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İspanyada Hükumet Tayareleri 
Bir Asi Krovazörünü Bat1rdı. 

l MAYIS CUMARTESi 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON B!RiNC1 YJL SAYI: 10115 

Irak Hariciye N azı r ı 
Dün İstanbula geldi.. 

----------
1. Naci Elasil Ankara gannda Başvekilimiz ismet İnönü 

ve vekiller taraf mdan uğurlandılar. 
lıtanbul, 30 (Husuıi) -

Irak Hariciye Nazırı 8. Na 
el Elaall, dün Ankaradao 
hareket etmlt ve istaayonda 
Baıvekilimlz lsmer İnönü, 
liariciye Vekili li. Tevfık 
Rüttü Aras ve diğer Vt:kil 
ler taraf andan uiurlanmııtır 

B. Naci Elasil, bugün sa 

bah ıehrlmizdr bulunacak 
'le pazartesi gününe kadar 
burada kalacaldard ı r 
Kardeı dev let adamı, Ao 

karada gördüğü büyük te· 
rakki ve lnktıaftan son de 
rece memnun kaldığmı ıöy 
lemtıttr . 

Ankara, 29 (A A ) - Irak 
liaricl ye Veziri Ekselans 
Naci Elasil. dün saat 
16 da Serglevlne gel-
lbltUr. Yanında Dıı Bakanı 

Tevfik RGtlü Araa ve frak 
sefiri 8 .. Naci Şevket bu 
lunmakta idi. 

Sergi evinde Ekonomi 
BaJ<anı Celal Bayar, sergi 

erkanı tarafından karıılanan 
dost devletin hariciye nazırı 
sergiyi büyük bir alaka ıle 

gezmtı ve her nokta hak 
kında uzun Ul.adıya izahbt 
almıştır. 

S rgiden çıl< arken intiba 
ını soran Anadolu Ajansı 
muhabirine: 

-- Sergiyi çok güzel bul 
dum. Kömür meaeleslne ve. 
rilen ehemmiyeti takdir ve 
hayranlıkla müıahede ettim. 
Türkiye Cumhuriyetinin bu 
sergisi bihakkın iftihara de 
ğer bir eserdir, buyurmuı

lardır. 

Titülesko Belçika 
~ 

frınsı Cum~urraisiJa görüştü Hariciye nazuı mühim bir 

B. TİT ÜLESKO 

beyanatla ~ulun~u. 
Brükıel. 30:{A.A.) - Bel. 

çika dııbakanı mebusan 

meclisinde Belçikanın askeri 
siyasetinin, dıı ıiyasetinin 

dıt siyasete sıkı sıkıya 

bağlı olduğunu, asırlardan 

beri Avrupanın harp ıa

hnesi olan Belçlkanm ıırhk 

bu istila' yolunu kapı 
yacağını ıöylemittlr. 

Sümer~ank Mu~üı ü 
Ankara, 30 (A.A.) 

Sümerbank genel direktö· 
rünün değiştirileceği hakkın 
daki haber asılsızdır . 
=--

Kamutay 
Yugosıavyaya olan sevgi ve 

tesek~ürlerini bildirdi. 
Ankara, 30 (A A ) -

Kamutayın bugünkü toplan 

tııanda Baıveklllmizle Hari 
ciye Vekillmızln resmi ziya 

reli esnasında Yugoslavya 
milleti tarafından tahıslarına 

ve Türk milletine gösterilen 
geniısempatiden do 'ayi Kamu 
tayın samimi teıekkür 

ve muhabbet duygularının 

Yugoslav milletiııio kuvvet 

refah ve saadeti hakkında 
ki dıleklerinm Yugos 

lavya mebuıııın meclisine 
iblağ na ait takrir bütün 

mebusların sürekli alkı§la. 

rlle tasvip edilmittir. 

Bulgar 
Krah umumi af ilan etti 

KRAL BORlS 

Sofya, 30 (Radyo) 
Ortadoks yortuları münaıe· 

betile kral, mülki ve askeri 
mahkümlara da ıamil ol 

mak üzere umumi bir af 
ilan etmltlir. 

Parlı, 30 (Radyo) - Bay 
l'ıtnleıko butıiln Elize sara 
' 1111l ıitmtı ve Bay Lebru
llll, haatalığı esnasındaki 
'lilcaaından dolay! t~ıekkür 
etb:ıltUr. 
-~-. 

lngilterenin 
Silahıanmağa sarf Bdeceği pa
ranın finansa yapacağı tesir 

l londra, 30 (AA) 

HükUmet Tayyareleri 
Bir Krovazör B tırdı. 
fransa ve Jnoiltere Bil~aoda~i sivil ~al~ı ~urtarmağa 

l 0ndra bankerlerinin bir 
0Plantıamda lnıiliz m lıye 

11'2•rı büdce meseleatni 
lbe~ h •ti u b a ı e d e r e k 
lblannıa 1 ç 1 n s a r· 

~:dilen paraların lngiliz fi· 
•it 

1111 üzerinde senelerce te
~t hıı göstere~eğlni tebliğ 

ltaitllr. 

Vı - 'il~-= 

olga Moskova 

lınılındın iı(;°apuı dün geçli 
1(. ~oıko,,a , 30 (A.A ) -

'"•h d,,
1 

•zer, Beyaz ve Baltık 
ku

0 
ılerı111 bailıyan ve 128 

~0.~etrelik yeni V olga 
ille ova kanalından geçen 
i(.ı "•Purların Moskovan•n 
tı.._"'kı nehri limanında nh· 

' batlanmııtır . 

Karr veruiler. As ·ıer dün bir şe~ri işgal etti 
Paris, 30 A.A.) - Koy 

ter ajan11 İspany" hükumet 

tayyarelerinin on altı bin 

tonluk asi k r o v a z Ö· 

rünü batırdıklarını bıldır 

mektedir 

Krovazör iki sant süren 

bir muharebeden ııonra bat 

mı~hr. 

Pari5 30 (A.A ) İs 

panyada asi tayareleri Bıl 

bao ve civar kasabaları bo 
mbardıman ~tmiştir. 

Ası lrnvvellerin Bilbnoya 
yirmı kilometre yaklaıtıkları 

haber veriliyor. 

Fransa ve lngiltere Bil 
baodakı ıivıl halkın müşte 

reken tahliyı:s ni kararlaş· 
hrmıflardır. 

İkı ıün evvel bombardı 

1 
nıan neticesi harnp olan 
Guernice kasnbası nsilerin 
elme geçmiştir 

Tarh Hava 
Kurumu 

Bir marş müsa~a~ası açtı. 
Ankara, 30 (A.A) -

Türk Ha va Kurumu tara· 
fından bır hava marşı güf 
tesı müsabakası açılmııtır. 

Şartları Hava Kurumu ta· 

rafından ialiyenlere veril 

mektedir. 

Müsabaka muddeti bir 
Temmuza lcadar iki aydır. 

Bırincılıği kazanan eserlere 
yüz lira mükafat verile
cektir. 

Belediye Meclisinin Son Toplantı
s ı n da Görüşülen İşler .. 
Koyun ve keçi oğlak eti satan kasap dük~anJann ! n ta~~idi ~ararlaştınld1, Tarife 

(ncümeninin diğer işlere ait yazılan üzerinde görüşmeler yapıld1. 
Belediye umumi meclisi· 

nin birgün önce toplanarak 
nisan içtimaını 11ona erdir 
diğinl yazmıştık. 

Bu son toplentıdRki görüı· 
meler! y11zıyoruz 

Ruznnmede şu üç 
bulunuyordu 

Eski zaptın 

medde 

o lrnn 
ması; 

') ... Encümenlerden ge 

len evrak. 

3 Evrakı VBride .. 
Ônce uld zabıt okundu. 

Reis mütalea olup olnıadığı 
nı ıordu 

z~bıt aynen kabul olun
du. Bunu müteakip encü 
menlerden gelen evrakın 

okunmasrna geçildi. 
Bir itfaiye onba1111na zam 

yapılması hakkındaki iste 
ğln yerine getirilmesine im· 

kan görülemediği ve Halk 
Partisi dilekleri tle Spor teıek· 

küllerlve Halkevlerine 937 büd 
ceslne gerekli bulunan tah 
sisatm büdceye konnıası 
onay görüldüğü ve yardım 

cemiyetlerine icabeden lah· 
sfsatm konduğuna dair en· 
c ü m e n mazbataları , 
Yoksullar BırUfi ile Çocuk 
Esirgeme Kurumu baıkanla 
rının havale edilt:n yazıları 

tetkık oluııorak yardım ce· 
mlyetlerine tahsisat ayrıl

mıı olduğu hakkındaki bü 
tün yazılar aynen kabul 
edildi. 

Meıaj encümeninin bütün 
müskirat bayilerinin hafta 
tatili kanunundan istif ada 
et111elerine bu kanuna göre 
imkan bulunmadığı hakkın
daki yazısı da onaylandı. 

Tarife encümt ni harman 
yerlerinin teıbiti için daimi 
encümene • a 1 a h i y e t 
verılmesl ve harmaacıların 
zürraın yekdfğerıne za. 
rar verecek muhtelif yerler
de harman yapmamaları 
içın ruhsata tabi tutulması · 
nı 1 liyordu Re-is belediye 
kanununun 15 inci madde· 
sıne gore harman yerine 
konacakların ruhsata bağ 
landığıncı dair kn~·ıt bulun
duğunu ve bu ruhsatın bir 
yıla ve ıııhsa alt ole bil ece· 
ğlni izah edt!rek baıkaamırı 
bu ruhsattan istifade edemi. 
ye~eğını sövfedi. 

Necati Uğurun kendi arazi 
ıioe de konarsa yine ruhsa 
ta mı tabidir? Sorgusuna 
karşı da: 

Reis Hepsi belediye 
den ruhsat almağa mec 
burdur 

Harman yerleri muayyen 
ve mahduttur. 

Bir harmancının bir har
mana konmı;ısı için harmftn 
yerlerini tesbit edelim. 

Harman yerleri beledıye 

mühendisi marıf etıle bir har· 
man yeri o in ne kadar ola· 

B NACİ KODANAZ 
bi ! eceği te11blt edtlıin bu 

tatbikatta her halde daha 
kolay olacaktır 

B. Ali rençperlerin bir, 
iki, dört bet çift koıtuklarını 
ooun için herkesin ayrı ayrı 

büyüklükte yer tııal edece
ğini encümenin bunu göz 
önünde bulundurduiunu ıöy· 
ledi. 

H. Halil İbrahim lıe ve 
rıl~cek ruhnhn dönüm 
mlktanoa göre ruhıat harcı 
alınmasmı teklif etti. 

Bu noktalar üzerinde muh 
telıf azalar lehte aleyhte 
f ıkirlerinl ileri sürdüler. 

Neticede reiı harman 
yeri ebadının daimi encü
mence teıbit edilmesini re
ye koydu, aynen kabul 
edıldi. 

Tarife encümeni hariçle 
imal edilen, ıehlre geUrllen 
ıucukların muayene edile 
rek muayene harcı almma 
sını istiyordu. 

Reis; sıhhi ıartlara uy 
gun olup olmadığı belli ol 
mıyan ve belediyece yapı· 
lırken l<0ntrol edHmesl müm· 
kün olmıyan bu sucukların 
böy1ece muayene edilmesinin 
mü ınkün olacağını anlftttı. 

Ve mu!lyene harcı alınması 
kabul edildi. 

Halıkla ın dane \'e kılo ile 
satılan !arından muayene har-
cı alınmasını isti yen tarife 
encümen yaz1111 üzerinde de 
uzun görüşmeler oldu . 

Neticede dane v.~ kilo ile 
satılanlardan baytar muaye 
ne hu~ı ahncrıaaı hale kında· 
kı encümenin teklifi reye 
kondu onaylandı Yine ay 
nı encümence keçi, oğlak, 
eli satanlar ile koyun, diğer 
etleri satan kasapların ay
rılması isteniyordu. 

Bu gıbi et satan kasap 
ların ayrılıp ayrılmaması 

hususunda bir çok münaka 
ıalar oldu Burada celseye 
beı dakika ara verildi. 

İkinci celse açıldığı za 
man B Halıl İbrahim ka
ttaplar koyun kesdlği zaman 
oğ l ak, keçi eti dükkanda 
bu'udurmamalı, oğl ak,tkeçi 
kestiği vakit de koyun bu 

lundurmamalıdır f dedi. B. 
Rasim he bunun kabili tatbik 
olmadığım söyledi. Neticede 
encümenin teklıfi veçhlle oğ
lak ve keçi eti satan dük· 
kanlarının tehdıt edilmesi 
ka rarlaıtırıldı. 

Av köpekleri rüsumunun 
1 SU kuruıtan 100 kuruıa 
indirılmesi hıık1onda"I en
cümen teklıf i onaylandı. 

Encümen tarafından kah· 
ve, kırathane gibi yerlerde 
çalınan gramofonlardan lubl 
yat resmi alınması teklif 
edılıyordu. Re•ı bundaki 
mııkıadı izah etti. 

B. Hılmı Yırcalı kırathane 
ve kahvelerden aanaflarına 
göre lubyat reımi alınma11-
m, B Necati de nal 22 de 
kapanan ikinci kahveler tle 
aaat 23 de kapananlardan 
birinci sınıf olmak üzere re-
ıim almma11nı ılerJ ıürdii-
ler. • -

Bu huıuıta da muhtelif 
azalar noktal nazarlarını 
serdettiler. 

Neticede encOmenln tek
lifi kapanma ıaatlerlne 16· 
re sınıflara, ayrılmak kay. 
dile bu gibi yerlerden lubi· 
yat resmi alınma11 kabul 
olundu. Tarife encOmenl 
akarattan alınmakta olan 
rubu reımin de n11fa çık1ı&· 
rılmaıı teklifi okundu. 

Neticede akarattan alına · 
cak farkın rubu detti, n111f 
olarak alınmuı kararlath. 
rıldı. 

Harice ıevkedllecek bü
yQk hayvanlardan, kuılar-
dan, koyun, kuzu, oilak ve 
büyük hayvan derilerinden 
şahadetname harcı almmaaı 
hakkında tarife encümeni · 
nin yaz111 okundu. Kabul 
edildi. 

Umumi ıulardan evlere 
verilenler için evvelce umu
mi meclis ayda iki lira alın 
masanı kararlaıtırmııtı. Vili 
yet makamı Sular kanunu· 
na göre bu gibi ıulara ya· 
pılan masrafların ht11elilerle 
belediye arasında taksimi 
lazımgeleceğinl, Sular kanu. 
nunun bunu amir bulundu· 
ğunu bir tahrfratla bildiri. 
yordu 

Bu sulardan evlerinde is
tifade edenlerin bu yolda 

masrafa ittirak ettirilmeıl, 
incetemelerde bulunulması 
ve kanuni icaplarının yapıl· 
maaı için daimi encümene 
salahiyet verildı. 

Baıka görüıecek bir ıey 
kalmamıştı. Reis şu sözlerle 
meclisin masaisinl hulasa 
ederek toplantıya son verdi: 

Sayın arkadaılar! .. 
Nisan iştimaı bu toplan · 

hınız ile nihayete ermtı bu· 
lunuyor. 397 maeraf ve va. 
ridat büdceai üzerinde uzun 
uzadiye münakaıa edildi ve 
bir çok esaslar üzerinde 
kararlar . verdiniz. Meclisin 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 



Mehmet Akif 
Balakealrll Müıtecaplı ol · 

lu B Esat Ad lln ıeçenlerde 
6len vatan tllri Mehmet 
Akif hakkında küçük bir 
broı6r6 çıktı. 

Eaat Adili ta cocukluiun 
danberi tanmm; bir ıaml 
miyet lbideıl ıtbidir .. . Va 
tan tilri Akıft de milletin 
her ferdı kadar ıeverim; 

onun, içtimai tee11ür ve tah 
a11ftılerimlzl yana yakıla co 
ıup afhyan tiirleri, neıille 
rimlzin 16nlftode ebt:diyet · 
lere kadar çmlıyacaktar. 

Aktft; Esatla beraber oku· 
muı, EMtla beraber görm6ı, 
beraber ıevmit idim. Akı 
fio 61QmGnde yine Eıat 
Adille birlikte allayıp acın 
mıt idik. 

Şimdi.. Eıadm Aktf bak 
kıodakl bu kGçik riealeıinl 
16rince, onu Aklftn 61ftmü 
ne - Millet namına yazıl 
mıı - merelye ıanmııtım 

Fakat meee1e öyle deftlmtı 
Brotürft okuyunca gördOm 
ki: 

Etat, Akıfı ilim ade -
.. ıtnin 6n0ne koymuı, onun 
karakterini, eanatklrhğını 
tltrllflnt, vatanper•erltflni 
bir mQteha1111 lltm g6ztle 
tetlrllr ve muayene etmtı, 
bitibı 16rOp bulduklarını 
birer birer ea yıp dökm6ı. 

ilmin kati dOıturlarına 
bitOn aamlmlyetl ile teıltm 
olarak ve .. bıl biılerJnl ta 
mamen ıuıturarak bu kadar 
bitaraf bir tetkik yapabil 
mek {bir fazilet örnefl) 
ıayılıa yeridir. Eıat Adlll, 
ba ylfHçe ulattıiı muyaf 
fakı yetinden dola yl, bütün 
ruhumla alkıılaram. 

Sanat •e titr hakkındaki 
il•l mitealar ile aailam 
btr da.tar kurduktan ıonra 
taaatklr ve tllr Akıfın hem 
mezlyetlertnl, hem kuıurla 
rını perYasızca ı6yltyen Eıat 

Adıl, o vatanperver ıitrln 
maıeri ilemtmlzde ve tarahi 
lçttmalyemtzde ne derin ha 
relcetler uyandıran bir kudret 
oldulunu da - ayni blta 
rafhkla 6yle tebarOz 
ettiriyor kt. bu mazhariyet; 
ancak kafa11 ilimle, ı6n16 

ıamlmlyet1e dolu fnıanların 
klrıdır doiruıu. . Bra•o 
Eeatf. .. 

Yalnız brot6rde bir nok 
taya takıldım. MOelltf (My-
ıttquel mutaaawvuf) keli · 
meılnl (Pi?ux dindar) ma 
nl11na ku'lanmıı 

Gerçt tıllmhk ile hırhtl 
yanlak araaındakl - din 
illm1erl ve din tarihi bakı 
mındsn - ince farlclar1 btl 
mı,.nlerln hep bu hataya 
dGttGldertnl g6r6yoruz. 

Fakat ben eminim . . B 
Eıat kardeılm muhakkak 
bilir ki; iıllmda (dindar Pi 
eux) baıka ve (taeavvuf -
mtıtlclıme) yine baıkadar. 

Şarktaki taaavvuf namını 
taııyan meılek Garbın (Phl 
loıopble felıef e) ılne benzer 
Ve Şarlr doıtlufu mana11na 
ıeldtflne ıöre ıarktan ılt· 
medlr Bunun dtn ile ar.s11 
biraz ıeker renktir. Onun 
için dinin yanında delil, 
elrıertya karı111nda me•kl 
alır. 
Şu halde; Akıf dtnda r 

ldt fakat aıla miattk de· 
tlldt. Bizde hak1ld mlıtlk 

tllr (Hlmlt) merhumdur. 
Nitekim (Gram l adlı eteri 
n&a latltarında Hlmlt hak· 
kmda bir hayli dedikodu 
9ık mıfb. Ndlapt Ş&lriblaa 

Edremit 
Halkevinde Büyük Hamid 

için ihtif il 
Büyük Hamidin ebediye 

te lntikah Türkiyenın her 
tar•fanda olduğu gibı kaza 
mızda da derın bir tee11ür 
u y a n d ı r m ı ı ve bu 
veılle ile Halkevl taraf mdan 
yapılan lhtif al ıeceıl) bü 
yük dahinin çok sevdiği 

ilk hocası Mehmet Bahatti 
nin Edremlth olması itlba 
rale hususi bir itina ile ha· 
zırlanmıt ve cidden ~ıi az 
bulunur heyecanla bir hicran 
ve matem gecesi olmuıtur. 

21 Nlıan.. Gece saat 
18,30 .. Halkevl müsamere ıa 
lonu hmcahınç dolu .. fıtık 
lil Martı ayakta saygı ile 
dinleniyor ve perde ağır . 
ağar açıhyor. 

Hlmidin; o ebedi ıairln 
fototrafını ılyah tGllerle 
çerçivelenmit olarak ıöril
yoruz. Ne acıklı bir man 
zara Daha on ıün evvel 
doıtlaranı, itıklannı kabul 
eden bu resmin ıahibı, bu 
ıilr hlkımi bugün artık 

ebecUyete karaımıı bulunu 
yor. Onun clıminden kalan 
yegane hitıra . Bu ılltk 

16lgedlr. Onu içimiz 11zh 
yar11k; gözümüz yaıararak 
kalbimiz Utriyeı ek seyre· 
diyoruz 

Bu eınada tiir Ômer 
Bedrettin Gökbelen hitab<.;t 
kürıüaüne ıeçıyor Bat ucun 
daki çerçtvede ebediyetten 
bız'erl ıeyreder gibi temiz ve 
hazin bir bakııla bakan 
büyük Hamtdın 86 yıllık 
bOyük hayatını anlatmafa 
baıhyor. 

Şitrln bu söylevi y(b:ler 
ce din eyicl tarafından he 
yecanla takip edılmiıtır. 

Kıymetli tiir onun bOyük 
haya 1mın ıeyranl taıvlr ede 
relı; Himfdin ebedi eıerle 
rlnden birer parça ıunuyor 
ve onunla geçen bir saatlik 
kıymetU hataruını anlatarak 
aözüne nihayet veriyor. Al
kıılanıyor. 

Tanınmıı münevverlert-
m•zden Ruhi Naci Sağdıç 
Hamıdln bir titrini okuyarak 
küraGye eeliyor Hlmld için 
kOçük bir mukaddeme ya 
parak onun n11mın• yazdıiı 
ve fakat sağhğmda takdtm 
edemedi ii bir ıtırlni kendi 
ne bae bir jeıtle okuyarak 
a kıılanıyor. 

Ruhi Nacjyj Oıman Aca, 
Muıtafa Sötü~n, Fethiye 
Orbey takip ediyor. Her 
birinin afzından ayni heye 
can a dioledifımiz Himidin 
thrlerml, ıuıanuı inıanların 

ıuya kavuıması ıtbı tath 
bir ürperme ile dinlıvoruz. 

Perde tekrar açıldığı za 
man Eıberden bır parça 
ıeyrediyoruz Gençlf'r kı 
•• zamanda hazır ad kları 
bu parçayi çok büyük bir 
muvaffakıyetle baıarıyor 
lar. 

Kıymetli titrin ve güzide 
hattplerln yarathklar. heye 
canlı havaya bu temsıl bir 
parça daha heyecan katı 
yor. Müsamereyi derın bir 
huı6tla terkediyoruz 

N. O. 

Hamid Şehbal mecmUlııında 
bu hakikati açıktan açıfa 

ilin etmlıtı. 
Garp llimlerlnln meıhur 

Danteye muadtl eaydıklan 

(Şeyh Galip Dede) merhumu 
okuduktan ıonra Ş&irlialmı· 

• 
1 

1. --dlll--• •iill.L;;.~e~-.... -..-. 

Zabıta 
- -

Mamurlanmn maışlan 
arttınhyor. 

Zsbıta memurlannın maaı 

lan hakkmda hazarlanan yeni 
kanun projesine göre bundan 
ıonra polisliğe alınacak kim· 
ıeler orta mektep mezunu ola 
caklardır. Zabıta memurlu· 
ğuna alınacak kimıe üç se 
ne namzetlik devresi geçi 
recektır Bu müddet eına· 

11nda 1600 kuruı asli maaı 
alacaktır Namzetlık devre 
ıinde kabiliyet ve muvaffa 
kıyet gösteren aıli memur
luğuna tayin edilecek, maa 
ıı 2000 kuruıa çıkarılacak 
tır. 

Halen çahımakta olan 
polis mf'murlannın maaıla 
rı 1600 den 2000 kuruta 
çıkanlmaktadır . Üçüncü ko 
m ıerlerln maaıları 2500, 
ikinci komiıerlerin maaıla 

rı, 3000, birinci komiserle
rin maatlar1 3500, emnıyet 

amirlerin maaıları 4000 ku. 
ruı olacaklar. 

Kalemlerde çal.tan poliı-
ler de merkezlere 
cektir. Kalemlerde 

verile· 
zabıta 

memurlara çalııtmlmıyacak, 
bunların yerlerine y~niden 
ibdaı olunacak muamelat 
memurları ıettrilecektir. 

Muamelat ıefl bulunacak bun
lar da 3500 kuruı maaı 
alacaklar v~ 11nıflara tak 
ıim edilece lerdlr. 

Birinci ıınıf muamelat 
memurları 3000, ikinci u 
mf memurlar 2500, üçüncü 
sımf emurlar 2.000 dör· 
dilncü amıf memurlar 1 ,500 
kurut maaı alacaklar. 

Kanunda :ıabı\a memur· 
larmın terfii, çalıımalatı 

hakklllda mühim eaaılar var· 
dır. Kanun hazirandan evvel 
kabul edildiği takdirde ah 
klmı hazirandan ltıbaren ca· 
ri olacaktır 

Yani Adım 
174 üncü saym çıktı. Bu 

nü ıha ile Anatole f rancenin 
Epikürüniln Bahçeıi lliveıi· 

nln 5 incı formasmı veriyor. 
lçınde KollekUf tiyatro, Ha 
mit için ne yapalım? Cocuk 
bayramı, ılaka padogojlıl. 

Rusyadan DönOı, Yugoslav. 
ya, Demır ve Çelik. Al,ıl 

Hastalıkları, Haytam yazıları, 
Hamit Ankettne v"rılen ce 
vaplar, iç, dıı. ıosyete, ki 
tap ve polctıka haberleri 
vardır. Tavıiye ederiz 

Bir kilodınf az~ esrar 1 
Afyonkarahisarh Muıtafa 

oğlu Tabu ve Konyalı Ah
met ojlu arabacı Recebin 
yatmakta olduklara Darbali 
otelinde ki karyolalarmm 
altanda ıüphe üzerine yapı· 
lan arafhrmada bir kilo iki· 
yOz ylrmı granı esrar bu 
lunmuıtur Suçlular yaka 
lanmıılardır. 

mız llanıidin ner"den ve 
na11I mülhem olduiu apiıi· 
kira görülür. 

Baki: Bizi tUr ökıiizQ bı· 
rakan Akıfln d~ Hamldin 
de ruhlara nur olıun. 

Ruhi Naci Sağdıç 

Sahte çavuş 9 Aya 
o 1 d u .. MahkQm 

Otelden Elbiseleri Toplayıp 
Giden Suçlu Her Şeyi itiraf Etti 

Bir kaç ay evet Çankmla 
Ahmet oğlu lsmail admda 
birinin ı kl tarafta s11hte jan 
darma baıçavuı elbiıeııile 

dolaıtığı ve Palas otelinden 
bazı eıya çald.ktan ıonra 

kaçarken yakalandığını o 

zaman yazmııtık Dün ıaat 
14 de ikincı asliye ceza 
mahkemeeınde du~uımuma 

devam edilen ıuçlu hlkı 

min ıuallerine ıöyle cevap 
verdi: 

" Aıkerliilml daha bitir· 
memittim. İıtanbulda Gül· 
hane haıtahaneılnden çık 
tam. Kıtama gıtmek üzere 
Balıkeıire geldim ve Palas 
otelinde dört .gün m11afır 

kaldım. Üzerimde baıçavuı 
elbisesi vardı Ben eauen on· 
baııylm . Çavuı elbhelerlni hae 
tahaneden çıkarken bana verdı 
ler. YanıD' da ıki de tabanca 
vardı . Bu tabancaların birini 
paramla aldım. Dıferlni de 
jandarma ıken yakaladığım 
bir adamdan aldım. Pa
lasotelinde kaldı~ım müd 
det zarf mda tehtrde batça· 
vuı elbııesi ile ıezdtm. 
Otelden ayrılacafım gece 
yattıjım odada bulunan eı· 
yalarımı topladım Benim 
çaldıfımı iddia ettikleri eı 
yalar da o esnada benim eı 
yalarımın içine karıımıı Dı 

ier odada bulunan bir ba 
vuldan da bazı etyalar aldım. 
Bu 11rada odalarda kimıe yo· 
ktu Fakat bavu lan ben aç 
madım Ondan sonra da Ça
nakkaleye gitmek iizere otel 
den ayrıldım.,, 

Hakim elinde bulunan bir 
nüfus klğıdmı tetkık ederek 
soruyor: 

- Hüviyet cüzdanındaki 
326 tarihini niçin 328 yapbn? 

Suçlu bunu kendisınln yap· 
madığmı, ne ıektlde ya · 
pıld.ğım da btlmedığınt, 

fakat aıker olduktan sonra 
yapılmıı olablleceğınl ve o 
zamandanherl de böyle ta 
ııdıfmı söyledi Müstantakte 
kı ıf ade11nl de tudtk etti 

Şahit olarak dınlenen 

3 No: po is memuru Mustafa 
Kayıerıli suçluyu nasıl ya
kaladıimı töyle anlattı: 

" O ıün ıabahla yln otel 
kitıbi bana otelden 80- 100 li
ra luymetinde kadar mi 
aafir kalan kimıf'lerin ba
zı eıyaları çalındıjanı ve 
bunu du otelde dört gün· 
denberi misafir kalan bir 
jandarma ba4 çavuıundao 

ıüphe ettiklerini ıöylt>dtler. 

Hemen tahkikata baıladım 
Bu sırada Çaoakkaleye 
iıltyen otobüsün ıof örünü de 
bularak ıordum Şoför böy· 
le bir haıçl\vuıun otobüsle 
Çanakkale ye gıdeceğini, 

kendilerini de tehir haricin
de bekliyeceğinl ve çavuıu 
tarif etti. 

arka tarafma atladım Ve 
polit olduğumu mümkün ol 
duğu kadar gizledim ıapkamı 
çıkardım üzerime de bir 
palto geydim. Otobüs Kaz
pmarına vardığı sarada ora 
da bulun~n köprü altından 
bir jandarma ba,ça vuıu çık· 
ta ve otobüıe doğru yak
laıtı. Yan tarafında bir ta
banca ve elınde ıüderl el
diven vardı . Şoför çavuıa 

otobüıe arka taraftan bin· 
meılni söyledi. Arka tarafta 
da ben bulunduğum için 
çavuı bana yaklatıyordu. 

Kaybedilecek vakit yoktu. 
Ç6nkü tabancasına davra 
nabUirdi Derhal tabancamı 
çektim ve )ere atlıyarak: 

- - Kıpırd&ma!.. 

Dıye ihtar ettim ve ya• 
kat.yarak üzerini arattırdım. 
Belinde takılı iki tabanca 
vardı. Bunlara ve eıyalara da 
birlikte alarak merkeze ıe 
tırdim ,, 

Bundan sonra yine ıahit 
olarak dınlenen Palas oteli 
katıhi Aziz, otobfts ıoförü 

h·rahtm, 6çüncü komııt:r 
Mehmet tfe nGfus cüzdanında 
yapı an dejıtikltk. sahte 
baıçavuı •e çalınan etya 
larla haraızhjın ne tekilde 
yapıldıjını ı6yltyerek bu eı 
yaların Ahmet oğlu lımell 
tarafından bır bo1ıça yapı 

larak otelin camından aıağı 
arsaya ahldığım ve ora.dan 
almara.k götürüldüiünQ an 
lattalar. 

Suçlu bu ıahitlere itiraz 
etmedi. 

. Bunun üzerine Müddeiu 
mumi Muavıni 8. Azmi 
iddiasanı serdederek hareketi 
ceza kanununun 253, 543, 
594 ncü maddelerine uyan 
suçlunun teczıyeaine ve nü 
fus cüzdanında yapılan de 

ğııtklığin· kendı11 taraf mdan 
yapılmıı olmadı~ından bu 
noktadan da beraalma karar 
verilmeıini lıtedi. 

Mahkeme heyeti bır miid
det müzakereden ıonra Hl 
kim \. Saldp ıuçluva nü· 
fuı cüzdanında yapılan 

ğııikl ğin kendisi tarafınd" 
yapıldıjı anlaıılmıı o amdığnı· 
dan beraatına, ıahte jandar
ma baıçavuı elblıeai geydt
ğl, tabanca taııdığa ve hır 
ıızh k yaphiı için de (9 ay 
( 12) gün hapıe, bır lıra ha 
f if para cezasile ( 1700) ku 
ruı mahkeme masrafı ver
mele mahkum edildıjini bil· 
dırdı. 

O~uyucularnnızı 
Bahar bayramı münasebe 

tile bugün Matbaa tatil yap
hğındin Gazatemiz yaran 
çıkmıyacakhr 

Resim 
Sergisi 8 Mayısta ıçdacak 

lıtanbul müstakil re11am. 
lar ve heykeltratlan tarafın· 
dan Halkevlnde bir reıim ıer 
gisi açılacajmı ve bu sergiye 
alt tablo'arm gelmlı bulundu· 
ğunu yazmııhk. Ôfrendlll 
mıze göre 8 may11 cumar· 
teıi günü ıaat 15 te Vali 
ve C H. Partlıi baıkanı 

Ethem Aykut terglyl bizzat 
açacaklardar. 

T ınis Kortu Yann açllıcık 
Halkevl tenlı kortu mev· 

ıim dolaylalle yeniden tan· 
zim edtlmiıtir. 

Kort yarından itibaren 
tenlıçllere açılacaktır. 

lıkökUı 
Müsamereleri dün sanı ııji 

Pün Çocuk Hafta11mn ıoa 
güniydi Gece Halkevtnde 
Hacıilbey okulu tarafından 
bir milsamere verilmlt bu 
ıuretle ilk okulların verme 
kte oldufu mGaamereler ıo 
na ermlıttr. 

Hacailbeyin aktamld mi· 
aamereı•nde birer perdelik 
lıtıklil plyeıile Eıkl Borç 
adlı piyeı mu•aff alclvetle 
temıil edilmtıtir 

Kelebekler, btzi lcoruyuD 
rootlarında monolotlarda Y 

Efeler ıarkııında ve dlf 
numaralarda yavrular baf& 
rılar ıaıtermlılen•. Yavru 
lara kutlularaz. 

Bu akıam Halkevi temıl 
kolunun mOaamereıi vardır 
Bu miiıamere de "Gaip Ço 
cuk,, admdaki plyee temıl 
olunacaktar. 
. 
ilk Okulların 
Voleybol maç 

Halkevl tarafından il 
okullar araıında vol~ybol 
baıketbol, entbol mGaaba 
kalara tertip edllmtıtır. Bu 
müsabakalarda blrtncl ıelelt 
talnmlara Halkevl tarafı• 

dan bırer kupa bedlye ecli 
lecekUr. Vole1bol maçı b 
ayın Gçinctl pazarteıl 
baılıyacaktar 

8elıdiyı meclisinin taplınt 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 
oehrin iman huıuaunda 

bul ettıği tahılıab btıha 

önemle kaydediyorum. Şeb 
rln 11bhl vaziyetini alika 
eden Çay dereıinin ıki ta. 

rafında yapılacak kanaU 
zıııyon için 1937 yılı bücl 
cemtzde tahıleat ayralm 
memleketin sıhhati umulll 
yeıine laallüku lttbarale ç 
mühimdir. Gerek kanalıza~ 
yon, aerak ıu, ıerek ,.,. 
lan itin hayati thttyaçl• 
cevap •ermeıi dolayllile 
yılı bütçemizde birçok fa 
dah itlerin yapılma11 16• 
nünde tutulmuıtur. 

Bu yıl fevkallde b6t 
ne ayrılan 50 bin küsur U 
ra ile birçok itler bapr 
imkanlarım da vermlt o 
yoreunuz Bu laabetlt ka 

Nettceyı bu kedar elde 
ettıkten ıonra Çanakkaleye j 
hareket eden ayni otobGıin 

Pazarteai ıünü de her haf 
taki gibi çıkmayacağımızdan 
neılr vazıfeslne ıah ıünü 

baılayacağımızı okuyuculara 

mıza blldtrlrlz. 

, larınızdan dolay• hepto 
teıekkiir edtr ve htlrlll 
ıelimlarım ,, 



Nesir: 

Teselli 
Kaynağıma •. 

Engine dalan yalnız be· 
rurn gözlerim. Sisli bulutlar 
içinden gülmüt bir çehre 
arıyan . Karanlık lot Kuy
tularan ümitsiz bucağından 
•ık arı yan hep.. . Benim 
lôzlerim Ah bu gözlerim .. 

Dolar, boıalır, aüler ve 
•ararır fakat hala kıpırdı · 

Yor, hala meıum bir hi11ln 
•evkiyle görüyor kör olma
dı gitti. 

Ben bittim tükendim. Bir 
lhum gibi yandım .. 
Şimdi ıııkıızım . Erimit bir 

lc.ülçeylm bu)undu~um izın 
batrma yapıımıı iltirap he· 
celiyenlm. 

Ômür denen, her kanalı 
bir acılık dolu yoldan yü 
rüyen hasta ve takatsiz in· 
lı1en yolcuyum 

Bu yolculuk . Damarları 

rna ateı gözlerime dıken. 

l(albime dert, aıkıma tıken 
ce Hem öyle bir ltkence ki 
•onu gelm'iyor. Belki de gel 
rnıyt!cek .. Gönül bazen ke 
d ·rden al olan acılarla co
tuptct .. Benı perlıan ömrü 
rJıü tese 11 kaynağıma ıu 

bıkesliğimi avutup hıcranla 
tırnı yuJum yudum kalbime 

dulduran gazeteme çeker . 
Dık b r merd iven, sonra 

•ıı: gen t bır kor dor Kar· 
t 1rnda alaca renklı camla 

' Yle ık küçük oda beni 
•e iı r Sola meyleder 
llrerını 

Evvela gözlerim ınce, çol< 
l'lartn yapılı kalbi gözlerı 
1 bı nuru Yüzü k lbı ııbi 
leıel i dolu . Onu arar .. 

Görürsem Elemlerim o 
•n ıönn ü~ o ur. Gül erle 
IGlen çehre benim çehrem 
dır. 

Dudaklan aheste ve tatlı 
titrer, bakııları cehle rehber 
Q Ut. 

Söyler, bazen incf, bazen 
lc'llın, bazen de orta söyler 

~ih duyarım kah duymam. 
le •ktt d~dimya gamlardan 

Urtulur. Teselliye akarım. 
Onu dık merdıvenden 

~·lupta aöremezsem öksüz 
6tüne ailıyan . Garipliğine 
~llıyan olurum. 

l Evet hem de gurbete e~ 
1
hn olurum. Zaten kimse 

'iıtnı Gurbetin yanık ba~ 
;•ıı, ıömülmüı. içli göz 
•t ı çağlıyanım Feryadanu 

hl d nız ıc11iz vuran kalbim 
.. ,UJor 
Sesime ses veren, gönlü 

:~ n~ıe ve sevgi içiren bir 

duJ0 1c, bir göz yok, bir 
•le, bir gönül yok . 

k Yolduklar içinde çırpman 
ı.'"•tları kırılmıı .. Tecrü .. e· .. ,. k a ıt yolcuyum .. 
t u lbuhftte Yand iım, 
'-tuıt ~lllb uguın bu dıyarda . O 

llbe yoldnı. 
b Onu göremedikçe ağlıyan 
tıınını. 

Arıyım benim. 
Melmul Ali Kayman 

h~uf8ıebi;11tıi artırır v \',h •rıova, 3) (Radyo) -
't udı aleyhtarlıiı devam 
lı l'llektedır. Varıova yüksek 

Ctret '-
~lld llleKtebi rektörü Ya· 
~dılı taraftarlığı ile itham 

\rt;ıı Ve çürük yumurta 
'-G laılanmııtır. Talebenin 
•e llıaytılni zabıta göz yaıı 

'eıı b 
"' •rnbalar kullanmak 

tetlle daiıtabilmiıttr 

İnğiltere K ah A 1 tın c ı Jorjun Taç Belediye 
G e y m e M e r a s i m i. . Riyasetinden: 

Dünkü sayıdan mabaat) 
Punun üzerine peskopos, 

kralı hazır bulunanlara biribirl 
arkasından dört defa tak· 
dtm edecek, onlar da "yaıa., 
ve alkıı1arla kralların" teba· 
iyet etmeğe haztr oldukları 
nı ilan edeceklerdır Ondan 
sonra, pl skopos, kralı yemin 
ettirecektir. Kral, "Büyük 
Britanya, lrlanda. Kanada, 
Avusturalya, Yeni Zelaod, 
Cenub Afrtkası birliği ve 
Hindistan halkını kendi ka 
nun ve ıidetleril"e göre ida· 
re edeceAine, hükümlerini , 
adalet ve kanuna istinad 

ettireceğine Tanrı kanununu, 
İncili var kuvvetile müdafaa 
v e birleılk krallık içinde 
kanuna lstımad eden pro 
testan reformatör dinini in 
giltere kilisesinin nizamını 

ve bu kilisenin disiplin, lda 
re ve külürünü lngllterede 
meri kanunlara göre koru 
yup himaye ve nihayet, Is 
koçya kilisesinin hukukunu 
\te bu kiliseye mensup olan 
rahiplerle kılıse lmtlvazları · 

nı muhafaza, . edeceğine ye· 
min edecektir Yemin, inci\ 
üzerine el koymak suretıyle 
y pılacaktır, 

Yemin töreni biter bitmez, 
Kenterbur: peskoposu, dua 
etmeğe bat ıyacaktar 

Bunun arkasmdnn, gene 
pes&rnpoı tarafu.d n kralm 

alnına \ e göisüne n ukaddes 
vağ üı ülecelttir ki , asıl taç 

geyme töreni bundan &onra 
bRtlamaktadır. Bundan ıkı 

yüz yıl evvel kral ikınci 

Corcun taç geymeıinde le 

rennüm edilmtı v.: o la h· 
tenberi bi tün taç geymder 

de terennilm edılmeıi anane 
hallnı almış olan '·gel, ey 

mukaddes ruh adındaki par· 
ça koro tarafından terennüm 

edıleduısun . kadıfe bır yas 
tık üzerine konmuı olan bir 

çift altm mahmu~ a bir kı 

lıç kırala veri lr. Gt:ne bu 

arada, peskopos kalolıkliğın 

müdafii olduAuna delalet 

eden bir yüzüğü kralın par 
mağına geçirir. Diğer taraf · 

ından Vestminster dekanı da 
bırinin ucunda bir haç öbü 

rünün ucunda 
bulunan ikı 

bir güverc ın 

hükümdarlık 

asasını krala verir. undan 
sonra, p skopoatacı alarak 

kral n baıına geçirır; bu es 
nada bütün Lordlar, biçım 

lerı pay~ ve rüthelerine gö 
re değiıen kendi taçlarını 

baılarına yerleıtırırler. Bor· 
azanlar çalmağa, Londra 

kalesinden toplar ahımağa 

baı1ar 

Bu bitince sıra . Peskopo 
sun krala hitap etmeıine ge· 
lir . EYvela kora tarafından 

kısa bir pRrça terennüm edi · 
ldlkten sonra, peıkopoa kra 
la dönerek ıunları sövler: 

.. Güçlü, kuvvetlı ol! Bir 
erkek gibi hareket et! Tan 
rının emirlerine itaat et, 

onun gösterdiği yollardan 
ayrılma!" 

Seremoninin "Confortare,, 
deallen bu kısn~ı, 200 yıl 

tatbik edilmem ıti . Tekrar 
tatbikine yedıncı Edvardla 

baılanmııtır. 

Bu seremeni de yapılınca 
taç geymenln krala ait olan 
kısmı bitmtı sayılır Bundan 
ıonra, sıra kraliçesinin taç 
geymeıine gelmittir. Kralı -
çenln taç geymesi de hemen 

hemen aynı tarzda yapılır. 

Org ve koro, her birinin 
ayrı bir tarıhi hitırHı olan 
müzik parçalariyle t6rene 
refakat eder. 

SON 
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1 Gazetemizde Tefrika Edilen Bu Eser= 
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Defterdarlıktan: 
Bedeli Muhammeni 

Lira K. Cinsi 
696 00 Hane 
148 00 Tarla 

Mevkii 
Martlı 

Aytebacı 

Müıtemllatı 

Yukarıda cinai ve bedeli muhamrnenleri yazıla ve on bet 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıı olan tarlanın iki ıe· 
nelık kiralanması ve hane mülkıyetınin satııı on gün uza 
tılarak ihalesi 6 5 937 tMıhlne müsadif perıembe günü !a· 

at on be§te Defterdarlıkta teıekkül edecek komisyon hu 
zurile icra edileceğınden taliplerin yevmi meıkürda yüzde 
7,5 pey akçeııle komisyona ve fazla malümat almak latiye 
nlerin Milli Emlak daireıine müracaatları. 

Bahtesir icra 
Memurluğun~an: 

Milli hazineye borçlu eski 
Edremıt tahsıldarı Bahkeai 
rın Hncı hmaH mahalleıin

den Çakır oğu !arından 

Ahmet oilu lbrahim borcunu 
teman ıçin haciz edllmif 
olan dere kıyı11 mevkiinc e 
vaki do~usu evvelce yol ha 
1 n mezarlık, bahıı Numan 
boğı halen Hamza oğlu Ke 
nıal ve dülger Haıim tarla 
ları poyrazı evvelce Numan 
ıken halen mezarlık ile 
çevrıı ı 3575 metre murab 
beındaki tarlanın üçte Lir 

hisse açık artırma ile satıla· 

ğa çıkaralmıt\ır. Bu babta 
yazılan ıartnameyi herkes 
görehılmek üzere Balıkesir 
icra dalreıinde açık bulun 
durulmaktadır Birincı ar 

Edremit Hu~u~ 
Hakimliğinden: 

Edrernidin Altınoluk na 

hıyesıoden Mustafa kızı Ha· 
C*' r vekıh Avukat Hayati 
Barbaros oğlunun ayi nahı 
yt!den Midıl ili Hasan oğlu 
lımail aleyhine açlıfı botan 
ma davasında Müddeialeyh 
Jsmaıl namına çılcarılan da 
vet yenin ikameteihınan me· 
çhulıyeti huebile bil& tebliğ 
iade edilmfı c.ıldufundan fla 

nen teblığat icrasına lcarar 
ver i 1 e r e k muhakemeJerı 
27 5 937 perıembe günü sa 

al l O na brakı mıı oldufun 
1 

dan vakit mezkurda muma 
Heyh Hasan oğlu lsmallin 
yn bizzat veya bir vek ı l 
gönderme11 alui halde mu 

hakemenln gıyabında devam 
edeceği ilan olunur 

tırma 2 - 6 937 tarihine [d --:-.--------
tesadüf eden Çar,anıha aü· c remıt Nüfus 
nü saat on beıte başlayacak· 

t•r Atmak ıstıyenıer o ıa Memurluğundan: 
nü gösteri 1en saatte icra Edrenıidin Zeytinli köyü 
dalre11nde hazır bulunmala nun 23 evinde Ayıeden doğ 
rl ve ıuhr·ma netıcesmde ma H b b asanın a aşı Haaan 
konulan pey tarla hissesınfn ve 29 evinde keza Ayıeden 
muhamm"'n kıymeti olan Doğma Eminenin babası 
52 liranın yüzde yetmif be· Mehmet olarak kayıtlı ıken 
,ınim bulmadığı surette son Edrenut Asliye Haktmlıtınin 
artıranın taahhüdü baki 30 mart 937 gün ve 291 129 
kalmak ıartlle aıttnma on sayılı ilanı üzerıne her ıki 
bet gün daha temdit edlle kardeıine babaları ismi Ah· 
ceği yanı 17 6 937 tarihin_! 

1
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tescıdüf eden perıembe gü- Kayıp fahadetnıme 
nü saat on beşten itibarım Y 
baıtıyacağı o gün mezkur Manisa vılayetlnc; bağlı Eı 
tarla ht1tıeıi en çok artırana me kazasının Takmak k6yü 
bırakılacağı ipotek &ahtbl ilk okulundan almıı oldufum 
alacaldılarla dıter alacaklı ıahadetnameyı kaybettim . 
ların ıayrl menkul üzerinde Yeni den ıabadetname ala 
ki hakları hususile f alz ve cağundan eıklılntn hükümü 
masarafa dair iddialarının olmadığım ilan ederim. 
evrakı müsbltelerl birlıkte Korucu nahiyesi Orman 
üç gün içinde icra dairesine Muhafaza memuru Nuri 
bildirmedıkleri taktirde tapu Ahı Parmak oflu Zafer 

slclltle sabit olmadıkça sa nin 3 ıenelik müterakim 
tıı bedelinin payla.ımasından vergfıinin ıatıı bedelinden 
hariç kalacakları ve artır tercihan alınacağı ve 16ıte· 
madan doğma dellal resmi· rilen satıı günlerinde ıelmi 
nln müıteriye ait olacağı yenlerin vaz eeçmiı ıayıla 

ve bu ıayrl menkul hl11eıl· cakları ilin olunur. 

Beledıyeye ait yukarıda mevki ve numaraları yaaıh 

akarlar artırma ve eksiltme kanununun 41 inci maddesine 
tevfikan 937 yılı icara verilmek üure 15 ıün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplr.rin yüzde 7,5 pey akça· 
larını rnüzayededen evel Belediye veznesine yatırmaları il· 
zamdır. 

t . Numaradan 50 numaraya kadar olan akarahn tha· 
lesi 19 5-937 çarıamba günü 1aat 15 de olup 51 numa
radan 172 numaraya kadar olan akaraltnda müıeyed•ıl 
21 5 937 cuma g(inü saat 15 de yapılacaiından taliple· 
rin tayın edilen gün ve ıaatlerde Belediye encümeninde 
haı~r bulunmaları ilan olunur. 
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SAYFA oi 

·ahkesi Tapu Sicil 
Muhafızhğın an: 

Mevkii 
Fenerci kuyusu 
nam kara yer 

cins ve nevi 
beğ yeri 

mahallesi hududu 
Dinkçiler gün doğusu: Ab

düsselam oğlu Ce
mil gün hatası: zi
raat bağı poyrazı 
Ali Şuurl baAı kıh · 

lesi yol 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bağı 40 sene 
evel Ovacıklı Murattan on madeni lira bedel mukabilinde 
haricen satın almak suretile lJinçiler mahallesinden tülü 
oğlu Hüseyin oğlu Hasanın senehfz mali iken 320 de 
bağ ekerak bilahare 327 de kökü kuruyup tarla halinde 
ziraat etmekte. iken bu kerre yine 926 da bu yere bai 
çubuğu ekerek ol sur~tle temellük etmekte olduiundan 
l:ahiııle namına teıctl edilmesi istenildiğinden tahkıkat 

yapak için 16-5 1937 pazar günü mahalline memur gön
derilecektir. Bu yer hakkında bir hal< iddiasında bulu 
nanlar varsa bu günler içinde yazı ile tapu sicil muha 
fızlığına ve yahat mahalline gelecek memura müracaatları 
ilan olunur. 

• • 
ıcı Bahkesir Tapu 

TORKDILl 

lnhsarlar Başmüdürlüğünden: 
Sındırgı emanet anabarlarında kanun\ müddeti nihayet 

bulmuş olan 934 yıla zürrama ait 88 denkle 2257 kilo 
yaprak tütün 15·4 937 gününden itibaren 20 gün müd
detle açık antırmıya konulmuı olduğundan taliplerin Sın
dırgı inhisarlar müdürlüiüne ~müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 140 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Çanakkale Müstahkem mevkii için evelce ihalesi ya. 
pılan 25 adet askeri nakliye arabasının taHpliıi yapmak· 
tan imtina ettiği cihetle yeniden açık ekıiltmiye konmuı 
tur ihalesi 8·Mayıs 937 cumartesi günü saat 10 da dır. 
Muhammen bedeli 2500 liradır. Muvakkat teminatı 187 

lira 50 kuru§tur. isteklilerin ıartne meslnl ıörmek üzere 
her gün ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuz
larJle Kolordu askeri satın alma komisyonu baıkanhjına 

müracaatları. 4 - 1 - 146 

Orman Müdürlüğilnden: 
Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret muhtelif alatı 

teraimiye, hendesiye ve levazımı aairenin orman iıletme 

ı nde mübayaaları karargir olmuıtur. Mübayaa olunacak 
eıya 15 gün müddetle ve 27 4 937 tarihinden 12 · 5 937 
tarihine müsadıf çarıemba aOnü saat ) 5 de lhalei kntiye· 
leri icra kılınacaktır Mübayaa olunacak etya He ıartna 

meleri hakkında fazla tafsilat almak istiyen taliplerin bu 
müddet zarfında orman direktörlüğüne müracaatları ilan 
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l MAYIS 937 

Vil~yet İdare 
Heyetinden : 

MevkU Miktarı 

Çerkcf deresi 

Çınar altı 

Ova harrr anı 

Cinsi 
Tarla 

" 

.. 

Hududu 
Doiusu inci oilu batıaı 
nalbant Agop poyrazı 

dc!re kıblesi Mehmet 
Çavuı 

Şarkan Şerbetçi oğlu 

Mustafa ıtmalen dere 
garben nazaret cenubeD 
yol. 

Şarkan Arap oilu hacı 
Agop elyevm Keçeclza 
de hafız Mehmet ıarbe11 
Keçeci hafız lbrahiın 
kerJmesl elyem Şah 

Mehmet ıtmalen dere 
cenuben Kara Kirkor of· 
lu Artın tarla111 elyevın 
Rifat vereselerl . 

1 

olunur. 

Muhafızhğından: . ,. . ,. 
cın.ı Hududu Vilayet Daımı 

Balıkesir Yenice mahalleıinden Keçeci hafız oğlu Meh 
medtn Milli Emlak taksit bedeli borcunun t~mini latıf uı 
için Vilayet Tahsilat Komlııyorıunca tahtı hacze alınıp ıa· 
tılmaınna luuar verilmiı olan yukarıda mevki, hudut ve 
miktarları yazılı üç parça gayrı menkul ~mvali Tahsili 
Emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince ıehri haliP 
16 4.937 günQnden itibaren 6 5. 937 perıembe gününe 
kadar 21 gün miiddetle müzayedei evvellyeye konulnıuf 
olduğundan talip olanların müddeti mezkure zarfında yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesini mal sandıklarına tesliın 
ettiklerine dair makbu-ıla veya banka mektubu ile Vila· 
tey idare heyetine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Köyü 
Minnetler Tarla 

Mevkii: Kariye cıvarı nam 
Furumalanı 

Doğu, Batı Dere, Poyrazı 

bayır, cenuben mera 

No: 1 
Doğu, Batı Dere, Poyrazı 
Bayır, cenuben tonradan 
açılan yol. No: 2 
Doğu, ve:Batı Dere, Poy· 
razı ıonradan açılan yol, 
cenvben mera . 

Bulundufu yer ve evsafı yukarıda yazılı Tarla Min· 
netler köyünden gök Osman oğlu Mustafanın taa&rrufun· 
da iken 300 tarihinde ölmealle Evlatları Mehmet ve ibra 
hfme kalmıı ve bunlarda, bu tarlayı takıimen o tarihte 
İkiye bölerek 1 No: dakl lbrahim ve (2) No: dakl yer de 
Mehmet hisıelerlne tr.hıis edilmek suretile o zamandanbe· 
ri her birinin ııenetaiz ve nizasız tasarruf ve ziraatların 

da iken bunlardan Mehmedin de 30 5de ölme ile c.vlfıtları 

Mustafa ve Himmete kaldığından bahisle nam1arıntt Tapu 
almak ve teıçll ettirmek istediklerinden taıarruf haklan 
tahkik edilmek üzere 12 - 5 - 937 de mahalline memur 
gönderilecektir. itirazı olanların lıu müddel içindtı: Balı· 
kesir Tapu Sicil Mu haf ız!ı~ma veya mahalline gelecek 
memura müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur 

Encümeninden: 
1 - Artırmaya konulan it Haziranın üçünde açılacak 

olan Manyas, dönüt ve Şamh panayırlarından ıartnameııi 
mucibince alınacak rüıumdur. 

2 - Muhammen bedeli <3350) liradır . " 
Arttırmaya iıttrak etmek lıtiyenler bunun yüzde 7,5 

ju olan (25 l)~Ura (25) kuruıu malsandıjına yatııdıklarına dair 
vezne makbuzu veyahut banka mektubile müracaa(edebllir. 

3 - Arttırma 20 mayıs 937 tarihine raalıyan Perıembe 
günü saat ( 15) de merkezi Vilayette teşkil edecek Encü 

mende yapılacaktır. 
4 - Hariçden Telgraf veyahut mektupla pey kal:ul 

edtlmtyecektlr. 
lıt~kliler vakti muayyende teıkil edecek encümtnde 

bizzııt hazır bulunacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek isti yenler merkezde Daimi Encü· 
men kaleminde; vilayetlerde vilayet makamlarının göstere· 
ceğl mahalde ve kazalarda muhuebi hususiye memur 
luklannda görebilirler 

6 -· Encümenden naklen para veya tahvilat kabul 
edilmez 
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ı 

2 
3 
4 
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Balya Kaymakamlığından : 

5 
6 
7 

19 Pençere ve 8 kapı üzeri için çimento 
Kapı ••i ve solundaki ı6tunlar için ,. 
Alt katı Oat kata bafhyan kuıak ,, ,. 
Cümle kapısı merdivenleri için " 

Pençere ve kapu (izerine beton demir 
Sütunlar için demir 
Kat bajlıyan kuıak için demir 

Tor'-
68 
32 
76 
20 

169 

Kıl o 

400 
350 
600 
100 -8 Cümle kapısı merdivenleri için demir 1450 

Kazamızm Koca Avıar köyünde yapılmakta olan okul 
binaaı malzeme ihtiyacı yukarıya çıkarılmııtır TaltplerlO 
3 .5.937 gQnü alafranga saat ikide Balya kaymakamhjıD• 
müracaat etmeleri tli.n olunur. 4 - 1 - ) 44 
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Her Tecimenin (n Büyük Dileği: 
Satış Sürümünü lrttumıktn. Pazartesinden baıka her ~ 
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25 i 1 Satışta Birinci Şart: 
~. ~~IR TÜRKDILIJ·ı cc REKLAM,, DIR. 1 
Dünkü unve zahire.fiatları 1 Satacağınız Malınızı 

UNLAR: • ~ 
Asgari Azamı il Herhalde Reklam Ediniz .. 

~~ Handıman 9~ ~~ il \f C ~lJ ~k~iİlll la rllUZJ 1 
10 : ~~~ 830 (TUR/' Dili) ııt• Vt~ı·iııiz ~ 
80 .. 7 50 760 • 1 

BUGDA Y PİYASASI u.-.ııı. o ' 
YerllS~rt 5 475 
Yumuşak 5,75 5,25 1 Anadolu 7,25 6 25 
Yumuıak 6 6,25 
Mısır 4 3,875 
Arpa 4 4 25 
Çavdar 4 4 
Siaam 14 15 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdarı 2 2,5 
Bakla 3 J,5 
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~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 1 · Her Yerde Okunur· ~ 
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iyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Basım Yeri İl Balln evi 

FUAT BİL'AL 


