı 
mukaddeg,, mücahidi olarak 
tanıyordu ve kendısinln bir 
İ§areti üzerine her ıeyi yap· 
maja muktedirdı. 

Plan tat~ik edilemedi 
Almanyamn bu planı çok 

iyi kurulnıuılu. Fakat, tat 
bik mevkline geçemedi. Çü 
nkü, blthun tatbiki için la . 
zım gelen ilk ıart elde edl · 
lemedi: 

Mollai Hafid Mata Hariye 
teshir olmadı . 

Hakıkaten eski Fas Sul· 
tam casus kadını o kadar 
soğuk karıılamııtı kı! Mata 
Bari, onun karııaına bir dan 
ıöz olarak çıkmııtı Barce 
londa herkes de onu dan 
söz tanıyordu . Yalnız, ora 
daki resmi makemlar bu ka· 
dının casus olmasından fÜp 
he ediyor ve keridısinl adım 
adım takipte bulunuyorlar 

dı. 

Bununla beraber, casus 
kadın aleyhinde kendıslni 

itham edecek hiç bır delil 
bulunamadığı için mahkii 
mlyetine karar vermenin ve 
ya teklif etmenin imkanı 

yoktu 

M.ollai Hafid de bu l.adı· 
nın casuı olduğunu anlamıı 

mıydı? Belki. fakat, ona 
karıı göıterdiğı alakasızlık 

böyle bir ıüph~oen ziyade, 

hakikaten, kendisine karıı 
bir alaka duymamaktan ile· 
rl geltyordıı. 

Şüpheler dansözün onun 
la görüıtü~üne dıkkat eden 
bazı idare adamları ve aı· 
keri rüesa kendıaine bu ka 
dm hakkında bazı şeyler ı 

sordukları zaman, Mollai 
Hafıd ondan sadece: 

- Güzel bir dansöz! Diye 
babıediyordu. 

Mollai Haftdin bu kadan 
hakkında baıka söyliyecek 
bir ıeyi yoktu: 

Güzel bir dansöz! O ka· 

dar ... 
Almanyanın planı tatbik 

edilememiıti. Mata Hari. bir 
İf yapamayacağını anlayınca 

daha mühim ve daha 11eme 

re verici itlerin peıtne düı 

müı ve Mollai Hafldin ya 
nından uzaklaımııtı. 

Evet, Almanya bu planı 

nı da tatbik mevkime ko
yaman ııtı. Bunda kabahat 
kimindı? Kendisinin mı? 

Bunda kabahati birçoğu 

Almanyaya buluyor. Çünl<ü 
diyorlar. Almanya burı~da 

bir ruhiyat hatası yapmıştır: 
Afrikalı erkek kadına kıy· 

met verdigi gibi, ona karıı 

omuz da ıilkebllir. Mata tla· ' 

TORKDILI 

il 1MiZDEN .. ..._._,__,......,,.,.__ 

Koza Fiatları 
şeceğiAsll 

ın Dü- Lise 
ızdır. Ok il 

Ve 
rını 

11 MAYIS 937 

1 
• 

Öğretmen 

imtihanları 
Ala8adarlar Bah~esir ~ozae1lannm bu ~ususta endişe

ye düşmelerine mahal olmadığım söyliyor. 
ipek kozau fiatlarının nını uyandn mııtır . Au dü. 

ıüncedt: n haisssiyetle hare· 
ket eden tüccar , fabrikatör 

Kültür Ba~anhğı ~erslerin ne zaman kesileceğini ve 
imtı~anlann ne zaman ~aşhyacağmı tes~it etti .. 

düıeceği hakkında çıkarılan 
şayiaların hıçbir aslı ve esa· 
sı yoktur. Bu ıayialar ko 
zacılık yapanlar üzerinde 
fena bır tesir barakmıf, hat · 

ti bu yüzden böcek tohum 
larını iade edenler de ol
muıtur Bunu nazarı dikka -
te alan ali.kadarlar şeh 
rımlz Ticaret O<lasırııı da bir 
tamim göndermek suretıle 

bu haberlerin asılsız olduğunu 
bilakis koza fistlarının yüksek 
bulunduğunu bildırmiılerdir. 

Bu hususta Tıcaret Odasnıa 
gelen bir tamımde ıöyle 
denılmektedlr. 

" Bu sene, 4 7 bin kilo 
Buna da 78 bin kilo dlier 
koza istıhaal merkezlerin de 
olmak üzere umum Türkıye 
de tahminen 125 bin kilo ko. 
za stoku mevcuttur. Bu stok. 
lardan 3 l 3 b a 1 y a 

3 1350 k i l o i p e k 
çıkarabtlır l:lalbulu faaliyet
te bulunan tezgahların yeni 
koza mahsu ' üne .kadar muh
taç olduğu ıp~ mıktarı 560 
balyadır. Avrupnya ihraç 
ettiğimiz 16007 kıl o koza 
nın 34u00 kıtosu yeı koza 
hesabile bir kiloıunun yaı 

hesabile flatı 67 kuruş· 
lur. Bir hafta evvel en dü · 
tük ip~k fiatlarının kıloau 

875 kuruştu. Son günlerde 
ba ıı böcekc ı lerin tohum aç

mamaları ve bazı mıntaka 
larda dut yapraklarının 

kırağılardan v e h a v a 

te11iratından müteeulr olma
ları dolayıslle koza mahsu 
llinde nok,anlık olacağı zen-

ri, güzel bir kadın olarak 
belki Mollai Hafidi alaka· 

dar edebilmişti. Fakat, eıki 
Sultan bu kadının cilvelerine 
kapılacak bir yaradılııta de 
ğildi . 

Bas~a ~ir aş~ mı1 
Bununla beraber, Mollai 

Hafidin o sırada başka bir 

"lk maceran vaıadığı ve 
bunun için "yalnızca güzel 
bir dansöz,. olan Mata Ha 
rinin onu teshir edemedığini 
söyllyenler var. 

Mollaı Haf ıdin o ııralar 

da değil de ondan biraz ıon 
ra, bir lspanyol kadını ile 

yaıadığı ıörülmüttü . Bu 11 -
rışın bir İııpanyoldu Bir de, 
kendisi gihi sarııın, bir kızı 
vardı . Hattf~ bu kızın Mol 
lai Hafidin kızı olduğu söy· 
len1yordu 

Fak1tt , .eğer Mol ai Hafid 
"baıka bir aıkta,, olmasa 
acaba Mata Hariye te&hir 
olacak mıydı? Bu kabul edil · 
se bHe e'skı Sultan tekrar 
f aaa gitmeğe razı olacak 
mıydı? 

Bütün bunlar Mata Harı 
Mollai Hafid macerasının en 
ıon kalmıı:esrarıdır. Fakat, 
bu lıte muhakkak olan bir 
cihet, davayı .. Almanyanın 

kaybetmlt olmasıdır 

lerimiz stok kozalara alıcı 

çıkmıılar ve ipek fiatları 

nan ki 'osu tekrar 840 kuru· 
ıa kadar yGkselmlıtlr 

ve bu yükselme vaziyetini 
muhafaza etmektedir. Buna 
Bilecik, Kocaıli, Balıkesir 

vılayetlerlle Trakya mm · 

t a k a ı ı böcekctlerlnin 
koza stihsali 
için en uf ak bir tereddüt 
lerine mahat olmadığını 

ehemmiyetle ve sa lahiyet le 
tavzih ederiz. Bundan bat 
ka birınci derecede seçilmif 
kozalarımızın Avrupaya lh 
racı için ilgıli tüccarlanmı · 
zın çaJımalarına devam et 
tıklerint ferahla görüyoruz. 
İpeklerimizin dünyaca tanın 
mıı, metanet. alastlklyetleri 
vesair }'Üksek mezlyetlerile 
Avrupa piyasasında en yük 

sek mevkii aldıklarını kı 1 

vançla görmekteyiz ... 

Kamyo 
Bir araba ile yolda çarpıştı 
Şehrimizden Çağışa git· 

mekte ve Arıf adınd• biri 

Maarıf Vekaleti lise ve 
ortamekteplerle muallim me· 
kteplerinde derslerin ne za 
man kesileceğini ve imti 
hanların ne zaman baılayıp 
biteceğini tet'bit etmlttir. 

Bu sene lise son sınıf fen 
kolu olgunluk imtihanların . 
dan riyaı.iye, fizik, ktmya, 
tabiiye, edebiyat kolu olgun· 
luk imtihanlarından da ede· 
biyat, tarih · coğrafya gu 
ruplarının yazılı suallerile 
her ıkı kolun Türkçe kom· 
pozisyon sualleri Vekaletten 
gönderilecek, felsefe ve ıçti
maiyat ıuallerı komisyonlar 
ca tesblt olunacaktır. 

lmti~anlarm listesi 
Bu imtihanlar fU günlerde 

yapılacaktır: 

21 Haziran pazartesi: 
Fen kolu Türkçe kompo · 

ziıyonu; edebiyat kolu kom · 
pozisyonu. 

24 Haı.iran Perıernb~: 
Fen kolu: Tabflye; ed~· 

Gö de 
Hatkevinin yoksul çocuk

f ara yardımı 
nin idare etmekte olduğu Gönen, (Hueusil 20 
çıft atlı araba Sındırgıdan Gündenberi Halkevi içtimai 
gelmekte olan şoför Enve· yardım kolu tarafından elli 
rın tütün yük lü kanıyonıle yoksu l çocuğa sıcak yemek 
çarpıfmıttır. Araba parça verılmektedlr. Bu adedin 
la.nmıı, içinde bulunan müı· yakında daha fazlaya çıka 
teri B lsmnıl Hakkı rılmatn ıçln çalaıılmaktadır. 

Akayın a i 1 e s t bayan Halkevl baıkanı bu husuıta 
Şevki)·~ ve arabacı)a yakın alaka göstermektedir 
bir ıey olmamıısa d8 büyük -~~ 

bir heyecan ve korku geçir- ! Memurlar 
mitlerdir. Araba hayvanları 

1 

da yaralanmııtır. 1 ahkikat /c; n Gaz 
yapılmaktadır. , 

Bisiklet 
Koşuları 

Y edf haf talık bisiklet ko· 
koıularının dördilncüsü pazar 
gOnü Edremit şosuı üzerin 
de yapılmııtır. . 

(60) Kilometrelik Lir me 
safe dahilinde yapılan mi· 

sabakalara pazar günü saat 

10 da Kazpınanndan baı· 
lanmıılır. 

Bir çok bisikletçinin itli· 

rak eltili bu müsabakalar 

söyle nelicelenmiıtir: 
Birinci Sabri (Güç), ikan· 

ci Seyfi ( tlirlik), üçüncü Ne • 

cali ( Bandırma Dof anııpor) 1 

gelmişlerdir. 

Güçten Sabrı bu {60) kı 
lometrelı k mesafeyi rakiple· 
rinden büyük bir farkla 2 
saat 24 dnkikada katetmıı 

tir. -
Sergi rağ~et görüyor 
MChtaktl ressamların Hal 

kevimizde Açtıldarı sergi 
dün ve pazar günü yüzlerce 
halk tarafından ziyaret edil 

mlıttr. 

Kursları 
Dolttor, haatabakıcılar 

veııair bilumum sıhhat me 

murları için açılan \l"e bir 

müddettenberi devam et 

mekte olan gaz kursu bu 

gün ıorıa erecektir. 

Bu kursu müte :ı kip devıı 

ir rüesası için diger uır 

kura açılacaktır ---

Mehmet Akif 
Esat Adıl Müstecap1 ıoğlu 

Şair Mehmet Akif için b11 
adda bir kitap çıkarmıtıhr. 

Kitapta Şairin ferdi ve 

içtimai karakteri , vatanper 

verliğl milliyetçllıfi, şi.irli~i 
tetkik edtlmektedtr. . 

Kitabın conuna Mehmet 
Akıfln kısa tercümei hali de 

eklenmlttir Oeğer:ı bir tel· 
kik eseri olan bu k ıtap 15 

kuruıtur. Şehrimiz kHapçı · 

larında da satılmaktadır 

Tavıiye ederiz. 

biyat kolu: Edebiyat. 
29 Haziran Sala. 
Fen kolu: Hiyaziye; ede· 

biyat kolu: Turih Çoğraf 

ya . 

3 Temmuz Cumartesi: 

Fen kolu: Fizik kimya; 

edebiyat kolu: Felsefe ve iç· 
timalyat . 

Mezuniyet imtihanlan 
Lise ve ortamekteplerin 

talimatnamesine göre lise 

mezuniyet imtihanlarına gi
renlerin riyaziye: tarih · coA

raf ya ve tabıiye mezuniyet 
imtihauları yazıla olarak ya 
pılacak ve sualleri komisyon· 
larca tertip olunacaktır. 

Mezuniyet 'imtihanları ol 
gunluk imUhanları müddeti 
içinde ve komisyonlarca tes· 
bit edilen günlerde yapıla· 

caktar. 

Ortamektep mezuniyet ill'I° 

tihanına girenlerin Türkçe, 

tarih çoğraf ya, ,ırlyaziye. 

haziran ve eylül mezuniyet 

imtihanları yazıla olarak ya 

pılacak ve sualleri lmtlhall 
komisyonlarınca tertip edile· 

cektir. imtihan günleri teı· 
bit edılirken riyaziye, fizik · 

kimya gibi derslerin arasın• 

resim ve beden terbiyesi gl 

bi derslerin konulmasına uı· 

na olunacaktır. 

;oersler ne zaman ~esilec~~! 
l Hazırlanan por grama go 

re liselerin birinci devresinde 

ve orta mekteplerin her tk1 

1 sınıflarında dersler 26 rn11 

yıs çarıamba günü kesilecek 
tir . Muallimler meclisi 27 
mayısta toplanarak kan••t 

notlarını verecek, 31 maY1' 

ta sözlü imtihanların cet· 

veli asılacak, imtihanlar ; 
haziranda baılıyacak, ve 1 
haziranda bitecektir. 

İkinci devre üçüncü sı11 1f 
larında dersler 20 ma vııt' 

,ı 
lcı•silecek 1 21 mayısta kan• 

notları verilecek, 24 ma111 

ta imtihana girebilecek ol' 
nların adları ilan edilece"' 

sınıf imtıhanları 28 mayııt' 
baıhyarak 1 1 haziranda bi 

tirılecektir 

21 haziranda olııunlu k 
.,, 

lı me1unfyel imtihanları b•f 
·ti 

yacak ve 5 temmuzda bl 

rileceltitir. 

ilk mua:Jım mekteplerlfl 
d' de dersler ortamekterle' 

"' olduğu gibi, 26 mayısta 
1 

ıı' silecek, 27 mayısta ka11 s' 
notları teıbıt olunacrk, 

1ıl' mayısta imtihana gfrece J 

rfn illtmleri ilan edileceiı·1,, 
haziranda ııözlü lmtih•" ~I 
baılıyarak 19 haztrand• 

tirllecektir. 
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Nesir: 

17 Yıl 
Anne .. 
Buıün açık yetil gözlerim 

ıolguo, dilim tutuk, ruhum 
hıçkmklı ben kızıl ateıler
den r6mlek geymtı hararet 
lerle boğuluyorum anne 

Bugün 17 yıldır ökıüzlü 
fü.-ı zehlrinl içtiğim en acı, 
en atlatıcı günGm senin 
bir avuç topraAa atıldıfm, 
Yok olup gittiğin gün anne . 

Yoklufun daha çocul< 
denilebilecek anlarımda be 
nl yaktı Uiketti damarla· 
tınıda caa kalmadı hep ağ 
!ayan hicran ve gam denizi 
içinde bucalayan oldum Bo 
iuluyorum anne .. 

26 Bahar gören fU aklarla 

dolmuı kafamın yan kıvır 
cık tellerinde ıefkatfe, ıev· 
ıriyle dolaıan el yok, 6mit 
•lzliğime Gmlt aıılıyan dil 
Yok, dudak yok.. Hiç hiç 

bırıey yok anne. 
An'ıyorum .. Ooğl\cak ba· 

hatlarımda da olmıyacak. 
Ben ömrüperlıan dotmu. 
ıum 6mrGperlıan o!arak 
toprak beni kucaklıyacak ıeD 
libt beni de balrında çürü 
tecek anne .. 

ÔlibOn.. Can ve emel 
•ıılıyarı ıefkatll bakııların 
ölü. 

Ôlüııün · rahmı Sef katın 
R<i~en, güldüren sevgin ölü 

Meçhul kucağında göml 
IG kaldığm o yerden ınan . 
D.ırnarlarımda, ka bimde , ci 

htlerimde, gözlerimde her an 
her saniye yaııyorsun ak saçlı 
dede olsam da yaııyacaluın 
•nne. 

G~celerım senin, aünlerim 
•enın eımer çatık kaılı Çf' h 
'lrı.n .. Her anım beni öksüz 
•e garip buakan hayalinin .. 

Bazan içli hlr uykumda 
lrılıaffrfm olur, doyulmıyan 
bakıılarınla dıl döküılerinle 
ı&)ler, söyler harap kalbi 

~in . Gamdan çaldılı pas 

"'1•1 sıler ıDplrür atarsın . 
Bu anım da çok ıürmf'z 

UJandıiım an tabtahn ılne
•ıııe dehıet saçan Jiv olu. 

'Uaıı. Volkanlar benim kal· 
bırn gıbi taımaz inklıarlha 
talin eıfri kalırım. Deli gibi, 
Çılııo aibi atlarım dalgala· 
llır Yorulurum anne. 

Ah ben bu ömrü sevtni 
)orurn Sevmlyeceiim de, 

:••eblleceAıme de ümit ya-
1'"rnıyorum. 

1 Guneıli gCin~n ak bulut 

''• albi taıan değilim gl 
ll~tıiz. günQn slılı bulutları 
,,, el 
b •ın an gam içebilecek 
talr 21 Ya, sevgi, ıefkat arıya ..... 
"'Sevglıfz . Şefkatsiz yaıa 
l-f

1
•tt"n bıktım, usandım . 
ç ırın oldum anne 
17 . 

l .ıı. Yıl evvel kalemimle tat 
ı•ırn d 1 inmez g6z yaılarım-
' bıçkırdığım bu "gün de 
•eııı b ... 
b e edi iıtirahatgalıuna 
''•le ~I rnıı dalından kopmuı 

d ~- ıül aibi ıolmuı bir bar
'" ıu ta Yun himmetile yaıı 
nırn •• 

le•glye · Sevdaya .. Sa-
•det 
lçh ; feryat edenim . Bu 
~ eryatlarımı yine elem 

fl)UaA k lb ta ısı a im duyuyor aa 
e .. 

8 * ~f': 
~I bu Öotür öyle bir ömilr 
\1 h oralı, kaıngalı ömür 

'i~ 11 dalgalarlle sahillerini ltan bir denız ııbi.. 
•ııror taıtakça cehli 

Sanat: 

Sanatkar 
Ve Muhiti .. 

Güzel eserler yaratarak 
bıze heyecan veren, hayatı
mızın bin türlü yorgunlu 
tundan, dert ve eleminden 
bizi uzaklaıtıran sanatklr 
tamamile cemiyetin maildir. 
Güzeli yaratan sanatkar, 
sanatkarı yaralan da biziz. 
Ona, eserini yapacak mal 
zeıneyi; teknikJni kuracak 
ilim ve fenni; gayret ve do
Ja yisile kudretini arttıracak 

alaka ve teıviki biz temin 
ederiz Sanat hareketlerinin 

asıl zenbereii bizdedır. Sa
nat istidatlarının inkiıaf hu 
dutlarını tayin eden blzlm 
tenevvürümüz, tekamülümüz 
ve bedii ihtiyaçlarımızdır 

Aıırlardanberi sanat ve 
sanatkara yol gösteren ve 
daha birçok asırlar tnsanlıiı 
hayran edecek olnn Mlchel 
Ange i yaratan Rönuanstır, 
ki o devirde beşeri faaliye · 
tin her sahasında büyük. 

büyük adımlar atılmıf; re 
fah artmış; bedii zevk ve 
terbiye yükselmtı; Mediciı· 

ll!'r. Jules il. Leon X, Cle 
ment VU gibi sanat muhip 
leri yetlımiıtir. 

Bir memlekette sanat sa 

natkarı madden, manen bes 

llyecek ıartlar hazır değilse 

ve ihzar edilmemlıse heves 
karların ,hakiki "sanat etıeri 

verebilmeleri yoktan varat 
mak gibi bir mucize olur. 
Mıchel· Ange büyük edipler, 

illm1er •• sanat muhiplerıle 
muasır olmasaydı; en ten· 
ha köyün otelcisine kadar 
ıevilıp takdir '"edilmeseydi; 

her gün on iki saat çalııa 

bilecek kadar bol teıvık ve 
maddi istiklal olmaaaydi, 
yafamak zaruretile enerj sini 
baıka itlerle bölseydi hiç fÜp 
eılz ki dehası lnkııaf edeme 
den ı!Uhura uğrıyacaktı 

Sanatkar kmlması tmkin 

sız bağlarla daima muhitine, 

muhittntn tekamül6ne tabi 
knlmııtır. • 

Bu ılibarla hudutlarımızı 

öldQrüyor. Takatsiz, ıçli göz 
yaılarla baıbaıa bırakıp çıl· 
dırhyor anne. 

Bazen dudaklarım kendi 
kendine kımıldıyor diyo 
rum ki: 

Ev her bahara elem çl 
çekleriyle dolmuı ruhu fn 
yat eden kOlçe vücut. . Gül 
miyecekıtn bu senin mukad
deratının, ıana çizdiği yol· 
ların cilveıidır. Cılveai de 
kvlacaktır. O zaman bikes 

liğimle yıne b a ı b a ı a 

coıanını, meca lıiz ke.ndimi 

avutanım 

lıte seni o kara topralın 
aç bağrına bırakmasaydım 

da bugQn esmer çehrenle 
gözlerime, kalbime gülıey· 

din .. Bu feryatla anlarımda 
dudaklarınla, elll!'rinle beni 

teselliye koıa ce. k açılmıı 

kapanmıyacak yaralarıman 

merhemi olacaktm 
Yanaklarımdım sızan elem 

yaılarını annemin ıevgiJeri

le kurulıyacak parçalanan 
ömrüme Omll ve sevgi do 
ğuracaktan .. 

Ne yazık ki Tanrı bunu 
bana çok görmüı ve ben 
dalma hasretine ~anarak 

çajhyorum. 
On yedi yıldır çağladım, 

yaıadıkça da çailıyacak ıeni 
sevdanı arıyacağım anne ... 

Mthmet Ali Kayman 

TORKDILI 

Sebzeler ve fen 
Kopenhağda prof eıör Ha· 

asen , biyolejide salahiyet
tar bir fen adamıdır. Bu 
fen adamı, nebati gıdaların 
inıaoan uzviyetlerine yaptık. 
ları ayrı ayrı tesirler hak-
kındaki bir tetkike göre"ispa 
~ak , iradeyi takviye eder; 

Gönen icra 
Memurluğundın: 

Gönen Akçeali mahalle 
sinden Ahmet borcupun(2300) 

lira alacaiına kartı Malkoç 
mahallesinden zeynel oğlu 
Süleymanın ipotek tesisi et 

kuru beyaz fasulye asaba l mif olduğu mahallede ve 
hükumet caddesinde yemin· 
li üç ehli vukuf tarafından 

700 lira kıymet biçilen sağ 
Hhibi senet ıolu islim ha 
nesi arkası nalbant Hüseyin 
önü yol ile mahdut yukarı 

katda beı oda •e aıağı kat· 
da bir kıler bir heli mikda 
rı kafi havlu bir kuyusunu 
ıamil bir bab hane ile 400 
lira biçilen sağı nalbant Hü 
ıeyln ıolu hacı Mt'hmet ha 
len Süleyman, arkası yine 

kuvvet verirmtı Danimarkalı 
alim bezelyeyi otur11rak ça 

lııan erkeklere ve hafif 
meırep kadınlara tavsiye 
etmektedir. 

Kayıp Mü~ür 
Köy iılerinde kullandı§ım 

ıahsıma ait Kadir Topak 
adlı mühürümü . kaybettım. 
Yenisini alacajımdan eıkiıi
nin hükmü olmadığını ilan 

edeıim. 

Ortaoba köyü muhtarı 

Kadir Topak 

Kayıp Mühür 
304 Sayılı Şevketiye Ta 

rım kredı kooperatifinin 32 
numaralı ortağıyim. Koopera · 
tiftekl tatbiklı mühürünıü kay. 
bettim. Yenısıni yazdmı ca

ğımdan eskinin hükmü kal 
madığı ilan olunur. 

304 No Şevketive T 
K . Kooperatifınin 32 
No. lu ortağı H,•lfl 
Yılmaz , __ _ 

aıacak kadl'.r kudretli r,.s
sam ve heykeltraılardan 

mahrum kahıımızın sebep· 
lerini Türk istıdadmın kısır 
lıiında delil fakat, cemiye 
t lmlzln bünyesınde aramak 
lazımdır. Türk idıdadı mi 

mari, tezyinat ve ılirde ıah 

eserler vermiıtir. Resim, 
ve heykelde muvaffak ola 

mamıfıA bunun da ıelebi 

bize ıanatı mezmum ıöster 
mit olan dini akld,.lerimlz· 
dır. 

Pek tabiidir ki, cemiye 

tin günahkar damgasını 

vurduğu her insan gibi reı 

sam ve heykeltret da baıını 

kaldırmak içın takat, yük 

selmek için f ırıat t-ulama· 
mı§lır. 

Fakat Türklüfün ırkına 

has olan a:::ml, sebatı ve 
yükselme hamleleri karı111nda 
içti mal bün_yemizi kemiren 
cehıl ve taassup arhk yıkıl· 

ınııtır. Gaıplerımizi biran 
evvel telafi edebilmemiz 
için her ıey devletleımif 

(zaman) tekamüle doğru 

zorlanmağa baılanmııtar 

Bu zorlu itin baıarılması 

ıçin sade devletin değil, 

' Süleyman önü yol ile mah. 
dut fevkani 2 oda altında 

iki <lükkinı havi diğer bir 
bab hanesi açık artırmaya 

konmuıtur 
1 Açık artırma icra 

dairesinde 7-Haziran 937 ta 
rihine rniisadif pazartesi gü
nü ıu t 14 15 kadar yapı -
lacakdır. 

2 lıbu gayri menkule 

ait ıaıtname 27 5 937 tari 
htndeu ilıbaren herkesm gö 
rebılmeıı içın icra daireaınde 
açıkdır. 

:i Artırmaya ittirak için 
alıcılar muhammen kıymetın 
yüzde 7 ,5 niıbetlnde depe 
akçesi veya milli· bir ban
kanın teminat mektubunu 
icraya vermeleri lazımdır. 

4 - İpotek sahibi ala 
caklılarlft diğer alakadarlar 

ve irtifak hak sahiplerinin 
bu gayri menkul üzerinde 
faiz ve masrafa dair iddıa 
!arını ilan tarlhin<ien itib" 
ren yirmi giln içinde evrakı 
mftsbiteleriyle birlikde icra 
dairesine bildirmeleri icap 
eder akıi taktirde hakları Ta 
pu Slcılile sabit olmadıkça 

ıatıı parasının paylaımuın· 

dan hariç bırakılırlar 
5 Gayri menkul ta1in 

edilen günde üç defa bağml 
dıktan sonra en çok artıran 

üstünde j,hırakılacakdır. Şu 

kadar t<i sürftlen pey muham 

men loymetın yüzde 75 ni 
tutmaz v~ya bu gayri menkul 

ile temin edılmit imtiyazlı 

alAcaklıların mecmuunu geç· 
mezıe artıranın teahhüdü 
baki kalmak ,artiyle arhr 
ma 1 5 gün daha uzadılarak 
22 · Haziran 9J7 sah günü 
ayni iaatte yapılacak 2 inci 
artırmada rehinli alacaklar 
hakkındaki kaideye tevfakan 
en çok artırana ıhale edl· 

SAYFA: 3 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Artırmaya konulan it Haziranın üçünde açılacak 
olan Manyas, dönüt ve Şamh panayırlarından ıartnameal 
mucibince alınacak rüıumdur. 

2 - Muhammen bedeli (3350) liradır 
Arttırmaya ittirak etmek iaUyen 'er bunun yüzde / ,5 

ğu olan (251) lira (25> kuruıu malsandıfına yatırdıkları
na dair vezne makbuzu veyahut.banka mektubile müra 
caat edebilır. 

3 Arttırma 20 may11 937 tarihine r.ulıyan perıem-
be günü saat ( 15) de merkezi vilavette teıkil edecek En
cümende yapılacalctır . 

4 - Hariçten Telgraf vevahut mektupla pey kabul 
edilmiyecektır. 

istekliler vakti muay yende teıkıl edecek encümende 
bizzat hazır bulunacaklardır 

5 - Şartnameyi görmek iıtiyenler merkezde Daimi 
Encümen kaleminde; vıliyetlerde vilayet· makamlarının 

göıterecefi mahalde ve kazalarda muhaaebei huıuılye 
memurluklarında görebı lirler 

6 - Encümende nakden para ve tahvilat kabul edilmez. 
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Evkaf Müdürlüğünden: 
Mazbuta Vak1flar mahıülünden 13151 kilo ve bostan 

çavuı vakfandan 4088 kilo ki ceman J 7239 kilo bujday 
peıin para ile 15 ııün müddetle aıttırmaya konulnı uıtur. 

ihalesi 19 5 937 Çarıamba günü ıaat 15 de Balı. 
kesır Vakıflar lderesinde yapılacaktır lsteldi olr.r.ların 65 
lira muvakkat teminatla muayyen ıftn ve saatte m6racaatla-
rı ilan olunur. 

4 - ' - 160 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü Mevkii Cinsi 
Keı rven Köyde Ev 

" " " 

Hududu 
Safı köse otlu ölO Alt 
veresesi evleri ıolu SO , 
leyman oğlu vereteıl 

Mustafa ve fazla ve 
Abdullah evleri arkası 
kiirt hOıeyln ve molla 

lbrahim evl~rl lnü yol 
Sajı kart Saleyman 
eyj Hlı k6ae oflu öla 
Ramazan veresesi 
Mehmet ve Muıtaf a 

ve İbrahim ve lımatl 
ve Hatice ve Emine 

evleri arkası kort lı
matl oflu Ali vereıeıi 
evleri öoQ yol 

Keıirveo kö,anden k6s• otlu Mustafa ofullan Ra· 
maian ve Ali veresul Mehmet ve lımail ve Hatice veaa· 
ire yukarda hudutları evleri murtılerinden kendilerine 
k:ıldıfını iddia ile namlarına teıçtl istediklerinden keyfi 
yeti mahallen tahkik için 19 5 937 çartamba gOnO lc6ye 
memur ıelecekhr ya o aün gelecek memura veyahut bu 
gün'er içinde idaremize hnk iddia l"den varsa m6racaat· 
ları illn olunur. 

fertlerin de gayret ve mü 
zahereti ıarttır. 

Bizim hissemize düıen 

gayret ağır ve zararlı delil 

bı1ikiı, karlı, zevkli ve ba · 
aittir. Mesela itimize gücü· 
müze canla baıla çalıımak, 
okumak; konferanılera, 

ı leceklerdir. Böyle bir bedel 

elde edil~ez_ıe 22su numaralı Balık e 5 •1 r Ta P u s 1• c i 1 
kanun hukumlerane tevfi 1 

konserlere gıtmek bot va-
kitlerimizin yirmi dakika· 
sını resim ıerglıinde geçir
mek; eserlere bakmak; 
renklerin çlzgllerın, ıekille 
rin ahengini, aralarındaki 

farkları bulmafa uğraırnak, 
duyduğumuz heyecanları ta 
yın etmek bizim ıçın, b zlm 
tam insan olmaklığımız için 
çok faydalıdırlar. Çünki, ça
lııarsak karımızı arthrmıf, 

okursak, konferanıılan din 
ieraek bilgimizi çofaltmıı 
konserlere . sergilere gidersek 
zevklerimizi y<ıkıeltmlı ola
cajız 

Mahn1ut Cüda 

kan satıı geri bırakılarak tba 
le vapılmıyat'akdır. 

6 Gayri menkul üstün 
de bırakılan alıcı ıatıı be 
delini derhal veya verilecek 
mühlet içinde parayl ver 

mez~e üıUinde bırakılma ka. 
rarı bozularak kendinden 
evvel en yüksek teklifde bu· 
lunana buda razı olmazsa 
tekrar on beı gün .müddetle 
artırmaya konarak en çok 
artırana ihale edilir ve iki 
artırma arasında fark ede 
cek bedel yüzde 5 faiz ve 

aair zararlarla birlikde h6k· 
me hacet kalmaluızın icra 
ca alıcıdan tahsil olunacak . 

' 
dır Fazla malumat almak 
lıtiyenlerin ~33 400 O No 
ile mGracaatları ve ıataı ıü· 
nü de hazır bulunmalara ilin 

olunvr 

K6yü 
Uncu km 
Osmaniye 

Muhafızhğından: 
Mevkii 
Çinar yanı 

Cınsı 

Tarla 
Hududu 

Şımalen Şaziye ve 

Üzeyir oğlu lıma 
ıı tarkan kacnk 
İsmail garben Sa
ban ata cenuben 
yol. 

lludud ve bulunduğu yer yukarıda yazıla tarla feyzul· 
la hın maH iken 313 de ölmeslle evi Atları Emin ve Cemi· 
leye kal:p Bunlarda 323 senesinde aralaranda yaptakları 
rtzai taksimde Emine payma baıka tarlalardan almak ıu
retlle tıbu mahalde Cemile payına ayrılıp bu ıuretle zi
raat etmekteler iken Cemtlenl• 332 de lliimtle oflu Ali 
Oımanı terk etmiı olduğuadan bahisle mezbur Alı Oıman 
namma teıçll edilmesi lıtentldiilnden tahkikat yapmak için 
16 5 937 pazar günn mahalline memur ıöoderllecektlr. Bu 

yer laakkında bundan baıka tasarruf ve ya aalr bir suret -
le hak iddiaaıada bulunanlar vana bu ıün!er içinde 1azı 
ile Balıkesir Tapu Tapu Sicil multafızlıtına veyahut ma
halline ıelecek memura milracaatları lizumu llln ohuaur. 



SAYFA 4 TÜRK.DiLi 

Bürhaniye Kaymakamhğından: 
Sevk No: 

1 - 4 

~ 131 158 

Makellefin ismi 
Hacı çapan oğlu lı 
mail. 

K6yil 
Gömeç 

1 
Ayazn atlı Latıf e~a G6meç 
zade hacı Mehmet ve 
zevcesi . 

Mevkii 
Pekmezlik 

icara ntılık 

Kıymeti 

7500 

141000 

132 - 152 Havranlı Haıan Ef. C6meç Atıl tepe 70500 

177 . 180 

544 - 53 

185 191 

240. 356 

3 . 33 

3 - 269 

.. 

.. 

3 - 40 

Kara ıemlcl Süleyman 
ala 

Haca ıeh oilu Mustafa 
evlltları. 

Nidelt Mehmet Cemal 

Kara" aieçtao Haaan 
Hüıeylo. 

Malatyalı Mehmet. 

Sellotkll lhıan bey . 

.. 

.. .. .. 

Korucu.Sarı ojlu 
Ahmet 

Gömeç 

Gömeç 

Gömeç 

G6meç 

Yaya 
kay 

.. 

.. 

.. 

.. 

inlik 21000 

Sırt yol. 48000 

lnllk 48000 

Petmezhk 40000 

Harman 
yeri 

Çayır . 

27000 

48800 

Takat baıı 

Soluk 
kuyu 

Balcı 

kuyu 
40000 

Satılacak gayri menkul 
Zeytinlik 10 alaç 

600 aa}aç zeytin. 

60 afaç zeytin . 

60 alaç zeytin. 

J 20 af aç zeytin. 

30 afaç zeytin 

60 aiaç zeytin. 

19 aiaç zeytin 

16 dönüm tarla 

10 Dö . 

25 D6 . 

18 06 . 
tarla 

Hududu 
Gan doiuıu yol, Batııı 
alanyalı hafız vereıelerl 

poyrazı hacı Alt. Kıble · 

ıl çerkez Zekeriya. 

Gün doiuıu yol, batm 
çapan kızı Zehra, Poy· 
razı ıahln Alt. Kıbleıl 
dere. 

Gün doiuıu kula Oıman. 
Bat11ı:~Emln zadeler. 
poyrazı Salih. Kıbleıl 

Emin zade. 

Gün doiuıu Zekerlyya 
Bataıı hacı oflu kızı 
Rukiye. Poyrazı çiftlik 
ve: koca Ômer. Kıbleıl 
aahlbl ıenet. 

Gün doiuıu Halil paıa, 

bat111 Cemal. Poyrazı 

kara Horlye. kıbleal ta
pucu Haıan ef. 

GOn doiuıu ROıtü bey 
bat111 lımatl. kableıl fer· 
hat. Poyrazı kara g• · 
mtct. 

Gnn dotuıu Halli. ba
t111 Raıup . Poyrazı Oı 
man oilu Ômer. Kıble· 
ıl yol. 
Gün doiuıu Mukaddes 
bat111 Mukaddea. Poy · 
ra:ıı Reıit. Kıblesi yol. 
Gün doluıu çlftlık . ba· 
tııı çlftllk, Poyrazı Hüı 
nü efkıbleal >Alltiza. 
Gün doiuıu llyH ve 
yol .. bat111 kara yalız 

Haıan afa. Poyrazı . 
Muıtaf a llyaı. lnbleıl yol 
Cnn dofuıu Mukaddeı 
bat111 hacı bayram ve 

deveci Yuıuf. Poyrazı 

yol. Kıbleıl Saim. 
Giln ~ doluıu ayazmant 
yolu bat111 yol ve Şük 
rü. Poyrazı korucu Muı 
tafa. Kıbleıl yol. 

Arazi verıtılnden olan borçlarının temini tahıllt hakkında BOrhantye tdare:heyetlnce ıahlmaaına karar verilen 
evsafı yazılı on parça gayri menkulOn 20 5 · 937 Perıembe günü ihalel katlyeal icra kılırıaufırıdıın talıp bulunan· 

11 MAYIS 937 

Balıkesir Askeri Satın 

AlmalKomisyonundan: 
Kolordu birliklerinin htiyacı için 27000 kilo beozlıtı 

1000 ktlo valvalin, 1300 kilo gaz yafı, 2680 kilo vakollt 
yatları 17 · 5. 937 pazarteıl günü saat 11 : de pazarlıkla ı · 
halesi yapılacaktır. Bunların muhammen bedeli 10,000 u· 
radır. İhalede 1500 lira kati teminat alınır. Evıaf ve ıart · 
larını görmek iltiyenler Her ıün ve pazarlığa ltUrak tçUI 

ihale günü Kolordu ıatın alm~ komlıyonu baıkanlıt11ı• 
m6racaatları. 
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#~~~~~~~~~~~~ 1 Har Tecimenin En Büyük Dileği: 
1 Satış Sürümünü lrttumıktn. 

---4 ~1 ;;;;;;;;;ı a;;;;;;;;1 ~;;;;;;;;;~, 1 11, A K A T 

m&~~~~~=~~~~~~ TÜRKDILI 1 

ıarm mahalli kaymakamhla müracaat eylemelMI llln olunur. 

?f CF.H~lıltASAN ~::::::::~~;;.~.-:::.~:.~ " Satışta Birinci Şart: 
~l .fv~~;~~~o;A~~T !~~lıı~:yh1'ı:!~ı Ku .. ruı € CC REK LA" M D 1 R 

' RUl~BEROÜZENİ • ~ 
G~::;;ıı:geçmlt 3ıayıl:r 25 1 , , • 

E~·r~~'J 
ıçın lu3umlu[~yaLarı 

11dan llcu ·,;ff,/,nJ; 
--===----=--...... 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLR.RJNI 

'Burada bula bili oru 
Bi~ k öyliı /erde 
Pullu)\ ve ~ enç b er Dü~eninı 
HEp Buradan A/JrıL 

kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESlR TÜRKDlLl 

~öiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----ııiiiii----
Oünkü un va zahire:t iatlın 

UNLAR: 
Asgari 

K. 
Azami 

K. 
55 Handıman 990 900 
60 " 840 850 
70 " 815 825 
80 " 740 750 

BUGDA Y PlY ASASI 
Santim 

Yerli Sert 4 75 5 
Yumuıak 5 25 5 50 

Yumutak Sert 
Dııardan 6 25 7 25 

Santim 
Mmr 3 75 
Arpa 3 75 
Çavdar 4 
Siaam 14 
Afyon 1] 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 

Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 
ıs 
12 
5 
2 5 

1 Satacağınız Malınızı 
1 - Herhalde Reklam Ediniz .. 

1 \ le 811 lleklilnı lar1111zı 
~ (TÜRK Dil i) ııt~ \ ' criııiı 

1 TORKDILi 
1 Balıkesir in Biricik Gazetesidir 

1 . Her Yerde Okunur· 

~~~~~~~~~~~~)J1' _________________________________ /_ 

lyeıl ve Baıyazmana : Bahkeıir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

8aıım Yeri İl Ba11n evi 
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