
24 TEMMUZ CUMARTESi 1937 ......... 

Suriye de Filistin in Tak
sirnini Protesto Etti .. 
Milletler Cami yeti ayın 3iİunda f ilistinin taksimi 

plimm müzakere edecektir 

ŞAMDAN BiR GÖRÜNÜŞ 
Q"~:nı, 23 <Radyo) - Şam decek. ve takılmi protesto 
'ltıt eraıte talebesinin tertip edilecektir. 
f:ıı 1 1 

lhuaazzam bir mitiogde Londra, 23 (A.A.) -Suri-
•tın· 

l>lt lb takılmi hale kında ki ye hüldımeti Suriye fevkalade 
: •roteıto edilmfttir. komiserine Filiıtlnin talcıi 

"'-t~~:t•f>rlerin · bir k1amı mine dair bir nota vermittir 
lıaıı '' ıöylemftler ve Fi-
l lllaı Milletler Cemiyetine de 
ıa-.ı~ takılml aleyhindeı 

\Jı lbuılardır. tel< lift istenilen bu notada 

~) Uılar ıoıyeteıl manda fillıtinde Yahudiler için 

~ııı,;teıt, bu aym 30 unda milli bir yurt tesisi proleılo 
~tt~ll Planını müzakere edılmelitt>dır ve Suriyenln 
~t,~ lhıden , Filiıtinden bir Filiıtiole teıanüdü bildiril 

cr:ıH ü"i~·a~et·tdin va P t, _ 
~ı Bir Teklifi Japonya 
labul Etmiyor .. 

o"d 
~'h ç'a, 23 (A.A) - Şı 
't ' inde Çinlilerle Japon
l, t'••nd t-.ı, G a yapllan bir an-
"01>1._ lerfne Çin kıtaatı wl 
•ı,, t\te Pekin mıntakala
'""\l 1'hltyeye baılamııtır. 
~~ "' b '"•tı eraber Nankln hü 
t,~ttı k bır intizar hattı ha 
ltttltr lbuı ederek mahallt 

~ '" n ~ ~ .. , k eUcelerlnin vüru· 

nezdinde teıebbüıte bulun-
maktadır. 

Hong·Kong1 23 ( A A.) -
Royter Ajan11 muhabirınden: 

"Pekinde ikamet etmekte 

olan İngiliz ve Amerika te 
baaaana ıefarethanelerin teh · 
ilke İfa retleri duyulur du · 
yulmaz emntyet noktalarm. 
da toplanmaları bildirilmit 
Ur. ~t '1.tı 'dllr aıkeri kıtalar 

"'-''ktlb'le karıı hazır bu Hongkong memurlara Ja-
~ 'dır . ponlarm Pekin yakınında 

~~ ':~lllde itillflann ka . bulunan Çın kuvvetlerine 
b t,Lhn teyler olma· kartı yapacakları bir taar-
1ıı. lltnt ruza her dakika intizar et 

ı..", 1_ n edilmektedir. 
"'il il{ l n J mekte olduğunu bildirmek 
~ •t,ti a p o n aleti· tedir. 
~'"~ıtı ha il z e t e c i 1 ere Mllino, 23 (Radyo) -
):~')dek~kGmeUn~n cenubi Stempa gazetesi, ademi mil· 
~~' ~Ghı faaliyetleri dola . dahale komitesinin aon top· 
~ t,k\tl tn nıiktarda Ja· lantııında vaziyetin vaha 
\ı '-'•kt Ye kıtaatının bek· met keabelllğini yazmakta. 

ttıt, e olduğunu söyle v 
~ 'tıtı 
~ '-''tı ~ton, 23 (A .A ) -
~'ktıefırı dün hariciye 

t ~'~lb 8
· Velleı ile ve 

trı b ~~,k lızat 8. Hull 
1 ~'"d flrktaki vaziyet 
tı ı... ' tôrüı-u- t .. \ ·q'lfa •u f ur 
~ 'tı '-le:•t almakta olan 
1. Ql,I\ •fllınde elde edil· 
~, ttaaıu •· tı •tf· mata nazaran 
"' ırı h-k ı, ~I u umet na· 

il 1htıı&ftnanyanıo Şimali 

d1r. 

lstanbul, 23 (Huıusi) -
Londradan gelen son bir 
habere, Çinliler ıPekln civa· 
rındaki mevzilerini tahliye 
etmeğe batlamıılardır . 

Tokyo, 23 (Radyo) -
Japonya Hariciye Nazareti 
Çine verdiği hır notada, 
bazı kıtaahn ılmali Çındeki 

mevzilerinden geri alınma· 

aile ihtilafın halledılemediğl 
blldirmir, Japon metaliba-tt0 ı le 

~ ııllıı llttııanda Va - tımn tamamen kalul ve ta-
~ıb''ll b~attı hareketine tbik edilmesi lüzümu bildi 
~.ı ~l~ 1_ hattı hareket 
14' t.:te 1 
~I telbl o duğu hak 
~ tlat 

lı 'llt vertnltUr 
t~ a lhtil· ~k . . af ı mevzi-
t, •çın b· 

'-· ~, ır çare ara 
~~ •ulhu 

''dil n nıuhafaza · 
e Çın ve Japon 

rilmiıtfr. 

J aponya; ılmali Çinde 
Japon düımenlığile tanınmış 
kimselerın derhal hudud ha· 
ricine çıkarılmaıını ve Japon 
aleyhtarhğına ıon verilme · 
sini talep eylemektedir. 

( 

= 

Milletler Cemiyeti Aıyın 30 zunda Fi
listinin Taksimi Planını Müzakere 

Edecektir .. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCİ YIL SA. YI: 10184 

Sancak 
Mu~ıvelesi üzerinde 

görüşmeler 

B. S0AT DAVAZ 
Ankara, 23 (A.A.) - Sa· 

ncak hakkında imza edıl 

mlt olan mukavelelerin mu
ıaddak suretleri dün Parla· 
te f ranıız hariciye nazırlle 
büyük elçimiz 8. Süat Davaz 
arasında teaU edllmlılfr. 

, .... , ............... __ 
Mektupçu 

Denizliye tayin edil~i. 

B. Hll..Ml TÜRKER 
Uzun müddettenberl teh · 

rimiz mektupçuluğunu mu 
vaffakıyetle idare eden 8. 
H ı 1 m i T ü r k e r 1 De· 
nizli vilayeti mektupçuluğu
na tayin edilmlf ve bu ta 
yln yüksek taadika iktiran 
etmiıtır. 

Memleketimizde kendisini 
çok sevdiren 8. Hilmi Tür 
keri luymetli idarecilerimiz · 
dendir. 

Uzun yıllar Balıkesir vl 
layeti mektupçu :uğunu hüı· 

nüidare eden 8 . Hilmi Tür-
keriye yeni vazifelerinde 
muvaffakıyetler dileriz. 

Bahkeair mektupçuluğu 

na da Sıvaı mektupçusu B. 
Süleyman Sami Alemdar 
tayin edllmtıtir. 

ltalyan 
Gazetecileri lon~raya gi

de~ilecekler 
Londra, 23 (Radyo) 

' İtalya matbuatının burn mü· 
mesaillerl, İngiltere ile İtal 
ya arasında huıl olan ıhti· 

laf üzerinP Ağustosun t'k 
haftanndım ltıbıuen tekrar 
Londraya gelerek vazifeleri
ne baılıyabileceklerdir. 

• 
Azgın Bir Cani idama 

Mahkllm Oldu .. 
Edinciğin Çepni Kö~ünden Kara Hasan Adın
da Olan Bu Adam Uç Sene Evvel Bir Kardeşi 
ile Birlikte Dört Kişiyi öldürmüş Ve iki Kişiyi 

de Yaralamıştı •• · 
Şehrimiz ağır ceza mah

kemesi dün, üç ıenedenberl 
devam etmekte olan mü-

him bir cinayet davaıını 

neticelendirmit ve kararını 
vermiıtir . 

Ana bir bab11 ayrı bir 
kardetin ve diğer üç kitinin 
ölümü ve iki, kiıınin de ya· 

ralanmaaile neticelenen bu 
davanın faili hakkıoda mü
ddeiumumilikce idamı iıten-

mltUr. 

idam karara verilen bu 
mühim muhakemenin müt 

hit ve tüyler ürpertici cina 
yellerin esası ıudur: 

30 4934Torıhinde Bandırma 
nm Edincik nahiyesine bağlı 
Çepni köyünden ana .bir baba 
ayn kardeıi kahvec iKarn 

Mehmctle üç arkadaıını öl 
düren ve bunlardan baıka 

daha iki kl~iyl yaral ıyan 

bu köyden Numan oğlu 325 

U. NECMETTiN YEŞİL 
doğumlu Kara Huamn dün 
ağır ceza mahkemeıfnde 
duruımaııına devam edllmlt· 
tir. Dava neticelendlfi için 
esu hakkında iddiasını ser· 
dec?en müddeiumumi mu-

Mısır, Libya Hudu lan
nı Tahkim Ediyor .. 
----------------

Bunun /cin Bir Mısır Askeri He , 
yeti Hudutlarda T e t k i k a t 

Yapıyor .. 
Kahire, 23 '(Radyo) 

Mıaır hükumeti nezdinde aı 
keri müıavir Kolonel (Kor
noval); Mmr erkanı harbiye 
reisi ŞGkrü Paıa ile birlakte 
Mıaıran garp hudutlarına ma -
hallinde tetkik ettikten son
ra. buralarda yapılacak ia · 
tıhkamlar hakkında bir 
plan hazırlonıı~tar. 

Hazırlanan planda, Libya 
hudutlarındaki hava lıtasyo · 
nuna yeni hava topları ika 
me olunması lüzumu haııl 
olmuıtur 

Fransız 
Sel irleri arasmdaa ~eği

şi klikler yapılacak 
Paris, 23 (Radyo) - Pe · 

tit Par itıien gazetesi; Fransız 
hariciye nezaretinin tenaibile 
bırçok memleketlerdeki 
Fraoıız sefirleri arasında le· 
beddüliıt yapılacafını yazı 

t l 
yor . 

ta ya Habeıiıtan harbin-
de bu hudutlarda yapılmıı 
olan tahkimat, bazı tadilat 
la takviye edilecektir. 

Son haberlere göre, lı 
kenderiyede bir hava istaı
yonu iuıa edilecektir. 

Mıaır hükumetinin İngil · 
tereye ısmarlamıt oldufu 
mühimnıat, peyderpey gel · 
meğe baılamıthr . 

Bir Anlaşma 
Ankara, 23 {AA.) - İran 

hükumeti ile heyetimiz ara 
sında bazı meıelelerin halli 
için yapılma~ta olan müza · 
kereler n~tlcelenmif ve mu 
kavele projesi bugün Tah· 
randa prafe edilmtıtır. 

-~· 

lngiliz 
Lirası 112 f ransız frangına 

teka~ül edecek 
Paris , 23 (A .A.) - Frank 

başına 43 mlllgram altın 

eaaın üzerinden altın rnevcu 
dunun yeniden kıymetlendi · 

rilmeal üzerine 
1 n g i l l z liraı\ 1 l 2 fran 
ga tekabül edecektir. Bu 
kıymet hali hazırda daha 
fazlaya çıkmış bulunmakta 
dır. 

avtnt B. Necmettin Yetil 
hadile günü, ıuçlu Kara 
Hasanao eski bir kin ve in · 
tlkam yüzünden Kara Meb
medl silahla öldürdükten 
ıonra yanında oturan Mab. 
mut oğlu Mehmedl de yine 
ılliıhla yaraladığını ve ya 
ralının evine g 1 d e r k e n 
önüne g e ç e r e k rica ve 
t a t 1 r h a m ı nazarıitlbara 
almayıp tGfeilnl yara· 
lının göfıüne dayayıp 

atet ettiği ve onu da 

öldürd6ğü ve bu eınada 

oradan geçen Mehmet oilu 
Ahmedt de yaraladığı; ıuç· 
lu Kara Haaanan bunu mii· 
teakıp orada bulunan kah· 
veye giderek korkudan 

gizlenen Mehmet oilu 
Mustafayı da yine ıllihla 

öldürdüiü ve ıuçlunun e'fl
ne dönerken evinin kap111 
önünde duran Hacı Abme
dı de öldürdüiil ve ıllih 
sealerıni itilen köy muhtarı 
Muıtaf anın, arkasından kot · 
tuğunu görünce ona da bir· 
kaç el ateı ettiği fakat kur· 
ıunların iıabet etmediği ve 
caninin takibine memur edilen 
köy korucuıu Mahmudu da 
öldürmek kudlle yaralamıı 
olduğu ku•vetll delillerle 
a n l a f ı 1 m ı f olduğundan 
suçlunun Türk Ceza kanu
nunun 450 inci maddesinin 
5 inci bendine tedikan 
hakkında idam kararı veril
mesini iıtemtıtlr. 

Bu talep üzerine mahke
me heyeti uzun bir müza
kereden sonra kanuna ve 

hadiseye uygun bulunan bu 
talep veçhile riyaıet mev· 
kilni İfgal eden 8. Ali Rıza 
ıuçluya mahkeme kararlle, 
yaptığı bu cinayetlerden do· 
layı idama mahkum edildi 

ğlnl bildirmlttfr. 
Mahkemenin bu kararı 

tevhlm edilirken, ıuçlu me
tanetini bozmıyarak ıoğuk 

kanlalıfını muhafaza edl · 
yordu. 

Lüksenburg 
Düşeşi 
Parise 
Vardı 

Parla. 23 (Radyo) - Lük
senburg düteıi, zevci Prens 
Elikıl ve Lükıenburg Baıve
kili ile birlikte dün buraya 
gelmiıler ve Relılcumbur 

8. Lebron tarafından kabul 
edllmtılerdlr. 



SAYFA: 2 

lnğiltere VeFilist inin 
Taksimi .. 

Fıllıtlnin takıtmt hakkında 

Bohemla gazete.inin yazdı· 

fına aöre lngiltere için eV· 
vel emirde matlup olan ıey 
Filtıtlnin abvalınde vuzuh ve 
fıtlkrar yaratmaktır. Bu ile 
lnailterenln fıkrine göre Fi· 
hıtinln ıjyasi takılmi ile ta 
hakkuk edebilecektir . ( Bu 
taksim yüzünden eka1liyet 
hali lkllıap edecek olan on 
blolerce kiti de muhacerete 
ti.bt tutulAcaktır ) 

Arapların bütün Fıliıtini 

- hayalen kurdukları büyük 
Arabiıtana ilhak huıuıunda 
bealedtklerl ümitleri suya dü
ımüıtür. Siyonistler dahi 
lıtibdaf ettikleri aayelerden 
çok ıevler feda etmek mec 
burıyettndedırler . Yahudilere 
bırakılan yerlerde lık!n her 
ne kadar kesif bir tarzda 
yapılıa da buralarda bütün 
Yahudılerln ancak yDzde be 
ti barandmlabillr. Eıaıen Fı 

lııtin kıta11 burada halen 
mevcut Yahudilerden daha 

fazla bir miktar nQf uı bar
ındırabilecek kadar vasi ve 
mGnblt deii l dır. zaten dün
yadaki Yahudılerln büyük 
bir k11mı milll biılerle mü· 
tehassiı deitldlrler. V c hiç
bir vakit Ftlıstıne hicret et
mek istemezler. Ancak ml
ıafir bulundukları memle-

ketlerde iyi bir vatandat ol. 
mak arzuıundadarlar, ma
mafl bu müllbaza Yahudi 
probleminin eıaeına deiitUr· 
mes ÇOnktl Yahudılifio aa
yrl vazıh •e muhtelif ma · 
olh olan milli yurt mefhu· 
munda ancak bir nokta va· 
zıh ve pek maollıdır ki • 
da Filisttnln tlmdlye kadar 
bulundukları yerlerde daha 
ziyade yaıamak imkanlarına 
malik olmıyan - Y ahudılere 
bir melce olma11 keyfiyeti 
dlr . Avrupanın ıarkmda bu 
kabilden ve miktara milyon
lara bal il olan Y ahudller 
vardır. (Şimdi muhacerete 
icbar edilen Alman Yahudi· 
lerlnl de bunlara ilave et 
mek l&zımdn) Btnaenal.,yh 
aarptekilerln Yahudilerin zı· 
ddına olarak nüfusları çok 
ol&n ıarktakl Y ahudller için 
muhaceret lmklnlarınıo ser. 
beıt olmaıına lıtiyen gerek 
Polonya bGkQmeti ve ıerek

ıe Polonya Yahudileri tar11 · 
fından f iliılfoln taksimi ta 
rzına kartı tlddetlı protesto · 
lar yapılması pek manhkl 
dır . 

Flllıtlnln talulml planını 
Siyonistler mehafillnde taavtp 
edeolerJn adedi azdır, fakat 
taktim kati hlr emrivakidir . 
Filiıtindekl Yahudiler cihan 
tarihinde iki bin yılhk bir 
ıGkQn devreıloden ıonra 

mahdut bir çerçi ve dahilin -
de bile olsa kendtlerlnln de 
vlet kuruculuk kuvvet ve 
kablllyetlerlnl iabat etmek 
vazlfeıl karıııında bulunu. 

yorlar. Bu' mn• LUda Prager 
Tageblatt ıazetealnde de ıu
nlar yazılmaktadır: 

Siyonistler Y ahudl tarihi 
nhı miiıkıl bir karar nokta-
11nda bulunuyorlar. lkt bin 
yıl 6nce kaybedılmlt olan 
iltiklll •• hakimiyetlerinin 
tekrar teslıl buaün müıbet 

ve muhakkak olmakla bera
a.. bu de•l•t• •uilea ara. 

zlnin pek küçük olmaat Ya
hudller i memnun v,. tatmin 
edecek bir vaziyet yaratmı 
yor, hemen umumiyetle her 
yerde lngllız teklifinin ka
bul edilmemesi yolunda bir 
cereyan va,.dır . Siyonizmin 
en eıki rehberlerinden birisi 
olan U11lıcbkintn kongre 
için namzethiiı . I v a z a 
ancak - endlıiyle btrl,kte ay 
nl listede isimleri yazılacak 

olan zevatın da taksim pli . 
nınm reddi içtn kayıtsız ve 
ıartıız rey vermeye taahhüt 
ettikleri takdirde rıza gôde· 
receğini bildirmeıi ıayanı di 
kka ttir St yoniıt organizu · 
yonu relıi Prof. el-zmann da
hi takıtm p lanının reddi ta · 
raftarıdır . Bununla beraber 
mutasavver takılmat planı 

nın, iptidai müzakerelerde 
lngtllz hükömetfnden lıtlhsal 
edtlehtlen en müsait ıektl ol
duğu fikrini a6denler de var 
dır Plana karıı yapılan iti 
razlar Yahudılere barakılan 
yerlerin yalnız Almanya ve 
t'olonyadan aelecek Yahudi 
muhactrlerlnl bile iıttab et 
mlyecek derecede küçük ol 
maaındandır Polonya hGkü 
met oraanı olan Gauta Po 
laka Fıllıtinde yalnız 350 bin 
yeni muhacire yer veren bu 

1 taksimat planına Polonyanın 
muvafakat etwtyecefnl yazı · 
yor. Çünkü Polonya her ıe 
ne 75 bin muhacir çıkarmak 
ıurettyle Polonyadııt.ki Yahu-
dileri on ıenede Flllıtlne ıön 
dermek kararında tmtı · Ye
ni Yahubi devletinin iattap 
kabiliyetine alt rakamlar ıım-

dlltk cesurane tahminlerden 
ibaret ıayılmaktadır. Siyon. 
iıtlerin protestoıu bilha11a 
Kudih'ün ziyanından ve kü
çük bir ekonomik tıaha11nın 
hayatiyet kabiliyetini hatz 
g~rülmeme ıindendlr . Bunun· 
la beraber nüfuz ıahibi po· 
lltikacılar (meseli Licbthelm) 
lnklllz plimna bir hareket 
noktuı olarak m6nakaıaya 
1alıh bulmaeta ve bu pl!nı 
satattk değil, dinamik ba 
lnmda bir mebde olarak tel· 
ikki etmektedir 

En Eski 
Tiyatro .. 

Avrupa kıtasında en es 
ki modern sahnenin, 1680 
tarihinde kurulan Paristeki 
Komedi Franıız tiyatrosile 
1776 da kurulan Viyaoada -
ki Burg tiyatroıu olduğu 
malumdur. Fakat, fnglltere
de, tiyatro ananesinin epey 
eski ve büyük olmaaına ra· 
fmen, Britanya devlctind~ki 
en eıki tiyatronun hanglıi 

olduğu maldm deitldı. 
Londranm en eıki tlyato. 

roıu olmak ıerefinl kazana· 
bilecek iki tiyatro vardır· Bu 
nuo biri Orury Lane dif eri 
de Ccvent Garden dır Dury 
Lane'ın bu aünkü adiyle 
1663 de, Covent Gardentn 
ile 1773 tarıhınde kurulmuı 
oldukları anlaıılmııhr . 

Covet Garden opera11. en · 
ternaeyonol temaslariyle met 
burdur. 

Daha zlyadd trajedi ve 
komedi tle m~ıbul olan Dr· 
n rv Lane tiyatorosunda en 
çok eıkl müellıflerio eserleri 
ıahneye konmaktaaar Bu 
tiyatro, bütün dünyaca ta · 
nınmıı olan artist Edmund 
Kean ıayeıinde çok biiyük 
bir ıöhret ka&anmııbr. 

DL 
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MtktepJerinde Nezaket 
Dersi 

Prağ belediye ml!clisi, den 
proğramını turizm ile yakın· 

dan alakalandumağa karar 
vermittir. Bu makaadla yurd 
bil giai dersinde turizmin eh· 
e mlyetioi tebarüz ettırmele· 
ri ve yabancı lara yurdun 
güzelliklerini tanıtmuk, me
m lekette miıafır kaldıkları 

müddetçe kendilerine boı 
vakit geçirmek ve unutul· 
maz hatıralarla ayrılmaları 

için ne suretle hareket et
mek icap edeceğini talebe · 
lere öğretmel eri hakkında 

öğretmenlere direktif verd · 
mittir 

Bu hususta esas ıart: Her· 
kese kartı nezaketle mua · 
mele etmektir. Bu makıada 
uygun bir ıekildeki nezaket 
çocuklara, daha mektep 
•aralarında iken öfretilecek
tir . 

Belediye mecliıı bununla 
da iktifa etmemtı, Prağ hal· 
kına hita p eden bir beyan
name oeırederek, yabancı 

lara kartı fevkalade bir ıu 
rette nazik davranmalarını 

rica etmittir. Bundan baıka, 
ayrıca mağa-za aahlplerine 
hitap eden bir beyanname · 
de de, mücaseselerini mü · 
kemmel bir vaziyete sokma
larını ve turizmin menfaat
leri icabı zevk ve ıaoata 

itina göıtermelerlni istem it · 
tir . 

Amerikalı 

Roketler 
Geçenlerde Amerikadan 

Pariıe ritmik danalar yapan 
bir kız kafilesi gelmtıti Ame· 
rika Roketleri denilen bu 
kızlar memleketlerine gittik· 

leri gün Parlste oturdukları 
otelin telefonunu idare eden 

genç kız: " Aman! Of! Hele 
kurtuldum!,, diye aeniı bir 
nefes almııtır. 

Bu genç ve güzel Ameri · 
kalı kızlan Parls!n en tık 

bir ıemtinde en aıağı bir 
otele misafir etmiılerdl . Çü· 
nKü bütün Parlıte (48) bot 
odası olan yegane otel bu· 
raıı idi. 

Fakat bunun üzerine Pa· 
rilte bulunan bütün bekar
lar harekete geçmtıler. hep· 

ıi de bu otelde bir oda tut
mak iatemlılerdir. Bunun iç· 
in her gün ıabahtan akıa 

ma, akıamdao ıabaha kadar 
otelin telefonu iılemiıtir . 

ilaveye hacet ' yoktur ki 

bütün bu müracaatlar bey 
hude olmuttur · Otelde bo~ 
oda kalmamııbr. fazla ola 
rak Amerikah güzel kazla r 

Partile hep uslu yaıamııtır · 
Fakat bütün bu gürültünün 
zahmetini otelin telefoncuıu 
olan kız çekmitlir ! ,. ___...._......._, 

TÜRK DİLi 
Pazarteıinden baıka her 
aün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

il Alta Ayhfı:400 .. 
Sayıaı: 3 ,. 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESiR 1 ÜRKDİLİ 
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Ma yasta Maliye Edremit -
Sulh hukuk, sulh ceza Memurlan için yeni bir karar Gençleri akşam Halkevin~ı 

h
l. 1 • k ld Maliye Vekaleti, kendi . , 'f ma ıeme en uru u. arzuları üzerine becayiıleri muv8ff akıyeth bu temsı 

Manyas kazası sulh hu- ne veya nakillerine idarece d'I 
kuk ve sulh cez.a davaları muvafakat edıleolere harcl· ver 1 er 
oı görme k üzere bi r sulh rah verilmemesine ve arzu İki güodenberi, Halketi• 
hiktmliğı ihdas edtlmiıtir. larana mütcnid olmıyarak mizio misaflrf olan EdrelPW 
Bu mahkemelerin hakimli- idarenin gördüğü lüzum üze· li Halkevi gençlerini araJP•' 
iine kırk lira maaşla ve rine yapılan becayfflerden da görmekle büyük bir ,e· 
terfian Bolu a za muavini dolay ı verilmemit harcırah vinç duyuyoruz. 
Hüsnü tayin edilmiıtır . lar varsa bunlarm da tesvi. Dün gece gençlerin te111•11 

---·-.J'!)f!ı m ye sine karar verllmiıtir . ettikleri oyunda bulundu~ 

Yeni inşa edilecek maliye 
binası münakasaya kondu 

Y eolden inta edilecek 
olan Maliye binası lnıaatı 

9624 lira 96 kuruıtan ek 
siltmeye konulmuıtur. 

loıaata yakanda baılana· 
caktır . 

__ ....._,tlllı,._-o_,,.,,, er 

Fidan 
Nakliyatı 

Devlet Demiryolları mem· 
leketln ağaçlanmasına yardım 
için, fıde ve fidanları çok 
ucuza nakleden yeni bir ta · 
rife hazırlamııtır. 

Yaş meyıalarm natlinde 
tenzUit 

Devlet Demiryolları idaresi 
yaı meyva ve sebze, taze et. 
balık ve yoğurt nakhne aid 
tenzilat l ı tarifeyi Avrupa 
hattına da teımil etmif, ay· 
rıca kavun ve ka rpuz nak
line aid tenzilatlı tarif eden 
yeniden yüzde yirmi indir. 
mittir. 

Değirmen 
Açacatlara ne şekilde ve , 
nasıl nıüıade edilecek 1 

2643 numaralı kanunun 
be1 1nci maddesile, yeniden 
değirmen açllmasma müeade 
etmek salahiyetinin idra ve· 
killeri heyetine verilmit ol
ması memleketin umumi va
ziyeti gözöoüode tutularak 
münha11rao köyli ve fakir 
halkın kati ve za ruri ıhtl · 
yaçlarıoa tekabül edecek 
mikdarda değ jrmen açılma 

ıına ve ihtiyaç fevkinde 
vergiye gayrl tabi değirmen 
açılması ıuretile mahıulatı 

ve buğdayı koruma ve hem 
de muamele vergisine tabi 
tutulmuı fabrikaların ıayrl 
meıru rekabetten ve Devlet 
varidatının sebepsiz ve lü
zumsuz tenakuıundan viki· 
yeıi maksadına matufdur. 
Bu defa muamele vergiıl 

muafiyetlni de aenııleten 

Vekalet ele k ı 1 z motör · 
lü değirmen açılması için 
vukubulacak talepler hak 
kında tebliğdeki eıular da· 
lreıinde tetkikatın esaılı ve 
nokıanıız olarak lf ası ıure · 

tile köylü ve fakir halkm 
ihtiyacından ziyade kaçak
çılık makıadtle değirmen 

açılma11na mahal ve mey
dan b1rakılmıyacaktar. 

.-.-. k•' musablpzade Celalin en .. 

Mezbahalşrda hafta tatili vetll eserlerinden biri ol•' 
bir "Kavuk Devrildi,, hadd1 

Bazı yerlerde hafta tatili 
yapılmadığı ve bu yüzden 
mezbahalarda çah ~ ım fen ve 

ıdare adanılarıntn tatilden 
lıtifade edemedikleri anla-
ıılmıştır . 

Dahiliye Vekaletinin be -
tediyelere yolladığı bir emir· 
de hafta tatilinin mezbaha· 
larda da tatbik edtlmeai la · 

zatında delrnr, makiy&j, kot 
t6m ve bilhassa oynanıı Ui· 
barıle en aüç bir eseri 111t1 

hap etmiı olmaları bllh•"' 
takdire değer bir meıel edlt· 

Böyle tarihi eıerleri oya>•· 
mak için o devrin huıuı11'1 

ve hayat tarzlarım beoiıt' , .. 
semek ve oyun kabraınaa> 
rının karekte rlerlne taO'' 
men t~measül etmiı bul"" 
mak lazımdır . Gençler bil 

ı· 
gün memurlarm tatilden iı· zorluğu oldukça kolay • 

zhrgeldlii ve hafta gününe 
ald et ihtiyacının bir gün 
evvelden temin edilerek o 

tifade e ttirilmeleri bildirll · lattıf ar. 
mittir . 

Av Tüfeğini 
Kurcalarken ates alarak 

bir çocuk öl~ü. 
Ayın 16 ıncı günü Edre· 

mit kazasının Güre köyünden 
balıkçı Emin oğlu 12 yaı · 

larmda Kadir ismindeki ço· 
cuk av tüfeğlle oynamak
ta iken tüf eok ateı alarak 
ayni köyden Ali oğlu 15 
yatlarında Hidayetin yara · 
lanarak ölümüne sebep ol · 
muıtur. Küçük katil yaka 
lanarak adliyeye teslim 
edilmtıttr. Tahkıkata devam 
edilmektedir. 

Köprüden 
Düşen bir çocuğun acıkh 

ölümü 
Sındırgı meclisi umumi 

azalarından ve Parti baı 

kanı 8 . Ali' Rcıadın 9 yaı· 
• 

l arındaki oilu, Sındırgı için. 
deki köprülerden birinde oy · 
narken muvazeneılni kayb
ederek düımüt ve baıından 
tehlıkeli bir surette ) aralan· 
mııtır. T e d a v i i ç i n 
memleket hastahanesine ge
tirilen zavallı yavru bir aün 
önce ölmüıtür. Cesedi Sındır· 
gıya götürülerek orada defne 
dllm1ıttr. 

Kede rdide a ileıinin acıla -

ranı paylaıır ve ke ndtler;ne 
baısaihğı dileriz . ... 
Adliyede 
Tayinler .. 

55 lira ma1tıla Kayıeri 
ıulh hakimliğine terfian Ba 
lıkeıir a ğır ceza azaıından 

~ Sırrı ve yer ine 40 lira 
maotla te rfian Kayseri ıulh 
hakimi H. Ali Rtıa , Erdek 
bakimi B Şevki 55 lira 
maaıla terfian vine Erdek 
hakimliğine, tay in edllmltw 
lerdlr. 

Dekor iyi hazırlanınıftı 
Kostümler ziyanıızdı . HeP' 

# 
rollerini iyice ezberledi 
bulunuyorlardı. 
Temıtle, umumiyet ıtıb'' 

rile iyi geçti d iye btlfriı · 

·~-

Devlet Demif' 
)·ollarında 

Memurlara Yerilecek hır,ı-
oevıet Demiryolları ıd' 

resi bir yerden diğer bit 1' ,, 
re na kloluoacak meJPıJ' 1 

bl' rana vereceği harcir• ~ 
hakkında yeni bır kar•' 

B ~tf 
mııbr u karara göre ~ 

di arzularlyle becayttle'1~ 
veya baoka yerlere n•lı11,ı 
rine idarenln~muvafak•t" 
Uğl memurle.ra harcırıb 
rilmiyecektir . ~ 
_ idari v~ya 11hhi seblol 
ıdareoln goreceğl lüzuOI f' 
rine bir yerden dığer bir ~ 
re naklolunacaklara ,,, 
harcırahı verllecektfr. -- -
Tezkere 
Hare/arı , 

Cızas1Z,_la~hs-iı dil•~. 
Teıvlki sanayi kano0

" ,

cibfnr.e kazanç vergiıl ,.,_, 

fiyetioden iıtlfade ede"/ 
kelleflerin ruhsat teı9' J~~ 
harçlarından muaf baıh•"~ı~ 
lar: evvelce Maliye V'ıı~' 
tinden ıehirlerdeki ~ I' 
darlara tebliğ edtlotftl•· ~' 
tebllğat üzerine 1ı111dl1~, 
dar alınmamıt olao ~S ı 
harçlarmın kanunun e t1 

,ar ~ 
maddesi hükmOn~ tef' 
zalı olarak tahstlıoe ıo:t•~'' 
büs edildiği aol•f

1 .ııf' 
d ". ' Maliye Vekaletfıı e d•· -

lere gelen son teblil ,._,dl 
eHe sahiplerinden ,ı~ 

tle ;' 
kadar hiç bir ıure .,_r~'.i 
mamıt olen tezkere ..,,....ı 
yalnız bir defaya ~ııt' 
1 

••• ı 
o mak üzere ceı 1 
tahıtl edilmeıti bllditl 
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i5 Komisyonundan: 1 
:: Suıuğırhk garnizonu için lüzumu olan 4000 kilo patlican, 1 

:: PERMUT!T Vff TER SOFTENER 

~S P - 3 Modeli Su Flitresi •• •• ... :: 4000 kilo taze fasulya 1000 kilo bnmya 1000 kilo dolma • 
•• • • • • 

•• •• •• •• •• ... 
•• hk büber 2700 kılo domates açık eksiltme ıuretile alına· •• 
:: caktır. Hepsine 794 lira 50 kuruı tahmin ~dilmfttir. ilk 
:: teminatı 59 li~a 59 kuruıtur. ihale 5 Ağustos 937 perıem . • • •• .... 

•• •• •• .... 
•• be günü saat 15,30 da Suıuğırlakta~ i komisyonda yapıla· 
:: caktır. Taliplerin ıözü geçen gün ve saatte teminat mak 

•• •• .... :: buzlarile mür11caat ları. .. . 1 - 289 
•• •• .... :: ----------------------------------~-------------
• •• ... •• •• •• ... 
•• •• •• •• ... 
•• .. " -.. -· ... -· 

• • • • •• • • 9ll• •• • • • • •• •• •• •• •• • • •• •• •• s• •• n• ... Ym 
•111 •• .. ~· ... , .. ... .. ... .. -· .. •• •• •• •• 

• 

Kor Merkez Birliklerinin ihtiyacı için 21 O ton kuru ot 
kapah zarf usulile 26 - Temmuz · 937 saat 15,30 da iha 

le edilecektir. Muhammen bedeli 6300 lıra muvakkat le· 

minatı 47Z lira 50 kuruotur isteklilerin ııutnameıini gör· 

mek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edt'!ceklerin de 

vakti munyyerıinde eksiltmeyt açma saati olan 15.30 dan 
bir saat evvehne kadar teklıf mektuplarıle Kor satın al 
ma Komisyonu baıkanlığına müracaatları. 

ı:-

• ~ • Si 

1 • • 
Türkiye pıyasaamda yü.ksck mevk• kaznnmıf olan 1 

dünyımm en meşhur ( (Mil M A ROT ) Kalburfabri 1 
kasıum mamulatı olan kalburlnrmdan 4.5 ve 6 numa- jl 
rah bütün ve illi parçalı bü} ük hanlatlı makineler ll 
tıcarethanemız~ gelmi§tir. it 

•• •• •• •• •• •• 
ı• 4 275 ~ 

-------------------------------------------------·1: 
İstanbul Piyasasından yüzde yir-1 

mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl .. • 
maktadır. 1 

Bu Bir firsaffJT. Bu F1rsat Her Za- • 
man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen- 1 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. lf 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 

... .. •• •• ... .. 
•• Size tazyikli ve tıızylkıiz musluğu bulun n, depo, •• 8 / k • A k A S 
:: Çeıın e ve tulumbadan içecek, lyıkanacak, yemek pi· :: a ı esır s erı atın 
:: ,,drecek ve hatta çarnaıır yıkıvacak tatı. su temin :: Alma Komisyonundan: 
•• f! er. Her musluğa kabili tatbildir. •• 
:: Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad· :: Kor Birliklerinfn ihtiyacına 23 -Temmuz 937 de ihale 
:: de bulunmaz Bu cihazlar vaııtaılyle m\lyonlllrca halk :: edi!~ceği ilan edilen 15 Ton koyun etine teklif edilen fiat 
:: l>ekledi~I istirahate kavuımuıtur. Permutit laburatu· :: komııyonca pahalı görülduğünden bir av müddetle pazar 
:: ~•trlarınm ihtiraı olan bu ufacık cihazları size ifti· :: lığa çıkarılmııtır Pazarlığı 9 Aiuıtos 937 pazartesi günü 
:: harla teklif ediyoruz. Emniyetle alınız: ıami ıizc en :: saat 10,30 dadır Mezkur etin muhammen bedeli 5250 il· 
:: buvük teminattır . Bize yazımz ıize posta tediyeli bir :: ra ilk teminata 393 llra 75 kuruştur. isteklilerin ıartname 
:: adet gönderelim. :: ıiui görmek üzere her gün ve pazarhğa lttirak edecekte· 

:: Muhitinizde bulunan hernevi suyun kirecini ala :: rinde adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarile Sahn 

lı • 
r • • • • Çiviciler içinde Hırdavat, D~mir, inşaat • 

Malzemesi Ve Rençber Al ... '',rl Si 
Alım Satım Ye.rl I! 

ltBI!~~-·--·= 
,. 
I · ·•••~ 

"' tl\k · ili t h ı k 5 d ı d k •• Alma Komisyonu Batkanhğına müracaatları . '• ıç r tat ı ıu a ine oyar. o ayi evin z en o· .. 4 295 
#~ ~~~ /~~.~~~~~· 

:: tar. mideı böbrek, mesane, bağırsak ve damar has :: ~ Her Tecı·merı·n En eu·yu· k o·ııeu-·ı·. j'I 
:: t'-'hklarına kareı sıhhatınızı korur. :: « ~ 
:: Kum sancılarından rahatsız olupda hayatı için == ı Balıkesir Defterdarlık s t s· .. . . l tt kt ~ 
:: '\>uç dolusu para ıarfile daflardao kireçsiz menba :: a iŞ urumunu r uma n 1 ~ 
-.' •u h •• IF •d llA"J{i fü ~ d F A II '~ T 1 -: YU arayanlar nrtak Amerikanın ~Ne"york .. şe rinde •• yarı at ır~U r g., ~n en. '- ~ 
:: •on model yeni icat edilen ve istanbul Gülhanesinin :: • ~ 
:: ''Yın kıymetli doktorlarının uzun uzadiye yaptıklara :: 24 6-937 gününde :3639 ıayılı Resmi Gazetede netredi~ a iŞ a· 1 ,· n c·ı Sa rt· 1 
:: tetkikat sayesinde muvafık neticeler elde edildiğine :: ı len ve muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de. 'ıfit /\ • 1 :: dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhuriyemi- :: ğiıtirilmesi ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesi ha· it. 
:: ~il Türkiyeye ithaline müıaade ettiği [ PERMUTIT ;;1 kkındakl 3257 sayılı kanunun mu"·aL.kat maddesi muci· 1 (( RE K LA o 1 R 1J 
:: ~1ATER SOFTENER ] markah ıu filtresi sayeıılnde :: ı blnce 8 inci maddede yazılı huııuılar için mevcud fabrika ,, • !1IJ 
!' k teçııiz, temiz ve berrak ıu lçmeğe ve bu sayede ••ı ve müesııesabn kanunun neıri tarihinden itibaren bır aya f«t; S MA l ;ti 
:: Um hastalıkları ıztırabından ve inkıbazıodan kur ==ı 2arfında beyanname vermeleri nıecburldir Alil<edarlatca ,it. atacağınız ırıa ınız ~ 
=~ tl!l ı1nğa muvaffak o\acağınız gibl vereceğiniz ıu pı.ı •• malum olmak üzere tlan olunur. 1 FJ h / J R L[ EJ • • 1 
:: tllları da cebinizde kalmı§ olacakhr. EE _B_l_k ___ ~T~.---t-,------g-a~l _e_t_tı_ğ_in_ı __ b-ey_a_n __ e_d_e_n_M_u__ ner a ae en am ınız .. " 
ı: ~ Bu alet, dakikada bir litre BU tahlil •ltiği gibi :: a 1 esır ıcare 8 1 •tafa oğlu Ahmedin un.anı 1 ~ \ ! (• .o. il . ~ '? k _ı a 1)) 1 af r 1 ". 1 z_ ı I~ 
~= ahve değirmeni cesametindedir. Bağ, bahçe ve le . :: Sanayi Od dan. tfcareU bu kerre ( Mustafa it ~ ~ 
:: ~tııühe giderken yanınızda taımır ve yemek esnaııında :: Balıkesir Vilayel~s~erke • ı oğlu Ahmet Bacak) olarak (. T u r Dl ll \ n \ e rı n 1 z 
:: ulumba veyahut kuyulardan çıkardığınız taze soğuk :: tesçil edildiği gibi bu ünva· I~ '.J ef 
~- au,u filtreye koyarak vemek esnaııında buz gibi kireç- •• zinin Mecidiye mahalleılnde I~ _.... • 1 
.. , 11 :: ı nan imza ıekli de Türkçe mü - 1 
== el: tem

1 
iz ıu içmeğe muvaffak olursunuz. He-r keseye :: (JS) numaralı etde oturan ' hür yaz11ile (A. Bacak) ola I~ T u R D l l ~ 

:-. erı, i fi atı { 15 ) liradır . Toptan alanlara Iskonto •• Türkiye cumhuriyeti tabaa 
,ıı )flit. ı ::ı d 1 (\• h b rak Ticaret kanununun 42 
111 : lt'I ,.., ır . Arzu ~denlere reklamlardan gönderilir.Yazılan ··~ sın an o up ·ıP.y ane oğaz· 
:: ektuplara derhel cevap yazılır. ::, ında (1) numaralı dükkanı inci maddesine göre Rahke ~ :ıJl 
.. , Balıkesir l'ildyeli Umumi Acentesi: Havranda ::, ikametkihı ticari ittihaz ed sır Ticaret ve sanayi oduın. it BahkcsirinBiricik Gazetesidir ~ 

il Manlfalııracı Hüsrııi Ktih"aOi;lu •• erek 936 yıhndanberi Bahk ca Yl9 ılcil ••Y••ına kayd ~ Her Yerde Okunur. 1 
~IHlllllllllllllllllllllllll.lllillllll cı ve Sebzecilik tkaretile it edildiği ilan olunur. • ~ ~~~~~;W, 

'tQ~ 
cıt~tı KDILiNiN MiLLi ROMANI No: 44 
•Gb : 011uo, doğup büyüdü Doktor mıdır, çete reiıi 

fr lif 
'""u n, o güzel lrnku· mldır, bir komı te ıefi midir 
b,~: ıla1t ve cana yakın anlamadım ıtttı .. Sen ya · 

''"' ... ~e rengini biraz olıuo nında olsaydın bu korkunç 
""•tı 'tırlatır ya .. 1ıte bu, itlerine mani olurdun ya .. 
tı t'll kt b O da bunu bildlii için ıenl 

11'-ttu ütün suçlarımı lniçreye gönderdi.. Daha 
~1tı lt'l:~r .. Ve •en rönderdi doğrusu biraz dayanıklı ol-
'tı b,& luplarda bu halci· saydın, tfmdi kimbllir han· 

tt stın 
~l)a Yana yana itiraf ıt cephe geriıılnde hanıi ıez -

"" t ~Uydi l'f )"'fa n? ... Yine sa gin haııtahunede bir yıfıa 
b ")ır. ~ Ya"aı kızıyorum. sargılar, gazlı bezler arasın· 

r.4ZAN: Halit' Bedi ftrat 
kard~ı• Süheyla ıelmlıtl· 
Zavallı, gönen meraktan o 
kadar ıolmuı ki . Ne yap · 
ım zavallı . Dünyada aia · 
beylslnden baıka kimıeıi, 

yoktu.. Süadı ıia doktor 
Anadoluya kaçırdı . 

F i k r e t t e n . hiç 
haber yolc. O da Anadolu · 
da, . Kimbilir belki bir kur· 
fUD, belki bir ıenr.rl kurıun 
ona acır da hayatına kıya· 
rak gönül lstiraplarına nlha b:ıı, iç "

1
n- detti, beyba· da 1ıömülüp kalacakhn .. Fa-

\1)1 tr l1or O 
• t lefıı unı... nun kat bir bakıma, bu da ha · yet verir ... 
'•'it baı lk,li itler neyine ratımdan daha gü2el ya .... Oda kap111 birkaç defa 

lııelll ıkı.. . Geçenlerde, Süadın kız . vuruldu. . Nezahet .. Kalemi 

elimden bırakmak iatemiyo· 
rum .. Ne söylersem yazıyo
rum: 

' - Gel. .. Hizmetçi kız içe 
riye ıırdi.. Yüzü gülüyor 
galiba. sözlerinden anhyo 
rum. Söylüyor: 

Hikmet beyle, Zehra 
hanını ıizl bekliyorlar .. Süt 
lçmiyecek misiniz efendim? .. 
Cevap vermiyorum.. Hız 
metçi kız hata baı ucumda . 
gitmemek için inat ediyor .. 

Cevap veriyorum ıimdl: 
- Beni mazur göraOn -

1 
ler, rahatlarma bakımlar .... 

Fikretln nifllDlısı, ağabeyi 
min yavuklusu Zehra ile 
Hikmeti baıbaıa bırakıyo 
rum Nezahet .. Artık insan· 
larla beraber yaıamak, on 
larla beraber bulunmak il 
temi yorum . En yakın bildi · 
ğim senden o sözü itittik · 
ten sonra .. Of .. Nezt . . 

Korkuyorum . Bir ıGn de 
bana .. Pek acı. yazamıya

cafım. Ne tallıiz bir kızma· 
tım tanrım ... . . Fakat nt-

çin yalvarıyorum. .. Hayır 

lıtirabın bt!nde bir zerresi 
bile yok.. Ç6nkü inıan de
ğilim .. Şimdi .... 

Hizmetçi kız çıkalı epey 
oldu ... Merak ettim, pen 
çereden bakıyorum .. 

Hikmetle, Zehra denize 

ve çiçekle-re kartı hant ııe

nin çok ıevdtğin çardafın 

altında bera her sütlerini içi · 
yorlar . 

Ağabeyim o kadar neıelf 
ki.. Hani bazı vitrinlerde 
cicili bicili oyuncakları aiız· 
larınan ıuyu aka aka ıün· 
lerce seyreden ve onları rü 
yalarında gören, yokıul ço 
cukların bir ıabab gözlerini 
açıpta yine onları baıuç 

farında görmeıi gibi ... 
Hikmet ıOt içmesini bile 

unutmut .. Gözleri. parmak 
larını ve ellerini o kadar 
yabana atmıı ki .. 

Bu satırlara klmbtlır bel· 
ki bir m~enunun saçmalama 
ıı aıözüyk bnkıyor, belki de 
hayret edtyorauo .. Yazıları· 

mı hemen bir yudumda iç· 
mek lıtlyen bir halin var 
ılmdi.. . Nasıl olur, na11l 
diyorsun ... 

Bedia ablanı yalnız hıra · 
kıp kaçtıiın gibi, ben de ya· 
zılarımı burada keseyim mi?. 

Hayır .. Yazacalım . Yine 
ablalık hen de kalım .. 

Suçlara suçla karıılak ver· 
mek, ıuçun suçu olur .. 

Batımızdan ıeçenlerin 

hepsini yazacağım.. Fakat 
aenden de böyle uzun mek· 

tuplar beklerim . Artık ez· 
ber yazılarıma burada nlba · 

yet veriyorum .. Ktmbilir ıon 
aatırlar belki bir akıam, bel

ki bir doluda ve belki yine 
bir ıer.e yarmnda sona ere· 
cek . . Artak oraıını parmak
larımın ve g&zlerlmln kud· 
retl bilir. . Fakat ben bir 
akıam bitmesini istiyorum . 
Nasıl bir aktam o, bGyQk 
macera baılayıp, bir akıam 
ıoaa er mitse .. 

S0R0YOR-
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ballkesir Şubesinden: 
Kazaıı 

Balakeı•r 

.. 

.. 

.. 
" 

Mahallesi 
Mfr:ı.abey 

" .. 
.. 

Meıahaıı 

Mevkii Dekar 
Akçeımede J .838 

3.976 
2.297 

Kavukcu y6zü 2.757 

.. 
,, 

Hacı lım•ll Baı çeıme 

mahalleıl 

6.433 

M. Gayrimenkul ıahiplerl 

Kadir karm Cemile 

" .. .. 
" • .. 
" " " 

HOseytn oflu Cemil 

** 

l'apu ıenet 

No: 
81 
7 
65 

ıı 0 
8 

Borçlu lımatl Borç 
Kıyıcı Kadir 
Kıyıcı Kadir karııı Cemile 
H\lseyln otlu Cemil 

" .. 

ıenedi 

4 
4 
4 

No: 

Kazası 

Bat.l,eıir 

Mahallesi 
Köylükôy 

' Mevkii 
Deilrmen yolu 

Meıaha1t 

5.514 
dekar Hududu 

Aziz · değirmen yolu Karaman 
köylü Ethem 

No2 
157 

Borçlu lımt 
İbrahim ve Zekiye 

Borç ıenedl No: 
159 

.. .. 

.. .. 

.. " .. .. 

Kazası ICöyü Mevkii 

Çukur tarla 

Ağıl alta 

Tat alta 
Hatap yolu 

2 757 

4. 145 

4.145 
2.757 

Meıahaaı 

Dekar 
Balıkesir Karaman köy Ölecek yeri 3 

" .. Bıaadıçlı oğlu yeri 1 
,, 

" 
Boz yerde 1 

.. .. Ballar bayırı kabaca ardı 

" .. Gerenk nam dtierl kara kova 3 

.. tt Güneyde 1 
,. Kır yar 4 

" tt Aıaiı orta ören 20 

" " 
Akmh yerinde 1 l 

,, t• Gedik 12 

" " 
KanyM 13 

" 
Yukarı orta 6ren 20 

,, ,, Ada tarla Mendura yolu l 

" " Köy civarı ıehtr yolu 1 

•t it Köy civarı Güneylt 1 

" •• Çukurlarda J 8 

Lütfü mühürdar oilu vereaeıi 
Mehmet muhacır tarlaları 
Kerim, Aziz, Saltb, Kasım veresesi 

159 

152 
vere•eıi 

Mehmet ıu yarımı Lütfü, Kerim 
Aziz, Lütfü, Kasım vereıeıl Zeliha 

155 
153 

M. 

676 

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

380 

** Hududu 

Mehmet Alt, Ramazan, Baari Mustafa 

Tapu ıenet 
No: 
61 

dede oilu Halil, Fatma, tiryaki Ali, Fatma 62 
Liitfullah, Haıan, Naime, Rahime 58 
Mustafa Kabahca bayırı Hatice, İbrahim 60 
Mehmet Fatma, muhacar talarları deli Salim o . 59 
Entç, Kezban, izzet, Mehmet 24 
Ômer, Mehmet, Ômer yol 25 
lrvana yolu, bayır yolu Hahl veresesi lımatl vere•eıt l 8 
lsa, lbrablm, Salih, Zekeriya 15 
Kara Mehmet, Haseytn, kurt lımall, Melamet ve Alt 19 
Ahmet ve ))yas, HOıeyln, Oıman vereıeıi ve Halil 17 
Lütfullah, Bekir vereıeıi Halil yol Muıtafa ve Sdleyman 17.16 
Sarı Mehmet yol lsmail vere•eıi ve Hatice 87 
Y skup ve Mehmet Y eniıehir muhacıları Hafize ve Mehmet 72 
lımail Hafize, Halit vereaeıl 82 

Hasan, yol, Şaban, HüıeyJn, J .f2 

** 

varisleri 

• .. .. 
.. • .. 

" .. 
" " 

Borçlu iımi 

çoban H. lbrahlm O Ali 
•• karııı Adile 

.. 
• 
., 
, . 
, , 

Yakup ve Ayte varlılert 

" 

" ,, 
t• 

Hasan kızı Fatma ve Haseyln 

" 
" 

• 

.. 

" .. 

No: 
Borç ıenet 

155 

155 
155 
155 
155 
155 
J55 

Kuru oflu, Ali ve Mustafa varisleri 

152 
152 
152 
152 
106 
106 
106 
123 

Kazası 

Bahkeıir 

Köyü 
Kabaklı 

Mevkii 
Armutlu 
Kır 

Cinai 
Tarla 

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

Hududu Ne: 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
15 J 
152 
153 

Borçlunun iıml 

" '.,; 

" it 

,, 

" , t 

" it 

" 't 

" tt 

t• " 
" 

tt ., 

,, tt 

tt 

Kara lbrabim 

it 

Albatlı içt 

" 
Al hatlı 
Akça pınar 

tt 

.. 
il 

" 
" .. 
" 
tt 

" 
Dere tarla 
F11ıldaklı nam 
diierl Murat alılı 

tt 

Akçapınar , , 

" ,. 

Kazaıı Köyü Mevkii 
Balıkesir Halalca Köy civarı 

" " 
Kiremit dtkllt 

" • Taıteke Çayır 

Meaahaaı M. 
5 Dekar 524 
5 • 514 

" " 
Köy clvarı :bamam kuyuıu 2 .. 757 

" .. 
.. " 

" .. 
" " 
" " .. " 
" • 
" " .. .. 
tt .. 
.. " .. .. 
.. " .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
" " 

Köy civarı 
Çayırhtıar çayırı 

Aykır oflu yeri Mumralık 

" 
Köprübaıı kadın kuyuıu 

Kızıl taıta 

Teke Çayırı kümbet 
Kara yerde 
Kaynarcada 
Aygır oğlu 

Kümbet 
Yol arası la ban 
Helvacı kuyu 
Şehir yolu 
Ova harman 
Meralar 
lçkaya 
Aygır oğlu yerinde 
Merada 

1 
1 

11 
5 
4 
ı 

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

.. 
" 

" .. 
.. 
" 

" .. 
" ,, 

" 
.. 
.. 
.. 
.. 
il 

.. 
" 

838 
838 

947 
514 
136 
838 
676 
757 
676 
271 
298 
595 
514 
595 
676 
271 
15i 
514 
757 

7 
3 
7 
4 
2 
6 
3 
9 
2 
6 
o 

17 
22 

Hududn 

461 
256 

Eyyup Şehir yolu. Bayar. Göıe oilu 
lbrablm, Fatma, Ayte, ldrlı 
Ayte idrlı yol çetmtler tarlası 
Muıtafa, lbrahim Fatma, ıahlbl senet 
Ayte ldriı lsmatl ıahlbi ıenet 
Muıtaf a tabibi ıenet Muıtaf a eıkinec 
Fatma, Eyyup ve yol 
Ayte, ldriı, yol Fatma. Akçapınar 
Fatma yol Akça pınar Mustafa 
Eyyup Alt Süleyman yol 
F•ııldakla . Bozhali. Cemil yol 

Bozhali lbrahlm Suayaklı H . ce 
Hasan lamatl, ineç Hatice 

** 

60 
318 

Nazlle ve otlu Ozeytr 

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

" • t 

" " 
" tt 

,. ,. 
•• ,, 

., 
•t tt 

No: 
Sahibi ıenet Alt, Sahibi ıenet lsmail 
Haıan, lbrahim, Neflıe, Mehmet çavuı 

Tapu senet Borçlu lımi 
No: Borç senet 

Mehmet, mezarlık, Yakup ve Yuıuf 

Yakup, Zahide Ali yetimleri ıahibi senet 
Hacı Mehmet, Naauh, Çayırhiaar çayırı lımail 
Kemancı Ahmet, Süleyman, Ali , lımail 

Ahmet, Nefiıe, Hacer. Mehmet 
Halil, Ali, Yol, Yakup 
Ali ve yol , Ali Mehmet, Hüseyin 
Havva, Mehmet, Mehmet, yol 
Yol Şehriban Ômer, Mehmet 
Hüıeyin Şehriban, A yte. Medine ve Cafer vereıeai 

Ali Şebrıban Recep ve Yuıuf yol 
Yol, Şehriban Recep lısmail 
Hanife, Şehriban Hasan Nefise 
Fatma, Ramazan, Yuıuf Mustafa 
Süleyman Cafer yol Hüaeyin 
Beıeli oğlu yetimleri Şehirli tarlası 
Ahmet Salt Fatma Ahmet 
D~r~, Hasan, Mehmet 
Beıelt oğlu yetimleri Ahmet 
Veli, Hüseyin yol Muıtafa 

Mehmet 

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 ofulları 
Mustafa Te lımail 

" 

.. 
.. 
.. 

Kara hacı Yuıufun Halil 

.. 

.. " 
Ômer kızı Cemile ve oğlu Hasan 
İslim oğlu İımaıl oilu Ahmet varlılerı 

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

,, 
Klhya oflu Haıan kızı Cemile 

.. " 
" .. " 

" " .. 
.. .. 

Mehmet oflu Ali Oıman 

46 

46 

46 
46 
46 
49 
49 
49 

55 
182 
182 
182 
182 
182 
183 
t83 
t83 
ıs3 
t~3 
183 
~56 

2814 Numaralı Kanunun ıumulüne dahli taksitlendirilmit borçlarını vaktinde Türkiye Cumhurıyett Zıreal Bankasına tedıye elmedilderlndtn yukarıre evhafı 
. ,.,,,. 

)'a211ı 1eY'1 

kuller tahılli emval yolile satılmak üzere açık arttırma surt-tile "e pey mezat kaymelerindeki ıerait dahilınde müzayideye çıkarılmııtır . 
Arttırma 13 7-937 tarihinde baılamak üzere ı 21) yirmi bir gün olup 3 8 937 tarihinda : alı günü saat on al tada birinci ihale ve on ıGn ıoora da ikinci ihalesi 

.;ı · 

Halıke•1' 
layetl encümeninde yapılacaktır, 

Talip!erin daha ziyade malumat ,.imak ve pey ıürmek üzere yüzde on teminat ol<çaaile Balıkesir Türkiye Cumhwlyetl Zir&at Bankasına baı vurmaları ve ı hele ıOnünde 
,ıt,ı ,.., 

idarede haz1r bulunmaları lazımdır. Oellaliye ferağ harcı ve ıatr bilcümle maaarıf müıteriye aittir. 
1 - 4 - 284 ~ 
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