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Londrada B. Edenle Orta Avrupa 
Devlet Mümessilleri Arasında Mü

him Müzakereler Olmuştur . 
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-ı Hava 
Şehitleri 

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

8. Kont Çiyano verdiöi bir nuıu~ta f ransu · italyan 
dostluğundan e~emmiyetle ba~setti.. 

Parla, 15 (Rydyo) - Kont 
Çiyanonu'l mec11ste irad etti 
il nutuk, Fransada iyi bir 

leılr huıule getirmi§ 'e 
lbatbuat tarafından dostane 
b!r ıekilde karoılanmıetır. 

Habeı ilhakının tasdiki ci

hetine gelince, Kont Ç'yano: 

"Yeni Fransaz atfırinln iti 
ll'latnameslnde impıaator 

ünvanında da musarrah ol
ll'laıı lazımdır. Bazı devletler 

ıefırlerlne verilen müıaade, 
baıka baıka bir hususiyeti 
haizdir; çünkü 
bunların memuriyeti impa -
ratorluiun ihdRsından evele B. Kont Çiyano 
lllddtr. Fakat Fransanm ıe Fransa ile lhUlAfı olma 
ftrı yenidir. Bunun için Fra dığı hakkındaki sözleri çok 

nıa bizim bu husustaki mec· iyi tesir yapmaktadır. logl· 
burlyetlmlzi tasdik etmeli· lizl~r)e olduğu gibi Fransız 
dır,, Demlıtır. larla da bir itilaf mümkün ı 

Kont Çlyanonun halyanm görülmektedir 
-=========== 
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Bir A aş 1? .. 
londra~a 8. -Edenle Orıa1vrupa devlet mümessilleri 

arasm~ mü~im müza~eref er olmuştur. 

IJ. Edt.n 
Bt:lgrat, 15 (Radyo)- in 

~~tere Hariciye Nazırı B. 

kıı~n, Çekoslovakya Ba~ve 
1\ ll. Mllan Hodza ve 

l? \>usturya Hariciye Nazırı 
q~ Şcnıt arasında Londra 
Ilı cereyan , etmekte olan 
S> Üıa.kereler merkezi A vru 
b 'da büyük bir dikkat ve 
'••ası ı ted tele takık edilmek 

lr. 

#\ 8u görüımelerin hedefi, 
1 

\>ust 
Cet urya, Çekoslovakya,Ma· 

tiıt 
~ an, Yugoılavy11, Ro 

etnYa H 
''tıda. . ve ulgarlstan ara 
b,ci ıktısadi ahada rnQ 
t ._ eleyı tesis ve teul ede 
~" bı 
~hı Tr anlaııma teminidir. 
ı~ Una devletı arasında 

ıa.ıa. 
'tıa nacak iktisadi anla§ 
I~ ~ı. •iyasi bir muahedenln 

tası t k C a ip edecektir 
~Ü be.ıeteler, müzakerelerin 

ıı et h 
~tkt sa da inki~af et· 
.\~, e oldu~unu, merkezi 
~tabul>ada vaziyetin salah 
l~t. edeceğınt yazmnktadır 

u ş ka 
Gi~en f ransll vapur lan 
Marailya, 15 (Radyo) -

Uzıtk§arka giden Fransız 

posta vapurları Şark se 
ferlerini gayri muayyen bir 

müddet için talik etmiııler· 

dtr Bu ha re ketin sebebı 

henüz belJI değı dir 

• 
ecaşı 

İstan~ul~an mı geçece~1 

Ilailc Sel6se 
İstanbul, 15 ( Hususi ı -

Eski Habeş imparatoru Haile 

Selfüıly('nfn Ku-iüse gideceği 
ve bu münasebetle İstanbul 
dan geçeceğı ıöylenl) or. 

Eski im para tor bundftn 
sonra Kudüste ilcamet ede 

cekti r 

,. 

ihtifali 
Ankara, 15 (AA.) -

Hava Şehlllerl günıi olan 
bugiin memle/utlmizln 
bıilzin şehirlerinde olduğu 

gibi Ankarada da hıiyiik 
bir ihl/f al yapzlnuştır . 

Bu ihllf al davetliler, 
sayla11, slieL ve sivil bTiylik
lu, memurlar, subaylar 
askeri mü[ rezeler ve bin 
/erce halk hazır bulun· 
muştur. 

Ataltirk adma Hava 1 
Şehitlerimiz.in halılrlerirıe 
f ele nk ler Jwnul nu:şlu r 

-~,,,,..._,.,~------------

~ }'ıldanbcrl bild fasıla kendini okııyucuforrna Jıasredrn lÜRKIJILlrıin tek gayesi 1 
5 şu olmuştur: 1 

Memleket için faydalı olmak: ~ 
~ Unun, ilk sayıswdarı bugtine kadar /ullu!Ju hedef budur. Hertürlu :.orluMar ~ 
::; öminde dalı/ o, im lıede{i asla gözden kaybetmemiş, okuyuculanndan ue mulli § 

llrıd<'n aldığı derin aüika ue sevgi ile yolunda emin adımlarla yürümııştür. ~ 
= Bunlar.· yani sevgi ue cıl<iko TCRKDJL/rıin neşir lıayailmn en değerli varlıkla. ~ 

rıdır. Şimdiye kadar oldll!Jll gibi bundan sonra da bu iki varltk yolumu ::u ay !§ 
dtnlalacuk ve /ıedefimi:I göster, aktir. s 
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19 Mayıs Spor B y -
ramı H a z ı l ı k 1 a r ı •• 

H av a K rbanlarına 
Dün Yapılan Merasim .. 

Bu tariM güne ait hazuhklar ilerliyor, program 
tesbit edildi .. 

J 1 

J/mnaslik Bayra111/armda11 Uir G6r1iı11iş 
J 9 MRyıs Gençlik ve Spor laıı ile ber her ve halk, da-

bayramı laazırlakları i 1er· dyumda kendilerine tRhsi 

lemektedir. Lise ve Öğret edilen yerleri almı~ buluna 

men okulu o gün stıtdyunı 

da yapacakları jlmnasUk 
harek~tlerinin provaların11 

devam etmektedir. Dün de 
bu iki okul talebesi bu ha 

zıriıklarla mrıgul olmuılar 

dır. 

Bu tanhi güne alt hazır 

lanmıı olan proğramı aıağı 
ya alıyoruz: 

1-Ulu Önder Atatürl,ün 
Anadoluya ayak bastığı· 19 
Mayıs günü Spor ve Genç· 
lik bayramıdır. 

2 - 19 Mayıs çarıamba 

günü ıehir bayraklarla ve 

gece ışıklarla süs enecektır 
(Parti kurağlnrı ve Halkevi 

ayni 7amanda Partı bayrak· 

lftrı ile süslene<:eldir.) 

3 - Şehirde me\lcut bü· 

tOn nakıl vasıtalarının mü

nadp ıekılde tezyinine Be 
ledıye nezaret edt'ct:ktir 

4 - Vecizelerden kafi 
mi"dMdn y1121 ıul. 'e bun 

lar Spor bölgesi stadının mü· 
nasip mahallerine asılacaktır 

5 Sar.t 14,30 dan ev· 
vel orta okullar ve spor ku 
lüpleri memupları yönkurul 

caklard1r. 
6 Saat 14,45 de İlbay 

ve C H P. Baıkanı yanın
da Kor Komutanı, Şarbay, 

Halkevi Bnıkanı, Kültür Di · 
ı ek törü ve Bölge Beıkanı ile 
beraber stadyuma gelecekler 
ve burftda yer nlmıı bulu

nan okulları ve sporcuları 

teftlt edeceklerdir. 

7 - Saat 15 de Ankara 
stadyumunda Dahiliye Ve 
kili ve C H P. Gen~I Sek 

retert B. ŞükrüKayanın Genç 
ltk ve Spor bayramını açıı 
söylevi radyo ile dilenecek
tir. 

Spor bölgesi steduymda 
radyo tertıbatını almış bu
lunmalıdır 

8 Radyoda söylev bittik 
len sonrB Halkevi bandosu 
nun ç;ılııcttğı istiklal Marıı · 

na bütün talebe ve halk İl 

tirak edecek ve bu s.rada 
evvelce Belediye tarafından 
hazırlanmıo olan direğe Lt 
seden bir kız ve Öğretmen 
oku undan bir erkek tara· 
fından bayrak çekllecehtır 

9 İstiklal Maromdan 
onra stadyumdn.ld Atatürk 
( Sonu İkinci Sayfada ) 

•••••ooeee ••OOOeeoeeeeceoeee•o•eeeeeeeeeeeeeeoG 

Türk Yurdu için Türk havalarm~an ~üşen Türk çocuk
lan ~ün acı ile ımldı . 

" 

Hava Şehitleri dan gtad 
yumda saat 11 de saygı ile 
anıldı. 

Merasimde Vali ve C . H 
Partlıi 8dşkanı 8. Ethem Ay 
kutla, Tümgeneral Tevfik 
Kudda~ Lise, Ötretmen oku
lu, ilk okullar son sınıf ta· 
lebesile. bir bölük asker, 
jandarma. ve polis müf· 
rezeleri, zabitler ve halk ha. 
zır bulundular. 

Merkez kumandanının 

vndiğl dıkkat kumandasın· 
dan ıonra herkes selam va 
ziyetine ~eçtller. Yarım 

dakikalık bir sükutu 

(derin bir ıükut içinde ve 
a.llka ile dinlendi ve alkıı
landı . Müteakiben bir man· 
ga asker 3 defa havaya 
yaylım ateıi yaptılar. 

Evvela asker, jandarma 
polıs, kıtaları daha sonra 
okullar 8. Ethem Aykutla 
Tümgeneral Tevfik Kudda§ID 
önünden geçit resmi yaptılar. 

Türk Yurdu fçin Türk ha
valarında topraia dü•erek 
can veren Türk çocukları 

böylece derin bir acı içinde 
anılarak merasime ıon ve
rildi. 

Dünkü merasimde Hava 
Şehitleleri için nutuk veren 
Tefmen 8 . Kamtlin nutku: 

"Sayın yurddaıl~r, aziz 
arkadaılar; 

Bu gün, buraya muazzez 
yurdumuzun sinesinde ya. 

tan ve her birl vatanının 

istıklill, milletinin hürriyeti 
için göklerde kartallar gibi 
çarpııarak, bu mukaddes 
varlıkların uğrunda ıehlt dü· 
ıen kardeılerimizi unutma· 
dığımızı, acılarını ve kah· 

müteakip Hükumet, Ordu, 
Halk Partisi, Belediye, Hava 
Kurumu, Halkevi adına bay. raman hatıralarını gönlü· 
rağın altına çP.!enkler kondu. müzQn en harim bucağında 

B u s ı r a d a m e r a· gizlediğimizi, minnet ve ıük· 
sim yeri n d e b u ı u n a n ran hislerimizle kendilerine 

bayrak da aziz fehitlere arı.etmeğe geldik. 
hürmeten yarıya kadar in Bu mubarek ıehltler, düı· 
dirilerek tekrar çekildi man çizmesi altında inliyen 

Pı~·ade alayından genç bir vatan anayf kurtarmak, esa· 
zabit hava kurbanlarının rete hiç bir zaman boyun 
hatıra11nı canlandıran att'fin eğmemi§ necip milletini eze· 
bir nutuk verdi. li ve ebedi hakkı olan istik-

Ha va Kurumu adına da laline ka vuıturmak için son 
Öğretmen okulundan bir ta ı ıuz bir ferağatle kahraman 
lehe Yurt için csn veren göğüslerini dOşman ıllfıhla · 
aziz ı e h 1 t 1 e r e karşı rının ateşine sıper ettiler. 
ulusun heslediğl aaygı ve Karada savaııın Türk na· 
eevgiyi anlattı. Her fki nu •ıl düımanın silahlarına çe· 
tuk hararetle dinlendi ve lik lmanile kartı durdu ve 
alkıılandı. V a 1 i m 1 z ve 
C. H Partisi Baıkanı R. Et· 
hem Aykut yopukları bir 

S O N HATIRA 
: konuşma ile 15 Mayısın ha· 
: va kurbanlarına ayulmasın
• : dalci büyük manayi, ve bu 

onu mahvettise, onun kar
deei de göklerde hasmının 
son sistem tayyarelerine 
aynı sarulmaz imanla karıı 
durmuı ve onu yurdunun 
berrak semasından koğmuı · 
tu . • • • • • • • • • o 

Üç Biiyük Savdş Hiıt"a/annı Canlandıran 
Hakiki Bir Roman 

Yakında Neşre Başhyoruz. 
•• ••••••••o••••••• ••••• •••• •••••••• •••••••• 

: Türk çocuklarının canları 
• : bahasına yaptıkları yüksek 
: vatanperverliği . tebarüz el 
•• • ' lirdi 

1 
1 Valimizin güzel sözleri 

O kahramanlar, düıman 
istilası altıoda siyaha bürü 
nen bayra~ımızı eski kızıl 

( Sonu ikinci Sayfada ) 
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Altı Senede Açllan 1 
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Bir Tünel 
i l I M i z DE N· H AB le R l le R 1 

• 
Geçen gün Londra has· ı 

tahanelerioden birinde Mak· 
sim Strıankoff isimli bfr ad· 
am sefalet içinde öldü. 

Bu adam, harp ıenelerin· 
den ıonra «Tünel kazıcu> Is· 
mile tanınmıı olan meıhur 
dolandırıcıdır . Fakat «1 ünel 
kazıcı» ve dolandır1cı deni· 
lince akla alelade bir hıraız 

kaıa kıran bir haydut gel
memelidir. , Strıankof hiç de 
böyle bır adam değildi . Ba· 
kanız, anlatalım: 

Umumi hsrp çıktılı za 
man, herkes gibi Striankoff 
da askere gitti. Yalnız, har· 
bin blnbir tehlike arasında 

Maksim Striankoff tetluk 
kabiliyetini bir tarafa bıra-

kıp batının derdine düıme 
mitti O, her gördüğü. her 
duyduiunu hafızasına nak 
ıediyor, ve bir kurıun gelip 
de ıefil hayatına hateme 
çekmedlii ve harp bittiği 
takdirde bunlardan lıtifade· 

yi düıünüyordu. 
Nıhayet harp bitiyor ve 

Makıim kurtuluyor. Büyük 
Avusturya · Macaristan im 
paratorluğu mahvolmuıtur. 
Ve enkazından, küç(ik dev· 
!etler ortaya çıkmııtar . Bu 
devletlerden birinde -- iım\ 
kaaden yazmak lıtemlyoruz 
- kanallar açıhyor, yollar 
yapılıyor, tren yolları yapıl 
mak üzere planlar çiziliyor. 

lkuıadi vazıyet ve bu de· 
vletin beynelmilel ehemmi 
yeti, yapılacak demlryolu · 
nun dağlar araııından reç 
meılni icap ettirmektedir. 
Fakat na11I? Tüneller aça 
rak. Lakin, tünel açmak çok 
pahalıdır. ve küçük devletm 
mali imkanları buna müsait 
değildir Hükumet büyük bir 
endiıe içindedır . 

Mık sim meydanı çıkıyor. 
Bir gün, kabinede yapılan 

tiddetli bir münakaıadan 

ıonra, nafıa nazırının oda· 
ıına ıık bır zat geliyor, hu · 
ıusi katibine, nazırı görmek 
ıstedifint bildiriyor, ve ken · 
dini tanahyor: 

- Benim iımim Maksim 
Striankoff, mühendisim Te
ıebbüı ettifinlz it için size 
bilyük bir yardımda buluna· 
bilirim. Nazırla görüımek 
istiyorum. 

Hususi katip yabancı ti -
veı ne rajmen memleketin 
dilini iyi konuımaaının da 
teıirile bu tık ziyaretçinin 
isteğini yerine getiriyor ve 
nazıra haber veriyor. Nazır 

dütünüyor. Fazla ıinlrlidtr. 
Fakat görüımekten ne çı · 
kar? Bir ıey kaybedecek 
değil ya Hem belki de! ... 

ankoff da teklifini yapıyor. 

Bu teklif, bütün tekliflerden 
yüzde altmıı nısbetinde ucu 
zdur. Münakaaayi o kazanı· 

yor. 
1 ladiıe, müthiı bir akta 

uyandırıyor. Nuıl olur da 

bu it bu kadar ucuza yapı· 

labilir? Hu herif ya bir mec· 
nundur, yahut bir dolandı· 

rıcı! Birçok gazeteler aley 
hine yazılar yazıyorlar. Fa · 
kat Maksim iıe baıhyor. 

Yalnaz ite baılamak için 
bir ıart koımuıtur Tünelin 
kazılacağı yere eıırarengiz bir 
köy yapmaıtır Etraf ı nı du 
varlarla çevirmit ve ordu 
tarafından, bu yerin kordon 
altında bulundurulmasını iı 

istemektedir. Zira, yalnız 

kendisinin keıfettiğl bir u&ul 
sa yeıinde bu iti bu kadar 
ucuza yapacaktır, sırrının 

baıkalara tarafmdan bilin 
memeılni istemektedir 

Harbiye nazırı, bu garip ı 

mühendisin istediklerini na· 
f ıa nazırı delaleUle yapıyor 
Eırarenglz köy kordon aliı 
na almıyor. Fakat bir tek 
aaker bile oraya glremlye· 
cektlr. 

Kabine erkanı zaman za 
man esrarengiz köye gitmek 
itlerin ne dereceye kadar ıle 
rlediğinl tetkık etmek iıtıyo 
rlar. Maksim razı oluyor 

1 

F a k a t nazırlar k ö y e 1 

girdikleri z a m a n, bü· 
tün ifçıler tatil etmtıtir, ' 
hiçbirııile temu edemiyor 
lar. Yalnız, mühendis onları 
tünelin kazıldığı yere götü
rüyor ve onlara dağm orta 
ıında si~ah bi; delik göıte 
riyor. Fılhakıka tünel açıl· 

1 
maktadar ve her ziyarette 
ayni ıekılde hareket edilı 
yor 

Aradan altı sene geçiyor. 
Nıhayet tünelin aç~rna gü· 
nü teabit ediliyor. Eırar en

giz mühendis en tık elbi 
selerlni geyiyor. Ona herkes 
hürmet ediyor, genç kızlar 
çiçekler veriyor, kabine 
erkim silındır fapko larıle 
geliyorlar 

Devlet reisi heyecanından 
göz Y!ltları akıtıyor . Harici 
ye nazırı mühendiıe ılifan 

takıyor ve tünel açılıyor. 
Mükemmel ve nefis bir tü
nel. . 

Erteıi gQnü, 
ve ameleleri, peri 
rında olduğu gibi 
kayboluyorlar. 

Mühendisin 

mühendis 
masalla 
ortadan 

sun 
Striankoff içeri giriyor ve İ~te mühendısin sırrı 

büyük btr hürmetle , nazırla Umumi harpte, demi~tik, 
görüımeje baılıyor Görüı Maksim etrafında olan bi 
me bir, iki, üç ıaat sürüyor, tene dikkat edıyor, gördük · 
beraberinde getfrdiii çanta !erini hifızaaına nakıediyor· 
dan birçok planlar. kendi. du . Bu meyanda, bJrgün 
ıfnin büylk bir mühendia Avusturya orduları kuman· 
oldufunu ıöıleren dünyada danlıfı, Eğe denizine doğru 
tanınmı ımOeaseaelerfnden hü· muzafferane ilerlerken, lu-
snii hizmet vaıı:akaları gös hnın nakli için güzergaha 
teriyor, ve nazırı, tüneli aç · bir demiryolu yıtpmağa ka 
mağa ikna ediyor. rar vermiıtı Harp zama 

Nazır, müıavtrlerinfn tav· nındll masraftan lrnçınılma 
ılyelerinin akıine olarak, dığı için de, btr tünel aç· 
Makılmin ıözleı ine ve pro tırmııtı. Sonra, ordular mağ 
jelertnl taavik ediyor ve tU ((ip oluk çekilince düıman 
nelin ka:ıılmaıı mGnaka· lar iııtifade etmeııln dıye, 
saya konuyor. tün~lin iki tarafı kapatıldı, 

Hirçok müesseseler müna koca impar~torluğun inkira 
kasaya ittlrak ediyorlar. He· ıı esnaıında da, kimsenin 
pıt birer proje veriyor Strl· (Sonu Qçüncü sayfada) 

Baytarhk 
işleri üzerinde çalışmalar 

Suaığırhk, Bandırma, Gö
nen ve Man .vas kazalarına se 
f at için gönderilen aygırla

rın bakım ve ıef at kabili 
yellerini anlamak ve ıper

malarını mikroskopla mua · 
yene etmek üzere bır kaç 
gün öne~ bu kazalara gi· 
den Baytar Müdürü 8. Beh
çet Tunçay dün dönmüıtür 

Baytar Müdürü baytari 
itler üzerinde yaptığı bu 
tetkikatta 8iga kazasının 

Karabiga nahiye merkezin 
de çıkan ıap hastalığının bu 
mıntakaya hudut bulunan Gö 
nen ha valiıine de sirayet 
etmemesi ıçin gereken tet 
birleri almııtır. 

Baytar Müdürü yine b• 
tetkikat esnasında Marmara 
mmtakaaı hayvancılılı ve 
hayvan hastalaklarile de ya

kından alakadar olmuıtur. 
·~ ... -:>·-

Tapu 
Ve Kadastro 
Mektebi •. 

Ankara (Huıuıi ) - Ka 
daatro mektebi talimatna· 
mesi Bakarılar Heyetince 
kabul edilmiştir. 

Talimatnameye göre, mek· 
tep, i "PU ve Kadastronun 

hukuku fenni ve mali iı l e

rine taa 1 uk eden kanun ve 

nizamnameleri ve usulleri 

öğreteceklır. Mektep altııar 

aylık A ve B ıubelerlne ay· 
rılacaktır 

Mektebin A k11mına Ta· 

pu Kadastro teıkilatına 

dahil memurlardan tahsile 
kabiliyeti görülenlerle dııa· 

rıdan müracaat edenlerden 
orta ınektep mezunu olan. 
lar kabul olunacaktır. 

B ıubeslne iıe liıe me
zunlara ile liııenin onuncu 
ııınıfından tasdikname almıt 
olanlar müsabaka ile alına · 

caklardır . Mektebe alınacak 
talebenin ka yt müddeti 1 

Ağuıtoıta baılayıp ıylul 

sonunda bitecektir. 
Mektebe devam eden 

memur, talebe mııaılarını 

tamamen alacaklar, ken· 
dılerine ayrıca ayda (30) 
lıra verilecektir. Bu ıuoeye 
dııardan girecek olanlara da 
bütçeye tahıisat konulduğu 

taktirde ayda azami (30) 
lira verılecektir. Muvaffak 
olamıyan talebeye aldıkları 
paralar mahkemeye miira 
caata hacet kalmaksızın 

ödettirilecektir Talimatna -
menin diğer maddeleri.nde 

tedrisata, iıntihnna, devam, 
ıahadetnameye. inzibata ve 
talabenin yatacaaı yurda 
ait hükümler vardır. -

Kursa giden ~aylarlar 
Karaco bey Haraımda açı

lan suni tohum lama kurauna 

memur edilen merkf'z bavtarı 
B. Salat.attin, Suııığırlık bay 

tarı B Mehmet Ali, Edremit 
baytarı B Safa bu kuna 
itlirak etmek üzere don 
rltmlılerdlr. 

. - . 
• • ı_ ~ " • • ' • 

Gönende Hava -
futbol likmaçlan ~ugün 

başhyor. 
Spor şenliği ve müsabakalar Kurbanlarmm 

1 • 

merasımı 

Bölge futbol lik maçları
na bu gün ba§lanacaktır. 

Bu günkü maçlar ıöyledtr: 
A Güm-esi; ldmanyurdu 

ile Suıığırhk araıanda saat 
14 de 

İdmanbirliği ile İdmangü
cü arasında saat 16 da ha 
kem Danif Şehrimiz Ge
neral Ali Hikmet stadında . 

B Gümeıi; Bandırma ld 
manyurdu ile Handırma Do 
ğanıpor arumda saat 16 da 
hake-m İrfan, Bandırmada. 

Gönen ldmanyurdu ile 
Gönen Ooğanspor arasında 

saat 16 da hakem Şuuri, 

Gönende. 
C Gilmesi; Edremit Ay · , 

valık araaında saat 16 da 
hakem Hulki. Uürhaniyede
dir. 

Hoparlörler 

Dünden iti~aren yerlerine 
konmağa başla~ı 

Halk evi taraf mdan ıehir 

içinde yapılmaama baılanan 

h o p a r l ö r l e r' dün
den itibaren ıehrin muhtelıf 

ıe mt lerine yerleılirilmeie 
baılanmııtar. 

Dün ilk defa olarak bü 
yük bir hoparlör eski be· 

tediye alanına konmuı ve 
musikl neıriyah yapılmııtır. 

Neıriyat halk araııında ali· 

ka ile karıılanmııtır. 

Adliyede bir tayin 
Gönen ceza hakimliğine 

Bartınmüddeiumumiııi Nu-

rettin terfian tayin edılmiı 
Ur. 

Emir müddeiumumiliie 
gel mittir . 

Ele~tri~ ayar istasyonu 
için tetkik 

Sehiıdeki elektrik saatle 
rinin muayeneleri iQin elek· 

trık ıtrketi tarafmdan geti 
rllen Eğe mıntakası baı mü 

fettlti B. Bahir Kocabay bir 
gün önce ıehrimize gelmiı· 

tir . 

MüfetUı burada tetkikat 
ta bulunacak ve avar istaı 
yonunuo kabulu için bir ra ' 
por hazırlıyarak İktisat Ve 
kaletine bıldirecektir. 

Dikkatsiz 
Faytoncu 

Yenice mahalleıinden Ri · 
za oğlu faytoncu Bürhan I 
fay tonu ıle istasyon caddesin • 
den geçmekte iken Cumhu 
riyet mahallesind~n Çivici 
Hl\yr ttin kızı beş yaıında 

Cemıtliye adanda.ki çocuğa 

çarparak sol ayağından ya 
ralanmaııınn sebebiyet vu 
nılşlir. 

Dikkhiz faytoncu yaka 
lanmıı, hakkında kanuni mu· 
amele yapılmııtar. 

Gönen, ( H u s u s i ) - -
Geçen pazar gunu Gö· 
nen Ooğanspor birliği yeni 
sahaıında ve kalabalık bir 
seyirci önünde spor müsa 
bakaları yapmııtır . Saat dö· 
rtte ba,lıyan müsabakalarda 
çuval, ve tahammül koıula· 
rile, yüksek ve uzun atla· 
•alan kazananlara kıymet· 
li hediyeler verilmtftfr . 

Bir ıenedenberi faaliyete 
geçen Doğanspor genç:eri 
yakında Mavi Yıldmm pi 
yesini temsil edeceklerdir .. 

19 Mayıs 
Bayramı 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
büstüne baıta Partinin çe· 
lengi olmak üzere ıehrimiz· 
deki bütün teıekkGI \e mü 
e11eselu çelenkler koyacak· 
lardır. 

10 - Beledıye tarafından 

hazırlanmıı olan 
Lise V<! Ôğretmen 
dan birer talebe 

künüoen 
okulun 

IY Mayuı 
gününün tar ıhi kıymeti ve 
ıporun bir ulusun beden ka 
bilıyet ve karakterini yük· 
seltmek hususunda ve yurt 
aavgaaında oynıyacağı rolQ 
tebarüz ettirecek birer &Öy · 
lev vereceklerdir, 

11 - Sayın llbay ve Par· 
tı Baıkanımız da bu günün 
ulviyeti, sporun yüksek kıy 

meli ve Türk gençliğinin en· 
gin kabiliyeti hakkında bir 
söylev vereceklerdır . 

J 2 · Söylevlerden ıonra 
oku llar ve sporcular bando 
ile geçit re-smine baılıyacak· 1 

lar ve llbayın önünden ge

çeceklerdir. 
13 - Geçit reıminden 

ıonra sahayı i12al edecek 
olan kaz talebenin jlmnaatık 
harekata yapılacaktır . 

14 - Kızlardan sonra Li 
ıe ve Öğretmen okulu erkek 
talebelerin harekata seyh· 

edilecektir. 
15 Okulların büyük ta-

lebelerin beden harekatını 

müteakip sahayi Lıse küçük 
leri itgal edecekler ve jim· 
na&tik müıamerelerini vere 

ceklerdtr. 
16 Okulların ve ıpor • 

cuların kazamlmı~ kupa ve 
madalyaları İlbay tarafır.dan 

verilecektir. 
17 - Vakit kaldığı tak 

tirde sporcuların gösterıterl 

ve maçları seyir edilecektir. 
18 - Jimnastik g~sleri 

ve harekatı bıttikten sonra 
lıaıta il ılk evi bandosu oldu· 
ğu halde okullar ve sporcu 
lar Mıllikuvvetler caddesi 
ni takip eder~k Hükumet ko
nağı önüne kadar gidect>kler 
ve orada dağılacaklardır . 

19 - Stadyumda halk 1 

tribünler k1tpısından, ol.ul 
lar toplu halde eıki kapı 

elan yalnız sporcular bölge bı· 

nAlı kapısrndan gıreceklerdir, 

20 - Stadyumda inziba· 
tın teminine emninlyet dı. 

rektörlüğü ıle Jandarma 
merkez bölük komutanlığı 

memurdur 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
rengine boyamak için onu kı 
zıl kanlarile yıkadılar. Ve 
geride kalan kardeılerine 

zaferin , istiklalin sonsuz zev· 
kini sinelerini doldura dol
dura , kana kana, doya do · 
ya içirdiler, ve bugün üı 

tünde .. Burası bizimdir. " Oi 
diye gogıumuzu gurur ile 
kabartarak dola~tığımız bu 
hür ve müıtakil yurdu bize 
mukaddes Lir hatıra olarak 
bıraktılar, sonra da kendileri 
o hür ve müdaktl yurdun 
müıfik kucağın da ebedi 
uykularına daldılar 

Fakat bu ~dünyaya gurup 
eden o güneıler bizim gö
nüllerimize, Türkün ıönlüne; 
Türkün kalbine doğdular. Bu 
mubarek ıehitler kalpleri 
mizde Türklük kadar kuv· 
vetll bir güneı ıııltısıle '.ebe· 
diyetlere kadar parlayacak· 
lardır. 

Ulu Önderin gösterdiği 
yolda 1.oıarken ' ıehit düıen 
bu kahramanlar , yerlerini 
kardeılerine, çocukların• · 
bizlere bıraktılar Türk yur 
dunun bagrında bu muaı· 

zez ıehitlerin yerlerini tu 
tacak ~aha binlerce, yü:ı 

bin lerce kahraman var. itte 
bu kalaramanlar babaların 

dan, a~abeylerindf!n tavarü• 
ftttiklerf kudretli lmanlarile 
bu muazzez vatana göz ko· 
yan larm gözlerini oyar. be 
y;nlerlnl drıer ... 

Ey yüce ıehitl~r, meı•· 
ranızda müsterih uyuyunuz· 
Sizin yathfı nız bu mukadde• 
toprağı, biz de ö\medikce, 111' 
bir ya hancı ayale çlfnlyeme:ı 

Sayın yurddaılar, mede 
r.iyeUn baı döndürücü b•' 
süratle i l erledığl bu fen fi 

makine asrında, bugünkO 
harplerin istediği ve11ait11 

mücehhez ordumuz . tayy• 
reye1 oları ihtiyacını dP. rrıtl 
letıntn önemli yardımlarile 
tauıamlfımalctadır. f{u 1rli" 
en kıymetli Vllrlığımız olııı" 
istik'alimiz ordumuzun ıii" 

güıü altında oldufu kad111
' 

çelik kartallarımızın gölge~ 
1 ~. a tmda, daha emin ve rPil 

terıh o 1aralc, dDnya durduk'' 
var- olacaktır . 

Milletinin lıtık lal v~ sa•J' 
,ı 

ti uğrunda tek bir dan' 
bir düıman sürüsüne sald1' 

makta bir an tereddüt et 

miyen, ıanki tarihle''~ 
ceryanını d~ğiotiren kah'' 

lf 
manlar bunlar değillerdi 

gibi tevazu ile sakin ve . ~· 
kit uyuyan aziz tehitlerı.-ı. 
zi k u c o ğ ı n el a 1

1 

tiftiren ünlü ordumuz 111
1 

mına sa vgı değer mtlletld' 

taziyetlerımi arzed~rirP 
0
,, 

~ayın yurddaılar; 11 d' 
Atatlrkün gösterdiği yol 11 
biz de şr-hlt kardeflerl,.ıt' 
gibi, bila perva, seve •',, 
öleceğımizi bir daha telı' ~ 

. fd''ı eder ve tıayelerinde ~ 
ett i ğimiz bu hür ve m\istlll ( 

"',, günümüzft gökttn se ~ıı 

le seyreden muazzez ıe 1,~ lerimız i n mubartk rll'1 1ı . ... ,, 
huzurunda huıui \'C Jll1 ~O' 
le eiilir, hür milletimi dt 

metle aelimlarım " 
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lahkesir Mah~eme 
Baş Katipliğinden: 

Gayri menkul 
açık artırma ilanı. 

malların 

Açık artırma ile paraya 

çevrılecek gayri menkulün 

ne olduğu ev ve tarla gayri 

menkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağı numarası 

Mecidiye mahalle11inde l<ain 

bir ev ile Pa~a alana mev 

kiinde bulunan on dönüm 

tarla, takdir olunan kıymet 
eve 210 lira tarlaya 200 li· 
ra kıymet takdir edilmiştir 

A rtırmanan yapılacağı yer 
gün, saat: 

7 6 937 Pazarteıi günü 
ıaat 15 de mahkeme kale

rnlnde. 

1 l§bu gayrimenkulün 

artırma {inrtnameıl 7.5 937 
tarihinden itibaren 47 no. 

Açıktır. ilanda yazıla olan 
lardan fazla malümat almak 

isli yenler, tıbu ıartna meye 

Ve 47 dosya numarasıle me 

rnuriyetlmize müracaat et 
nıelid,ir . 

2 Artırmaya ittirak için 
Yukarıda yanlı kıymetin 

Yüzde 7 ,5 nlsbetinde pey 

va ya milli bir bankanın te 

l'llinat mektubu tevdi edile 
cektır. (İ 24) 

3 - İpotek sahibi a lacak
lılarla diğer alakadarların 
Ve irtifak lıa.kl<ı sahtplerınin 

Ra.yrl menkul üzerındeki 

haklarını husule faiz ve 

nuurafa daır olan iddiala 

tını iıbu i lan hu ıh inden iti

baren yırıni gün ıçlnde ev 
takı müsbltelerlle hirlJkte 

l'llemuriyetımize btldırmeleri 

icap eder Aksi halde hak 

ları tapu tıicilile aıı.btt olma 

dıkça ıatıt bedelinin pay 
!atmasından hariç kalır lar. 

4 Cö5terilen flÜnde ar 
tıroıaya iştirak edenler ar 

tırma ıartnamesini okumuı 
\'e lüzumlu malümat almıı 
\'e bunlara tamamen kabul 

etrnıı ad ve itibar olunur 

5 - Tayin edilen zaman 
da. gayri menkul üç defa 

ba~ırıldıktan sonra en çok 

artırana ihale edılir. Ancak 

llrtırma bedeli muhamnıen 
kıymetin yüzde yetmtı be 
tini bulmaz veya &Atış 111 

tlYenin alacağına rüchani 

olan dığer alacaklılar bulu 

tıup ta bedel bunların o 

ıayrı menkul ile temin edıl 
ttıı, alacaklarının mecmuun· 
dan fazlaya çıkmazsa en 

~l)k artırcın n taahhüdü baki 

b ıılrnak üzere artırma on 

b t'f gün d aha temdit ve on 
eııncı günü ayni saatte 
hpılacak artırmada, bedelı 
'~tıı lstiyenlnln alacağına 
~llchani o lan dJğer alacaklı-
llrın o gayri menkul ıle te· 

ttıın edil mit alacakları mec · 
'nuurıdan fazla ya çıkmak 
'"'' ı I e, en çok artırana ihale 
~ddı l ır. liöyle bır bedel elde 
{' il 
V rne:ıse ıhnle yapılmaz. 

e satı, talebi düşer 

d· 6 
Gayri menkul ken 

d••ltae ihale olunan kimse 

1 ~rh l veya verilen mühlet 
Çırıd k e Parayi vermezse ihale 
,t'arı fesholunara k kendi 

ilden l lıf evve en yükıek tek 
"1 le bulunan kimse arzet 

t 
11 olduğu bedel ı e almağa 

a~ı olursa ona razı olmaz 
~e ' 
0 

YI\ bulunmazsa hemen 
tı he1 -'l'l gun mliddetle artlar 
ny;ı k 

"" çı arıhp <'n çok artı-
'" tıa •hale edilir. iki ıhale 
~•ındakı fark ve aı•çen 

TORKDILI 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encü eninden: 

Alınacak mevadın tutarı yekünu rayiç bedeli muvakkat 

Azami Mikd.ırı L. Kr. L. Kr L. 
150 Teneke 570 3 80 tenkesi 42 
75 Ton 2100 28 Tonu 157 

300 Kilo 90 30 6 
300 " 45 15 3 
500 " ,j 7 50 7 ,5 2 
500 " 62 Stl 12.5 4 

3000 " 225 7,5 16 
2UOO .. ~5 1,25 

1500 " 45 3 3 
2.:!S .. 67 50 30 5 

teminata 
Kr 

75 
50 
75 
38 
85 
70 
88 
90 
38 
ıo 

Cinsi 

Benzin 
Yerli kok kömürü 

Şehriye 

Kuru bezelye 

Nohut 

Mercimek 

Patetes 
Kuru soğan 

(Kepek) irmik 

Beyaz peynir 

Odun 5000 " 400 0,80 30 
240LO ,. 2400 10 180 

25(JU " 67 5 27 50 
100 " 20 20 l 

15 " 52 50 3 50 3 
500 " 50 10 3 

1800 " 630 35 47 
600 " 7~ ı _ 5 

5(lü0 " 1200 50 '- 4 90 
20000 Adet 200 1 Adedi 15 

• 1200 Kılo 54 4.50 4 

800 " 48 6 3 
8500 1062 12.50 79 

sou .. ıs 30 ıı 

300 
1200 

8500 
400 
200 

3500 
5lıOO 

5000 
50 

" 
n 

" 
" .. 
" 
" 
" 

Ton 

143 Teneke 

135 
1080 

450 
50 
50 

875 
.. ıuuo 

1500 
45() 

479 

45 
90 
Hl 
12,50 

ıs 

25 
40 
30 

(8,5 9) Değirmi saz) 

(7 8 Soma ) 
35 tenekesi 

10 
81 
63 

3 
3 

65 
150 
l 12 

33 

36 

62 
50 
95 
75 
25 
40 

5 
60 
69 
25 

13 

75 
·75 
75 
63 

50 
75 

Ekmek 

Şeker 

Pırinç unu 

Çay 
Bulgur 

Beyaz sabun 

Kuru f asulya 

Bursa pirincı 

Yumurta 

Arpa 

ince tuz 

Yoğurt 

Makuna (Kesme ve 

ya çubuk~ 

Zeytin yağı 

Sııırılmı§ tere) ağı 

Süt 

Un 
Salça 

Dana eti 

Koyun eti 

Kuzu eti 

Llnıt n adt n kömüru 

Gaz yaiı 

Memleket Haata.haneatnin yukardn aıami mikdarı ve cinsi ve rayiç bedelleri ve 

muvakkat terniruıtı yazılı 34 kalem mevadı gıdaiye vetıalre ıartna melerinde yazılı ıernit 

daueıinde alınmak ve 31 .5 937 tarihıne raatlıyan pazartesi günü saat 15 de ıheh·leri yn 

pılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - İhale Vilayet makamında teıekkül edecek Vılayct Daımı Er.cün < nir de yap ıla· 

cakhr. 
3 - Bu huıuıtakı ıartnameleri aörmek lstiyenler Vıiaytt Daimi Encümen kalt:minde 

g6rel ılirler. 
4 lstiyenler ihale günO muayyen ve.ktinde yukarda yazılı yuzde 7,5 nlsbc.tinde 

muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına dair makbuzu veyahut banka mektubu 

ile Vila vet Encümenine müracaat edebilır. 
Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. 

Top ~öpeği 
Yani ... Av köpeğinin baş 

ka bır türlüsü . 

Top oyunlarında, bilhassa 

golf oynarken, bazı asa· 

bi veya yanlış darbelerle 

toplar uzaklara gitmekte 

ve bunları ara mak ve bul 

mak bir lf teşln etmekte 
dir Şimdı lngilterede buna 

güzel bir çare bulunmuıtur: 
Böyle kaybolan topları bu 

lup getirmek için hususi su

rette köpekler yetiştirilmek 

te ve terbiye edilmektedir 
İhtiyaç, ıhtiranın en do 

ğurgan bir ana11dır! Der

ler , çok doğrudur! 

* (j uzel insan, iyi 

insandır. 

*: E 11 lnlı111k savı'/ 

vıi cud un ıı ı.: dur. 
* S a!ilam uıic11l, 

sağlam ka/a, gıizel in
&cı il. 

günler ıçın ~ üzde 5 ten he 

sap olunacak faiz ve d!ğer 
zararlar ayrıcft hükme ha 

cet kalmakıısın memurıyeti 

mizce alıcıdan tahsıl olunur. 

Madde l 133> 
Yukarıda gösterilen 7 6 

937 lftr ı hınde mahkeme ic 

ra kalemi odasında ltbu 
i.in ve gösterılcn artırma 

tarnamesı daıresinde sahlft

cajı ilin olunur. 

4 1 177 

Susığırlık sul~ hu~u~ ı A 1 t ı Se 
hikimliginden: ~ 

de 
Orman idaresine izafetle 

Susığırlık malmüdürü bay 

Şemsettin tarafmdan Suaı 

ğırlığın Demirkapı köyünden 

olup Tek ı rdağında. yol ruü ı 
teahhıdi bay Ala Ihsan ya 

nında bulunan Mustafa oğ 1 

lu Mecit çavuf alevhınc ika· 

Açılan bir tünel 
(Baı tarafı ikinci sayfada ) 

tünelın mevcudiyetıni hatır

Jamadı Herkeı kendi batı 

nın çaresine düımüftÜ 
Yalnız, Makslm unutma 

nııftı, ve ·gazctt-ler dt! bu 

gün o yerlerde sahıp olan 
devletin bir tünel açmağı 

1 
dO§ünclüğOnü görünce, he· 

me olunan ormandan müte 
vellit tazminat davaeından 

dolayi müddeialeyh Meclt 
çavuı namına yazılan dave 

tiye 1erin gMek Oenıir kapı 

köyünde ve srerelue Tekir 
dağında gösterilen adrPste ı 

bu lunmaması ve ikametga 

hının meçhul kalması hase

bıle gazete ile ilanen tebliğ 
icrasına ve bu baptaki mu· 

hakemenin 1 O 6 937 per 

ıembe ~ünü ıaat 9 a ta ' ıkıne 

karar _, verilmiş olduğundan 

mumaileyhin muayyen gün 

de Susığırlık Sulh Hukuk 

mahkem sinde bizzat kendi · 

ıi veya kanuni bir nıüme&· 

aıl bulunmadığı taktirde mu 

hakeme~un gıyabında de 

vam edect>ğl teblığ makamı· 

na kaim olmak üzere ilan 

olunur. 

Kayıp mühür 
Zat tatbik ınühiirümü kay· 

betti m. Yen isini çık artaca ' 

jımdan eskiımin hükmü kal. 

men müracaat etmi§ti. Son 

ra, ı,i üzerine alanca, ken· 

dılerine emin olduğu eskı 

tanıdıklarından ve yabancı 
memleketlerden bir sürü 
adam t e darılt elti, onlara 

yapacakları, itı anlattı. al 
dığı paradan bol bol gün

d elik verdi, çalıııyormuş 

gıbi yaparak. altı sene ta 

hat oturdular. Açılma gü 

nünden beı on gfın evvel 

tünelin muvakkaten kapan 

mış .ikı tarafını açtılar ve 
ur olup gittiler. 

LU in bu kadar müthiş, 
zeki, ve e§ ıne rıutlanmez 

b rr dolandıracılak ynpmıf 
olmasına • rafmen Makılm 
gene ııefo l et içinde öldü 

madığını ilan ederim . 

Bandırma Çmarlı mahlll 

lesinclen Mazlum damadı 

Zekeriya Cansel 

SAYFA: 3 
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EMUSTAFA TENTERE - -E Somya VE Karyolacı ~ - -- .. 
T A M İ R C İ VE T E S V İ Y E C İ : ----: Otuz senedenberi resmi ye gayri re mi Türk fab 

: rikalarmda ve deniz, şimendüfer f abrikalanncla ve = Franııada (TESVİYECiLiK VE MAKiNiSTLİK) sana -- tivle iştigal e derek bu kerre Balık es irde 1 ürkdJli so -: kağında 2 No: da açt ığım it evınde (Her Türlü Tes-

: viyecilik İtleri , kantar tamıri yapılar. ve Somyala -- Kar~ola yeni ıi parlt üzerine model göste rilerek ge tir -- tilir. Her türlü ~omyalar, Karyolala r tamir edilir ve 
: boyanır, Hanelerde Termosifon ve Tulumba ve kapu 

: kilitleri, anahtar ve koıa tamiratı yapıldığı gibı kaza -- ve nfthiye merkezlerindeki fabikalarda tan-irat v e -: tesviye iş leri ve somyn tamıratı için gidllerE>k mahal 

: linde tamir yapılır .) Dükkanımıza müracaat edecek -: saygı değer müşterile rimize sanatımız dahil inde ı~le 
: rinı görere k m e mnun kalaca klarını ter.in ed• r lz 

l.ı 1111 il 11111 11111 11111 llllflllllllllll 

------------------------------------
Bah esir Vilayet Daimi 

E cüme i de • 
o 

Temınatı Muhamen 
muvakkate bedeli 

Li . K . 

Mo: 

1,50 20 74 

4,50 60 

9 120 

1,50 20 

3 40 

1,50 20 

9.370 12c; 
8,~s ı ı o 

61 

67 

79 

73 

78 

65 
80 

Mevkii Cinsi 

Kasaplar M. de Sebze bahçesi 
İlyasdede mevkiinde 
Mard ı M. d e Dükkan: kah · 

v anedlr. 

Camikebir kar Dükkan: Ye· 

ımnda 

Matbaa altında 

Kasap Musa 

adasında 

mişçi 

Dükkan; Bakır 

cılarda kalaycı 

dükkanıdır. 

Terzi dükkanı 

Matbaa a ' tında Bakırcılarda ka 

Abacılar içi 

Hisar köyünde 

laycı dükkanı 

Yem işçi .. 

Hamam: Hiaar 

ılıcas ı 

2,25 30 71 5 Umurbey M de Mağa za 

2,25 30 71 4 
" " 

2.25 30 71 3 
" 

2,25 30 71 2 .. 
2,25 30 7 1 1 

" " 
l İdareJ hususiye akaratından yukarıdn numaruı 

mevki ve cinsleri ve muhammen bedel icar ve muvakkat 

tem •ııat miktarı ya zılı or.üç parça a l<eıın 937 lf'nei mail 

yesine ait şa r tnamesi mucibince bi r senelik ica n 1 O ma 

yıs 937 ta rihinden itibaren 27 mayıs 937 ta rıhine te 

sad üf eden perıenbe gunu saat onbeşde ıhalesi 

yapılmak üzere onbeı gün müddetle açık artırmaya ko 

ou lmuıtur. 
2 İhale vılavet makamında toplanacak vı layet daı 

mi e .ıcümeni huzurundil yapı l acaktır. 

Talip olanların yevmi m ezkurda muayyen vaktinde 

hiz.aların dngörü ldüğü veçht le bedel muhRmmenin yiizde 7 5 
ğu nisbetınde muva kl<at teminatı malsandığına tedin et 
tlğiniz.e dair makbuz veyahut banka mnktubunu ibraz et 

• mesi laz ımdır. 

Encümende parn ve tıth"ilat alınmRz 

4 - 1 - 171 

Balıkesir Valiliğinden: 
Vilayette yeniden teıkil edilen a razi tahrir komisyon 

larında 75 90 lira ücret le 12 za t rei s ola rak ça lı ghrı l acak 

tır . K a nuni ehliyet ve evEafı ha ı z c, rn ı tteklılcr in evrakı 
' 

müsbitelerlle birlik l e 20 5·937 ta ıı hine kadl\ r \ ıl a}'et ma 

kamına mürF<ceatları ilan olunur. 1 - J 176 

alık ir As rlik 
Subesind n: 

1 6 937 Tarihinden itibaren ihtiyat subayların ve 

memurların yoklamasına baılanacak~ır 

2 - J076 numllfalı kanunun 9 10 ncu maddesi mucl · 
hince Haziran nihayetıne kadar devam edecekti. Hır ay 

içinde ıubeye müracaat etmiyenler ceza görecektir. Her 

yedek subay nüfus cuzdana, §Ube vesikası ve terhis \•esi -

1 kalarım beraberinde aetlreceklerdir. 
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Bürhaniye Kaymakamhğından: 
Sevk No: 

1 - 4 
Mükellefin ieml 
Hacı çapan oğlu lı 
mail. 

Köyü 
Gömeç 

Mevkii 
Pekmezlik 

Kıymeti !atılacak ga1rl menkul Hududu 
7500 · Zeytinlik 10 ağaç 

131 · 158 Ayazmath Latif ağa Gömeç karantılık 141000 600 ağaç zeytin . 
zade hacı Mehmet ve 
zevcesi . -

132 · 152 Havranlı Haıan Ef. Gömeç 

I 77 - 180 Kara eemicl Süleyman Gömeç 
af a 

• 

Aiıl tepe 70500 60 aiaç zeytin. 

inlik 21000 60 ağaç zeytin. 

544 · 53 Hacı ıeh oflu Mustafa Gömeç Sırt yol. 48000 120 ağaç zeytin. 
evlltları. 

185 · J 91 Ntdell Melımet Cemal Gömeç inlik 48000 30 ağaç zeytin 

240 · 356 Kara aiaçtan Haaan 
HQıeyln. 

C6meç Petmezltk 40000 60 ağaç zeytin 

3 - 33 Malatyalı Mehmet. 

3 - 269 Sellnlkli İhsan bey. 

.. 

3 • 40 

.. .. .. 

" .. 

Korucu Sarı oğlu 
Ahmet 

Yaya 
köy 

.. 

.. 

.. 

.. 

Harman · 27000 19 ağaç zeytin 
yeri 

Çay1r. 48800 16 dönüm tarla 

Takat baıı 

Soluk 
kuyu 

Balcı 

kuyu 
40000 

10 Dö . 

25 Dö . 

18 Dö. 
tarla 

Gün doğuıu yol, Bat111 
alanyalı hafız vereıelerl 

poyrazı hacı Alı. Kıble
ıi çerkez Zekeriya. 

Gün .doğuıu yol, batısı 

çapanikızı Zehra, Poy· 
razı ıahln Ah. Kıbleai 
dere. 

Gün doğuıu kula Oıman. 
Batıaı:P.Emln zadeler. 
poyrazı Salih. Kıbleıl 

Emin zade. 

Gün: doğuıu Zekerlyya 
Batıaı hacı oğlu kızı 
Rukiye. Poyrazı çiftlik 
ve" koca Ömer. Kıbleel 
aahlbl ıenet 

Gün doğuıu Halil pafa, 
batı11 Cemal. Poyrazı 

kara Horlye. kıbleıl ta 
pucu Haıan ef. 

Gün doğuıu Rüıtü bey 
batm lımaıl. kıblesi Fer· 
hat. Poyrazı kara g• · 
micl. 

Gün doğuıu Halil. ba
tm Ragup. Poyrazı Oı · 
man oilu Ômer. Kıble · 
ıl yol. 

, Gün doğuıu Mukaddeı 
batı11 Mukaddea. Poy· 
razı Reıit. Kıblesi yol. 
Gün doğuıu çiftlık . ba
tııı çiftlik, Poyrazı Hüs· 
nü efkıbleıl Aljrlza. 
Gün doğusu İlyas ve 
yol ... bat111 kara yağız 

Haean ağa. Poyrazı . 

Muıtaf a İlyaı. kıblesi yol 
Gün doğusu Mukaddes 
batm hacı bayram ve 

deveci Yuıuf. Poyrazı 

yol. Kıbleıl Satm. 
Gün doğusu ayazmant 
yolu batıaı 101 ve Şük . 

rü . Poyrazı korucu Muı 
taf a. Kıblesi yol 

Arazi verglılnden olan borçlarının temini tahılli hakkında 80rhantye idare heyetince Hhlmaama karar verilen 
evaafı yazılı on parça gayri menkulün 20 5 · 937 Perıembe günü ihalel katlyeıl icra kılınacııiından talip bulunan· 
larm mahalli kaymakamlığa müracaat eylemelf'rl ilan olunur. 

4 - 1 - 167 

.. . . . . . . .... 

fll aa11kesir Emanet-111 
fil cisi1Ahmet Gümüş "j 

Ilı 
Her halta çarşamba günleri Balıke- •

11

. 
s~rde__n İstanbula hareketle P..azar gü~le· 

•• rı_doner. Halta arası ve mustacel sıpa- •' 

Ilı rişleri telelonla:(20724) de bildirildiğinde il 
12 saat zarfında sipariş gelir. .. •' 

111 

BalLkesir posla ue telgraf adresi: il 
BALIKESiR EMANE1CJSJ A/JMET GVMOŞ 

/S1'ANBUL.... /S1'ANBUL BALIKE.~ !R OTELi '- . . .--. . ·~==' ~~-· . . . . ·= . 
#~~~~~ ~~~~~~at 1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: 1 
1 Satış Sürümünü Arttumaktn. 
~ t'AKA'I' 

~----------------------------------------------~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~-;;;:~ı 
~· ' I ~ 5 $ TORKoiLı 11. atışta Bı·rı·nc·ı art· 

\.Pazarteılnden baıka her " • 

g~:ı~~~·· Sı~~~ı~::::··· ~ "REKLA"' M DIR 1 
~!~.~~lığı:40~ ". ı I " . ~ 

~uür:~tu:.eçmlt sayılar 25 
: I~ Satacağınız Malınızı ! 

ADRES: '-
BALIKESİR TÜRKDlLI j ,._ ~ 1 Herhalde Reklam Ediniz .. '-

Dünkü UDJ!L~~!re.liatlırı ~ \! c Bu 1 eklthn la r11uz11 

55 RandımanA·:~j :~:mi 1 ( TÜRKDiLi) ne \'eriniz~~ 
60 " 840 850 ~ 
70 8 t5 825 it. ,,.,. - • J 
:~.:us~:A: ~~~~!4:::

0 1 T U R K O 1 L 1 ~ 
Yumu§ak 5 5 25 1 

Yumu§ak Sert e,1; Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ~ 
Dııardan 6 7 it j 

Santim Santim f(t; Her Yerde Okunur· ~ 
M111r 3 75 3 875 ~ / 
Arpa 3 75 4 ·~~~~ "' ı~~~~~~.p 
Çavdar 4 4 I ~ 
Sısam 14 15 
Afyon 11 5 12 
Nohut 4 5 5 

1 Kumdarı 2 
Bale la 

2 5 

İyesi ve Baıyaznıana: Balıl(e sir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

8a11m Yeri il Baaın evi 
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