
1 .. 

1 

• 

-· 
Hariciye Vekilimiz 8. Tefik Rü.}tü 

Aras Dün Moskovaya varmıştır. 

15 TEMMUZ PERŞEMBE J937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON IKINCJ YIL SAYI: 10176 

Hariciye Vekilimiz deDün' İktisat 
Moskovaya Varın lşt. lr.. Vekilimiz B. Celil Bayar 

dün izmire varmıştır 

Dahiliye Vekilimiz Kızıl Meydanda Yapılan 
Spor Resmi Geçidinde Hazır Bulunmuş ve 
Bazı Kültür Müesseselerini Gezmişlerdir. 

Ankara, t4 (AA) - Ha
tlei1e Veklllmhı. de dün Moı
kova1a aelmiıtır. 

Dahiliye Vekilimiz Gorki 
kGltQr Ye iıttrahat parkmı 
11Jaret etmlt Sırln ve Ôz 
~ek reııamlar ıergiılni aıez· 
llalttlr. 

8. Asof tarafından ka· 
but edildikten ıonra terefi-

•• bir öile ziyafeti •eril • 
lllltlfr. 

l' Moıkova, 14 ( A.A ) -
•• AJan11 bildiriyor: 
TOrktye Dahiliye Vekili 

•• C.H. Parttıl Genel Sek· 
'•tert B. Şükrü Kaya ve 

~•ı.ındakı zevat dün Moı- B. Tevfik Rüşlü Aras 
0
••ya 'f'armıılardır . nln bütün memurları tara-

bt Vekil, Türk ve Sovyet fından ıelimlanmııtır 
Jraklarlle donanmıı olan B. Şükrü Kaya ve ya· 

l•tda B Lltvlnof, Ejef, Sto· nındakf zevat öğleden ıon 
"

0111akofla Dahiliye ve Ua. ra Kızıl meydanda bir tıpor 
~lJe Komiserlikleri erkim geçidinde hazır bulunmut 

~Grktye büyük elçillii- lardır 

Cin-Japon lhtilafınaHal1 

Romanya 
Krah f ransı hariciye na

zın ile görüştü 
Parla 14 (Radyo) - Ro· 

manya Kralı Sa Majeıte 

Karol, Fransız hariciye na 
zırı lvon Delboıu kabul ede· 
rek bir aaat kadar huzurla-
rında alıkoymuıtur. 

Bu konutmada beynelmt 
lel vaziyetin ve bt)ha11a Şar
ki Avrupa meıeleıi üzerinde 
konutulduğu ve bir fikir be · 
raberlfğl elde edlldifi tah· 
min edilmektedir. 

Pariı, J 4 (A A.) Fran ~ 

sız hariciye nazırı Partile 
bulunan Romanya krdlı ile 
beynelmilel ıiyaai ve bılhaa· 

sa Şarki Avrupa vaziyeti 
hakkında görüımüıtür. 

--~·----

Romanya erkamharbiye re
isi Parista 

~Olu Bulunabilecek mi? m ~·~·~ •14 (R:;::i~ıbarb~;~ 
1. [den Çin ıı Japon elçiİila görô'meleıde bulun.: :::~ıaı b:ı~ı:u.~.,... mu 

Y Parls, l 4(A .A.} - Romen 

1U1tar. Jıpın elçisi Japonyamn tavassut işini müsı-
1 
~rkanıharblye umumiye re 

1 , 111de Parile gel mittir. 

it karşılamıyıcağmı söylemiştır 1 -~~~ 
~-~01ldra, 14 <A.A)-İnaillz Nevyork, 14 (A.A) - ı Fransa da 
" 

Ciye nazıra Japon ve Çtn Amerika Hariciye Nazıra 
~ ~ 
~d •tine uzak ıarktakl son matbuata, Amerikanın müsta· T 1. .1 
ı,t.~~·~, hakkındaki endııe · kil bir styas~t takıp etmeğe 14 emmuz uıyrımmuı 

" tldtrmittlr devam edeceğini ıöylemiıtır. 1 b"ır tayyare du·,ıu· ı L •ttnıtondakl Çin ıeflrl \I' 
~ q Londra, 14 (A.A.) - lngiliz ( 

14 t' •rıcıye nazırı ıörOtmüt· Parlı, l 4 Radyo) -

B. Celdl Bayar 
Ankara, 14 (A .A .) - lk 

tlıat Vekili Celll Bayar be· 
ra berinde ılyaıi müıtetarı, 

fı ve Ziraat Bankaları Um · 
um müdürleri olduiu ha \de 
dün aktam lzmlre gitmtttlr 

• 1 = E -ı::+-

M ısır 
Yugoslavyada bir sefirlik 

ihdas elti 
Kahtre, 14 (Radyo) 

M111r hükiimeti Yugoslav· 
yada bir sef irllk thdaslna 
kar~r vermlıtlr. 

Sefaretin, bir maslahat 
gibarlık tarafmdan idare 
edileceği ve ıeflrlık v11zife
ıine Mısırın Atlna ıefiri 

bakacafı ~lldirllmektedır. 

iki mebusumuz 
Sehrimizde , 

t. hariciye nazırı Avam kama· Temmuz bayramına ittlrak 

ttraS•fir aazetecilere, vazlye ra11nda ln$lılteren 1n ıhtılalcı eden avcı hava filoaun · 11. Uolzmi Selçuk 
ç1._1~''1l7 oldutunu, fakat ispanyanın muharip hakkını da bir tayyare yue düı Mebuılarımızdan B. Rah· 
'-'•le •u hu muhafaza et tanımadığı takdirde iktisadi müıtür. mi Selçuk ve B. Mehmet 
c.1 için elinden geleni yapa- C b k ı ~ ını b mukavele bılmeıilde bulu · Haıarat yoktur . avit lrgün önce 1 trene 
~a,, • ununla beraber Ja nacajı hakkında General Parls, 14 (Radyo) - Malt· Ankaradan ıehrimize gel-
~, .. d•nın teca vOıı:üne karıı mitlerdir. 

.. l"'t Franko t•rafından verilen B George• Bon-~ .. 1 .. •• . rnüdafıa edecefini .. ye nazın ° B. Mehmet Cavit doğru 
' ""- .1'1· i net Hollanda sef irini kabul H 1 -ııttr. notaya cevap vermıyece15 n 1 ca avrana geçmittir. H. 

ı... 111llıı v ~ ık ıöylemiıtir etmiıtır Rahmi Selçul, bu ıün Su11· '"'"•le • "mer anın ya· 

lngiltere, Hitl~r Ve Mu
ssor niye Düş·· nce 

T a v s i y e Ediyor .. 
" Daily Expre11, , gazeteıl 

Hitler ile Muaaolininln İı · 
panyol ıularandan bahri 
kontrolün kaldmmaaını tek· 
lif ederken f rankonun lı 
panyol hükumetine nazaran 
daha kuvvetli bir donanma 
va ıahip olduğunu hesaba 
kattıklarını, diler taraftan 
kara kontrolünü ibka ettir 
mektekt makıatlarının da 
portektz hudutlarından Fran· 
koya yapılacak yardımlara 

kıyasen Preneden ispanya 
hüldimetlne yapılacak yar 
dımlarm çok deha fazla 
olacaiıoı bildıklerinden bu 
vaziyetin önüoe geçmek ol 
duğunu, bügün lngiltere ile 
Franıanın Almanya llc ltal
yaya: "Ya tam bir kontrol 
devam edecektir, veyahut 
ademi müdahale itini tama · 

• 
men lerkedeceiiz,, dedtkle 
rini, eğer bu son ıekil hidlı 
olacak oluna İngilterenin 
ispanyada her iki tarafa da 
ıilih ıerbeıt kalacağım ve 
bu takdırde lıpanya hüku 
melinin daha fazla hazır 
paraya aahıp olduğu için 
muha11mlanna nazaran daha 

j çok silah temin edeblleceil· 
nı kaydettıkten sonra Hltler 
ıle Muuoliniye bu vaziyeti 
düıünmelerinl tanlye ediyor 
ve diyor ki: 

"lsyanyol ıahnetlnden ta
mamlle ayrılmak lnglltereyt 
ebedi bir konferanı krizinden 
kurtarmıt olur. l?u ıuretle bil· 
tün dikkat ve thtlmamlarımı 
ız kendi ltlmize . yanl impara
torluk kudretinin, ticaretinin 
ve refahının artırılmua tıtne 
hasretmek imkana haaıl olur .. 

"Oatly Mail,. aazeteıi İnail· 
terede sadece koyu muha
fazakar bir zümreyi temıll 
etmekle beraber bugünkü ba· 
ımakaleıtne faıiıt devletle
rin noktai nazarını kuvvetle 
müdafaa ediyor. Hu ıazete
nin lngiltere tarafından der 
hal atılma11 lazamgelen ikt 
adım diya tas'f'ir ettlii tıler· 
den biri İtalyanın ııabetiltan· 
daki zaferinin lnglltere tara
fından tanınma111, diğer de 
ispanyadaki kızıl hükumet 
ile dıplomatik münuebetle 
rin kat idir Hunlardan bir· 

lıklara dahil olmakten içtl · 
nap ntmesl gerektiğınt, eaa· 
ıeo uzun menzilli bombar· 
dıman tayyarelerinin hudut · 
ları ortadan kaldırdıAıııı, 

lnıiltereyl adahktan çıkar · 
dığıoı ve beynelmilel poll · 
Uka mefhumunu kökünden 
deaittlrdiğint, bazı Avrupa 
devletlerinln _kendi araların
da u:ıun_. zamaodanberl de· 
vam eden ihtilafların •e mü· 
nazeaların lnıtltereyl hiç 
bir ıuretle alakadar edemi· 
yeceğinl, A•ruya ltlerinde 
İngllterenln roliln4n tama
mtle bitaraf bir mütahlt 
kalarak lmparatorluiun em· 
niyetini dtkl..at altında bu· 
lundurmak ve lnglltz polt
tlkaaını Cenevrenln tayinine 
mani olmak oldufunu kay 
dediyor. 

" ewı Chronlcle,. ıazete
ıi Alman ve İtalyan dikta
törlerinin lıpanyada bahri 
kontrol botluiunu doldur
mak buıusunda vaki olan 
lngillz · Franıız tekliflerini 
reddetmek ıuretlle ademi 
müdahale it•ne niyabet Ter· 

mlı olduklarını, f atlll dev
letlerin mukabil tekliflerinin 
ancak büUlo Avrupayı fran· 
konun zaferine yardım et· 
meğe davet teklinde tehir 
edllebileceli için lnıtlta
Franıız tekliflerinin reddin• 
den batka bir mlnl çıka· 
rılamıyacalını, B. Cbamber• 
lain ile 8. Edenin tutmuf 
oldukları yolda biltün mem· 
leketln kendilerine zahir ol· 
duğunu ve hatta bundan 
daha fazla olarak lnıtltere· 
ntn nihayet ıöstermete mu. 
vaffak olduiu birazlmll ha· 
reketln pek çok klmıeleri 
meoınun etUiini kaydettik· 
ten ıonra diyor ki: 

"Her millet kadar İnıi· 
Uzler de ıulh iıtlyorlar •• 
bunun ıeminl için çahtıyor-

lar Fakat diktatörlerin kar· 
111mda göıterllen rücat ha· 
reketleri pek çoiumuz en· 
diıe uyandmyor. Hu endlte 
iki sebepten neıet ediyor: 

~,,, 1•rı doıtane bir ta· • • • • • • ğırlığa g!decektir. 

~;:::::::1~::~~~~;.:; Irak, F ıhstının T aksımı- Arrla;Ütluk 
~:~:::·:.:ı:h:;::,.;ö~;, ·~:, ne o a ima M u a rl z d 1 r.. Asileri idam edildiler 

lnciılnl izah ederken lngilte· 
renin İtalyaya bu hakkı tanı · 
masının ve Hatle Seliılyeyi 
taç giyme merasimine davet 
etmeılnln İtalyanlar üzerin 

Bunlardan btrincJıi dikta
törleri llledikleri avantürde 
ıerbeat brakmak ve hatta 
teıvik etmek ıuretlle ıulhun 
emniyet altında bulunduru
ıamayacağıdır. lktnciıl bu 
diktatörlerin ileriye dofru 
ntmıı oldukları her adım 

ile brıtanya menfaatlerinin 
bir az daha tehdld edilmlt 
olmaaıdır.,. 

''-t\l llnın böyle bir ta vu· 

''''"' laaGıait tekilde kar 
'-'ı l)tcafı cevabmı ver· 

ıtı, 

lorad 
t,t,, A"•t 14(AA)- lncil · 

''•ı b lberika Japon hldi · 
'-''-bt •klcınd• verdlAI nota 
b. e.,ı,. 
~ ''I •ta gizli tutu lmaaı -
~'b,, "'en Vatlnatonda iyi 
"•ta "1•n rnehaf ıl Loodra 
•'ç._. "'6ıtereken harekete 
"- ele ~ 
l ''-''~" uı:erc alakadar •t ,, etler •raaında iıtııare· 
".ı.- l)l)llla•11nı teklif ettiilnl 

--....ıtllr. 

f ilisitnin taksimini protesto için ~ülün ırak şehirlı
rin~e ıaza~ürat yapllacık 

f 
Bağdad, 14 (A A) - Irak 

kralının Arapların proteato · 

suna verdlit cevapta Ftlıı -

tin in parçalanmasını takbıh 

ettiği ve lbnluuut ile Erdün 

Emirinln kaçamaklı cevaplar 

verdiği Kudüıten bildirilmek 

tedlr. 

Irak baıvekili Royter 
Ajan11na Fiiiıtinln ta kıl mi 

ne muuız olduğunu tıöyle 

mtıttr . 

Bu mü nas e b • t le Irak 
m c r k e z i n d e •e di 

ğer şehırlercie büyük teza· 

hürat yapılacağı Baidattan 

bildiriliyor. 

Tiran, ) 3 (A A ) Son 
isyanın baılıca mesullerl 
İımet Toto, lsmaıl Guyber 
oğlu, Hilal Suphi ve Ra. 
mazan Arako bu 1abah 
idam edılmitlerd r. -

K~rpazo isyanı 
Mekıiko, 14 ( Radyo) 

Asilerle küku:net kıtaları 

arasında Karpa:ıo eyaletin· 
de müsademeler olmuı ve 
uilerden 50 kiti maktül 

dütmClttür. 

de çok fena teıirler uyan 
dırdıiını ve o aündenberl 
birçok müıkülata sebep o\. 
du~unu, diğer taraftan in· 
gllterenln lspaayadakl kızıl 
hükumet ile alıikaaını kea 
meılnfn çok hayırlı olacaiı· 
nı ve kızıl lıpanyol hüku 
meUnl11 eıaaen bir akalllyet 
hükfimetl olması bakımın . 
dan tik günden bcarl lıpan 

yol milletinin hakiki hl11i · 
yatının mümeasllt olamadı 

ğını bildiriyor. 
Gazete bundan ıonra yl· 

ne her zamanki gibi lnaıl · 
terenin Avrupadaki .. kar1t1k · 

"Daily Herald.. ıazeteıi 

alman ftalyan mukabil teklif 
lerınden bahıederken faıtıt 

devletlerin herhalde bu tek
liflerin kabulünü beklememlt 
olduklarını, olıa olsa bunla
rın yeni hır göıüımeye ve 
yenl bir pazarhğa esaa tu 
tulmaaı ümldile ileri ıürül 

düğünü, halbuki bu esular 
üzerine anlatmaya varılma-
11na imkln olmadıiını, lnıll· 

(SoDU 0 Sa 



SAYFA: 2 

Hatıralar: 

Ragıb Baba .. 
Merhaba Ragıb baba .. Ne 

o yine gözlerf:ıade uykuvar .. 
Sen yatmaktan Muttasıl 

uyumaktan bıkmıyacakmı · 
eın . Dediğim zamanler aü· 
ler .. Evlit biz artık uyuduk· 
ca. omur bulacaklardanız 

der! iç çekerdi . 
Hirgün nasılsa onu ıöy 

letmek gençliAteden btr par 
ça içebilmek hevesile yanı 
na sokulmuıtum . . 

t~ıı kahve ocagsnın batın· 
da hasır bir iskemleye otur· 
muı dııııız çeneılni oynata 
yor, mütemadi elindekı bir 
armudu yıyordu .. 

Beni görür görme2 yine 

her zamanki tatlı ıüliiıle· 
rinden birini döktü, yeıtl 

r&zlerlni kıpırdattı Derin 
sevrııtle •merhaba evlat» 
diyerek yansndakt iskemle· 
lerden birini ıöıterdl.. 

Oturdum . . lsll ocaktan 
teneke cezveden çıkan koyu 
kah•eyl içiyor, ıoracalım, 
ıualf hazırlıyordum. 

*** 
Naaı1ıa fınahnı bulmuı

tum. Raııb baba ıen aenç 
ltilnde de dalma böyle uyur· 
muydun dedim Y .uamaz 
eYlat yJne beni ıöyletmek 

he•eıiodesin raliba deyerek 
anlatmaja koyulmuıM'. Ben 

ıençltilmde ıu gördOtün, 
taı dtyarmda parmakla göı
terllen blrJclk delikanlıydım . 

Yerde ıezmezdfm, bu mu· 
hlte belki de daha ıelme 
mittir. Altımda çapksn adlı 

atım belimde dokuz patlar 
tabancam caddelerden geç · 
mezmlydlm Bütün kaf e1le. 
rln perdeleri açılır telli pul
lu oyalarla ı6slenmlt botlar 
ipek uzun saçlı .. Badem röz 

Ui kızlar, Hep beni ıözet
lerdl .. 

Hanıt meclise alrsem .. 
Aılan ragıp dtrler, en ıüzel 
yeri bana göıterlrler. . Yoz· 
lerce kadeh uzatırlardı .. 

Hele bırgün . Kaaabadan 
ıeltyordum . Eımer dilleri 
ıakrak . Gençlijlnde o da 
ben ııbi kendisini sevdirmlı 

çalsılran, bu yerin kızlarının 
baıında gelen . Beri .. 

Ôoüme çıkıverdi Aılanım 
atını bayırdan aıaaı ıGr de-
meslnmf.. Benden evvel 
çapkınım ıahlaodı habre 
yaı aıala. . 

Gönül bu ya .. Yola bal
landı. Hani ıtmdl ara ııra 
boraya çenesi durmaz . Gözle-
ı I fıldır, fıldır oynıy1ın 

nine ıellr ya .. lıte o Ya 
luma çıkan ceylandı .. 

*** 
Daldı derine bir hlı bı 

raktı. ihtiyarlık maskaralık 

derler evllt.. Hu çok doi -

ruymuı . flmdl o 
dütünüvorum da .. 
kendime ıaııyorum .. 

gOnlerl 
Kendi 

Bereket ·versin yerimizi 

tutanlar oldu . Onları taımıı 
aörüyo umda biraz olıun co 
fUyorum . O ııralarda Ragıp 

babanın çoııuğu anlar da 

kapıda ıaçları uzun, göıle-

r l iri. Kalın 

ılyah kaılı bir yavru 
beltrdl : lıte dedi üç denenin 
en küçüğü. . Anasının da 
marlarıoı çalan, dıh durma 
aoı eledi Glldlm. . 

Ötekiler dedim, büyüAü 
ıeuizdir içinden pazarlıklıdır. 
Ortancası ise canım ve elma · 
sımdır dedi. . 

O ne demek Ragıp baha 
dediğim zamnn o dn sen gi· 
bi bir oğlandır Arslandır, 

anlan evladım dedi. · 

Arasua gönül , isli ocağın 
uykuya doymıyan Ragıp ba. 

basını arar. Gözlerimde 
onun yeı ı l, gözleri ça ğıltfar 
Tatla d illeri dimağımda yer 
bulur. Kimsesiz o muhitin 
bana yoldetı olan, b ir az 
olıun o zamanlarımda kalbi 
me teselli katan bu babayı 
iki 'Yı l dır görmed ım . Hali. 
isli ocağınm baıında uyuyor. 

Diısiz çeneni oynatıyor mu 
ıun Ragıb baba . 

Mehmet Ali Kayman 

Havıand 

Adasının 

Esrarı 
Dllnyayı do1aımağa çıkan 

meıhur tayyarecı Amelıa Ea 
rhart Okyanusyada, Havland 
adası civarında kayboldu. 

Telgraflar, onun felaketi 
haberini getirmeden evvel, 
kadm tayyarecinin Havland 

adaıma do~ru uçtuaunu ha

ber vermiıl erdi . takat, ıon· 
ra kendıaıoden imdat fıaret· 
leri alındı . Derhnl aramağa 
çıkhlar, fakat bulamadılar. 

Havland adasını, ilk defa 
olarak, 1842 de, yani aıağı 
yukarı bundan yüz sene ev 
vel, kaptan Meker ketfet 

mtıtt. 

Burallil boyu dört kilomet 
re, eni üç kilo n~tre olan 
dar bir toprak parçasıdır 

Okyanusya denizleri bu 

gibi aıJaçıklarla dolud u r . 
"Atol., denilen bu adalar , 
su ların yüzilne çıkmıt mer 
can kümelerinden batka bir 
fey değıldır. 

Havland aduı , büyük Ok· 
yanusta ve Okyanuıya ada 
laranda seyahat edenler i .. in 
engin deniz ortuında bir 
pıelcedir Buraya Havay od
alanndan birkaç kiti aelmıı 
yerleımlttir . 

Adada bir tek kadın yok· 
tur. Çünkü oranın iklimi 

kadmlarıo yaıayamıyaca~ı 
kadar serttir . Keç kadın ge 
ldiyse ya ölmüı, ya hasta 
!anarak gltmfttlr. 

Cesur kadın tayyareci 

Amella Havlund adasında 

kadınların yaıadığını da Is 
pat etm•ıtir. J ayyareci, bun 
dan evvellu bir aefertnde bu 
adaya uğramııtı. 

Fakat bu ıefer giritUği 
teıebbüı felaketle netlcelen
mit göıünmektedir. 
-;;::::;,;::~'i)(;J ,____.___. 

25Milyor 
liraya o'r ~ar~ak şar2p 

Bremen ıehrlnln bütün 
dünyaca meıhur olan bele
diye mahzenınde, mılyoner 

lerln bile 'içmek kabada yı· 

hğın1 göstermlyecekleri bir 
ıarap vardır. 

Bu mahzende 1653 tarı 

hini taııyan ve tçindr ki ıa · 
rabı da o tarihten kalma 
bir fıçı ıarap bulunmakta 
dır Bu fıçı ile alakadar bir 
ves ıkaya göre, lhemen ıeh

rt belediye mahzeni vaktlle 
bu ıarabı üç yüz altın ta 
lere ıataa almııtır . Bu para· 

TORKDILI 

Yol e 
Ye mavzerle a~am öl~üren 

suçtur ar yak landı 
Çağıı nahiyesinin Akyar 

köyünden Ali oğlu Hurıit 

ile kardeıt Musanın bir gün 
önce, aabah1e ytn araba ile 

tarla larına giderken bu köy

den bir kaç kiti önlerini ke 

serek tabanca ile Hurıidin 

öldürüldQğünü yaznı ı ıtık . 

Ali oğlu Hurıl df öldOr 
mekle suçlu bulunan bu 
köyden Ferhat oilu Musa, 

kardeşleri İlyas ve Ali köy 

kenarında pusu kurmak su
retlle, araba ile yoldan gel-

mekte olan Hurılt ile Mu 
aaya mavzer ve çifte tüfe

ille ateı ederek Hürtldi öl 
dürmüıterdir. 

Vaka mahalline riden 

müddeiumumi 
B. Hılmi Çil 

baımuavlni 

hadıaeye el 

koymuı ve mahallinde ilk 
tahkil<ah yapmıttır 

Hurıtdi öldürmekle suçlu 
bulunan Alı oflu llyas, Hur 

tlt ojlu Zeyna!, l ı yeı oğlu 
Ferhatla t- unlara bu cinayette 
yardım ett ikleri anleıılan 

dığer suçlular yakalanmıı
lardır 

Hurtldin niçin öldürül· 
dliifi httkkınd ıt.ki tahkikat 
derinleıttrllmektedir 

i Ka~~~ e 
Birbirlerine girenler~en 

ikisi tevtıf edildi 
Mart1 ı mahalleıinden 011 

m en oğlu Kerim, Dınkçllre 

Işı ar 
Köyü c·nayeti muh kemesi 

1 3 937 Gec:eıl Bığadıcın 

lııklar köyünden Arap Rec~p 
adında birisi bu köyden Hasan 
oğlu Mustafo ve Mustafanın 
arkadaıı Hüseyin oAlu Meh 
met tarafından tabanca ve 
bıçak la öldürülmüıtü 

Suçlularm müddeiumu 
milikce Türk ceza konunu · 
nun 4~8 inci maddesi mu· 

cibince cezalandırılmaları la· 

tenilmiıti 

Dün d e bu davaya bakan 
ağır ceza mahkemeıi 

bu cinayete ait doktor ra 1 

porunun tıb adli müe11e-
s i n e gönderilmesine ve 
görülen mübayenetln ora· 
ca halledilmesine karar ve 
rmtı ye muhakemeyi baı\(a 

bir rOae t olik elmittlr. 

Deliren 
Kadın 

ür hede altma ahndı 
Durak nahlyeıinin laaalan 

köyünden Fatma adında bir 
kadınm delirerek öteye be· 
riye saldırdığın~ ve dört ay· 
lık yavrusunu bıçakla kes 
dlğini bir gün önceki sayı 

rmzda yazmııtık . 

Deli kadm adliyeye tea 
lim edilerek müıahede altına 

alınmııhr . 

Ahırdan çalın~n h yvan 1 
Merkeze bağh Kabaklı 

köyünden Hacı Hıılılin ya 
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1 
me e Vergisinden 
ti na Edilen 
M .. esseseler 

- - -- ---------
Maliye Ve~alatince muamele v1rgisi kanununun tatbi~ 

~ suretini gösterir bir iza~name hazulanmıştn 
Ffnans bakanlığı, Kamu 

tayın son toplanhlarmda ka 
bul etmiı olduğu muamele 

vergisi kanununu değiftlren 

kanunun esaslı hükumlerlnin 
tatbik suretin i gösterir bir 
lzahname hazırlamııtır iz 
ahnameuin ihtiva ellili es
aılar ıunlardır: 

Münhasıran muhitlerinde
ki çiftçilerin kendi ihtiyaç
ları için getirdikleri hubu 
batı öğüden, e leksiz, val11iz 
ve muharrik kuvveti on be· 

ygirl geçmiyen motorlu de · 
ğirmenler muamele vergi 

ılnden istisna edilecektir. 
Bu değirmenlerin tayin ve 

tdrikioe dıkkat edilecek, 
bllhn11a bu değirmenlerin 

piyasa ihtiyacı için un öaüt
memelerıne bakılacaktır. Bu 
değirmenler ticaret ve pi)•a 
sa unlarını öğütmiyecekler, 

öğütürlerae bu muaf lyetten 
istifade ettlrmlyeceklerdir . 
Muharrık kuvveti on beyıi 
rl geçmıyen tuğla harman 
ları, yumurta talaıı ve tom · 

ruktan kereste yapan fabri 

kalar, fırınlar ve ekmek 
fabrikaları da muamele ver · 

ılsinden muaf olacaktır . 

Ev sanatları, hah imalat 

hane leri, muharrik kuvveti 
beş beygire kadar olan ve 

va muharrık kuvveti olmı 
yanlardan en az günde on 
ifÇİ çahttıran küçük hirfet 
müeaseseleri de muamele 
vergisinden muaf tutulacak 

detlerden fazla çalıımatııı• 
müsaade edilecek yerle' 

Ekonomi Bakanlıfmca bft 
nizamname ile iesbit olun• 

caktır Bu yerlerde muayf'11 

it saatlerine ilave olar•~ 
müsaade edilecek saatler 

günde en çok 3 ıaatl ıeÇ 

miyecefi gibi bu sureti• 
fazla çahıma saatleriyle ç• 
lııılarak günlerin ıay11ı dı 
bir yılda doksan tı gOoil11' 

den fazla olmıyacakhr. ~ 
eıaa dairesinde bir ııo' 
müe11ese iki veya üç ek1P 

kullanmak suretiyle 24 ••'
1 

fa11laa ·z çalıımaaına de"'" 
ettifi takdirde muafiyet it~ 
aabında ıöz önürıe alın•'' 
gün adedi, müe11eıenln ' 11 

marteıl günleri çalıım••1111 

ve muntazam çalışma ınO•' 
desi verilen sanayiden ol&1P 

olma::naam~ aöre sekiz, dO~ 
kuz, on ıla on iki ıaath 
behu devresi bir gün add' 
dilmek surıtJyle heıabl•P'' 
caktır 

Meı aa leleri icabı seııt--• ır 
muayyen mevsiminde f •' 
yette bulunan ve diğer ııı"~ 
simlerde çalııma)arını 1111 

veya tahfif eden moe1•"" 
111' 

ler , esas faaliyet devre• 1 ,, 
den ıonra muharrik ku" P 

d• 
ve tıçi srym bakıl'f1 111 it' 
muafiyet haddine glrfl

1
; 

dahi bütün sene nıOk"I 
tutulacak(ardır ~ 

Trikotaj, mücevherat· ıt ııl 
yat. plustik eıya, rrı•d'J m ahalleeindeo Ali oğlu Ga. 

ni, Karaotlan mahaJleılnden 

nına misafir olarak gld~n '4 

Savaıtepe nahiye11inin Tav 
şancık köyünden Mustafa 
oğlu Ramazanın misafir kal 
dığı bir zamanda evin ahı 

randa bağh bulunan hay va · 
nı bellı olmayan bıri sı tara 

fından çalındığı tiki.yet olun 
doğundan tahkıkata baılan 

ı lardır. 
ffl' 

karyola , nikelaj ve kr0 " 

suni veya tabii ipek bi 

ipek mensucat, suni •e 
1
;,b 

çorap, lastik ayakkabı ıı' 

rika ve ima 1 it haneleri :rı 
harrik kuvveti ve tıçl ' 111 

ne olursa olıun nıo•~,r 
verglııne ti bi tutulac•" d•' 
dır. lzahnamede bunl•' ~ 
kaıka verginin tahklılJ il 

Ahmet oi1u tab1ık Rifat, 

Anafartalar mahallesinden 

Klmfl oflu tabak Hilmi 
adındftki kimseler bir aün 

önce ıerhoı olarak Posta 
hane ıokağuıda Hüıeyinln 

kahveılnde kavga ettiklerini 

ve bun lardan Rtfatın pıçakla 

Hilmiyi ark 11ndan , Hilmi de 
Rif ah sandalye tle batından 

yaraladıklormı ve suçluların 
yakalanarak adliyeye teslim 

edildiklerini dünkü tayımız 
da yazmııtak. 

Sorgu hakimlilince ıuç· 
lulardan Rıfat ile Kerim 

tevkif edllmlı . Gani de 
serbeıt bırakılmııtır . 

Bu huıudakl tahkikat 
devam etmektedir 

nın bugüne kadar o lan fefzi 
11zıp kaybolan ıarap mik 
darı da hesap edilince akıl 

mııtır . 

Caddede-~ÖıTıi çağırmış 1 

Dün rece saat 23 de as 
len lstanbullu olup M Ke · 
malpaoadan Behkesire ge 
len Ömer oğlu Kazım adın
da biri ıerhoı olarak Hükiı 
met caddesinde rezalet çı· 

kardığı rörQldüğünden ya . 

kalanarak hakkında kanuni 
muamele yapılmııtır. 

Rezalet çıkaran ~ir adam 
Teklrdağm Sa r a y 

kaza11ndan Mehmet oğ 

lu Fethinin serhot olarak 
Hükumet caddesinde rezalet 
çıkardığı ıörüldü~ünden ya 
kalanmıı ve müddeiumumi· 
llğe teslim edılmletir . 

ve ha_vsalftnın alamıyacağı :•~~~-------~· 

bir rakam m eydana çıkmak 
tadır. Ş imdi, yapılan bir he-

saba göre, bu ıarabm bir 
damlası bizim paramızla , 
takriben 25 bın lirayı bul 

m ktadır Tekrar ede lim: 
Kuruı değıl. liradar. 

Bu kevserln bard" Aı ka 
çadır biliyor muıusunuz? 
Bir bardakta bin damla he 
1&bile 25,000,000 lira! 

TÜRK DİLi 
Pazartesinden başka her 
gün çıkar Siya&al gazete . . 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sayı sı: 3 ,, 
ı G ünü r,eçmi§ sayılar 25 

kuruştur . 

ADRES: ı 
ı BALJKE~ I R 1 ÜRKDİLİ 
\. iiiiiimıiı ... ...,jiiiiiili,, 

Ev sanntlarlyle haıı ima. 

lithaneleri muharrik kuvve· 

ti ve amele adedi her kaça 
balıj olursa olsun muaf tyet
ten istifade edeceklerdir. 

Hem muharrık kuvvet, 
hem itçl kullanan sınai mü· 
e11ese de, muafiyetin tatbt

kl noktasından her iki esas 

müıtereken nazarı dıkkate 

alınacak, yani muharrik 
kuvveti beı beygiri geçmi 

yen, tıçl adedi df' onu geç 

miyen müeueseler muefıyet· 

ten istifade edeceklerdir 
Sınai müe11eselerin mua 

fi yellen istif adelerl için ev~ 

veli tıçi adetleri tesbit olu 
nacakhr. Hu tesbtt müeue· 
senin bir evvelki ayda o 

müe11eıenln vaziyeti göz 
önüne alınaJak yapılacak · 

tır, 

Konunda bulunan ifçi ta
biri it kanununun birinci 

maddesinde tarif edılenlere 

ınh lsar ettirilecektir Gün 

ln blı 1 de iş 1& l\tlerlni11 ta · 
zafnmun elllil devreden 
ibaret olacakhr Bu devre 
hafta.da ct 8 ııaah geçmemek 
üzere, cumartesi günleri ıa· 

at 13 d en ıonra çnlıtmaaına 
mfüıaade edilen it yerlerin · 

de ise 8 saatlik müddclt n 
ibaret olacaktır Bu mOd 

b•f 
verginin tahılli, ııe fi 
ma, tıl bırakma, de"

1'tr'f 
vefat halleri hakkınd• e 

lı malumat vardır. 1 ~· . ,ı• 
Yens muamele ver d" 

nununun muvakkat 111' ti 
ılnin tatbık ıekli iı•""' dt' 

kl' de ıöyle tarif olunma _, 

Y entden ite baılayaıı fli 
ııe 

amele vergisi rnüke ııl 
de" 

kanunun neıri tarihlfl ıJrl~t 
baren bir ey içinde a "" 
rlnl, iıtıgal mevıufar•~' ,JJ 
harrik kuvvet ve arfJed~f· ~ 
dıerini bildirileceklet f"'.ı~ 
haziran kadar gerek 1,,ıJI' 
gerek vere&iye sallf f~ 
}'eni kanun hükı11Üllel,rP 
tahsil olunacaktır 6ıf~tı1' J~ 
pefln satıılora ınötell 9' 

,yı• .J 
anlerdan yelnı:t fil "'p· 

1 .,e •' ayına atd vergi er 11 
b t 9-' p 

satııtardan da ıu 8 ~· 
mdan nltnn 937 eY

111
' •-''~ 

olan müddete aid rrıu ttl 
lerln vergileri fçirı ~ ıİ 
gösterilmedfıi takdir 

sili calhetni• ııdıl_.11 
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Balya icra 

memurluaundan: 

SAYFA: 3 

lngiltere - -'.fS~m~ Li~yi; Kö=m~rü I~ Bahk 
111 Depoziterleri ı·ı·ı 

sir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 1 işbu gayri men lı u1ün 

1 

Ve ~itler Mussoliniye dü
şü nce tavsiye ediyor Nahiyeıi: Köyü: Mevkii: Cinsi: Hududu. \:::: fl:ni Sağ/Jkçı ·- flhmet Seyme_n_ - =· : : : : : J 

Bahkesir Askerlik 
Bığadıç Çavut mahallesi ev ıağı, Kasım hissesine müfrez 

ev. solu ve önü yol 
arkası Alanlı Mustafa 

ve k11men köf eci Meh 

arttırma eartnamesl 5.7.937 
tarihinden itibaren 936 13 
numara He Balya icra dai
resin in muayyen numarasın · 

da heskealn görebilmesi için 
açıktır. 1 landa yazılı olan 
lardan fuzlrı malumat almak 
ıstiyenler , işbu ıartnameye 
ve 936 1 J dosya numara sile 
memuriyetimlze müracaat 
etmelidir 

Şubesinden: 
d Balıkesir As Ş.sinde kayıtlı, kayıt11z (5) ve 6 cı Dueceler-
b en rnalül erlerin ellerindeki seued reım!lerile brraber ni · , 

'Yet Temmuzun on beıtncf gününe kadar eubeye müra· 
caat t 1 l ..........__ e me eri ilan o unur . 

Doğum_v_e_c_o_c_u_k_b_a_k_ım_e_v_ı_· --
• 
Baş tababetinden: 

Pazardan baıka her gün öğleden evvel saat 8. 1 O ço · 
tule hastalıkları. 

.. " .. .. met, 
Sağı kolağa11 Musta· 
fa, solu Ali hissesine 
müfrez ev, arka11 Al
anlı Mustafa, önü yol 

Hudut ve evıafı sefresi yukarıda )'87llı ev nban 308 ~ 
tarih ve 7 No: lu tapu sened ıle Biğadıç Çavus mahallesin
den Arık oğullarından Hasan oğlu Mehmedln iken 320 ta· 
rihinden önce ölmeıtle kan11 Zelıha ve evlatlurı Ali ve 
Saffet ve Ka11ma ve bunlardan Saffetin de 322 de bekar 

olarak ölmesile anaııı Zeliha ve kardetleri AH ve Ka11ma 
kalmıı ve bu verese de 322 de aralarında ikiye bölerek 
bir tarafı Ali hıueslne ve bir tarafı da K.aaım ile validesi 
Zeliha .hisselerine olmak üzere tefrik ve tahsis edilmek 
auretıle tasarruf edilmekte olduğundan bahisle varia1eri 
tarafından olsuretle namlarına senet almak istenildiğinden 

tasarruf hakları tahkik edilmek üzer~ 25 7 937 paı.ar gü 

d Pazardan baıka her gün öğleden ıonra saat 13· 15 ka 
~ h•atalakları polikinliğinin muayeneleri icra olunur. 

icara Verilecek i nü m•h·IJıne memur gönderllecekfü 

O 1 
itirazı olanların bu miiddet içinde yazı ile tapu sicil 

2 - Arttırmaya iştirak için 

yukarda yazılı kıymetin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey ve t a mı ili bir bankanın 
temioat mektubu tevdi edi 
lecektir. ( 124) 

3 - ipotek aahtbi alacak
lılarla diğer alacaklı ların ve 
irtifak halikı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 

t ak iye: il muhafız.lıima veya mahalline gelecek memura müracaat 
eylemeleri IGızumu ilin olunur. 

9l? Kayümüzün Ôküz çayırının alll aylık otlaklyeai 11 '/ ------------------ ------ı 
tarıhinden itıbaren bir hafta müddetle arttırmaya ko· B 1 k ı T s • • ı 

haklarını husuıile faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları
nı işbu ilin tarihinden iti· 

baren yirmi gün icinde ev 
rakı müsbitelerile birlıkte 

memuriyetim ize bildirilmele 
ri fca.p eder. Aksi halde 
hakları tapu slcılqe sabit 
olmadıkça satı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalır 
lar. 

:•••ıtur. Taliplerin 18 7 937 pazar günü zevali ıaat 12 , a 1 esır apu ICI 
• !taraman köyü >htiyar heyetine müracaatlan ilin olu ı 

•• , Karaman köy ıhliyar heyeti. j Muhafızhğı dan: 
~ 4 1 - 283 
~ --- Nahiye ve köyü: Cinsi: Hududu 
«\.Or Satın Alma 1 Giresun (Savaıtepe) tarla doğu: Halim 

Komiayonundan: I ince ağa oğlu 
veci ve Salih 

oğlu Musa batısı 

Ali. poyrazı de 
aialarm Mustafa 

, 1 l<or merkez blrlıklerinin ihtiyacı için 15 bin iki o koyun 
itıin ._ ı ·ı 

,, "apalı zarf uıuli e 5 tem muz · 9.ı7 pazartesi günü .. ;t 1 1 de ihale edıleceği ilan edilmie olab mHkiir koyun 
) ile Vakti muayyeninde hiç bir talip zuhur etmedifinden 

}':"~den IS gün müddetle ve kapalı zarf usulıle eksiltme· 
til ~0tınıuştur. ihale gQnü olan 23 · temmuz 937 cuma 
te ~u •aat 1 1 de dir İsteklilerin ıartnameıfni görmek üze 
, er IÜn ve eksiltmeye lttlrak edeceklerin de vakti mu 

::k~nı olan saat 11 den bir 1aat evveline kadar teki f 
t Uplarlle kor sahn alma komisyonu baıkanlığına mü 

~ 1 - 4 - 265 

8qlıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

~dul\'P•Gt erlerinin ihtiyacı için 75 ton odun için tayin 
lı~ı,'tı aünde talip çıkmadığından bir ay müddetle pazar 
at I •atın alınacaktır. ihale günü 27 7 937 salı günü ıa 
'-'l S,30 dadır. Muhammen bedeli 750 lira muvakkat te -

11'1 5 t ~ '-'~~ 1 
6 lira 25 kuruıtur steklılerin ıartnamesfnl gör· 

"-tı 6ıere her gün ve adı geçen gün ve saatte de temi· 
atı,llrıte Kor satın alma Komisyonu Baıkanlığına müraca· 

'• "'9; J - 4 - 277 
iZ:: 

l'Oıt 
~'"dı ~DiLiNIN MlLl!I ROMANI No: 36 
'-ı,Otd ~arlıfından çok inft - kimse, yüzQne kartı bu ıö · 
dQf"'at '-· Onun mertlivloe, zü söyfememiı. hattl en 
Qlll,t llluna iman et mitti.. ufak ıOphelerlnl bile hi11et 

tıı, 1 •n birbirine kartı sev- tlrmemtılerdl .. 
d ' ç le 

mevki: Demlrclalıın 

" 
,. 

cenuben 
(Hacı) Ali 
Do~u: Boram oğlu Mehmet, ve 
çeıme bat111 ince ağaların ike11 
timdi Mustafa ohbaıı, poyrazı 

Ali oğlu Salih ve papuıçu Ah· 
met oğlu Mehmet Fatin Cenu 

ben (Hacı) Ramuan bağı 

ltudut ve bulunduğu yr-rleri yulrarıda yazılı lkı parça 
tarladan btrinciıi, nahayemızden Halim oğlu Ali ve kardtt · 

lcri Hasan ve Fatmanm, atalarından ıntıkalen tasarruf· 
larında iken bunlardan Fatma ve Hasan, bu tarlııdaki hiı 

h~rinl 327 tarthinde kardeıleri Alinin oğlu llalim namına 

gayri resmi sattı eylediklt'ri ve diğ r ikincı tarla) ıda yine 
adı geçen Alinin oğlu Halim ııynı sene yani ~27 tarih in· 

de kcoabaı oğlu İsmail karııu Hallmeden hnr c .. n satın al . 
dığı v~ bu suretle o tarihdenberi her iki tarla Ali oğlu 
Hal•mfn ıenetsiz ve nlza11z hüınüniyetle tasarruf ve zi 
raatında bulundutundan bahisle namına rr-net a lmak is

tediğinden ta.ar.ruf hakkı tahl<ik edilmek üzere 25 7 937 
pazar günü mahalline memur gö nderllecel<lir ltırezı olan · 
ların bu mlddet içinde ya gelecek memura ve yahut )'azı 
ile tapu ıictl muhafızlığına müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur 

l'AZAN: Halil Bedi Ftraı 
rarlıyordu .. 

Her akıanı bu yalvarıı· 
lar, okul bahçeılnin tenha 

b1ldlren diplomam olacak 

yıı, der bununla avunurdu .. 
Günün birinde o zaman 

ona piç deseler btle, belki 
üzülmiyecek, hiçlerden bü· 
yük varlıklar yaratmak, meı· 
leğlne atılııı ile iftihar ede
cekti . . 

4 ·- Göllerilen günde 
arttırmaya iştirak edenler 
arttırma sartnamesini oku 
mut ve lüzumlu malüm•t 
afmış ve bunları tamamen 
kabu l etm f ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - ·rayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ 

rıdıktan sonra en çok artın· 

na ihale edilir. Ancak arhr· 
ma bedeli muhammen kıy· 

metin yüzde yetmlt beılni 
bulmaz veya aatıf isliyenin 
alacağına rüçhani olan diğer 
alacak lılar bulunup ta bede! 
bunların o gayri menkul ile 
temin eJılmtı alacaklarınm 

mecmuundan fazla çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere ertırma 
on beş gün daha temdit ve 

on beşinci günü aynı saatta 

yapılacak artırmada bedeli 
satış istlyenln alacaema rüc 
hani olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin 

ed ılmlş alacakları mecmuun 
dan fazlaya çıkmak tartıle 

en çok arhrana ihale edil ir. 
Böyle bir bedel elde edile
mezse ıhale yapılamaz. Ve 

lııırdı . . Onun t1k ana ve 
babaları, yatı okulundaki 
öfretnıenleriydi.. 

Ana. baba o larak onları 
tanımııtı . . . 

Gerçi okuluıı sicil def 
terinde, bab" adıle yazılı 
Yüzbaeı Murat diye bir ada 
mm adı vardı ama, ana11 · 
nın adı hizasında hiçbir ke 
lime ve isim yoktu •. 

Bu Yüzbaıı Murat kimdi? .. 
Naaıl adamdı? .. Sarışın mı?. 
esmer mi? . . Kendisine ben -

ı 

zer mıydı? Bo~u uzun. yQ 1 
zü tatlı mı idi? . Anasını hiç 

lBaıtarafı 1 inci sayfada ) 
tere ile Fıransanın adilane 
lıletılmeıl ve sıkı kontrole 
tabi tutulması ıartlle ademi 

lmüdahalc sfzteminde devam 
~hazır olduklarını, fak at tek 
taraflı ve kontrolzuz ademi 
müdahalede devam edemiye
ceklerJnf. Roma ile Beri inin 

mukabil tekliflerde bu'un · 
duklan zaman değtlıe de tim
di bu haktkatı öğrenmit ol
duklarını ve bu cihetin çok 
mühim oldugunu, çünkü bu · 
nu öğrendikten sonra tabtyet 
lerinl değlıttrmek lüzümunu 
hissedebileceklerini bildiriyor. 

İTiZAR 
( MEVZU ) Adlı hikayeyi 
bu gün koyamadık Ôz.6r 
dl 1eriz. 

Kayıp ~ahadetname 
1 s t a n b u l Rumellhisarı 

Haymana mektebinden 1335 
senesinde almış olduğum ıa
hadetnamemı kaybettim . Ye 
nl&lnf alacağımdan esktdnin 
hükmü olmadığı l 'an olunur. 

Hac111mail mahalleıinde 

Arıkça ıoka k No 11 de 
mukim Mustafa kızı 

Hacer Naime 

satıf talebi düıer 
6 - Gayri menkul ken 

disine ihale olunan kimıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayi vermeHe.ihale 
kararı fesholunarak kendi· 
sinden evvel yükıek teklıfte 
bulunan kimıe arzetmit ol 
duğu bedelle almaia razı 
o lursa ona, razı olmaz, Ye
ya bulunmazsa hemen on 

be§ gün müddetle arttırma · 
ya çıkarılıp en çok artlıra-

na ihale edilır. lkt ihale ara
sındııki fark ve geçen gün· 
ler için yüzde beıten hcaap 

olunacak f atz ve diğer za. 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmak11zın memuriyetimiz· 
ce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) yukarıda gös 

ter ılen 5.8 937 tarıhtnde Ba
lya icra memurluğu odasın
da iobu ilin ve gösterilen 
arttırma dairesinde satılaca· 

ğı ilan olunur 

dıyecek ufak b ir isim, bir 
gölge, bir hayal arardı . Bu 
dileklerini yapabilecek in. 

aana, o en büyük fedakir · 

lıiı bile yapacakh . Hat · 
ti en büyük düımanı olsa 
bile ... 

Kendisini ilk tanıdıfı ve 
çocukluk devirlerine alt ka

f aaında bazı ıölıe ıtbl hl 
tıralar vardı .. 

tik hatıra . lrı yarı , ku· 

taklarına kıtdar bıyıklı btr as 
ker . Sonra top sealeri Ko

aaman ateıler .. Yangın .. Bir 
yığın otlar. Rubaaı ıOılüce 
bir adam .. Belki bir subaJ . 
Kırmızı bayrak örtQlmüı bir ~ Gt'-.aıo ideal bir ıaye ile 

•tı 6 en111ı1tı •. Fakııt, ıenç 
)ıı. ıen '
.. ~ bı, ' •eınıren , çok bil· 
Q~ d derdı vardı . 

Fakat o, her gün a ynl der 

din, ağır yükleri altında ezf 
ltyor. Gecelerde olculda 

ve karanlık köıelerlnde Zeh· 
ranın dudaklarından dökü· 

lür .. Bazan hıçkırıklar, baf· 
rına neıterlerdl.. Genç kızın 

bütün ümidi, alacıafı dlplo · 

mada idi. Onu çok kere 

bu, kalıt teselli ederdi: 

Geriye kalan ana, baba 
sevghlnin olmayafı ve yok

luju değil mlydı? .. Onu da. 

bütün manaslle onda, yani 
Ftkrette bulacaiına emindi 
Görmeııe ve bulmasa bile 

lç1enmlyecektı.. ÇünkO o, 

zaten ana. beba sevgisinin 
nasıl bir sevrl oldufunu, hu 
gQzel sevglnln tadını tatma 
dıfı için bilmfyordu Bazan. 
ıece miUalealarında, arka 
datlarının "Sevgili anacıfım, 
babacıfım,. baılıklarfle yaz 
dıkları mektuplara bakar; 
kendi kendine: 

ihı:mt'z mtydı? . Onun·her de 
dlğlnf yapar miydi? •. Onu, 

ıOldürür eflendfrlr miydi?. 
Hiç, hiç birfıfnl bilmiyordu .• 

Hele anuı hakkında ufak 
bir iz bile yoktu.. Kimbllir, 
anacığı da, kendisi gibi ha 

1 

tabut Nihayet Edirne yatı 

okulu Mini mini bir kar 
yola Ve baı ucunda btr,ok 
ai1adığı , ajlaıtakl"rı pala bı-

kimsenin ııöremfyeceit ka 
ranlık köıelerd~ tanrmoa 
yalvararak ağlıyor: 

't~ "' :tt khıue1lzlift, ana 

~""- l'lç abaııılığı, daha dol 

d~ ~tla 011baılydl . . BtrgOn Benim. Ne suçum var 

'-lıe t~tyı, biıisind~n duy dı . Tanrım . Babamı ve 

"••-. 'artık yaııyamıya anamı neden bilmiyorum. 
ı 1Jlde 

n, iyiye anlıyor Neydi benim günahını ... 

b-.lloe katlar hiç Sislerini ı•celerce tek 

· - Babamı bildirecek ki· 
fıdım varsın bulunmasın .. 
Fakat insanlıfımı, lnsanlıia 

l<arıı en bOyiik yardımları 

ve 1aptıfımı 

Acaba ana mı çok se · 
villr .. Baba mı diye sorar, 
aonra bu muammayı ve bu 

ıorgunun kartılığmı, yine 
kendi kendine bulmata ça 

mara t ve it bilirdi el bet . . 

Babasına kartı say1111, ku 
sursuzluiu. idareli, ağır baılılıtı 
yardı elbet .. Zt-hra hep bun 1 

ları akl:nd n ıeçirlr. bu 

anamdır, bu da babamdır 

yıklı bir asker .. 

Edirne yatı okulundan 
ayrıldıia eylul sabahının ru· 
hunda yer alan bürünmOı, 
katlanmıı yaaı, ) üreffnl o 

dakikada yine sızlattı . Ha 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ballkesir Şubesinden: 
Borçlu lımail Borç No: 

K.azaıa 

Baltkeılr 

MahaUeıt 

Mirza bey 

Meıahaıı 

Mevkii Dekar 
Akçetmede 1 838 

M. Gayrimenkul sahipleri 
Tapu ıenet 

No: Kıyıcı Kadir 
senedi 

4 

Kadir karlll Cemıle 81 Kıyıcı Kadir karısı Cemile 
HGıeyln otlu Cemil 

4 

" .. .. 
.. .. 

" 
3.976 

.. 2 297 
Kavukcu yOzü 2.757 

.. 
" 
" 

4 .. " 
7 

" .. 65 .. 
" " " 

" 
Hacı tıma l l Bat çeıme 
mahallesi 

6433 HOıeytn oflu Cemli 
ııo 

8 

Kaza11 
Balıkesir 

.. 
.. 

.. 
.. 

Kasatı 

Mahalleat 
K6y10koy 

.. 

.. 

" .. 

Mevkii 

Mevkii 
Deilrmen yelu 

Çukur tarla 

Atıl .ıtı 

Tat altı 

Hatap yolu 

MeHha11 
5.514 

2 757 

4.145 

.t.14& 
2.757 

Meeaba11 
Dekar 

Bahkeılr Karaman k6y Ö lecek yeri 3 

" .. 
,, 

" .. .. 
.. .. 
" " 
,, " 
,, " 

" 
,, 

" ,. 
,, ,, 
" " 
" " 
t' " 
" 

,, 
,, .. 

Bıfadıçlı otlu yeri 1 
Boa yerde 1 
Ballar bayırı kabaca ardı 

Gerenk nam dtlerl kara kova 3 
GOneyde 1 
K.ar yar 4 
Atalı orta 6ren 20 
Akıntı yerinde 11 
Gedik 12 
Kauyu 13 
Yukar1 orta 6ren 20 
Ada tarla Mendura yolu 1 

K6y civarı tehir yolu l 
K6y civan Glneylt 1 

Çukurlarda 18 

** 
dekar Hududu No: 

117 Aziz - deilrmen yolu · Karaman 
lc&yla Ethem 
L6tf0 milhBrdar otlu vereaeıl 
Mehmet muhacır tarlaları 
Kerim, Aziz, Satıla, Kaıım 

vereıeıl 

159 

152 

Mehmet Hı ymmı Lütfü, Kerim 
Aziz, L6tf G, Ka11m veresesi Zelf ha 

155 
153 

M. 

676 

138 
838 
838 
676 
838 
035 
907 
717 
866 
326 
448 
838 
379 
379 

380 

** Hududu 

Mehmet Alt, Ramazan, Baarl Mustafa 

• 

Tapu ıenet 
Ne: 
61 

dede oilu HaJtl, Fatma, tiryaki Ali , Fatma 62 
LOtfullab, Haıan, Naime, Rahime 51 
Mustafa Kat;alıca baym Hatfce, İbrahim 60 
Me!,met Fatma, mubacır talarları deli Salim o. 99 
Entç, Kezben, fszet, Mehmet 24 
Ômer, Mehmet, Ômer yol 25 
inana yolu, bayır yolu Haltl vere.esi lımall vereı•ıl 18 
11&, İbrahim, Salih, Zekeriya 15 
Kara Mehmet, HOıeyln, kurt lımall, Meltmet ve Alt 19 
Ahmet ve llyaı, HCbeyln, Oımaa vereaeıl ve Halıl 17 
Liitfullah, Beklr vereıeal Halil yol Muıtafa ve Slleyman 17. t 1 
Sarı Mehmet yol lımail vere•eıl ve Hatice 87 
Y alıup ve Mehmet Yeni tehir muhacılerı Haf ize ve Mehmet 72 

ltmall Hafize~ Halit vereıeıf 82 
Huan, yol, Şaban, HOıeyln, 142 

Borçlu iıml 

İbrahim ve Zekiye 
varlıleri 

.. .. " 

" .. " 

" " 
" .. " 

Bor9lu lıml 

çoban H. lbrablm O. Alt 
ve karm Adile 

" 
" 
., 

.. 
Y akup ve A yte •arlılert 

" 

.. 
,, 
' . 

Borç ıenedl Na: 

159 

.. 

,; 

" 
" 

ıss 
115 
15' 
155 
151 
15' 

••' 1~ı 

Hua• kızı Fatma •• He .. ,ın 

151 
151 
1o6 
ıo6 
ıo6 
ısJ 

" 
,, 

Kar• eflu, Ali •• Muıtaf a vartılerl 

Kasası K6y6 Mevkll 
Armutlu 
Kır 

Clnıi 

Tarla 
Meıaha11 Dekar M. 

852 
676 
352 
595 
986 

** Hududu No: 
143 
144 
145 
146 
147 
141 
149 
150 
151 
152 
153 

Borçlunun lımf 

Bahkeılr Kabaklı 

, , '. 
,, .. 
" il 

,, ,, 
,, " 
,, ,, 
' ' '' 
'' tt ,, ,, 
,, ,, 

,, 
" 

,, .. 

Kara lbrablm 

'' 
Alhatlı içi 

'' 
Albath 
Akça pınar 

" Dere tarla 
F11ıldaklı •am 
dllerl Murat atılı 
Akppıaar ,, 

" 
,, 

Kaaa11 KöyCl Mevkii 
Balıkeılr Halalca Kay civarı 

" .. Kiremit dikili 

" • Taıteke Ça,ır 

.. 
" 
. ' 
" 
" 
" ,, 
,, 
., 
,, 

Meaabaaı M. 
5 Dekar 524 
5 .. 514 

" .. K6y civara hamıun kuyuıu 2 
" 

757 

" " .. .. 
" .. 
" .. 
.. .. 

" 
" .. 
" " .. 
" .. 
.. .. 
" " .. 
.. " .. 
" .. 
" " 
" .. 
" " 

K6y civarı 
Çayırblıar ç \ ym 

1 

' Ayktr oflu yeri Mumralık 11 

.. 
Köprübatı kadın kuyuıu 

Kızıl taıta 

Teke Çayırı kOmbet 
Kara yerde 
Kaynarcada 
Ayıır oflu 
K6mbet 
Yol ara11 laban 
Helvacı kuyu 
Şehir yolu 
Ova harman 
Meralar 
lçkaya 
Ayau oflu yerinde 
Merada 

5 

l 
3 
2 
3 
8 
2 
4 
5 
4 
3 
8 
2 
5 
2 

.. 
" 

" .. 
.. 
" .. 
" ,, 
•• 
" 
" .. 
.. 
.. 
" 
" 
" 

838 
838 

947 
514 
136 
838 
676 
757 
676 
271 
298 
595 
514 
595 
676 
271 
757 
514 
757 

7 
3 
7 
4 

Eyyup Şelitr yolu. 8ayır. G6ıe oflu 
lbrahlm, Fatma, Ayte, ldriı 
Avıe idrlı yol çetmtler tarlası 
Muıtafa , İbrahim Fatma, ıahlbl senet 
An• ldriı lımall ıahlbi ıenet 

Naslle •e oflu Oseylr 

" " .. . , 
,. ,. 

" " 2 
6 
3 
9 
2 
8 
o 

162 
«576 
190 
i27 
662 
919 

Muıtaf a Hblbl ıeaet Muıtafa eıklaec 
Fatma, [yyup ve yol 

•• . ' 

" . ' 

17 
22 

461 
256 

Ayte, ldrtı, ,ol Fatma. Ak~apınar 
Fatma yol Akça pınar Muıtafa 
Eyyup Ali StUeyman yol 
Fıııldaklı Bo•hah. Cemil yel 

Bozball lbrahlm Suayaklı H. ce 
Haıan lımall, ineç Hatice 

•• 
IO 

311 

" 
" " 
" .. 
•• ., 

" .. 
,, 

" 

Hududn 
Sahibi ıenet Alt, Sahibi ıenet lımall 
Haıan, lbrahlm, Neffıe, Mehmet çavut 

Tapu ıenet Borçlu lıml 
No: 

Mehmet, mezarlık, Yakup •e Yuıuf 

Yakup, Zahide Ali yetimleri ıahtbi ıenet 
Hacı Mehmet, N.uuh. Çayırhltar çayıra lımail 
Kemancı Ahmet, Süleyman, Alı, lımail 

Ahmet, Nefiıe, Hacer. Mehmet 
Hal ti , Ali, Yol, Y akup 
Ali ve yol , Ali Mehmet, Hüıe1tn 
Havva, Mehmet, Mehmet. yol 
Yol Şehriban Ô111er, Mehmet 
Hüıeyln Şehriban, Ayte, Medine ve Cafer vere.eti 
Alt Şehriban Recep ve Yuıuf yol 
Yol, Şehriban Recep lımatl 
Hanife, Şehriban Hasan Neflıe 
Fatma, Ramazan, Yuıuf Mustafa 
SQleyman Cafer yol Hüseyin 
Beıeli oflu yetimleri Şehtrll tarla.ı 
Ahmet Salt Fatma Ahmet 
Dere, Ha.an, Mehmet 
Beıeli oflu yetimleri Ahmet Mehmet 
Veli , Hiileyln ,ol Muıtafa 

37 

157 
160 
20 
57 

122 
228 
220 
217 
27 

8 
59 
60 
61 
63 
43 
4• 
45 

Nasuh otlu Mehmet ve oiulları 
Mustafa ve lıma il 

.. 

.. 
.. 
" 

Kara hacı Yuıufun Halil 

" .. .. 
Ômer kızı Cemile ve otlu Hasan 
lıllm otlu İımatl oflu Ahmet varlılert 

55 
ı8'Z 
182 

" ısı " 

" " .. 18' 
" " " ısı .. .. " ıs3 

Klbya oflu Ha.an kızı Cemile 
18

3 

" .. . .. " 18' 
.. ı8' 

47 ,, .. .. ıtJ5 
48 .. .. .. ısJ 
49 n " •156 
36 Mehmet oflu All Oıman .., ) 

,ı ' 
2814 Numaralı Kanunun ıumuline dahil taluitleodlrilmtı borçlarını nktinde Türkiye Cumilulyetl Zıraat 8anka1ına tedıye etmediklerinden yukarı~. evfıafı yazılı ı•' fi 

kuller tahıllt emval yolile Htılmak Qzere açık arttırma ıur etlle •• pey mezat kaymelerlndeki teralt dahtltnde m6:rayldeye çıkarılmıthr . ""'' 
Arttırma 13 7·937 tarihinde batlamak Qaere (21) yirmi bir ıün olup 3 · 8 937 tarih inda ~alı ılnü ıaat ond• birinci ihale ve on ılo ıonra da tklnci ihalesi Balı 

llvetı eoctlmeni•de yapılacakı ı " • _; - ,. , 
Taliplerin daha zl1ade malumat almak ve pey ıilrmek üure yQzde on teminat alcç&1ile BalıkHir Türkiye Cuaıhurlyeti Zıraat Bankasına bat vurmalar1 ve ıbale ıGnUP 

idarede hazar bulun111aları l&zımdır . Delllllye ferai harcı ve ıair bilcümle maaarıf müıteriye aittir. 
1 - 4 - 284 

lyeıi ve Baıyazmanı: 8alıkelir ıaylavı 

Çıkarım Genel Direkt6r6: FUAT BtL'AL 

Baaamyerl : lı Raumevl 


