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Vekillerimiz Dün Ista n- Japonya Çine 24 Saat 1 i k 
bula Gelmişlerdir.. Bir Mühlet Verdi .. 

Vekillerimizin Ziyareti Münasebetile Resmi Tebliğ Neşredildi 
16 Sene evvel Aktedilen Anlaşmalarla Türk 
Sovyet Dostluğu Dünya Barışında Haiz Oldu
ğu Büyük Ehemmiyetı~ Göstermiş Ve Daima 

Gösterecektir •• 
Ankara, 19 (A.A.) - Da

hııı,e Ye Hariciye Vekiller! 
llllz buıün İıtanbula ıelmit · 
lerdtr. 

Moıkova, 19 ( A A) -
1',,, ajanıı bildiriyor: 

Aıafıdakl reami teblli 
, .. redılmtıttr: 

lGrk hOkômetlntn iki mü 

llleıııhntn, Herlciye Vekili 

~· Rnıtll Aruı, Dahiliye 
p •kt\t ve Cumhuriyet Halk 
•rttıı Genel Sekreteri B. 

Şcuna Kayanın Ereıml ziya· 
tıt •urettyle Moskovaya mu· 

~'1'lltları ve halk komiser· 
herı lllecllıl reiıl Molotov, 
ltlctye halk komlıerl Lit. 

liıao,. ve Sovyet hükümetl

'1• dlier azaıı ile görüıme 
tl, lconaımaları, beyoelml· 
•l ti •l1a1et meseleleri üze· 

ehemmiyeti haiz bir unıur 

olarak kendlıfnl ıöstermlt 

tir. 

4 -- Enternaayonel müna- · 
ıebetlerde halen mevcut 
olan ve enternuyonel ha -
yatta kendiılnt ıöstenen te 
c~vüzkar temayülJer tara
fından yaratılmıt bulunan 
bulanık vaziyet, bütün ıul· 
hcu devletlere, ıulhün takıim 
kabul etmezllğl ve kollektlf 
emniyet eaaaları üzerinde 
ıulhün ve umumi emniyetin 
ldameei için huıuai endfıe 

ler tahmil etmekten hali 
kalamaz. 

5 Sovyetik soıyallst 
13 Tevfilc Rüştü Aras cumhuriyetleri birliği ile 

d6tr uzun bir devre esnasın Tarkiye arasandakı dostluk 

Japonya Çin Hükumetine Verdiği Bir Notada 
Üç Meselenin Derhal Kabul Edilmesini İstemiştir 

Londra, 19 (A A.) - Ja_ ~:'.""""""--.....,..,.._ _____ __.-,_ ____ ~-~---...,,.,.--........-.... 

pooya bugün Çın hüküme 
tine bir nota vererek: 

1 - Hertürlü tahrlkata 
nihayet verilmeıi, 

2 - Bugünkü hadiseye 
müteallik itilaf ahk6mının 

mahalli memurlar tıuaf m -
1 

dan icrası, 

3 - lHal etmekten fe 
rağet eylenmeılnl lıtemlt ve 
oevap için 24 Hatlık bir 
mühlet tayin etmııur . 

Londra, 19 (AA )- Şang· 
haydan verilen haberlere 
göre yirminci Japon f ırkuı 

tam olarak Çine hareket 
etmtıttr. Halen Çine doiru 

yürümekte olan Japon kuv · 
vetlerinln miktarı bu ıur 

JAPON ASKERLERi 
Pelptng, 19(A A.) - Tok· mani olabllecellnden ıOpbe 

yonun müzakereleri çabuk· 

laıtarmak kakkındakl kararı 

etmektedir. 
Umumi intiba, 29 uncu 

Çin orduıunun zellli.ne bir 
üz~rine burada yeniden he teıvlye ıuretl kabul etmele· 
yecan baıgöıtermiıttr. Tlen rl takdirinde Şimali Çin 11-

etle otuz bine varmııtır. hindeki kanaat, bu kararın derlerlnl de•Jrmlye hazır 
Ylnr. ayni mahalden veri · bir ültimatom demek oldu. olduiu merkezindedir 

len diğer bir haberde Ho Tokyo, 19 (A .A.) - lı-
iu merkezind~dır. 

pey eyaletinde iki yüz bin Uhbar edtldliine göre. Şı. 
Pekin, 19 (A.A) - Çın tA Çt d J b k mevcutlu dokuz Çin f ırkaH ma 1 n en apon •t u-

toplanmaktadır. ılyaıi mehafilt, Japon d~v- mandaaı, Hopel ve Tcbac · 
!et adamlarının Kwantunda- har eyaletleri ıiyaat mecllıl 

Japonlar, Tlyençinde Çin 
ı ki Japon ordusunun kabule relıi Suna Chen Yuan ile 

poıta ıaotralıoı iıga etmtı derhal görüımek ve Çın b ilde en doıtane ve en açık 
t it fllcfr teatlıi neticesi ola 
lb' le, aıaiıdaki huıusatın 
'-a 6t•hedeılne fmkio ver 

da enternasyonal hayatın ve karıılıkla emniyet müna 
bütün ıafhaJarmm ımtıha sebetleri, bunların sulh fa
nını geçirmiı olan ıamimi kirlerine ve Milletler Cemi · 
dostluk münasebetleri, mu yetinin yukarıda kaydedilen 
hakak ıurette iki memleket prenslp'erlne eamlmi bağlı-
menfaatlerl için tam luy hkları ve eulh kuvvetlerinin 

ler ve bütün pustal~ ra ıan ıayan olmayacak bir takım bük6met kuvvetlerinin ıı· 
ı-'=ör===k=o=y=m=u='"=la=r=d=ı=r ·=======m===e=ta=l=ıp=d=e=rm=e=y=a=n===e=tm===ea=l=n=e male dofru aöndertlmeıinl 

M ·ıd·ıı ·ı-Ayvalık MaçıÇok Nankln lank6metl nezdinde ittir: 

S 1 
- Takriben J 6 sene 

,:~htUc Soıyaliıt Cumhuıi-
erı birllil ve Türkiye 

c~'-'h edil UtlyeU ara11nda teala 
d, ip iki memleket araaın
lb(l -lctedılmtı :iki taraflı ve 
ı,/•tddit taraflı muahede 
Ql'-••• anlaımalarla takviye 

"llluı bulunan ve bu ka 

lsveçle 
11
•0• nıüMs;baıımız ait· 
lıiçe inkişaf ediyor -

~ 11
· Ali Çetinkaya v ,_ "le,, 19 

'"'hlbı '· (A .A.) - Nafıa 
~llle t,teıın 2lyareU münasebe· 
'l'te ç a•zeteleri uzun ma· 
tı r '1eır d 

" L e erek bu ziyare-eqetn 
'ttıt,.. lniyetinl tebarüz 
l' ~ekte 
Gt~ı Ve bu ziyaretin 

~ h-1 
'''- heç arasında bil 

''b l tlc•ret \re endüstri 
ı, 'ltınd 
I llblkt, • gittikçe fazla-
''de 0 1•n münasebet 

~~~il :ı~bırn ~ bir merhale 
" .... ._. ilni kaydetmekte-

metlerini labat etmittlr. en iyi bir ıurette teıkllit-
2 Bu ayni menfaatler, landıralmaama müzaheret 

halihazırdaki münasebetle· eylemek ve tecavüz kuvvet 
rin, bütün tümulleri ile, iı lerine blr müzaheret veya 
tikbalde de iki devletin ha- bir teıvik olabilecek herıey-
rici ıiyaeetlerlnin deilımez den tevakki etmek azimleri 
ve sağlam bir unsuru ola- ıulh potanslellnln bQtün un-
rak idameaini talep etmek ıurlarınm takvlyeıi için, iki 
tedlr. memleket aruında ha11aten 

3 - Sovyet Türk dostlu . müstemir bir itbtrltği eaa11 
iu umumi sulh için büyük yaratmaktadır . 

...... =---"==='================-===-=ı=== 

Filistin Arap Konıitesi 

lngiliz Projesini Millet
ler Cemiyeti Nezdinde 
Protesto Etti .. 

Londra, 19 (AA.) - fi 
lıatinde ıimal mınt1t ka11 Arap 
hirlatiyanları nı<:clilı a li ko· 

miserlerı Mılletler Cemiyeti 
nezdinde Fil istinin taksimine 

müteallık tnglliz proj~stni 
protesto etmlıtir. 

Kudüıte cinai taharriyal 
idaresine mensup bir Zllbıta 
kuvveti yüksek Arap komi· 

teıl binasında araıtırmalar 

yapmıı ve Arap mehafilın · 

de büyük bir heyecan uyan· 
dırmııhr. 

Lehiıtanda Siyaniıt fırka· 

lar Filıatlnln taksimi haklcın 

daki lngil lz projesini p ro· 
testo makeadile nümayjıler 

vapmıılardır. 

Kudüsün tahribinin yıldö · 

nümü münasebetile dün nk· 
ıam on bin ki~ i A ~lama Ta 
ıı önünde toplanmıılardır. 

Halkı nümaylı icrasma 
teıvtk eden teşebbüsler tc 

mereslz kalmıttn . Zahıtıı 

bir ıhUyat t edbiri olarak 
Musevileri Filistlnln talui
mlne karş ı doğruılan doğru 

ya mukavemet gösterilmesi 
ne davet e den aftılerdt'n 
mesul ıtyaoist liderlerini tev
kıf etmtıtir . 

İra -Irak 
Arasm~a ~ir dostluk mua

hedesi imzalanmıştu 
Ankara, 19 (A .A) - lran

lrak hariciye nazırlMı bu 
gün Tahranda bir dostluk 
muahede!li lmza ll' roJ~lardır. 

Bu muahede ile iki memleket 
ara ıındakl h"tJdut ihtilafları 

na nihayet verilmektedir. 

protesto etmek için talimat 
almııtar 

H e C a n 11 O 1 d U Vaıtnıton, 19 (A.A.) -e y • • Çın büyük elçiıl Vang, ha · 
rlclye nazırı Hullu ziyaret 

Ayvah~ takımında şehrimizden ye~i oyuncununda dahil 
bulun~uğu ~u maçı 2-6 ~azan~ık 

Ayvalık. 19 (Huıuıt mu
habirimizden) - Ayvalık 

Halkevi futbol takımı · Mi· 
dllli maçı pazar günü yapıl 
mııtır. 

O gQn ıaat l 1 raddelerl .. 
Yunanla komıularamızan MI j 
dilli takımı 22 kt,ilik bir ka 
file halinde molörlerle Ay 
valığa yaklaıırlarken Ayva 
hk Halkevı ve Parti erkana, 
sporcularımız ıahlle bir bu· 
çuk mil mesafede motörlere 
blnmiı misafirlerini karııh
yor lar. 

Yolda başlıyan samimiyet, 
gençl ikteki coıkunluk. Ya
ıa .. Varol Atatürk ıealerile 
doluyor. Ayvalık canlı bir 
güue gömülüyordu 

Sahile inen mhafirlerimiz 
doğru Halkevine ve Evin 
verdiği öğle ziyafetinden 
ıonra ıehrin ıüzel yerlerini 
gezıneğe çıkılıyor . 

Saat 17 30 A} valık bır 
bayram yaııyor . Bal ıkeılr 

den, Edrcmltten ve cıvar 
kazalardan akan eden halk 
sahada yer bulamaz olmu~tu. 

Büyük bir alkıı .. Kırmızı 
beyazlara büı ünmüş Midilli 
mubteliti . Hatta duyduk 
larımıza göre Atınadan ge 

len kı ymetl i ik i oyuncu ile 

tak viye ed il rt'll ş , hepsi genç, 
atılgan olan bu takım sahadn 
ıörünüyor. Halkı selamlıyor-

lar. Atatürk yaıa ıeslerlyle bal
kı ıelamlamaları ıeylrciler 

üzerinde büyük bir sevgi 
bıraktı. 

Bunu müteakip Bahkeıir
den almıı olduğu yedi oyun 
cu ile takviyeli Ayvalık ta 
kımı ıah.,da görünüyor. 

Bunlar da misafirler inin 
ruhunu okıar Yunanca ıe 
lamlarlyle alk•ılanıyor. 

Reıimlgeçld.. Coıkunluk, 

derken saat tam 18ze.5 var .. 
Hakem kale tercihlerini 

yapıyor Saat 18, oyun bat 
lıyor . 

Oyun iyi bir hava içinde 
davam ediyorken 20 el da 
kıkada . Ayval ı klılar tara· 
hodan yapılan bir akın Sa
din in güzel ıandalını alan 
Celal güzel hır plaıa vu· 
ruıla gole tahvil ediyor. ilk 

gol.. Saha çınlıyor, yafa Celal .. 
Aradan henüz Qç dakika 

geçmemiıtı ki Celll Sadlden 
aldığı güzel bir pa11, önün· 
deid leri ve h a t t a kale
ciyi de k ı vırarak ikinci golü 
ahyor. Y i ne ya~I\ sesler i . 

iki sıfır va zı yette iken 
misafirlerimiz can lanıyorlar 
netekim btrlıl sol açık

lan, diğer( nğiçleri olmak 
üzere ardı ardına attıkla rı 
ik i kolle beraberliği temin 
ediyorlar. 

( Sonu ikinci "'fa ----• 

ederek ıımall Çın vaziyeti 
hakkında bGluimetinln nok
tal nazarını bildiren ve dl· 
ğer devletlerin yardımını 
iıtlyen bir muhtıra tevdi 
etmtıtlr. 

BirSuikasd 
lehistın Miln Birlik lef ini 

öldürmek istediler 
Londra, 19 ( A A . ) 

V arıovada dün Milli Birlik 
Ş e f 1 miralay 8. Kokye· 
ye yapılan tuikasd akim 
kalmıtbr. _ _. ........... , 

lnönü 
Kııpmda çahşmalar 
Ankara, 19 (A .A) - 5 

Tem muzda açılan İnönü yük· 
ıek yelken uçuıu kampında 
bugune kadar mevcut tale · 
be muhtelif plinörler1e 1398 
uçuı yapmıılardır. 

~ 

Kütahya 
lise tale~elari Türkkuşu 
~ampma girmeğa karar 

vermislırdir 
Ankara , 19 (A.A.) - Kü 

tabya askeri kampında bu· 
lunan liıe talebeleri Türk· 
kuıuna ıirmlye ve uçmaia . 

. . . . 



SAJi'YA .ı1. 

SAYFA: 2 

Hatıralar: 

Kardeıimi 
Ziyaret .. 

Çam, Akasya afaçlarlle 
süslü .. Bin çiçeklı bağçe. 

Onun bu gOzel bafrıoı ku· 
caklam•t· Dağınık bir kaç 
büyük beyaz renklere bü· 
rünmüı .. Binalar . 

Ôyle bir kucak ki has
ta ruhlara ümit ve can aıı 

lıyan kaynak .. 
Uzun bfr yolculuktan son 

ra buraya dütltüm .. Tepem 

den güoeıin vücuduma ver 

dığl uyuıukluAu yok etti ... 

O baiçentn içinde gezen 
renk renk pijamalara bü· 
rünmüt bu kucafa tif a bul
mak için koıuıan haathlar . . 

Gözlerim de iülmeje baı · 

lada lıte bu tablo karıısın 
da buraya niçin ve hanıl 

du11uıle akdıfımı dtmafım· 
da canland1rdım. 

** 
Yeıll ıözlü .. Çehresi ka

dar kalbi mütfik yurdun bir 
anneıtle karıı karııyayım. 

- Hemıire hanım bana 
dahiliye ka vuıunu göıterlr· 
miıtniz . ıüler bir bir yüzle 
eayııı tükenmez hastalarına 

6mit aııhyan onlara bak· 
maktan bıkmıyan, bu müı · 

ftk çehre. . Buyurunuz, Dl· 
yerek rehperim oldu. Yürü 
dok k11aca bir taı merdi ven 
daha sonra uzun bir kori
dor ... 

Sai tarafta büyilcek bir 
oda .. 

Beyazlarla ıüılenmtı eayı 
ıını btlemtyeceifm karyola
larla dolu .. 

Her karyolada.. Derdine 

derman arıyan haata btr 
kalp ... Çehrelerinde tatlı btr 
bir ıolıunluk .. 

Gün pazar gelenler, giden 
ler .. Velhaaıl g6rülecek bir 
tatblo .. 

O glrdiflm odanın tllm 
kartı ııraaında.. Küçükten 
beri kardet tanıdıiım kalp ... 
Görür ıörmez. . YOrüyemez 
oluyorum. Hemen durakla· 

dam. Eler ki. Mehmet Ali 
ıel demeseyydl belkide kendi 
mi toplıyamıyacak bir mum
ya ıtbi orada donup kala 
caktım 

** 
Beyaz. Uf ak karyoluıoın 

bat tarafına yakın sandal
yaya oturdum. 

O arkaeı üst6 yatıyor, ha· 
fıf ıolıun çehresinden dökü 
len terl~ri kuruluyarak ıün 
ıeçtikçe ıefkat ve amür ser
pen yuvada hayat buduğunu 
eyflettfiınl ıöylüyor .. Lakin 
kımıldnamıyordu . 

Bir aralık . Kalk karyola
nın bat tuafına dayan diye 
btlmtıtfm. 

Peki dedi •. Her hastaaına 
bQyük bir kuvvetle yardım· 
cı. Hepsine ümit aıılıyan ye· 
ıtl iri ıozlü hemtireye ses 
lendi .. Bent biraz kaldır dt 
yerek kollarn:n uzattı. Ken
dini haatalarına yormaktan 

zevk alan, bu münevver, mOı 
ftk ana .. Buıün olmaz, bir 
kaç ıün daha sabret diye· 
rek onu okıadı .. 

Döndü vücudumda al
çı var. kıymetli doktorum 
kalkmamı menediyor Aia-

TORKDILI 20 TEMMUZ 937 

Karılarını 

Yiyen 
Vahşiler 

~:ba~:ı:f. ,:,~:;i~ 1 

( l l ilH114il t>l51111I HABl5RLIC1l I j 
seyahat 1. -· . . . .. ., -~ 

Manda altındaki Y ~ol G•· 
nede hali mağara çalını 
yaıamakta olan küçük bir 
kllbile bulunmuıtur Kabıle · 

nfn efradı 200 kltidir . Fakat 
bunların aruanda 33 kadın 

ve 7 çocuk vardır. 

Bundan kırk yı) evvel lı· Ed •t Lı·selerde Susıg'"' ırlıkta veçlt S A. Andree yanında rem 1 
N Strindberg ve K. Frökel ~ 

Kurak mevsimde bu in 
sanlar kireç lal• dağlarının 
tepelerine yakm yerlerdeki 
mağaralarda yaıamaktadır 

lar. Yedikleri de yosun, pal 
mlye kökü ve ellerlle tuta 

bıldikleri farelerle yılanlar · 

dır . Yağmur mevıtml gelin· 
ce, ekilmiyecek kadar kaba 
olan arazideki mağaralara 

inmektedirler. 
Buradaki sularda balık ve 

ormanlarda yam nebatının 

k6klerfnt bulmaktadırlar. 

Bunların kullandıkları bütün 
ıilah taı bıçaklarla kaba sa 
ba yontulmuı ıert ağaçtan 
ıopalardır . 

Bu mağara çağı adamları 
eskiden dalların arasındaki 

verimli vadilerde yaıadıkla-

rını bir tercüman vaaıtutle 
kendilerini bulmuı olan fn 
ıtliz karakol zabitine anlat 
mıılardır Fakat öteki kabl · 

lelerin hiç ardı araeı kesil · 
mfyen hücumla rı karı111nda 

adeta imha edilmit bulun 
maktadırlar . 

Kabile ıtmale kaçmıı ve 
daha cok düıman'a l<arıılaı. 
mııtır · Bunun lçiu dır ki an 
cak fare ve Piton yılanları 
nın yaıaya bilecekleri kireç 
taıı dağlarına l<açmıtlıuclır. 

Zabit onlara: 

- Peki karılarınız uerede? 
Diye sorunca, kabile na-

mına ıöz söylfyen adam o
muzlarını ıilkmtıtir. Neden 
ıonra utanarark: 

- Araaıra çok aç kalırız 
da ondan miktarlarınıa azalt
tık! cevabına vermiıtir 

Bu mağara çağını yaıcıyan 
kabilenin hükiimet himayesi 
altında verimli topraklula 
yerleıtırtlmeıine karar veril· 
mittir. 

içli muztarfp gözlerinden yaı· 1 
lar dökmeie baıladı. 

** 
Kardaıım Aflama.. Biz 

foıanlar daima hayatın bu 
cilvelerine eılrfz . 

Her doğan günün yenf 
bir yol açtığına ve her açı
lan yolların güldürücü, ai· 
latıcı olduklarını unutmıya

lım. 

Yalm:ı dGıün . Ve gözle
rinle görüyonun Yurt ve 
yurdun oğlu kızı canla, baı 
la seni ve sen gibi muz
tarip çehreleri soluk kardeı
lerini. . 

olduğu halde 4.800 metr , 
mll<abıoda ' 'Üermen., (Kar
tal ) adındaki büyük balona 
binerek flmal kutbunu geç 
mek teıebbüıüode bu,undu. 

Uçurulan iki güvercinden 
biri , bir fok balıgı avcıu 

tarafından vurulduktan ıon· 
ra , diğeri, bolonun hareke · 
tinden :l6 eaat ıoora kıaa 
bir haber getirmff, balondan 
atııan ıon üç torba 1142 
gün sonra bulunmuı ve bir 
daha balonların ufak bir iz
ine rastlanılmamııtı. 

Bu teıebbüıiln üze~ndan 
33 yıl geçt.kden sonra , 6 
ağuı~oı 1930 da « Bratvaa» 
adında norveç vapurunda 
bulunan fok balıfı avcıları 
Svalbord adalar grupunun 
farkındaki Vttö adasında bo· 
lon ve baloncuların enkazı

nı buldalar. Bu münasebetle 
ele geçtrılmit olan hatıra 
defterinden bu seferin ne 
tarzda cereyan ettıği de an 
laıılmııtır. 

Balon haraket ettikten 
sonra dördüncü ıün 65 18-

at ıüren bir yolculuktan son· 
ra 14 temmuzda "Oermen" 
de yere lnmiıtır . Yere in-
dikten bir hafta sonra kızak · 

!arla cenup istikametinde 
hareket edilmif, fakat 5 ilk 
teırinde Vıtö adaaına vare 
bilmittir · 

Bu yolculuk esnasında tik 
önce Strfndberi ölmüı ve 
arkadatl arı tarafından gö · 
m61müt giydıklerı elbiseler 
kifayet etmeeiğinden Andee 
ile Franke) her iklıi birden 
donmuıtur. 

Bu üç adamın o aünler · 
deki tetebbüslerl, hatıraları -
nm thyaama değer büyük 
bir ıofuk kanlılığı ifade et · 
ınektedir. 

A ndee kendini teıadüfe 
terketmek mecburiyetinde 
kalacağını sanmıyordu Fev · 
kalade mükemmel bir Çın 
ipeğinden yapılmıı olan ba · 
lonun, 30 ıün havada kala
blleceiinf ve onu fıtedijt 
gibi idare edecejini ümit 
ediyordu. Balonu, yere sar 
klhlan bir ip ve balonda 
açılan btr yelkenle idare et 
meli dütünüyordu Sefere 
çıkmadan evvel yaptığı tec· 
rübelerde, rüzgar tstikame · 
tinden 30 fli ıCO derece ya · 
na aapmağa muvaffak ol 
muıtu 

Andree, keıfetmiı olduğu 
usulü tatbik etmeğe vakit 
bulmadı; çünkü, daha hare. 
ket ederken, yere aaldığı 
halatın üçte iktıi bir kaza 
neticesinde kopmuı ve ba 
lon da derhal 600 metre 
yükaekte serseri bir uçuı ya· 

1 

Halkevinden 34 kişili~ bir 
grup ş9hrimize geliyor 
Edremit Halkevinden 34 

kitihk bir kaf ıle perıembe 
günü ıehrim ize gelt-cekler
dir . 

Edremit Halkevi ıençleri 

o gün akıam Halkevinde 
.. Bir Kavuk Devrildi" adlı pi· 

yeai temıil edecekler ve er
teıl ıünü Gönene geçecek· 
lerdir. 

Posta- Telgraf 
Şefliklerinin 
Teftişi 
Şehrimizde bulunan Pos· 

ta ·Telıraf baı müfettiti 8. 
Besim ile muavin B. Şerif 

ve Posta Fen müf ettltl H. 
Hayri. Muamelat müfettlıl 

B. Hadi ile muavin 8 . Nurf, 
Posta Telgraf Müdürü 8. 
Melih vilayet merkezine 

bağlı Poıta ıefliklertnde tef 
titlere baılamıılardır. 

1 Atletizm 
1
seçme birincilikleri sona erdi 

Pazar günü General Alt 
Hikmet stadında ıehrlmiz 

kulüpleri araıında bölge at · 
letizm seçme müıabakaları 

yapılmııtar. 

Bu müsabakalarla ş ehri
miz, Marmara ve Eğe gü
melerlnln atletizm seçme 

btrinciltklerl sona ermittir. 
Ftnala kalanlar tesbit edıl-
mittir. 

Ftnal müsabakaları bir 
ağustoıta ıehrfmizde yapı 

lacaktır. 

Bu seneki tale~e vaziyeti 
Maarif Vekaleti liselerin 

bu seneki talebe vuiyett 
hakkında maarif müdürle -
rinden malumat istemiıtır. 

Maarif müdürleri bu sene 
ıınıflarım geçen. geçemiyen, 
olgun1uk ikmal ıne kalan ta · 
lebelerln lıstelerfnl hazırla · 

maktadırlar Bu suretle ltıe 

(erin bir senelik randımanı 
teıbit edilmit olacaktır . Bu 
eıaa ayni zamanda üniver · 
ıiteye girecek talebe hakkın 
da da bir fıkır verecektir. Ve
kalettn istediğı malumat ay 
ıonuna kadar hazırlanacak 
tır . 

Bıçakla 

1 Arkadaşını y;alırın adam 
2 3 gün hapse mahkum oldu 

Aktam saat 23,30 da Ka 
yabey mahallesinden bakır· 
cı Ahmet oğlu Hüseyin ıer 
hoş olarak arkadaıı Meh 
met oğlu çorapçı Kamili 
darp ve bıçakla da ayağın
d ın yaraladığından suçlu 
yakalanmıf ve evrakile bir 
likte adliyeye teslim edil 
mtıtlr . 

Meıhut cürümler mahke 
mesinde duruımaeı yapılan 
ıuçlu Hüseyin 23 gün hap 
ıe ve para cezasına mah 
kum olmuıtur . 

Polise hakaret e~en ser~oı 
Pazar gecesi saat 23 rad · 

delerlnde Dınkçilftr mahalle 
sinden lokantacı Ramazan 

Bir harmanda yangın çıktı 
Susığırlık , 19 (Busuıi) 

Cumartesi gunu öğleden 

sonra e. Nurettin Akyolun 
harmanında bir dikkataizlık 
yüzünden yangın çıkmııtır 

Halk ve ıtfaiye, yangını 

diğer harmanlara sirayetine 
meydan vermeden söndür 
müıtür. 

Yangın netfceıinde B. Nu · 
rettin Akyola ait (LOOO) ki-
lodan fazla yulaf yanmıttır 

•ıef#RP 

Zorla kaçnılan bir kadın 
Konakpınar nahiyesfnfn 

Tayıplar köyünden Rama· 
zan kızı Fatma adında bfr 
kadının bu nahiyeye baflı 
Bereketli köyünden Hatan 
oğlu lbrahim tarafından zor· 
la kaçırıldığı kız kardeıtnlP 

jandarmaya vaki ihbarı üıe 
rine suçlu yakalanarak ad 
liyeye teslim edilmiıtır. 

...::--==-:..J'B 1s-==""=""==-'" 

Evlere 
Giren iki hustz 

Dün gece Oruçgazi ..,,. 
hallesinden Ethem kızı f-la· 
tice ve &\ardeıi Hakkı adıP 
daki kimseler evlerine biti· 

tik komıuları Ali karm tf~ 
cer ini e\'irıe girip 1 1 erke 
ve kadın gömleği He on il 
ra parasını ve yine bu rrı• 

halleden Halil karm Naı ,. 
mtyentn evine girerek eıY S 
larmı karııtırırken yalnız 2 
kuruı parasını aldıld11rı td 
dia ve tlkayet olunduğutl~· 
dan suçlular yakalanarak t•· 
kikata baılanmııtır. 

~ 1 -o.-

Bir husızhk vı~ası dıb 
oğlu Münir ıerhoı olarak Dün gece Kayabey r'1 

,, 
genel ev sermayelerinden halleıinden Arif oğlu f'dLJ' 
Helıriyeye tecavüz ve hldiıe tafa Sakarya mahalleeiode" 
maha!line ı e l e n po· Hüseyin oğlu ekmekct HO•e 
liı memuruna da vazife ha - yinla evine girerek eır•1' 

Voleybol ıınde hakaret ettiğinden suç rın• karııtırdığı iddia "e 

1 M l lu yakalanarak adliyeye tlkayet olunduğundan Y~ 
aç arı teslim edilmittlr . kalanmııtır. ~ 

1 ;::~:~·.~~:
0

~~~~~~:::.:::~~~ 1 Midilli-AyvahkMaçıÇo~ 
m~:~~~:ık~::,m·~·:~. bir H e ye c an 1 ı O 1 d u . · 
aiustoıta yapılacaktır. 

Yüzme 
Müsıba~alan geri ~aldı 
S p o r bölgeılnin ter 

tip ettiği ve A y v a l ı k, 
Edremit, Bürhanlye, Ban 
dırma , Erdek . Rdincik ve 
ıehrfmiz su sporlarcular ı nın 

fttlrakile pazar günü Ata_ 
türk parkında yapılacağını 

Ayvalı~ takımında şehrimiilin yedi oyuncununda dı~il 
bulun~ugu ~u maçı 2-6 kazandık 

btlı 
bi Balıkesirin . gözbdıJe11 ( Baıtarafı birinci sayfada ) 

Ve birinci haf taylm de 
böylece 2 2 berabere bitiyor. 

İkinci haftayim baılar 

ıençlerile takvıye e il 
Ayvalık takımının bu g• 
biyeli elbet hakkı idi · ı~· 

Oyundan ııonra yfne t-f:ıet1 
evi tarafından parkt" ..,eretıç 
bir ziyafette tarafeylo 1 be 
1 d k hfl' eri ararın a çoı un bl'' 

Nine ve dedelerini ümit I 
dolduruyor, demin söyledtğin 
gibi . Hayat aıılıyorlar .. Bu 
ıefer biraz güldü.. Doğru 

ağablyclğim diyerek birkaç .•• 
ıöze yol açtı. Nıhayet kalkı· f 
yor küçük ellerini sıkarken J 
yeıtl gözlü ve diğer hemıi r 
relere de içten gelen sevgile 

pmağa baılamııtı Uçuıun 
sonlartna doğru halaattan is 
tifade etmeğe kalkııtığı za
man artık çok geç kalmııtı. 

yazdığımız yüzme yarııları 
'\ yapılmamııtır. -

TÜRK DİLi 

baılamaz Ayvalık takımı canlı 

oyun misafirlerimizin nıııf sa
halarında geçiyor, misafir ka
lesi ço~ tehlikeler atlatıyor , 

zamanla fırsatlar ele geçiyor. 
Baıta Celal olmak üzere Sadi 
ve Mustafa tarafından 4 gol 
daha ç ı karılarak oyun bü
yük bir farkla Ayvalıklılar 
leh\ıle neticeleniyor. 

ler hüküm ıürdüiü gib: fı' 
birlerini alkıılama. tal• e 
yatlısrla t e b r i k l e 111 

1
, 

Daha bır çok gençlere 

bel büküyor ayrılıyorum. 
Şimdi: Bekle yine geleceğim 
kardeıfm dıyerek o yeııl 

ağaçlı bafçenln beyaz bina 
larma göz dikerek mırılda 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı :400 .. 
Sayııı: 3 .. 

Günü geçmiı ıayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
lı BALIKESiR 'J ÜRKI llt 1 

J 

_ .................. -
Taşla ~aşından yaralamıs 

Dün gece saat LÜ sırala · 

rında lnönü mahalleıfnden 
Ômer oğlu Haaan Gündo 
ğan mahallesinden Mustafa 
oğlu 1 l yaılarındaki ismeti 
taıla baıından yaraladığı 
iddıa Ye ııkiyet olunduğun 
dan ıu9lu yakalanmııtır 

Ayval ık oyuncuları: 

Rafet 
Hasan Numan 

Turgut Necati Hilmi 
Niyazi Muslaf a Atıf Celil Sadll 

Takımda ela ıör&ldüiü ıı 

raıan taıkınlık .. ' ' 
Gece yarıııını geçif0'(1,İe· 

ate bakıyoruz üç .. Mt•• bl 
rimfz yine motörlerf Pe ~I 
niyorlar Motör ıeıler~ıJıl 
dilli iatikametinde ui 
yor.. b&JIOI' 

Çok samimi geçen ot"~ 
iki komşu Millet ç 111 
larını birbirine tanıtnııf~ 
yOk bir hllara bırakllllf 
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:5 PERMUTİT V!ITER SOFTENER .. Vilayet Daimi 

•• 

P - 3 1odeli Su F litresi i~ Encümenind n: 
•• •• 

l'Q 
tıııı ~l<DlLiNiN MiLLi ROMANI No: 40 
lllr f~ll çok hoıuna giden Fıkret, olaunlaıtıracak, ha 

" l t • 
~fır b erniz, mert , dür üıt, yata sahverecekti. 
01ttı aılı, Çetin bir erkek Fıkrelln anası , Zehrayı 

()'&ıydı . . k ô ç ıeviyordu . mründe hiç d llfl h 

k tt, tt.J~ore en büyük san kız çocuğu doğurmıynn, iyi 
-)'ıı ıenginltğı , hislerin yürekli kadına Zehra. bü-

ı:ı 8 trne 1 t tG 'Ydl.. Ve onlar 
~ ' I tel a 1 Ü ~ ttt b n •ırnıılardı . 1 
ll'ıtl\ ırdi ·· Z ehra öğret· 
i.ll'lı okulunu F k d 
.k "''•it , 1 ret e 1 laı d eyı bitirecek sonra 
1 e /\ ' 
tr F nadoluya gidecek 
d~. 0 ~ktet liselerden birin 
t~t 1\ ilk k 
b ı~,~lık o ullarda öğ· 
G)«lttQj~ edecek. Zebranın 

" llllnl minileri, 

yük bir haıreti ve arzuyl 
gideren çok kıymetli bir var. 
lıktı .. Zehra nan geleceği haf · 
taları dört gözle bekler, onu 
nuıl karşılayacağını, nasıl 

ağırlıyacaiını, nıuıl baıka 

baıka yenilikler . hoıa gide 
cekler yapacağını uzun uz.un 
düıiinür ve ıonra plAnla · 
rmı, hu.ırlıklarmı yürekten 

Cinıi Mevkii Numara11 

Mağza Umurbey mahallesinde 71 - 7 
)) 

" 
,, 8 

Tarla (Ana) İzmirler mahallesinde 70 
(Gazhane civarında) 

la verilmeıioe karar verilmittir. 
İsteklilerin yukarda yazılı muayyen vakte kadar paz 

}'AZAN: Halll Bedi FLral 
bir iıtekle , baıarmağa çah 
ıırdı . Bazı hafta evde kal 
dığı geceler Zehra, FikreUn 
annesile bir odada tıpkı 

ana, kız gibi koyun koyna, 
kucu kucu yatar. Fikretln 
yüzünü ancak, Tünaydından 
Günaydına. görürdü . Oatün 

gördüiü meziyetlerinden 
başka, fikretin itimat verici, 
namuılu hali Zehrayi ken· 
dine, daha çok bağlamıı 

ve bu bağlar. iki kat dü 
ğümlenmiftl. Onlar, na11lıa 
erreç birbirinin olacaklardı .. 

Bütnn dilekler, arzular, 

hep o , uykusuz geceye bı 
rakılmıı, bu geceler, yalnız 
ruhların anlaımaaı, yürek 
lerlnin seıiyle doldurulmuı 

tu .... Birgün, bir saat, bir 
lahze bile, et ve dudakların 
her çırpınııını ve isteklerini 
örten gecelerin aabahıızlığı 

na, o kadar seve seve, bo· 
yun eğen, iman eden o ka
dar ıonıuz tahammülleri 
vardı ki .. 

Her ıklti de bu telakkıle· 
rine, anlayıılarına y11b!lncı 

hır ıabahın tloğma11 ihtima· 
itle sarsılıyor, yürek ıızılerly· 
le 2ama11 zaman içten ıçe 

intldedıklerinl duyar gib i 
oluyorlardı .. 

Birgün bu tatlı ve manevi 
gilzelltklerle dolu rüyaların 
dan, acı btr haykmı\a ayıl · 

dıklarını, eğer görmek mu · 

kadderae yaıamak, onlar için 
ölümden renksiz ve daha 
ıoldurtuctydi ... 
Şüphe , of bu gece, neden 

Ftkretln ruhunu scvmlı, du
claklarmı titretmitU .. . Yokıa 
Fikret. .. 

3 SAYFA: 

Bıh~esir icraMemurluğundan: [dremit Hu~uk 
Milli hazineye borçlu ye· 

nl köyden Adil oğlu Ahmet 
Nailin yeni köyde bulunmadı 
ğı ve halen oturduğu yeri 
belli olmadığı mübaıır ile 
zabıta tahkikat ından anlatı l · 
mıı olmakla borçlu Ahmet 
Nail hakkında ilanen tebli -
ğat ıfasına karar verilmit 
Ur. Borç kesbi katiyet et 
rnit ilama müstenit o lduğun· 

dan borçlunun bu bapta bir 
itirazt vana ilao tarihinden 
itibaren b ir ay içinde yazı 

ile veya tlf aen icra daire 
ılne blldırmedikleri takdirde 
icra takibatma devam edi 
leceği tebliğ makamına ka · 
im olmak üzere ilan olunur . 

Zehre fazla düıünmek Is · 

temedi.. 
Mazinin tat l ı hatıralarla 

dolu, hayallerinin böyle acı 
bir ıonla bitmeıl zehrayi 
daldığı düıünceden, birden
bire acı b ir sıçrayııla uyan 
dırdı . Sandal ansızın yan yat 
mıı, f ikret çevik bir hareketle 
onu biJeklerinden yakala

mııtı: 

- Ne yapıyorsun Zehra .. 
Az daha düıektin .. Genç 
kız kendiıine yarı yBrıya 

geldiği o dakikada, Fikretln 
kolları arasında olduğuuu 

ıörüncet biraz ıaçkın ve hay· 
retle ıordu: 

- Çok mu dalmııtım Fak. 

ret? .. 
- Az daha denize düıü 

yor. beni gÖl:lerinle öldür · 
mek iıtiyordun ... 

Ôyle f<orkmuıtum ki . . 
Neden? .. 

H iç . Of . Bu sahil ve 
bu koy ne ı•s17 .. 

- Hala a > ı .unamıııın Zch· 
ra . Nerede olduiumuzun far 

Ha~imliğinden: 
Edremidin Havran nahiye 

sinin halaçlar köyünden Hü
seyin kızı Eminenin kocası 

müddea aleyh o köyden Os
man oğlu Hüıeyin aleyhine 
açtığı boıanma davasının 
müddea a leyhin gıyabında 

icra kılınan muhakemeıi ıo· 
nunda: tarafeyn tarıhden iki 

ıene e vvel evlenmiıler bir 
müddet ıonra müddeaaleyh 
Hüseyin askere gitmit asker
den geldikten sonra bir ay 
kadar bir arada bu 'unmuı-

lar tarlbden altı ay ev•el 
muddeaaleyh ben karımı bo. 
ıadım deyerek köyünü terk 
edip gitmif ve halende ha
yat, mematı meçhul bulun-

duğu ve bir araya gelmele
ri imkanı olmadığı ıahltlerln 
oehadetlle sabit olduğundan 
boıanmalarına ve müddet · 
yenin üç yüz gün intizarın• 
ve masarifi muhakemenin 
müddeaaleyhe tahmiline 
17 6 937 tarih ve 361 esaı 
31 '.2 karar numaralı ilamla 

1 hükme raptedilmit olduğun· 
dan lıbu hükmün tarihi neırin

j den itibaren müddeaaleyhln 
onbeı gOn zarfında mahke 
me kalemine müracaatla il· 
amı istihsal ve kanun yolla
rına müracaat etmeıl tıbu 
müddet zarfında müracaat 
etmedijl takdirde hüküm 
iktisabı katıyet edeceği gı 

yabı fıkrai hükmiye maka· 
mana kaim olmak üzere ilan 
olunur 

kmda bile değilsin güzel kız. 
Seni tam bir ıaattir ıezdt. 
rlyorum .. 

Sen denizde geziyorsun 
diye, ay söadü . Engine gö . 
müldü . Yıldızlar birer Li· 
rer buluta ılndi.. Sular tim
di o kadar renkli ki .. Zeh· 
ra ... Bak . lıte, ıolgun ııık· 
larla den izde tltreıen köık
ler ıana ıecde için sıralan 

m•t·· Çırpınıyor Zehra .. 
Dudaklarından neden yükıel· 

mi yor . Kahkaha. .. Bu gece 

o kadar çoıkun ve kanat 
lanmıı bir gönUlm var ki .. 
Bura11 da bak ne güzel.. 

- Pardon . Au kadar dal

gınlık dofrusu hayret . 
- Hele balıklara ziyafet .. 

O da pek enteruan .. 
Genç kız , yarı mahcubi 

yet ve yarı ıaıkınlıktan ötü· 
rü, kıvrak bir kahkayl du· 
daklarında zaptedemedl . 

Ardı ardına güldü. • Gece 
ve sular çırpındı ... 

O sırada sandal Bedlanın 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Bahkesir Şubesinden: 
Borçlu lımall Borç No: 

Kazaaı 

Balıkeılr 

Mahalleıt 

Mırzabey 

Meıahaıı 

Mevkii Dekar 
Akçeımede 1 838 

M. Gayrimenkul ıahiplerl 

l'apu ıenet 

No: Kı1ıcı Kadir 
ıenedl 

4 
Kadir karııı Cemile -8~1 

Kıyıcı Kadir karııı Cemile 
Htııeytn otlu Cemil 

4 
.. .. 
.. .. 
.. .. 

.. 3.976 

.. 2 297 
Kavukcu yüzü 2.767 

.. 

.. 

.. 

.. .. 7 4 
.. • 65 .. 
.. .. ııo .. 

.. Hacı lımail Baı çeıme 

mahalleıi 

6.433 Hüıeyln oğlu Cemil 8 

Kazaaı 

Balıkeılr 

" 

.. 

.. 

.. 

Kazası 

Mahall~ıi 

Köylüköy 

.. 

.. 

" .. 

~öyıl Mevkii 

Mevkii 
Deflrmen yolu 

Çukur tarla 

Ağıl alta 

Tat altı 
Hatap yolu 

Mesahaaı 
5.514 

2 757 

4.145 

4.145 
2.757 

Meaahaıı 

Dekar 
Balıkeıtr Karaman köy ô :ecek yeri 3 

.. .. Bıfadıçlı oflu yeri 1 

" 
,, Boz yerde J 

.. .. Bailar bayırı kabaca ardı 

.. Gerenk nam dtierl kara kova 3 

.. " G6neyde 1 

" 
Kır yar 4 

" " Atalı: orta &ren 20 

" " 
Akıntı yerinde 1 1 

" ,. Gedik 12 
,, .. Kara yer . 13 
,. ,. Yukarı orta ören 20 

,. Ada tarla Mendura yolu l 

" 
Köy civarı ıehtr yolu 1 

., ,. Köy civarı G6neylt 1 

•• Çukurlarda J 8 

** 
dekar Hududu No: 

167 Aziz · deflrmen yolu Karaman 
köylü Ethem 
Lütfü mühürdar oflu vereıesi 
Mehmet muhaoar tarlaları 

159 

Kerim, Aziz, Salih, Kaaım vereaeıl 152 
vereıesl 

Mehmet ıu yarımı Lütfü, Kerim 
Aziz, Lntfü, Kasım vereaeıl Zeliha 

155 
153 

M. 

676 

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

380 

** Hududu 

Mehmet Ali, Ramazan, Baarl Muıtef a 

Tapu aenet 
No: 
61 

dede oilu Halil, Fatma, tiryaki Alt, Fatma 62 
L(ltfullab, Hasan, Naime, Rahime &8 
Muıtafa Kabalıca bayıra Hatice, lbrahlm 60 
Me1tmet Fatma, muhacır talarları deli Salım o. 59 
Eniç1 Kezban, izzet, Mehmet 24 
Ômer, Mehmet, Ômer yol 25 
lrvana yolu, bayır yolu Haltl vereaeıi lımatl vereıeıt 18 
lıa, lbrahlm, Salih, Zekeriya 15 
Kara Mehmet, Hnıeyln, kurt lımall, Mellmet ve Alı 19 
Ahmet ve llyaa, Hüseyin, Oıman vereıeıt ve Halıl 17 
Lütfullah, Bekir vereaeıi Halil yol Muıtafa ve SOleyman 17 .16 
Sar1 Mehmet yol lımatl vere•eıi ve Hatice 87 
Y akup ve Mehmet Y enlıehlr mu hacılara Haf ıze ve Mehmet 72 
lımatl Haflze, Halit vereaeat 82 

Hasan, yol, Şaban, Hılıeyln, ~ 142 

** 

Borçlu iıml 
İbrahim ve Zekiye 

vartılerl 

" .. .. 
" .. .. 

.. .. 
• • .. 

Borçlu lıml 

çoban H. lbrabtm O Alt 
ve karm Adile 

.. 

.. 
,, 

" ,, 
Y akup ve Ayffl varlılerl 

" 

" 
" .. 

Borç eenedl No: 
ı59 

• 

.. 
.. 
.. 

No: 
Borç senet 

155 

155 
)55 
155 
155 
155 
155 

Hasan kızı Fatma ve H6seyln 

152 
152 

152 
t52 
106 
ıo6 
106 
123 

il 

il 

Kuru oflu, Ali ve Muıtafa varltlerl 

Kaza11 
Balakeıir 

Köyü 
Kabaklı 

Mevkii 
Armutlu 
Kar 

Cinai 
Tarla 

Meıaha11 Dekar M. 
852 
676 
352 
595 
986 
662 
676 
190 
527 
662 
919 

Hududu N•: 
143 

Borçlunun lımi 

,, ,. 
,, 

,, 
il , , 
,. ,. 
,. ,, 

" " ,, it 

" " .. ,, 

" " 
,, .. 

Kara İbrahim 

" 
Alhatlı içi 

, ' 
Al hatlı 
Akça pınar .. 
Dere tarla 
Fıııldakh nam 
dlierl Murat aiıh 
Akçapınar ,. 

il ,, 

ı• 

,. 
.. 
,, 

" 
" 
" 
•• 
,, 
.. 

Kazaıı Köyü Mevkii Meaaha11 M. 
5 Dekar 524 
5 .. 514 

Balıkeıir Halalca Köy civarı 

.. .. 
,, • .. .. 

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

Kiremit dikili 
Taıteke ÇaJ•r 
Köy civara hamam kuyuıu 2 

Köy civarı 
Çayırhlaar çayırı 

Aykır ojlu yeri Mumrahk 11 
.. 

Köprübaıı kadın kuyuıu 

Kızıl taıta 

Teke Çayırı ~:ümbet 

Kara yerde 
Kaynarcada 
Aygır oğlu 

Kümbet 
Yol arası la ban 
Helvacı kuyu 
Şehir yolu 
Ova harman 
Meralar 
İçkaya 

Aygır oğlu 

Merada 
yerinde 

5 
4 
1 

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

.. 
.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
ti 

•• 
.. 
.. 
" 
.. 
" 
ti 

.. 

757 

838 
838 

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

757 

7 
3 

7 
4 
2 
6 
3 
9 
2 
6 
o 

17 
22 

461 
256 

Eyyup Şehir yolu Hayır. Göıe otlu 
lbrahlm, Fatma, Ayte, ldrlı 
Ane ldriı yol çetmller tarlası 
Muıtafa, İbrahim Fatma, ıablbı ıenet 
Ayte ldrtı lımatl ıahibi senet 
Muıtaf a sahibi ıenet Muıtafa eıkiaec 
Fatma, Eyyup ve yol 
Ayte, ldrtı, yol Fatma. Akçapınar 
Fatma yol Akça pınar Muıtafa 
Eyyup AH S6leyman yol 
Fıııldaklı Bozhah Cemil yol 

Bozball lbrahim Suayakh H . ce 
Hasan lamall, ineç Hatice 

** 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
l s t 
152 
153 

60 
318 

Nazile ve ollu Ozeytr .. " 
, . ., 
,, 
,, " .. ., 

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

" " 
il " 

ffodudn 

Sahibi senet Ah, Sahibi ıenet lımail 
Haıan, lbrahlm, Neftıe, Mehmet çavuı 

Tapu ıenet Borçlu lıml 
No: 

Mehmet, mezarlık, Yakup Ve Yuıuf 

Y akup, Zahide Ali yetimleri ıahibt ıenet 
Hacı Mehmet, Nuuh, Çayırhtsar çaym lımail 
Kemancı Ahmet, Süleyman, Ali, lımail 
~hmet, Nefııe, Hacer. Mehmet 
Halıl, Ali, Yol, Yakup 
Ali ve yo l, Ali Mehmet, Hüıeyin 
Havva, Mehmet, Mehmet. yol 
Yol Şehriban Ôaıer. Mehmet 
Hüıeyln Şehriban, Ayte, Medine ve Cafer 
Ali Şehriban Recep ve Yuıuf yol 
Yol, Şehriban Recep lımail 
Hanife, Şehriban Haun Nefile 
Fatma, Ramazan, Yuıuf Mustafa 
Süleyman Cafer yol Hüıeyln 
Beıeli oğlu yetimleri Şehirli tarlaıı 
Ahmet Saıt Fatma Ahmet 
Dere, Hasan, Mehmet 
Beıeli oğlu yetimleri Ahmet 
Veli . Hüseyin yol Mustafa 

Mehmet 

vereıeıi 

37 

157 
160 
20 
57 

122 
228 
220 
217 
27 

8 
59 
60 
61 
63 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
36 

Nasuh otlu Mehmet ve oiulları 
Mullaf a ve lıma ti 

.. 

.. 
.. 

Kara hacı Yuıufun Halil 

.. 
.. .. 

46 

46 
46 
46 
49 
49 

Ômer kızı Cemile ve otlu llaaan 
lıllm otlu lımaıl oilu Ahmet varlılert 

49 
55 

182 
182 
ısı 

.. 
" .. 
" .. .. 

Kahya oğlu Huan kızı Cemile 

.. 

.. .. 

.. .. 
.. 

Mehmet oflu Ali Osman 

.. 
182 .. 
ıs2 .. 
ıs3 
183 

" 1&3 
" ıs3 

ı~3 ,,. 
tS3 

.. 256 

2814 Numara h Kanunun ıumulüne dahil takıltlendtrilmiı borçlarını vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Zıreat Bankasınıı ted ı ye etmedilderindl'n yuliaıı -'a evfaafı 

. ,,.,ıı .... 
ya;ul ı gıJ 

kuller tahsili emval yoltle utılmak üzere açı k arttırma ıure:tıle ve pe y mezat kaymelerindeki ıerait d <.hilınde müzeyideye çıkarılmııtır. 

Arttırma 13 7-937 tarihinde b"fl4mak ÜEere 121) yirmi bır gün olup 3 8 937 tarlhinda :alı günü saat on altıda birinci thale ve on ıüo ıoora da ikinci lhalf"ıl 

..JI' 
Halıke•'' 

layetl encümeninde yapılac ,,ktır, 

TaHplerin daha ziyade malumat aimak ve pey sürmek üzerf" yüzde on teminat al<çaıtle Balıkesı r Tüdd}e Cumhuriyeti Zıraat Bankaıına bat vurmaları ve ıhele ıOs·üıı~e 
ıı•' ,.,,, 

idaredt' hazır bulunmaları l azımdır Dellaliye fere~ harcı ve ıatr bilcümle masarıf müıterlye ftltlır . ../ 
1 - 4 284 ~ 

lyeıi ve Baıyazmanı: Hahkeılr ıaylavı H. KARAN 
Çıkarım Genel Ôtrekt6r6: FUAT BİL' Al 

Baıunyerl : la Ba1ameYI 


