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İspanyada 120 Asi Tayyaresi~S saat 
mütemadi bom bardmandan sonra 

tarihi Bask şehrini harabeye çevirdiler 
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Atatürk, Misafir Nazır 
Şerefi n.e Bir Ziyafet V rdiler. 

lrı~la aramızda samimi ~ir dostluk baimlşt,r. Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Ar as ziyafette mü~im ~ir nutuk söyledi .. 

Ankara, 28 (Huıuıl) -
Relıicumhur Atatürk, Irak 
Hariciye nazırı B. Naci ıe· 
refloe dün ıaat beıte bir 
Çay ziyafeti vermiılerdir. 

Ankara, 28 <A.A) - Dün 
akıam Hariciye Vekili Dr. 

Araı Irak hariciye veziri 
Naci Aıll ıereftne verdiği 

ziyafette atağıdakl nutku 
ıö y lemlıttr: 

- Vezir hazretle-ri; 

Doat Irak Devletinin de-
hrll Hariciye veziri zatı 

devletlerini aramızda gör 
llıekle duyduğum meaerreU 

tarife hacet yoktur. Anka· 
rayı ziyaret etmek ıuretile 

izhar buyurmuı olduğunuz 
nezaket ve muhaleıat iki 

doıt memleketimiz arasında 
tnGteyyenminen mevcut ıa 

rtlhni dostluk münaaebahnın 
Yent bir ıezahürü olduğu 

Cihetle bizi çok memnun 
etrnittlr. Zatı devletlerirıi 

hiikümeti cümhuriye namı 
l\a ıelamlamakla mübahia 
)lrn Memleketimize hot· 
leldinlz. 

Tarihi mu\<adderatın, co 
frafi vaziyetin tabii ilcuı 
01arak birbirine pek yakın 
hıanut milletlerimiz eıki
denberl birtbirlerinln mezı. 
Yellerini t olamak v" yek dl 
ferini takdir ederek ıevmek 
~•rıatını bulmuılar ve mem· 
tketlerlmizln takip ettiği 
•tılh ılya1etl gaye .. itibarile ' . Ynı olduğu cihetle ıuamız· 
~a buaünkü dostlu it: ve ya · 

11llak tee11üs ... etmittir. 
l(endtne has olan me

ıİJetler _ ve dürüstlükle te 

~'Ylz ;den necip kardet 
'ak milletinin refah 

~~ terakki y o 1 u n d a 
traan çok genit, çok ıerı 

'd1rrılarla ilerlediğini gör· 
"ıtlde Türklyenin ve 1 ürk 

~lllettnın büyük bir saadet 
\lyllle.kta olduğunu size sa· 

ltıtn-ıi olarak temin edebili 
tfn-ı . 

l3eYnelınilel ıAhada ihraz 
tttı" 
ttı RI gü:ıtde mevfi ica hı le 
t hı Ve tarefnl uğrunda di· 
ttı r d o ı t devletlerle 

' 
1 a i tetrikt saha · 

111ld k t il 1 yer ve kendiılnc 

necibesloin daima müteza-
yid görmek iıtedliimiz 

teali ve refahına ve 
zah devletlerinin de saadet 
ve sıhhatine içmekle büyük 

btr teref ve saadet duyuyo 
rum.,. 

Irak Hariciye Veziri de bu 
nutuka mokabelede bulun
muıtui. 

General ola Kuvvet
leri Taarruza Geçtiler. 

-------
Bil~ao civannda şiddetli muharebe olmaUa~ır. Asiler 

mü~im ~ir mevki zıptettiler . 

Asi lsparıyol aske.rlui /ıcicume hazır bir halde .. 
Pariı. 28 <A.A.) fspım· dımandan ıonra Balear ada· 

yada asi tayareler tarihi 
Bask ıehrint ıekfz saat müte 

madiyen bombardımnn etmit 
lerdir . 

Yapılan hücuma 120 ta· 
yare iştirak et mittir. Hazi 
nei evrakı, müzeleri ve 
kütüphanelerle beraber bü· 
tün ıehlr harap bir hale 
gelmlıtir. 

Tayyareler kırk metreye 
kadar inerek kaçan halkı 

mitralyöz ateıine tutmut 
!ardır . 

Royeter Ajansı muhabiri 
tayyarelerin eehrin sekiz kilo 

metre etrafındaki çıftlik1eri 

de bombardıman ve harap 

etliğ i ni, koyun sürülerile 
tarlalarda çalı~nn kadınla. 

rın da mitra lyöz e.teı ı ne lu

tulduğunu ve bu katliamm 
mallarını satmak üz.ere kö· 
ylülerin tehire indiği bır 

pazar günü yapıldığını bil· 

dirmektedir 

farına dönmüıtür. 

Salamanka, 26 (Radyo) -
General Franko, yeniden it · 
gal edilen yerlerde Roma 
nsulü ıelam mecburiyetini 
ilan etmiştir. 

Pul, 27 (Radyo) - Sen 
jan · Dolozdan alınan ha 
berlere göre, Bilbao halkı 

gıdaıız kalmııhr. Ekmek 
bulunmamakta ve mevcud 
gıda m11ddeleri de askeri 
ihtiyaca hasredilmektedir. 

Salamanka, 27 (Radyo) 
Kalverntello namına bir ahi 

de rekz.edılmHlne karar ve· 
rilmf§tir Bu adamm katli 
üzerine ispanyada dahıli 
hnrp çılcmıştır Bu abide 
ıçln Frnokonun elinde bulu 
nan bütün 1 pnnya oeh trleri 
mühür, tunç ve1;alre vere 
ceklt:rdlr. 

e 

Kam uta _ adınAsker Olmaz mı? 
------ -----

hakla aramızdaki hu~ut 
mukavelenamesinin uzatıl

masını ~a~ul etti. 

Rusya~a, kuru bir azametten başk hiç bir işe yaramı
yan adm alaylan lağvediliyor. 

Ankara, 28 (A.A ) 
Kamutayın bu günkü top 
lantısında 1936 yılı mu va 
zenel umumiyesine göre bazı 
daireler büdcelerinde 72 bin 

lirahk münakale yapılma11 
na. Arazi tahmin kanununa 
ek ve Şark demlryolları im 
tiyazı ile ıirkete ait malla 
rm tesellüm ve itletrne mu 
amelesl hakkındaki kanun 
layihalarile Türkiye, İngiliz, 
Irak araaında münakit hu . 

: dut m u a h e d c ı i n i n .. -
ikinci fasıl hükümleri 
karııhkh nota teatisi ıure · 

tile Türkiye ıle Irak ara· 
ıında temdidine, diğer kanun 
layihalarıda müzakere ve ka
bul edilmlttlr. 

lngilizce Mornlng Post 
gazetesi Helsingfon muha
birinin yazdığına göre, Sov· 
yet harbiye komiseri Voro 
§ilofun emriyle, kadınlardan 
müteşekkil olan bütün alay· 
lar, hemen dağılmak üzere 

dir Bu teıkilatın harp eı· 
nuında büyük bir askeri 

ehemmiyeti olmadığı ve 
yalnız geçit res~mleriode 

azamet noktai nazarmdan 
bir kıymetı bulunduğu mü-

taleaaım ileri sürerek Kızıl 
ordunun mareıalı, bir kadı · 

nm yeri ev olduğunu, ço· 
cuklarını yf!tittlrmekle mu
vazzaf bulunduğunu, çorap 
dikmek ve yemek hazırla 
makta~ fttigal •etmesiklazım 
geldiğınt söylemektedir ... 
Bu alaylardakl kadın zabit· 

İlk Okullar Dersleri 
Kesme Zamanı e e 

Kaza ve mer~ez o~ullan 29 Mayı sta na~iye ve ~öyler 
15 M~yısta derslere son verecek .. 

İvrindi Yall Okulu 
llk tedrisat meclisi top

lanarak ilk okullarm kapan

ma ve açılma günlerini karar 

alhna alm•ıtır . 

Bu karara göre bütün na 

hiye ve köy okulları i 5 

may19 cumarteıt günü, ka · 

zalar ile merkez okulları 

29 ma yıa cumartesi günü 

· derslere nihayet verecf"kler 

dir . 

Köy ve na biyeler 17 ma 
yıs paz rtesi günü imtihan 

lara başl•yecak, en son 22 
mayısta bitire-c.eklcrdir 

Üç 
Oğ • 

1 

1 

1 
j 
1 

1 

Kazalar ve merkez okul· 

!arı ise 31 mayıs pazar

tesi günü imtihanlara batlı 

yacak 5 haziran cumartesi 

günü de imt ı hanların ardını 

alacaklardar. 

Vilayet dahilindeki bütün 

ilk okullar 15 Eylulde ka 

yatlara l İlk teırinde dera 

ı lt>re başlıyacaklardır 

an ya ----
Harici seya~ati ~eğişmi

yecek 
Parlıı, 28 (A.A) - Ro-

ferden baı.ılarının üniforma
lariyle kabili tel ı f olmıyarak 

hareketlerde bulurdukları 
kanaati hasıl olmuttur. 

Vorotilof, kadın alayların 
dağıtılması fikrini öteden
beri ısrarla müdafaa etmek· 
leydi. Fakat söylediğine ıö . 

re gizli poliıln timdi tevkif 
edil mit olan Şefi Y ogoda 
tarafmdan daima muhalefet 
görmekteydi. Sabık poıta 

komiaerlde kadm zabitlerden 
bazılariyle pek ahbap görü
nüyordu. 

Parla, 27 [A.A.] - Ge· 
neral f ranko İngiliz ıeml· 
lerinin Bilbao ablukasını 

zorladıkları münaaebetile 
bu ıemtlere2 lnglllz harp 
ıefinelerinln refakat etme--ılol lnıiltz hükllmetl nez· 
dinde protesto etmlttir. 

Parlı, 27 (A.A.) - lapan· 
yada Bilbao cepheıtnde bü
k umet kuvvetleri aıllerln 

yaptıkları taarruza muannt· 
dane mukavemet etmekte· 
dırler . 

Şimdiye kadar erzak yük· 
lü dokuz lngilaz vapuru ab· 

lukayı yararak · .. Baık~ llma · 
nına girmlılerdlr. 

Eden 
londraya harek·eı etti. 
Brükıel, 28l(Radyo) -

lngiltere hariciye~ nazırı 8. 
Eden tayyare ile bugün 

Londraya hareke( etmlıtir . 
~ 

Dün ingiltereye hareket etti 
İstanbul, 28 <Huıuai) 

lngiltere kralınm taç aeyme 

merasiminden_ ıoora yapıla

cak .. ahri resmigeçide ifti. 

rak etmek üzere, Kocatepe 

muhrlblmlz bugün İngiltere· 
ye hareket etmtıtir. 

Kocatepe muhribimiz, dl 

ğer harp · gemilerimiz tara

fından uğurlanmıt ve top 

atılarak ıelamlanmııttr . Fi
lonun Komutan(da lngilte

reye gitml§ltr. 
"' • '!llü,....w_._ __ 

- ----- -------
manya kralı Karol, Pariıs 

Soir gazetesinin muhabirini 

~ttettüp eden vazıfenln e· 

6 'rtıll\iyeu derkardır. Bu 
ttı~ttnft da va yolunda hepi
il tin ıarfetttğl mesainin 

tyd 

Ten Jan·Doloz, 27 (Rad· 
yo) - General Mola kuv· 
vetleri Btlhao istıkarnetinde 
ilerlemektedirle Bu kuvvet
ler Eybar Dorangoya var 
mışlar ve mühim bir yol 

elde etmiol erdır . Asiler bu
gün iki kilometre daha iler · 
lemitler dir. 

Bu Ana Geçen Yıl da ir ikiz ı kabul ecerek Romanya ha 

rici siyuetinln değiımiye 

lngiliz 
Fransız 

lit erpey semerelerıni ik 

le~ edeceğimizi düıünmek 
~ aktki bir zevk duyuyor 

t 
~ Ufukta hergün daha 

\l\>Yet} 
)a e beliren Garbi As 
tt\ lllesi meveddetlnl~ şark 
ll"~lllleketlerl ve enıalt atiyn 
• n tn• 
\t Ureff eh ve me•ıt bir 

ltıtn b 1 
~" aı angıcı olacağına 
~ bulunuyorunı 

j~•t lldehtmı Irak kralı Ma 
ttf e Birinci Gazi §eref ıne 

\'e kardet Irak milleti 

Elde edılcn esi{1e r ara· 
tanda Lnsorna ısminde bir . 
mebus da vardır 

Barselon. 27 (Radyo ) 
Asilere menııup iki tayyare 
Forbo ve Ku 1e r yı ve Fra n
sız hudutlarında kain bey· ~ 
nelmflel köprüyü bombar 

Çocuk Dünyaya Getirmişti. 
Biğadıç nahiyesınin Hiı;ar 

köyünden Ateş Mehmet ka· 
mu Fatma adında l:ir kndın 
geçPnlerde üç çccı k birclt:n 

En büyüğü on bir yatmda 
olan bu fakir ailenin timdi 
ıekiz çocuğu bulunmaktadır 

dünyaya getlrmiftİr 
Hepsi de kız olan 

lttrm &1hhati iyidir. 

Çıfçilik ve işçılıkle ittigal 
eden babanın kazancı çok 
az olduğundan çocukları 

çocuk bü}·ütmek ve bakmakta 

Bu kndın geçen sene de 
lılr defo.da i 1tl çocuk dün
yaya getirmlo bilahare bu 
ikizlerden biri ölmüıtür. 

zorluk çekmektedirler. 
Hayır kurumlarımız tara

fından vnpılacok her hangi 
bir yardım bu f aklr aileyi 
çok sevJndirecektir. 

1 

ceğlni . küçük antantm Ro 

men ılyast•tinde kati bir 

unsur olduğunu, F rasız dost 
1 luğunun gerek"'.kendist , ge 

rek memleketi için çok kıy · 
1 metli bulunduğunu ve iki 

' memleket aruındaki rabı 

taların bu gün her zaman 

I d!ln ziydda ~ sıkılık göster 

1 diğinı eöy lemiıtlr. 

Er~am ~arbiyelerinin ıe
maslan 

Londra, 28 (Radyo) 

Son haberlere göre, Franaa 

Milli Müdafaa bakam B. 

Daladiye, loglllz . Fransız 

erkanıharbiyE' uzls§ma ve 

temaslarının devamını tc· 

mine muvaffak olmuıtur. 
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Köylerinde i iL i M.i Z DEN HA B 15Rl15 R 
-6- 1. !. ~. : . ' ~ . • Gönene iki huçuk saat 

olan bu şirin ve ıon asrın 
icaplarını tamamen hazme 
den I 80 evli ve l 060 nü 
fuılu köye geldiilnlz zaman 
da ilk gözünüze çarpan 
Cumhuriyet devrinin; Uıu 

Önderin yurt içinde yayıl 
masını btediği itlere baılan
dıfını aörmek olacaktır. 

Asmahdere Gönenin do 
ğusunda, ıuyu ile meıhur 

olan Gökçeıu köyünün b~t 
altı kilometre gerisinde ku· 
rulan bu güz.,.I köyün aha· 
liıl tamamen çiftçıdir. Koca 
gölle olan alakası ve ahaliıinin 
çalııkanlıfı yüzünden bura 
da (Kazak f aaul) eıi) na mi
le ün alan fasulye cinıınin 
en ı y isi yetltir. 

Fenni arıcılık, tavukçuluk 
her lllhada Türk l<öylüsü· 
nün baıarmak için dev adım· 
larile yürüdüğü her aanat 
burada kendini aöstermek· 
tedır. 

Yeni ha rflerl pürüıüz bir 
surette okuyup yaıan genç 
muhtarlarının sonsuz çalıı 
maaı neticesinde burada, 
etraf köylere örnek olacak 
kadar güzel ve modern bir 
hela ve köprü yapıl 

mııtır. Bilhassa yine bu 
aenç muhtarın gavretile ya 
pılan ilk okulun ~ldıtı ıekil 
cidden tayanı takdirdir. As· 
malıdere, Bandırma ile Gö
nen arasında, kurulan bir 
köydür. Suyu .biraz bol ol 
makla beraber topraklarının 

Çocuk 
Haftası . 
içinde .•. 

İkinci yazımda çocuğun 
çalııma yollarından ve bu 
yol için anne, baba ya dü 

ıen, vazifelerden bahsedece 
ğimi ıöyJemlttim.. . Büyük 
bir sevinçle ve ölmez aev 
glyle yavrularımızı papat· 
yalar gibi donanmıt tatlı 
yürüyütlerle kendi bayram · 
larmı kutlularken gördük .. 

Biz de onların neıelerine 
arkadaı sevinçlerine eı ol 
duk. · 

Göğüslerimiz kabardı 

Onların genit caddelerden 
nehir gibi akıtları kalbimizi 
heyecanlarla do1durdu 

Onlar varın bizim mu 
kedderatımızın aaraılmez 

bekçisi olacaklardır . Şu 

halde yapacağımız 
rf bilmeliyiz .. . 

Çalııma yolu . 

vaz.ifele 

Ru yol en nazık yoldur. 
Eskidenberi anne ve baba
larımız çalııma yolunda en 
büyük yardımcı ıamar ve· 

1 
aaireyl vasıta bilirlerdı. Halbu-
ki bu ula doğru delildir 

Birçok mazarratları vardır 
ki çocufu sarsar aıabı ilze
rinde acı roll~r oynar. 

Şu halde çocuk döiülmi 
yecektir Ayni zamanda 
yavruyu köhne bir duyauya 
eıir edenler de vardır kl 
peri, dev, gibt hikayeler 
çocufu uykuıuzluğa yollar 
sayıklamaia ıevkeder bu atbi 
yollar dimağda, aaapta, kanda, 
vücudun bilumum hareket 
lerınde değııiklik huıule ae
tirir kl. Çocuk kabtlıyetinden 
düıer. Evvelce de yazmıı 

münhit 
burada, 

olması dolayıaile 

her yokluğu var 
etmeğe alıoan insanların bu· 
lunınaııı Asmalıdereyi Gö. 
nenin buğday anbarı tekline 
ııokmuıtur. 

Suyunun kaba olduiunu 
yazdığım bu köyde iyi btr 
su bolmak için yine muh 
tarın ve genç idare arka 
datlarının gayrettle bir ar· 
tezyen kuyusunun açılma11 
dohı yıgile köylilnün daha 
!ıhhi bir suya kavuşması 

için teıebbüsala girişılmittir . 

Eıklden nıeraları ez olen 
Aı;malıdere köyü, komıu ' arı 

olan çiftliği yedi hin !ıraya al 1 

dıl«tan rnnra meralarını geniı -' 
letmiıler, dolByısile bugün 1 

bef altı yüz baı olan hayvani 
aded ni binden fazlaya çıkar ı 

mak imkanını hazırlamıılar· 
dır. 

6 Eylül 
ilk okulunun geceki müsa-

• 
meresı 

Gece Halkevinde 6 Ey lül 

tik okulu tarafından çocuk 
haftası münıuebettle bir mü· 
aamere verilmiıtır . 

Müsamerede Oğuz Deıta 
na adlı dört tahloluk tarihi 
piyeı talebe tarafından mu 
vaffaklyetle temsil edtlmlt 
tir. Küçük Çıftçller adında 
ki ufak temsil ile Mutii er, 
Bir Çocuğun riiya111 , Kar 
gezint ı lerl. Rondlan çok be · 
ğenilmtıtır. 

lııtiklal Aykut Şeyh Şa 
mıl raksını büyük bir mu 
vaffakiyetle oynamıt, küçü 
ğün kıvrak ve ulusal raksı sü

rekli alkıılarla kartılanmıı 

tır Müıamerede Valimiz 
B. Etham Aykutla, Beledi 
ye Reiıi 8. Nui Kodanaz 

ve talebe velileri bulunmuı· 
tur. 

Yavruları kutlulartz Bu 
gece Ali Şuürl ilk okulunun 

müıamereıi vardır 

Bir Köy Muhte3nnın Başını Keserek 
Öldüren Adam MahkCım Old •• 

-
Suçlu, 21 yaşım bitirmemiş ol~uğun~an i~am cezası 2 O sene ağn hapse, diğer 

suçlular da 6 şar sene 8 zer ay ağu ~apise mahkum oldular .. 
Balyanın Boyoanlar köyü 

muhtarı Ali oğlu Mehmedln 
.ıece yarısı uyumakta oldu · 
ğu evin sayaıına çakarak 
muhtar Mehmedi tabanca 
i!e atf't edip yaralıyao ve 
yaraladıktan s o n r a da 
adamcağızın kafasını bıçak 

la keı;erek öldür01ektf'n suç 
lu ve 13 10 936 h.rihin 
den beri mevkuf bulunnn 
Hüseyın oğlu Mu5tafa \·e 

Muıtafayi cürüm iş ~meğe 

teıvik ve ikna eden ımç ar 
kadaşları Çapur Hüse\•in 
ile Mehmet oğlu Kara Sü 
leymanın Ağır Cezada mu 
hakemeleri devam etmek. 
tedir 

Cına·yetln ge'renki muha· 
kemeainde Müddelumum 

Resim 

dan 56 ncı madde dellleti · 
le 30 ıene ağır hapıe im 
nulmaıana, fakat bu zezayl 
hafifletici sebepler görüldü· 
ğünden 5Y ncu madde de
laletile de bu cezanın 20 
sene müddet'e ftğır hapse, 
dığer suçlulardan Çapur Hü 
se ın tle Kara Süleymanın 
cürümleri 450 nci madde 
nin 4 ncü bendine uyııun 
olan idıun cezası ela bunların 
cürmü itlemeylp ıuç ortağı 

bulunduklarından 65 nci 
madde deliletıle onar ıene 
ağır hapse konulmalarına, 

fakat bu &uçlarında haf ıfle· 
tici sebepler görüldülQnden 
59 ncu madde delaletile 6 
tar sene 8 zer ay ağır hap-

se mahküm edilmitl .:rdır. 

Gönenin di§er köylerinde 
oldutu aibi bu köydede bü 
tün ahlat ağaçları aıılanmıı 
ve köy ıandığı yararına 

meyva ağaçları dtktlmfttir. 
Asmalldere Gönen köy· 
leri içinde en çok ev'i, nn 
fuslu bir köy olmak itibarl
ı~. çok yakında kendınl Ör· 

nek köyler arasına sokacağı 
muhakkaktır. Üç ıanıflı olan 
mektepleri her yıl 20 25 
çocuk vetlttirmektedir. 

1 ~· 

R Necmellin Y~şll 
Muavini 8. Necmettin Yeıil 

bir saat süren bu da va hak 
kındaki ıddiaaını ıerdederek 

cinayetin ne suretle ve na· 
sıl bir hırsla itlendi~inl an
latmıt ve töyle demlttir: 

Ayvalıkta 
23 Nisın Bayramı 1 

Et f ia tları düştü Sergisi için hllırlıklaı yapı-
son günlerde ıehrimlzde Ayvalık, (Huıuıi) - 23 

Asmaladerede okuma yaz 
ma bilmiyen. hemen hemen 
hiç kimatt yok gibidir. 

Salih Vecdi Bora 
1 

t m. Safdari ç~kilir Soldan 
çekilir her iki tarafa meyil 
etmlı olur. Kıymeti olmayan 
bir gövde ile uzar . O za 

man da ağlıyon biz ve yurt 
olur . 

Ôfretmen.. Çocuk terbi . 
yesine bağlıdır. Usullerine 

htınat eder. Hu mullerle 1 

çocuktllki.. Hnletleri keı· 

fe çalıtır lazım gelen giditl 1 

tatbike kalkııır. Bunda muva·ı 
ffak olacaktır. Olmamasına da 
imkan yoktur 

Ve fakat anne ve baba .. 
Alakalarını glzlem ı yerek 

öğretmenle temasa geçecek 
tir 

Çocuğun harici vaziyet
lerini birer birer öğret mene 

sayacaktır Avni zamanda 
öğretmenin çocuğa tatbik 
etmek istediği birçok yolları 

öğrenecek, fırsat buldukça 
çocuifuna tatbik edecektir. 

Bittabi onların da gftileleri 
vardır 

Zamanla yapmağa çalı 

ıacaktır . 

Eğer anne ve baba lakayt 
kalırda öiretmenle temastan 
kaçar. . Çocuğun okuldan 
hariçteki vaziyetleriyle ala

kadar olmazlarsa it çok fe · 
nalatır .. Çocuk okuldan ayrı
lar ayrılmaz dimağ genit değil. 

dir Şuraya buraya bftıvurur. 

Okulun o aünkü programı 

dimağında yer bulmaz . 
Nıhayet olduiu gibi kalır 

ki hafıza geniılemez .. 

Evet çocuia oyun ve bil · 
haaaa yapıcılığa taallük et:len 
oyunlar . Çok faidelidir 

Yukarıda da zikiredtldiği 

gibi zamanla proaramJa ol 
maladar. Bılmeliyi.z kt çocuk 
ruhun en büyük neteııi, kal 
bin heyecanıdır ... 

et fiatları oldukça yükıeı hyor. Tablolar dün geldi. 
mit ve koyun 45, kuzu 40, İstanbul " t k" · ı mus • ı resaam· 
dana, 11ğır ve keçi birinci 1 H lk . . 

arının a evınde hır sergi 
30, ikinci 25 oğlağın da k ' açaca )arını yazmıthk. Ser 
kilogu 20 kuru,tan satıl ·d t h' d·l k 110 

gı e eı ar e ı ece 
makta idi tablo dün lstanbu dan Hal 

Belediye dııardan piyasa· 
ya fazla miktarda kf'yun ve 
kuzu gelrnekte oldutunu 
ve civar kazalarda da et 
fiatlarının düıük bulundu 
ğunu göz önünde b ılundu-

rara k koyun etlerinde beı 
ve kuzu etlerinde de 
on kuruı lndırme yap· 
mıftır 

Belediyenin tesbit ettiii 
bu narhtan ıonra dünden 
itibaren piyasada koyunu 40, 

kuzu da 30 kuruıtan satıl 

mağa baılllnmııtır . 

Gelenler Gidenler: 
Zeytincilik itlerini tetkik 

etmek üzere İzmir mıntıka 
ıına giden zeytin mütehaa-
1111 li Nizamettln bu tetkik· 
lerJnln neticesini Ziraa Vte· 
kalt:tine bildirmek üzere 
Ankaraya geçmitlir 

kevine göndeı llmiştır. 

lçinde çok deferli tablo· 
lar bulunan resim şergisinin 

mayısın beıtne doğru açıla · 
cağı umulmaktadır 

Halkevinde ıergiye ait 
hazırlıklar yapılmaktadır 

-~O.· 

Hileli Süt satılmasma mey. 
verilmiyor. 

Şehrimizde satılmakta ve 

yoturt yapılmak üzere k6y
lerden ve mandıralardan ge 

tirilmekte olan sütler gayri 
muayyen günlerde sabahları 
belediye doktorluğunca ve 
zabıtaıınca muayene edil 
mektedir. 

" - Suçlulardan Muıtafa 
cürmünü hem taammüden ve 

hem de canavarca bir his 1 

sevkile itlemittir. Hareketi ı 
Ceza kanununun 450 inci 
maddeaınin 3 ve 4 ncü 

bendlerinl uygundur. Bu 
madde ve bendler de idam 
dan bahıederJer. 

Halbuki suçlu cürmünü it· 

lediğl ıarada 21 yaıını bi 
tirmemtıtir. Ve bu nüfuı 

kaydile müsbittir. 

Suçlunun bu hali ile 56 

Nisan Bayramı kasabamızda 

canlı tezahüratla kutlulandr· 
Havanın yafmurlu olmasın• 
rağmen ortaokul ve etrafl 
ıle cumhuriyet alanına ka· 
dar olan sahil caddesi çok 
erkenden kesif bir kalaba· 
lıkla dolmuıtu. 

Cumhuriyet alanında ıöy• 
lenen nutuklatla bu gü• 

nün kudılyeti kutlulandı· 

Belediye yavrulara ıek· 

erlemeler ikram etti. Gecı 

Gazi okulu yavruları tar•· 
f ından Halkevinde canla bit 

ncı maddenin tayini ~ez.ada müsamere verildi. Muaanıe· 
nazar1 itibara alınmasını di re ertesi akıam da tekrar edil 
lerim. di. Küçüklerin göaterdikJerl 

Diğer suçlulardan Kara muvaffakıyet takdire ı• 
Süleymanla Çapur Hüseynin yandır 
hareketleri de ceza Kanu· 1 

nunun 450 nci maddesinin 

4 ncü bendlerine temas et· 
1 

mektedir. 

Ancak bunlar Mushfanın 
f ıiline, fiilin ne aUrf'tle itle· 

neceğfne müteallik talimatı 

ve itlenmesine yaramı~·acak 

vuıhları tedarik etmek su · 

Avcılar tulübünün çahş, 
malın .. 

Bızler onların gülütleriyle 
gam ve kasaveti unuterıln. 
rız.. Onlar için çırpınan ve 

Bu mua vene neticesinde 
katkılı ve mahzurlu olduğu 
görülen sütler satılmaktan 
menedil mektedir 

Dünde tehire getirilen sü 1 retile tıtirak etmiılerdır kanu. 

Avcılar Kulübü mesaisinde b
1 

yük bir önemle ve prof raoıl' 
ilerliyor. Kulübün eıaala ç•' 
lışmalarını gören mülhak•r 
taki avcılar kendilerinin tf' 
yeni bi 1 gilerden istifa etti' 

rilmelerini iıtemitlerdir. 

çalııanlarız.. Böyle oldufu 
kadar 1 bu çahıma boıa aft· 
memelidir. Onlara lüzumu 
olan bilgiyi, lüzumu olan 
te rbiyeyi hayatın doğru yol 
larınm nereler, hangi nıcc 
ralar olduAunu aıılama.lıyiz , 
Yanlız kendi yuvamızın yav 
rusuna değıl, yurdumuzun her 
yavruıune yardımcı olmalıytz .. 

O yavruların ekıerlaf kanını, 
canını yurt ve bayrafına, 

tarihi sanan milleti eıirge 

meden döğüfüpte tehit dü· 
ten kahranıanlarımızm biz 
lere bıraktığı yavrulardır. 
Onları da göz önünd~ tutup 
vicdanımızın hükmüne gö · 
mülüp onları koruyan ce· 
mlyete yardımcı olalım. Hu 
en büyük vazifelerimizden 
biridir. 

Mthmt!l Ali Kaymaıı 

tlerden 26 sütçünün sütleri nun 65 ncı maddesinin 2 nci 

muayeneye tabi tutulmut 
ve hep11inin de halis ve kat· 
kıaız oldufu görülmüttür. 

Tahkir 
f~en suçlu ma~~um ol~u. 

Dün saat 15 ııralarmda 
Emıaltn umumhaneslnde se· 
rmaya Edremitli Fatma ad· 
ında bir kadın Dinkçiler 
mahallesinden Muharrem kı 
zı Esmaya liıanen hakaret 

te bulunduğu tiki.yet olun 
maaı Gzerine suçlu yakala 
narak evraklle birlikte ad
liyeye teslim edilmiıtır 

Meıhut cürümler mahke 
meıinde yapılan duruımıuı 

sonunda Fatma bir lira pa 
ra cezasile üç aün hapte 

mahküm olmuıtur. 

bendmin de dütünü mcs· ~ar -

, tile ve gösterdiğim madde er 

' mucibince her üç tiUÇ unun 
da cezalandırılnıasını iste ı 

rim " 
Muhakeme bu dava hak 

kandaki ıahitlerın celbıue 

ve bazı cihetlerinde tetkiki 

ne lüzum hissederek tulik 
etmtıtır. 

Dünkü muhakemede uzun 
bir müzakereden ıonra Müd
deiumumi Muavini H. Nec 

met tin Y etilin talebine uygun 
olarak Reis B. lsmail Hakkı 
Tüzemen mahkemenin kara· 
rını 1öyle bildirlli ittir: 

CinCLyetı bizzat itliyen Hü 

seyin oğlu Muıtaf a ceza l<a · 
nununun 450 nci maddesinın 
"i ncü bendine uygun cürmü 
olan ö 1üm cezaııı suçlunun 
cinayeti itlediği vakıt 21 
yaıını bitirmemlı olduğun 

Kulüp bu lıteklere ıub' 
ler açmak suretile ce"'P 
vermlf. Altınovada, Küç~ 
köyde, Bağ yüzünde birer•" 
be açmııtır. Bu ıubelere tıtıl 
haf ta muntazaman eıdıl'. 
rek mesleki konferanılar f'

1 
rilmekte, faldeli av usuJl'' 
talim ettirilmektedir. ~ 

Kulüp her pazar ıii'11, avlarına giderek muvaff•~ 
yetle dönmektedir. 

Kulü~ün seya~ati 
Avcılar kulübü mayıı ~ 

larına doğru Buna Ulu 
ıeyah.ati yapmağa karar .,,t 
mittir. 1~ 

Bu seyahat münaaeb•'~ 
Bahkeıir · Suıuğarlak M·lı~ 
malpaıa Bursa avcılar 
lüpleri ziyaret edilece'I 
Seyahat proiram& tallt 

edilmefe baılanmııtır. 

d 
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Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

Manifaturacı Ziyadan 
öd6nç para alarak Paıakö· 
yün Çakmak mevkiinde va 
ki ve gündoğuıu evvelce 

hacı Alı iken timdi Raıit 
oğ ' u Arif ve 1ıünbat111 yol 
ve poyrazı evvelce hacı Ali 
iken ıtmdl kısmen molla 
Kadir yetimleri ve kısmen 
de hacı Ali kar111 Ayte ve 
kıh esi H6ıeyln iken hlllen 
karısı Hatice tarlalarıle çev 
rili 62 dönüm lerluanı bi 
rlncl derecede ve birinci sı 
rada ipotek eden Cumhuri 
Yet mahBllesinden Mustafa 
oğlu Çolak Hasan Hüseyin 

kanuni müddet geçtiğı hal 
de borcun ödenmediğinden 

ıneık ur tarlanın açık ı.ı rttar 

rn" ilto paraya çevrilme11ne 
karnr verilmiıttr. Bu baptl\ 
Yazılan ıartnıımeyl herl<es 
IÖrebilmek üzere Bahkf'sir 
lcra daireıınde aıçk bulurı 
<lurulmaktadır. Arttırma 
31 5 937 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü aaat 
15 ten itibaren baılıyacak 

lır. Almak istiyen!erin art 
hrma "günü tarlanın muham· 
tnen kıymeli olan 868 lira 
hın yüL.de yedi buçuk nis · 
betınde pey akçeıile birlik· 
le Balıkesır icra ıalonunda 
h<tzır bulunma l aı ve o gün 
konulan pey muhammen 
~ıymetın yüzde yetmiı be 
f•ni bulmndığı taktırrlt> aon 
artıranın taahhüdü baki kal · 

ltıak ıartıle arhrma on beı 
Rlin daha temdıt edileceğı 

Yani 16 6·932 tarihine tcsa · 
düf eden çar§ıuıı'-a gilnü aa 
ll on br.ıte baı1 ıyacağı ve 
0 gün en çok artıranın Üs· 
lilnde bırakılacağı ipotek 
llacaklıları ile diğer alacak
lıların gayri menkul üzerin 

dekı hakları huıulile f alz ve 
nıe.ıarafa dair olan iddiala
rını 20 gün içinde evrakı 
lııGabitelerile birlikte isbat 

~~tnedikleri ·taktirde hakları 
llpu 8icılile sabit olmadık 

Ça satıı bedelanin pııylaıma · 
81ndl\n harıç kalacakları ve 
lttırrnadan doğma delli\ 
tt&ırıinln müateriye alt ola 

~&ğ, ve bu gavri menkulun 

~ç senelik vergisinin terci· 
an aatıı bedelinden verile 

Ctiı ve satıı günleri gelmi 
Ytn rn ~ t ·1 . . Uf erı erın vazgeçmıı 

•ayılacaldarı ilan olunur. 

kızak Köyi;i;de Elektrik 
Halen Kuban ve don Ka 

~~k s f teniaalarında 300 den 

1 '~la ufak elektrik istasyon 

d''• faaliyette bulunmakta· 
ır A 

d u sene içıode de uzak 
eraız· l tl 1 i e Karadeniz 111 hille · 

tıı.. '-•ntakumda Anapa, Çe
.. ın L ti le ve iman nahiyelerinin 
' tırıkle teçhizi tamamla

tıacıtktır. 
"az.ak Staniaaluı, yavaı 

)'\'• 
~l f, artık tam surette ele 
~ tik telleri ile örülmekte 

t h l •~ı u le ler gerek Kazak 
trın k K k K ~o 
1 

e, gere aza olk · 
ı •r tle •n umumi meııkenlcri · 
-.e k 1 ti ._ ıere bazı atelye ~re 

elllrlk 
ltdı cereyanı götürmek-

r. 

lıııdrada-ot~üs grevleri 
Larad ·>8 Otob~ ra, r.. (Radyo) -

p't Us müstahdemleri ile 
'onı ~tr I ar arasındaki müza 
•er h enüz bir netice 

TORKDILI SAYFA: 3 

,,. 
1 

1 
TüRK~~I --,

1

,, Kan~al KardaŞlar Limitet Şir- Bahkesir Tapu Sicil 
Pazarteıinden haıka her ! ketı Esas Mukavelenamesi M h f 1 .., d 

Madde: - lrketin te aarfiyat icraatle bu mlkdar gün çıkar Siyaıal gazete .. 1 1 ş u a iZ ıgın an.· 
Yıllığı: SOO Kuruı ılıl: Balıkeairde mukim Tüc· sermayenin yarıımdan az 
Altı Ayhğı:400 caıdan Abdullah Kan1ıal ile bir miktara düıeue yeniden 

Günü geçmit 

kuruıtur. 

3 " kardeıi Mehmet Kanıal ara ihtiyat akçası tefrikine bat-
ıayılar 25 

11nda iıbu mukavelename lanır. 

ve ticaret kanunları hükQm Madde: 14 - Şirketin 

lerine. tevfikan mahdut me · müddeti teaÇ' l ve illn tari· 
sultyetll bir limitet ıirketl hinden itibaren yirmi ıene· 

teıktl edilmiıtir dir. Bu müddetin httamın-

ADRES: 
8ALIKESiR TÜRKDILİ 

ı:t. ~-==-=-------.,, 
BahkeSİr ıcra Madde: 2 - Şirketin un . dan ev el ıirketin fesh veya 

v&nı: {K,naal kardaılar il· temdidine veyahut mukave 

Memurluğundan: milel ,,rketi) dır ıenin tadiline ittifakla karar 

Sadık l<arm Müzeyyeııe Madde: 3 Şırketin me vertlebilır. 
borçlu İbrahim ojlu Ali rkezi~ Balıkesir ft-h ıdir . Madde: l 5 Şeriklerd.-n 

Madde: 4 Şirketin mllk· bırinin vaZlyetit1tn tebdil ve · 
ıadı: Mahıuli.t ve maımuah ya vefatı tirketin feshini 
ziralye ıle emtt>si tüccarıye mucip değildir. • 

alım ve .atımı ve bunların M Kanral A Kangal 
ımali için sınai miieueıe ft , 

letmek ve buna müteferri Madde: 16 - Şırket ik 
tiıat vekaletince taıdlk ve mali, tıcari, ıınal rnuamell

lı yapmaklır. 

Madde: 5 Şirketın ser 

ticaret ıiciline kayt ve ilin 
1 edildıkde.n sonra ta memen 

tqekkül etmiı adoJunıa&k 

muamelata tbtıdar eder. 

Köyü 
Yenlköy 

Cinıi 

Hane 

Hududu 
Gündoğuım Emin kar111 Hava 
ve otulları Muharrem ve HG
ıeyin ve kıımen Ztyaettin oi· 
lu Ahmet günbat111 Ferhat oğ
lu Süleyman ve kısmen Musa 
oğlu Yahya ve kıbleıl k11men 

yol ve kısmen Oruç o~ul1arın
dan Hasan oğlu Mehmet Ali 
ve anası Fatma ve poyrazı 

yol. 

Osmanın borcunun temini 
için haciz edılmtı o1ao Kö 
ıeler bağlan mevkıinde va 
ki ve gün doğuıu kurt oğlu 
fken timdı mil i emlak tar · 
lası poyrazı Ali kızı Raziye 
ve bataıı Ömer oğlu kürt 
Hüıeyln kıb 1eıi emlaki mi\ · 
liye tarlasile çevrıli bir dö 
nüm yarım evlek bağ yeri· 
nln açık arttırma ile paraya 

çevrilmesine karar verilmit 
tir . Birinci artrırma 27-5 937 
tarihine teıadüf eden per 
ıembe günü saat on beıte 

baılıyacaktır. Almak iltiyen· 
lerln bağ yerinin muham. 
men k ıymeti olıın yirmi beı 
liranın yüzde yetmit betini 
bulmadığı takdirde son art 
taranın taahhüdü baki kal 

mak fartile arttırma on beı 
gün daha le mdıt edil ece ti 
yani 11 6 937 tarihine te· 
sadüf eden cuma günü aaat 
15 ôe batlı ya cağı ve o gün 
en çok arttırana ıhale ed• 
leceğl ve bu bapta yazılan 

ıartnameyf herkes tarafın· 

dan aörülebihrıek üzere icra 
daireıinde açık bulunmakta 
olduiu ve ipotek ıahibi ala 
caklılarla dijer alikadarla· 
rın bu ıayri menkul üze 
rinde ki hakları huıuılle fa
iz ve muar.f a dair olan 
iddiaları vana evrakı müs 
bltelerile blrlıkte 20 gün 

içinde icra dairesine bildir · 

medik1eri taktirde h•kları 
tapu ıkllile ıabit olmadıkça 

H tıı bedt linin pa ylaımaaın 
dan hariç kalac.skları ve 
arttırmAdan doima delili 
resminin müıteriye ait olaca 
ğı ve ıcııyd menkulün 3 
ıenelik müterakım verıiıin· 

in de tercıhan ıahı bede 
linden ödenec~ği ve arttır 
ma günü ge-lmiyenlerın vaz 

mayesl: (5000) bet bin Türk 
lira11 olup {2500) iki bin 
bet yüz !ırası Ahdullah Ka 

nıal, (2500) iki bin bet yüz 
lirası da Mehmet Kangal ta 
rafından ahz ve teahhüt ed 
tlmfı ve nısıf ht11elerinl pe
tinen tediye ~tmtılerdir. 

Madde: 17 Tfcaret ka- · 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ve hacı HQ· 
seyln oğullarından Mehmet oğ 1 u Ahmedln sene-hi7. meli 
iken 309 da ölmeaile oğlu Me-hmet Ali Te kı:rluı Hanife 
ve Ünzile ve Fatma ve Emineyi terk etmlı bunlarmda bft . 
balarının ölümünü mütPaklp aralarındn yapmıı oldukları 

taiuimde Hanıfe ve Ünzile ve Emine \e Fatm• mul.:ür 
evdeki hıuelerlni kardaıları Mehmet Aliye terk ettilde•I 
ve bu suretle Mehmf't Alinin 6enehlz. mAli iken me2bur 
Mehmet Alide 312 de ölerek kar111 Hatice ve evlatları 

Süleyman ve Emin ve Mustafa ve Ahmet ve Esmayı ba 
dehu Hatıceninde 32 4 de ölmeıile evlltları Süleyman ve 

Emin ve Muıtafa ve Ahmet ve Esmayl terk etmlı bun. 
larında 325 de aralarında yaptıkları taksimde Muıtaf a ve 

Emin ve Esma hiueyi ıaylalarını gayri malum bedel mu · 
kabilinde kardaıları Snleyman ve Ahmede haricen Htmıı 
olduklarından b&hiıle bunlardan yalnız Süleyman hisıeıl 
için namına teıçil edılmesi lıtentldtlindt n tahicikat yap · 
mak için 9-5 937 pazar aünü mahalline memur gönderl 
lecelctir. l' u yer hal<kında bır hek iddlaaında bulunan ı er 
varaa bu ıünler içinde yazı ile vıllyel tepu ıicil muhafız

lttına veyahut mahalline gel~cek memura müracaatleu 
lüzumu ilin olunur 

aeçmiı &ayılacakları ilin 
olunur 

Kıymetli ~lr pul 
Amerıkada bir hayır ce 

miyeti, 40,IHIO dolar topla

mak iç n uzunca bır zaman 
çalı~mııtır. Bu ıane, çok 
meıhur bir posta pulunun 
mübayaaaı içın loplanmııtn . 

Hu pul 1856 da İngiltere 
hükumeti tarafından Güyam 
için çıkarılmıt bır sentlik 
puldur. Fakat bütün cihan 
da bir tanedir ve bu günler 
de satın alınmadıjı takdirde 
Japonyay" götürülecektir. 

vermemiıtir 

Bugün Meni bakanlıjın 

da müzakerelere yeniden 
baılanacaktır Bakanın ta
va11utu ile ihtılifm halledi · 
lecf!ği tahmin edilmektedir. 

Londra 28 (Radyo) 
Münakalat bakanı, bugün 

otobüs ve naklıyat ameleıl 

ıemtlni ziyaret etmtıttr. 

Madde: 6 - .Sermayenin 
tezyit veya tenkısına m(ite 

dair olan karaı larda ittifak 
lazımdır. 

Madde: 1 - Şürekadan 
her birimiz tirket unvanı 

altında münferiden her de · 
rece ve salahiyet ve sıfatla 

vazı imza ve ıtrketi ıdare 

ve temıll edecektir. 
Mndde: 8 Şürekica 

{kanunu tfcarettn emir etti· 

ği deffttıri tüccariyeden baı · 

kaca) ıttiha.z olunacak ka· 
rarlar için bir karar defte · 
rl tutulacak ve kararlar ta 
rih ıırulle ve aynen yazı 

lacaktır . 

Madde: 9 - Şüreka en 

az ıenede bir defa firketin 
vaziyeti hak kında tetkıkleri 

ni yaparak ptlincoyu taıdik 
edecektir. 

Madde: 1 O - Şirketin 

malı ıeneıı 1. Kinunuıanı · 
den baılar ve 3 J Kinunu
evelde biter. İlk teıe.kkül ıe· 
nesi müstesna olarak tlrke
tin teıktltne ikthat vekile 

tince müıaade edildiktf'n ıo 
nra ticaret ıicilltne kayıt ve 
ilan edildiği günden baılar. 

Madde: 11 Her mali 
yılın nlhllyetınde tanzim ve 
ıerıklerce laıdik olunacak 
pilinco, kir ve zarar hesap 
ları ile firketce çalaıtırılan 

memur ve müıtahdiminin 

ilim ve tabıiyyeti ve mik· 
tarı maaılarını gösterir cet 
vellerin uıulen pullu ve ta· 

ıdikli ikiter kopyaaının mali 
aenemn httamandan sonra en 
geç bir ay zarfında lkUıat 

vekaletine gönderilecektir. 
Madde: 12 - Ştrkt"tin sa· 

fi kazancı vuku bulan 1er 
nevi masraf ve amortlıman 
lar tenzil edildıkten ıonra 

kalan miktardan ibarettir. 

fler ıene ıafi kazançtan 
yüzde 1 O niıbetlnde ihtiyat 

parası ayrtldıktan sonra mO 

tebakisl ıüreki beyninde 

müteaaviyen tevzi edılir 
Madde: 13 - Fevkalade 

ve ıayri melhuz masraflara 
karıılık "tutulacak ihtiyat ak· 
çanın mikdarı sermayenin 

yarı11na müsavi bir hadde 
halli olduktan sonra ihtiyat 
akçası tefrik olunmaz An · 
cak her hangi bir ıuretle 

nununun ıureti tatbikı hak 
kandaki kanunun 13 üncü 
maddeıl mucibince lkllHt 
vekaleti ılrket üzerinde hak 
kı mürakalıası olmakla be
raber mukaveleye aykırı 

hareket vukuunda feıhi ıır · 

ket haklunda dava lkameıi 
hakkını haizdir . 

Madde: 18 Şirketin 
feıh ve tasf tyesı ticMet ka 
nunuıı un 4'11, 452, 456, 457. 
458 inci maddeleri hüküm 
lerine göre yapılacak ve 
457 inci maddeye tevfikan 
tanzim olunacak nihai ve 

kati rapor ve pi' i.nconun 
taıdikli bir sureti iktlnt 
vekaletine "aönderilecektir. 

Madde: r 9 Şirket ; 
Türk ta

1
bUyetlni haiz eıhaa 

istihdam edecektir. Ancak 
ihtlıu iılt rinde ve ikti1at 
veklletlnin müaaadesile ec 
nebi iıtihdam edebilecektir. 

Madde: 20 - Şirket ıer 
mayeılnin lndirılmeıl hak 
kında ki kararlar ticaret ka · 
nununun 396 ıncı madde· 
ılne göre tekemmül ettirılır 

Madde: 21 ltbu mu 
ka velede ıarahaten zikir ve 
tad"t edilmiyen huıuıat 
için umumi hükümlere mü 

racaatla ona göre hareket 
edilt>cektlr· 8 Nııan J 937 

M. Kangal A Kana"I 

Kangal Kardeıler Limitct 
Şırketinin 21 maddeden iba -
ret olftn ltbu eıas mukave 
lenameai tetkik ediJerek 
muvafık görüimüı olmakla 
Tıcaret Kanununun 505 inci 

maddesine tevfikan tasdik 
olundu. 

19 Ntıan 1937 

İlctiıat Vekilı N. 
Münip 

İktiaat Vekaleti İç 
Ticaret Umum 

Müdürlüiü 

Kana"l kardeıler Ltmitet 
Şirketi 26 4 tarihinde 

Oda ıkillinin 9 l 4 numara· 
ıına kaydedildiği tudık olu 
nur. 26 · 4 . 937 

Bahkeıir Ticaret ve 
Sanayi Odası Reiıt 

İ. H Varnah 

Ticaret oduı baıkattbı 
E. Çavuldur 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Hududu Köyü 

Yeni köy 
Cinıl 

Ev 

Nu: 1 

Sağı yol ve kısmen Mehmet Ali oğlu 
SOleyman bahçesi ve kısmen kara 
Mustafa f'VI iken timdi Süleyman• ay 
rılan müfrez hane ıolu Basri arkası 

kara Ali vereıeıl Hanife ve önü yol. 

.. 

N.u: ~ 

" Salı yol va k11men Mehmet Ali oilu 
Süleyman bahçesi ve k11men kara Mus· 
tafa e'-'i ıolu Emtu oilu Basri iken 
timdi bir noda Bllila ayrılan müfrez 
hane solu Emin oflu Burl arka11 ka
ra Ali ~ert>ıeıi Hanife önü yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukanda yazılı n Ahmet 
oğlu kara kul al ak Mehmedin ıenehlztt>m~llül< ünde i~ f n 

ı 300 tarihinde ölmesile karm Havva · ve evlltları Btlll ve 
Mustafa ve Ahmedi badehu llavvada 328 de ölmt>allto ~v 
!atları Bı al ve Mustafa ve Ahmedi terkedip bunlarJnda 
328 de aralarında yaphklaırı taksimde vereıeden Mustafa 

ve Ahmet hfHelerlnl baıka emvalden almakla mezkür ha 
ne mıutakilen Bilal hiueılne isabet edip o zamandanbert 
Bı 'l in senetsiz olarak temellükünde olup bu kere namına 
intıkalen tesçilden ıonra mezkQr evi ikiye bölerek yukarı 
da göeterilen bir numarall mahalli kendi uhdesinde ve lki 
numaralı müfrez mahalllde oğlu Snleymana ıotacajından 
bahile te~çil edilmesini istediğinden tahkil<at yapmak için 
9 5 9,7 pazar günü mahalline memur gönderllec"kllr. ·Bu 
yer hakkmda bir l<ak ıddiaıında bulunanlar vaua bu gün
ler içinde yazı ıle tapu ılcil muhafızlıtına ve yahut ma 
halline gelecek memura mürac11atları lüzumu ilin o1unur. 

Oün~ü un ve zahire tiatlın 
UNLAR: 

Aıgari 

K. 
Azami 

K. 
55 Handıman 900 ~HU 
60 850 860 

' 70 820 830 
80 " 750 760 

SUGDA Y PİYASASI 
Yerli Sert 5 475 
Yumuıak 5,75 5,25 
Anadolu 7,25 6 25 
Yumuıak 6 6,25 
M111r 4 3,875 
Arpa 4 4 25 
Çavdar 4 4 

Siıam 14 15 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Bakla 3 j,5 

Kadın 
Ve 
Siğara 
Oıloda sarıp bir hidlıe ol

muıtur. İki genç kız ıokakta 
siğara içtikleri için bir za 

bıta memuru tarafından ko 

mlaerin huzuruna ıötürül · 

mOıtür. 

Polise göre, bu kızlar 

umumi edep haricinde hare
ket elmlılerdir. Fakat ko· 
miler daha munılf ve man 
tıklı hareket etmit ve erke· 
kler için kabahat olmayan 

bir fiilin kadınlar için de ıuç 

teıkil edemi yecefin~ karar 
vermlı ve aenç kızları ser 
beat bırakauıtır 



SAYFA 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Mu haf ızhğından: 

Mahalleıt Köyü 
Savaıtepe Sarı Beyler 

.. " 

Mevkii Ctnıl Hududu 
Çobanköy N. Tarla Dolu kadtmen 

Çoban alanı Hacı Ahmet oi· 
lu Mehmet el · 
yevm Emir oğlu 
lımail ve Muıa 
ve Kadir ıürı 

batı11 kadı men 

Sazlık 

• 

Çolak İbrahim 
elyevm Delir· 
menci oğlu lı· 
mail poyrazı ka 
dimen Berber 
Osman elyevm 
laa oflu Kara 
Ali vereıeai kıb
le kadlmen Ômer 
oğlu Hüıeyln el · 
yevm Yetim lı· 
mail vereıeıl ta. 
rlaları , 

Dolu kadlmen 
lbrahlm elyevm 
yol ve dere ba-
tm kadlmen Bal · 
yalı otlu Hiile· 
yln elyevm Bal· 
yalı H6ıeyln ve 
Kanbur oflu:lı· 
mail poyrazı ka · 
dimen Alı uıta 

TORKDILl 

Yakup Köy 
Muhtarhğından: 

Köyümüze alt mera kasıma kadar olmak üzere altı 
aylıiı icara verilecektir. 

Tutmak lıtiyen ıürü ve hayvan ıahlplerinln l 2 · 5 · 937 
tarihine kadar köyümüz ihtiyar heyetine müracaatJarı ilin 
olunur. 

3 - ı - 147 · 

Devlet Demiryolları 3 iincii 
"" 

işletme Müdiirlüğiinden: 
Yazıhane olarak kullanılacak muhammen bedeli tle 

evıafı aıaiıda yazılı baraka üç ıene müddetle 17 · 5 • 937 
tarihine müsadif Pazartesi ıünü ıaat 15 de açık arttırma 
uıultle Bahkeıirde üç6ncü ııletme hlnaaı dahilindeki ko· 
mlıyon tarafından kiraya verilecektir. 

Bu tıe girmek iıtiyenlerln (2) iki~ lira (ı5) yirmi beı 
kuruıluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiil vesikalarla kanunun 4 ilncü maddesi mucibince tıe 
glrmeie mani kanuni bir mani bulunmadıiına dair 
beyanname ile ayni gün ve aaate kadar komlıyon relıltğtne 
m6rracaatları lazımdır . 

Bu ite ait ıartname lıletme müdürlüiünde:para11z da 
iıtılmaktadır. 

Cinai Mevkii Seneltk muhammem bedeli 
Baraka Balıkesir tıtaıyon 

an barında 1000 kurut 

4 - ı - ısı 

28 NiSAN 937 

Vil~.vet Daimi 
Encümeninden: 

I · Eketilmeye konulan tı Balıkeılr vilayet merkezin· 
de lnıa edilecek Doğum ·Evi inıaıına i'it temel hafriyata ile 
mütemadi betonarme kıamı. 

lnıaatm keıtf bedeli 10045 lira 34 kuruıtur. 
2 · Bu tıe alt ıartname ve evrak ıunlanhr: 

A · Ekıiltme ıartnameıl . 
B· Mukavele projeai. 
C· Bayındırlık tılerl ıenel ıartnameal . 
K- Fenni ve huıuıi ıartname. 

F · Keılf cetveli, Silıilel flat cetveli. 
G· Plan, 

İıtiyenler bu ıartname ve evrakı vilayet Nafıa müd6r 
lüğünde görebilirler. 

3 · Ekılltme 30 4 • 937 tarihine tesadüf eden Cuma 
günün aaa( l5 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak· 
tır. 

4-~Ekıtllme kapalı zarf uıullle yapılacaktır. 
5 Binanın~ yalnız bu sene için 10045 lira 34 kuruıluk 

k11mı yapılacaktır. 

6 Ekıiltmeğe girebilmek için 753 lira 40 kuruıluk 
muvakkat teminat vermeıi bundan baıka yedinde bulunan 
vekilettenlverllnıtı müteehhıtlik veılkaaını ibraz etmeli 
lazımdır. 

7- Tekltf[ mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
ıaatten bir aaat: evvellne kadar Vilayet Daimi Encümen 
reisliğine . makbuz mukabilinde verilecektir. 

Poıta~ile ~ ıönderilecek mektupların nihayet üçOncO 
maddede yazılı saate kadar gel mit olmuı ve dıt zarfın 
mühür mumu lle iyice kapatılmıı olma11 lizımdır. Poıta· 

da olacak ıeclkmeler kabul edilmez. 

elyevm:ldrlı oğ· •-------------------------
4 • 1 . 134 

" 

" " 

,, ,, 

lu Hüıeyln ve 
Mehmet kıbleıl 
yol ve dere. 

Oıman Paıa ,, Dolu kadlmen 
pmarı. H a c ı Hüıeyln 

elyevm.bayır ba 
tm yol ve_ luı · 
men dere poy. 
r a z~ı kadlmen 
Çay elyevm Ha
fız oflu Hüıe· 

yin j deflrmeni 
kıblesi Ommü 
GülıOm tarlası. 

Cennetalanı " 

Karııyaka ,, 

Dolu Karacalar 
köyünden. hacı 
Muataf a.bah dere 
ve k11men yol 
poyrazı imam 
o t 1 u ... Muıtafa 
ve k11men Redif 
Mehmet vereaeıl 
kıble Kahya ot 
lu Mehmet ve 
reıeal tarlaları 

Doiu Kahveci 
o i 1 u Mehmet 
vereıeai batı Bal
cı otlu Hidayet 
poyrazı Kahveci 
Mehmet otlu ve 
rereıeıl k ı b 1 e 
hacı Hüıeyln ol· 
lu Mehmet tar · 
laları. 

Hudut ve bulunduğu yer vukarıda yazılı tarlalardan 
Gç parçaıı Şubat 312 tarih ve 283 ve 285 vej 286 tarihti 
Tapu kaydile ve diferl 1297 tarih ve 197 aayıh muvakkat 
tasarruf tlmOhabertle diler btr parçaaı da ıenehtz olarak 
40 ıeneden beri mutaaarrıfı ve ecdadından intlkalen Sarı 
beyler köyünden Ahmet otlu lımatl bin Alinin mali iken 
340 aenealnde ölümde kar111 Fatma ve kızı Ayteyl badehu 
Fatmanın da 932 de. ölmeılle Mezbure Ayteye kaldıiından 
bahiıle: namına teıçtl edilmesi lıtentldlilnden tahkikat 
yapmak için 8 5 937 16nü mahalline memur gönderile 
cektlr. Bu yer hakkında bundan baıka taıarruf_ veya sair 
birAıuret le hak lddtaıında bulunanlar varsa bu. günler içinde 
yazı ile Balıkeılr.., Tapu Sicil Muhafızhfına veyahut ma 
halline ıelecek memura mGracaatları lüzumu ilin olunur. 

Sındırgı Sulh Hukuk 
H~kimliğinden: 

Sındırganın Çelebiler köyünden Niyazi karm Alime ta 
rafından kara afaç köyünden Ali oflu Mehmet çavuı ve 
Yai bey köyClnden hacı oflu Hüıeyln çavuı kızı Hatıce 

ve Hüaeyln çavuı olullarından Halil lbrahtm otlu Meh · 
met Emin ve KOç6k bOldl köyünden tatar ata olulla· 

Evkaf Müdürlüğünden: Nafıa Müdürlüğünden: 
Satıı No. 

448 
459 
463 
465 
466 
468 
533 
890 
898 
900 
903 
905 
906 
907 
908 
866 
867 
875 
917 910 
482 

496 
505 
521 
528 
553 
555 
556 
5sl 
562 
564 
576 
581 

Mevklil Nevi Bedeli muhammenl 
M. Kemalpaıa ca, Hane 250~ 
Gemalmaz ıokağı Ana 118 50 
Oervlıollu .. )) 25 
Sıfır yolu D6kkan 60 

.. Fırın 180 
Vatan_caddeal Araa 148 
Kerpiçlik Tarla 25 
lıkele caddeıl Ana 1200 

Parak 
" " 

120 

Gazipaıa ,. Fırın 1000 
Çırpanlı Şerlf._Pt.' c. Hane 500 
Paıa~Mehmet ••· Fırın 500 
Meserret caddesi Kahvthane 100 

" " 
Dük kin 50 

" " " 
50 

Pabuıçular araılaıı~Ana 120 

" .. " 
120 

,, 
" .. 120 

" .. Kadir d6kln 5700 
Edtnclk Tabakhane ,Dutluk 10 

deresi 

" 
Dutlu mezar Tarla ... ıo 

.. Cumhuriyet c. Ana 10 
)) Hacıhaaan çef. Bat yeri 20 
,, Celebi Dut yeri 5 

.. Bodurnuı Zeytinlik 40 
)) Göbekli " 150 

" 
Keçlyolu )) 250 

" Kemer önü " 150 
.. Malta )) ıoo 

.. .. )) 200 

" 
Topraklık " 

24 
.. " " 

25 
505 » Semiz llyaa Ana 20 

Bandırma kaza merkezlle Edincik nahiyesinde Evkafa 
alt 40 parça emvali ıayrl menkule peıin para ile 
temltken aataıı arttarmaya çıkarılmıı ve uzatılan günde de 
bir kıamına hiç iıtekl i bulunmaması hır kıımına da Vf'ri · 
len bedel haddi layık görülmedlflnden 20 4. 937 günün 
den ltibaren~bir ay zarfında çıkacak lıtekliıine verilmek 
üzere pazarlığa bırakılmıt olduğu ilin olunur. 

1 - Pazarlaia konulan iı: Bandırma 1olunun 67 inci 
ktlometrealndekl Karadere köprüıü ile Su11farlık · M. Ke
mal paıa yolunun o+ooo kılometreaindekl Yayaköy kap· 
rüleri Üzerlerine parke kaldırım yapılmaaı "Parke taıları 

Kapıdağı ocaklarından olacaktır . ., 
Kaldırım inıaatı bedeli keıfi 4188 lıra 77 kuruıtur . 
2 - Bu tıe ait ıartnameler ve evrak ıunlardar: 
A - Ekılltme ıartnameai. 
8 Mukavele projeıi. 
C - Nafıa itleri ıeralU umumlyeal. 
E - Fenni ve huıuıi ıartname . 

F - Keılf ~cetvell. 

İıttyenler bu ıartname ve keıif cetvelinı l'fafıa daire· 
ılnde görebilirler 

3 - P darlık 29 Niıan · 937 tarihine raatlıyan perıe
mbe günü ıaat 15 de Nafıa da lreılnde Komtıyon huzuru· 
nda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için 314 lira 15 kuruılulJ 
teminatı muvakkate vermesi ve yukarıdaki iti yapabllece· 
ğine dair Nafıa müdüriyetinden laakal ıeklz ıün evel ve· 
ılka alınma11 lazımdır. 

5 -- Teminatı muvakkate mal aandığına yatırılıp Ko• 
miıyonu mahıuıunda para alınmaz. 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyeıi 

Btfadıç 

Mahallesi 
Kuyu 

Cınıl 

Ev 
Hududu 
Safı ıub1'' 

otlu Emin ıol" 
lımall Hakkı IJI' 
r111 Sallıe arlı'' 
il yine Sali,, 
önü yol. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazıla Ev Ku1 -

rmdan Mehmet oflu Emin aleyhlerine ikame olunun ter 
kini kayt va senet lbtali davasından dolayi müddet ale)' · 
hlerden Hali l İbrahim oflu Mehmet Eminin lkametgihmın 
meçhul bulunmaıından ilanen yapı lan tebligata ragmen 
günQncle gelmemiı ve vekil dahi göndermemesinden mu· 
hakemenln g lyaben görülmesine ve giyab kararının teblig 
makamına kaim olmak üzere yine ili.nen yapılmauna 

karar verilerek muhakemenin 10 May11·937 pazarteıi gü· , 

mahallesinden Helvuı torunu ve Ahmet Ethemin aıad': 
inttkalen 40 . 50 ıedenberl ıenelllz ve nl zuız hO"' 
niyetle ve malik sıfa ti le mülkiyetinde olduiund&n babi,ı; 
namına teıçil edilmesi llten ild ı ğlnden tahki"at y&pOJ' 
için 9 · 5 · 937 Pazar günü mahalline memur gönderil~ 

, cektir. Bu yer hakkında bundan baıka taaarruf veya •'( 
bir suretle hak iddiasında bulunanlar vana bu günler 1.; 
inde• yazı ile Balıkesir Tapu ılcil muhafızhğu. a ve Y'~ .
mahalline gelecek memut a müracaatları lü:ı.un u ti 
olunur. 

nü aaat 9 za barakılmıf ve müddei aleyhlerden adı geçen ------------------
Mehmet Eminin tayin kılınan günde Sındırgı ıulh hukuk 
mahkemeılne bizzat veye kanuni bir mOme11il göndermek 
ıuretlle bir hafta içinde itirazda bulunmaaı lüzumu ilin 
olunur. .. 

İyesi ve Baıyazmanı : Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Ba11m Yeri il Baaın evt 

FUAT BIL'AL 

t 

t 
.. 
d 


