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Irak Hükumeti lngiltereden Bir Mil
yon Lira İstikraz Yapacaktır. 
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• • 
Başvekil ismet lnönü Memle e Sporunu Esaslı Şe-

kilde Tanzim eden Mühim Bir Tebliğ Neşretti .. 
HükQmet Spor Terbiyesinin Doğru Yoldan Sa-1 Mısır lngiltere 
Şırtılma·sına Katiyen Müsaade Etmiyecek ir .. Parlamentosu Türkiye - fransayabir muhtaraverdi 
V lıtanbul, 27 (A.A.) - Bat olunmadığandan hadiseleri istikametten taıırtılmasına j 4 - M a art f Yeki. M d ti k h d 1 

' 

d,elcıl lımet lnönü tarafm- hükümlere raptedecek ve asla müsaade etmtyeceğiz. leti Ca lata1 a r a y t a 1 e- ISH os u mua e 6SlRI 
" teblli edilmııttr: zamanında müdahale edecek ilk aldığımız tedbirler besinin yanlıı apor zihniye tasdik etti. 

Parla, 26 (Radyo) - Fran· 
ıa hariciye nazırı B. lvon 
Delboı, bugün buraya ge
len franıanın Londra ıeflrl 
B. Korbeni ziyaret etmtıttr. 

lıtanbul ıpor ermeydanla· heyetler teıktl olunamamıttır. ıunlardar: tinde bulunmalarına mektep 
tıtıda kartılatan genç ıpor. Genç ıporculara iyi ahlak 1 4 Temmuz hidbeıintn talim ve idare heyetinden 

tttallrın bir birlerinin haya· numuneleri vermiyen lda sebep olanları tahkik ede· 
'"' .. h doirudan doğruya alaka 

L •e ayılyellne kasteden reciler bulunması tl'11üf oluM cek ve tedbir alacaktır . 
otr zth k darlara tecziye olunmuıtur. h niyete d ütme le r 1 naca bir teydtr. · 5-TOrk Spor Kurumu nl-
~~lllllltyetle dıkkatımızı ce- Efkarı umumiyentn bil 2 - Spor ahlakı mazbut zamnamenln emrettiği teı . 
• den mahiyet alma11 üz mestnl arzu ederim kt, artık olmayan ve Spor edebiyatı- kilitı ıüratle tahakkuk et-
tine k k ld it eyflyet Türkspor ıporun a mm kavgası ha· nı nifakta ve gençleri ze 
tt~t\ılQu baıkanlıiına tetkik llnde devam etmeaıne ve hfrlemekte zanneden unıur 
1 lrllllllt ve uzun inceleme· muntazam sporun kendi te- ları spor sütunlarına kabul 

tirecek ve nizamnamenin 

emrettiği vazff elerl ciddi ve 

"t h ı h d k l ıert blr ıurette müraklbe 
h. nettceıl mevdana aelen slr ıa a arı arlcln e uru 
'" J • etmemeleri için bu beyana 
~r nıntalea olunmuıtur. mama11 için çırpınanların h 1 edecektir. Anartinln tzaleai 
u tın gazete sa ip erine sayfa· 

;al1tl6ha evvel bir takım hi· zararlı teıtrlerlne nihayet ve ıpor terblyeılnln tadeıl 
" larma ta vslye olunarak ya l 1 l erden ıonra en ıon 4 verJlecekUr. için bı bassa stanbulda sü· •Qa- H 1 d l f d zılmııtar · k l h k '" -uz •akası (lzerine Türk· az ne en yapı an e a- rat ve atlyet e are et et 
.. ar k k ı ki C H p 3 - içtimai ve mesleki k ı d b Urumu ıenel merkez ir ı ar . . artfslnln me azım ır . 

\ •ıettnce münasip cezalar ıporculara göıterdiğl kolay. mevkilerini spor bakımın· 6 - Bu tavsiyelere ve 
~triı> edllmfttlr. lık ve yardımlar sporun aaıl dan nifak yolunda kullan alınan tedbirlere ra~men sa· 
l Uckattmlzl celbeden esas maksadını temin etmek için- mıt olan zatların böyle nü yılan bu fenalıkların deva· 
~,-'•ele spor terblyeılnln dır Spor terbiyesi Parllmtz fuz kullanmıyacak vaziyette mı görülürse kulüpler lağv 
"~ı ltıuh,tlerde spor mak· ye Hükumetimtzce esaslı bir bulundurulmaları mercilerin· edilerek yeni ıerait altında 

11ı1a, l b • terbiyedir ki bunun doğru de takip ettirllecektlr. kurulacaktır. 
hıı •• centl men ter t • 
,,.._ile nıenfl bir iıUkamet 
ı,ı,~'1dır ki, bu tıtlkamet 
-._ olunmadılıça derdin 

C\k~ leda •I edllmemtt ola· 
ır. 

Nankin.Pekin Arasında 
ki Muhabereler esildi 

Nafia 
Ve~i!imiz Alman meç~ul 
askerinin mezcınna dün 

~ir çelenk koymustur. 
c 

tl~ '-lalhurı1et h ft k u m e t l ---------------
lttb~<lnden itibaren ıpor 
tllt, 1eıtle alikadar olmuı· 

l' ecr11.b 

Japonlar, ~in ~uvvetlerinin Pe~in civarın~ın uzaUaş
tuılmısım istemiştir. Pekinde öıti i~are ilin &~ilmiştir Ankara, 27 (A.A.) - Na

f ın Vekllimtz dün Beri inde 
meçhul aıkerln mezarına 
merastmle çelenk koymuı
tur . 

~'tı " elt ıporru olarak 
l '"'• "lll(\ l ~a çıkanlar idareyi tt,: erın elinde ve sporcu 
''b,, lbıı bir kaç müteaanid 
lçıt\ ~''llbtyetınde tutamak 
~tdı er aayretl sarfetmlt r. 

l~lld . 
>ttı arlarına ve hüsnü ni 
•,~ etfbe ihtimal verile 

.... ,hd t'kt1 ut ıallhlyette bı 

lıtır,~11 İdrnan Cemiyetleri 
t,d, 1 

tekltnde btr idare vu· 

"'-'dı aeltııtı ve bu idare 
~~-._:' kadar lklldarsızhk, 
... ''ılık '~ı k ve anarıı içinde 
lııt,.,,~ ett •pordan mahrum 

c\l... hlf lıa h et mittir . 
~Gtk1..,. h\ırfyet Halk Partisi 
St~ı t'Ot K 

ll(lll.. urumunun le· 

Londra, 27 (A.A.) - Dün 
gece Pekin ile Ttyençtn ara· 
ıında Langf aneta Çtn Japon 
kuvetlerl tiddetle çarpıtmıı · 
lardır. 

Japon bava taarruzu 
bir çok kitinin 
ölümüne ve yaralenmasına 
ve mühim haaarata sebebi · 
yet ver mittir. 

Pekin ile Nankin araam 
dakl telefon lrtıbatı keıll

mit Pekinde örfi idare 
ilin edil mittir. 

Japon askeri makarnalı 

29 uncu Çın ordusu kuman · 
danı general Şungchen Yu· 

ana btr nota vererek 3 7 inci 
Çin f ırkaamın Pekin ctva · 

'l:ı,t, urıe delalet ettikten 
~~ •ı>o rmdan ayrılmasını ve bu 
•· '"'" tu eski mütereddi "'l~ " tıı fırkaya mensup ve Suyuan· 
'1ı d'•ınd,:•zlyette batmak da toplanmıt bulunan aksa 
~ '••tı b vazgeçmlyen mm da çartamba sabahına 
il lıtll~t.ı ir taraftan ıpor 
b~dtc,kllda çalıtmaktan me kadar Yungtugkenin garbt 
~I lbadd· ne alınmasını tstemittlr. Bu 

l tt, ı, manevi tet · 
.,botcuİ dtfer taraftan ıenç tekliflerin reddedileceği söy· 
.. , d '"1 I. 1 'l Gılb Ye11:dtğerl a ley hl· eniyor· 
'-ı ~'it ka.n Zihniyette tahrik Pekin etrafındada çarpıı-

lttıt. 0Yuldukları anlaııl· mRlar olduğu haber veril 
ı ~-l mektedir. "'b 1 ır il Ilı hıetelerlmtzln bu Tokyo, 27 (A A.) - Ja · 
''t enfı \, ~,, t •Por anasırına 

ltt'I~ kt ~ ' 11 olmaları tiiP · 
~ 1t\t de u laıetelerln sahtp· 

tı RllGt t, 'tlh"ı eeııir edf'cektlr. 
tıb Yeu _ 

~G 1.ıtcı, n tuzahilratı lı· 
~lGt: tu tekilde görül-

''-'tlt~1Por ıv 
"' l ~urumu olzam-

•tanbulda tatbik 

pon Hariciye Nazırı parla 
mentonun açılııı müno.se. 
betile söylediği nutukda Ja 
ponyanın sulhperverliğfnden 

bahaetmlt ve Jeponya ile 
Çin ara11ndakt bu günkü 
hadiselere Çintn sebebiyet 
ver mit olduğunu tleri sür· 
müı ve Çın makamlarının 

geçende yapılmıı olan an· 
laımayı tatbik edeceklerdir 
ümidini tzhar etmlttlr. 

1-=========·==-=============== A l m a n Nafıa Nazm 
Vektlimizl o t e l d e ziya· 
ret etmlttlr. 

8 . Ali Çetin Kaya lsveçten 
ayrılırken gazetecilere tetkik 

ingilteıe~en bir milyon seyahatının çolf faydalı oldu-
ğunu ıöylemff ve kartılıkh 

lira istikraz yapacak ticaret mubadelesfntn istik 
balde ço~alacağı ve bu su 

Bağdat, '1.7 (A A.) - Irak retle de Türkiyeye,lıveç mal 
bükümetl Londra plyaaa1ın· zameılne müracaat imkanı 
da bir milyon lnglllz lıralık nı vereceği ümidini tzhar 
bır iıtlkraz akdetmektedir. etmtıtır. 

"""""-======-=--===-== 

erlin-Roma Mıh v 
ozuluyor mu? .. 

• r ı 

--------------~~---

8 ir lngiliz gazetesine göre Hitlerin maksadı, Musso-
linenin ~'~~atini Orta Avrupadan çevirmek ve onun 

muhare~e kuvvetlerini zaifletme~tir 
İtalya ile Almanya ara

ıında, ıon bir iki seneden 
beri devam edegelmekte ol 
an sıkı it birlifhıin yakında 
bozulacağına kuvvetle !na 
mlmaktadır. 

Hitlerin, Musohniyi, İspan· 
ya işine enikonu karışmağa, 
oraya mümküo olduğu ka · 
dnr fazla asker göodermeğe 
tesvik etmek azmin de oldu· 
ğu sanılmııktadır. Hitler, ay· 
nl zaman da b alyaya Akde 
nlzln kontrolü ile . İspanyada 
esaslı bazı menfaatlar vaa· 
detmektedir 

Maksat, Musollnln dikkati 

nl orta Avrupadan çevirmek 
ve onun muharebe kuvvet 
ı~rtnt zayıflatmaktır 

f ran6tz mehafilinln kana· 
atine göre, Huler bundan 
sonra Avusturyayı ele geçi· 
recektir. Avusturya üzerin· 
de Mussol ln!nln de gözü ol
duğu malumdur. 

Hltlerin usulü, Avusturya· 
da bir da hili isyan çıkart 
mak, sonra, .. nizamı iade 
etmek için ,, A vusturyaya 
yürümek olabileceği ve bu 
hadisenin sonbaharda vukua 
geleceği ta hm in ediliyor. 

- Sıınday Rdereden --

Kahire, 27 (AA.) - Mmr 
mebusan meclisi Türklye
Mııır dostluk muahedesini 
tasdik ehnlttir . ---'?lw---

Belçika 
Krah Paristen ayrıldı 
Brüksel, 27 (Radyo) 

Belçika kralı Leopold kar
detl Prens Kont De Flan
derle btrlikte gltmtı olduiu 
Parlsten buraya avdet et
miıtlr. 

Kral, bugün buraya mu· 
vasat eden Romanya krala 
Karolla hususi surette ko· 

nuımuıtur. 

Parla, 27 (A.A) ·- Bel
çika kralı Leopold dün Pa-
riıten a yrılmııtır . 

Romanya 
ingiltereye petrol satıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Sun 
day Refere gazeteıinln yaz · 
dılına göre, Romanya kralı 
Karalun logiltereye p~tro\ 
ihraç etmesi keyfiyeti ile 
alakadardır İngiltere, Irak
tan, lrandan ve Blrleılk Ame
rika devletlerinden haıka 
ayrıca Romanyadan da pet 
rol alarak petrol ihtiyacını 
tamamlamak arzuıundadır. 

8 . Korben, İngiltere ha
riciye nezaretinin bir muh· 

tıraıını B. Delboıa vermlttlr. 

---'ilw---
İtalya 

T ayyaralarinin Sovyet ge
milerini bombardımım 
Moıko•a, 27 (A A.) - Pr

a vda ıazetesl , Corrlera del· 
la Sera gazetesinin bir ma· 
kalesinden bahıetmektedlr. 
İtalyan gazetesi bu makale-

de 13 mayıı tarihinde Ma
jorka adaıından gelmekte 
olan bir ltalyan tayyaresinin 
Caıtelon de la Palmaya eı· 
ya çıkaran iki Sov1et gemi· 
sinin üzerine 18 bomba at
tığını ve kezn 19 may11ta 

I; iki İtalyan tayyaresinin Oro· 
1 pesa burnunun cenubunda 

Sovyet gemileri üzerine 40 
bomba attıkları bildirmek· 
tedlr. 

Pravda, bu makale hak· 
Kında tefılratta bulunarak, 
ltalyan ıazeteıfnin ltaban 
tayyareleri tarafından Sov· 
yet ticaret ıemilerfne kartı 
yapılan taarruzları naklet 
mek lhliyat11zhğında bulun· 
muının karakterlıtlk oldu· 
ğunu kaydediyor. 

Türkiye - Yugoslavya 
Dostluk ve Be aberliği 

~~~~-~~-------------

Tür~iye-Yugoslavya münesabatı a~dolunan anlaşmalarla 
daha ço~ sı~laştınlmış ~ulunma~ta~rr 

("Samouprava,,- Belgrad) 
gazetesinde "Yugoslavya mtl
letler Atasında,. baılığı altın · 

da, seri halinde, bir yazı 

naıretmektedlr . Bu nushasın · 

da " Yugoslavya ve Türkiye 
serlevhıuı altında yazıs ı na 

devam etmektedir. 

Bu yazıda, Balkan pakh
nm lmzalnnmaaından ıonra 
Yugoılav~·a Krallyatl ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasın· 
dakl münasebatın gayet sıkı, 
samimi ve reel btr safhaya 
gtrdtğlni ve o andan beri bu 
münarebatm hiçbir giina sek. 
teye uğramadığından rnada, 
diğer Bı;lkan devletlerinin 
de bu münasebetlerden fay
dalı neticeler elde ettik le· 

rint ve A vrupanm bu kıs· 

mında en iyi ııulh bazlarını 

bu iki memleketin teıkıl et· 

tiğlnf, Yugoslavya ile Tfir
kiye arasındaki bu samimi 
ve derin dostluk, balkanla. 

rda bu iki fırtınalı ıene zar· 
fmda en mükemmel aaaylı 
garentlsl olduğunu, Belgradın 
artık Türk dlplomatlarana bir 
transit geçidi olmadııını, o 
zamandanberl, her geçitle
rinde, onların b6kümet ada· 
mlarlle f lklr teatisi için Bel· 
gratta tevekkuf ettiklerini 
1936 ıeneslnln Nisan ortala· 

rınd, Türklyenin Boğazlar 

meıeleıinl ortaya koyduğu 
vakıt, Yugoslavyanın derhal 
Türklyenin tarafına geçti il· 
ni ve Montreu de bu mese · 
lenin Türkfyenln lehine intac 
edllmeıl için yugosla v dele · 
gagyonunun bfitün kalbile 
çahıtığını ve Dr. Stoyadln 

( Sonu tklDcl M 



Spor: 

Gene İstekler . . , 
Şehrimizin hiç blr haftası 

yok ki, gençlik ve spor ha
reketile geçmesin.. Bunlara 
rördükçe göğsümüz kaban· 
yor ve bundan mütevellit 
memleket ıporu namma 
kıvanç duyuyoruz. 

lıte canla bir misal; cu· 
marteıi akıamı lciman Böl · 
ııemizln tertip ettl~i teıvtk 
rıOreıleri çok alAka uyan · 
dırdı .. Şehir ve kazalardan 
bir çok genç vücutları ıine 
ılne toplıyan bölge, hem 
ııençlert birbfriı ıe tanııtırdı, 

hem de onlaran vücut kabl 
lf1etlerlnf spor ıeverlere 
göıtermlt oldu ... 

Milli ıporumuz olan aü · 
reı, bllha11a Balakeıir çev · 
reılnde gün geçtikçe ilerle 
mektedır. Eminim kf, bu hı 

zla gidilecek oluna az bir 

zaman zarfında fıtanbul aü 
reıcllerile boy ölçüıebilecek 
dereceye yükıeleceklerdir 

O ıece, elli güretcl ı~ocl 
beyaz minderin üzerinde 

aalan glbl dizilmıı g5rdükçe 
kalbim ıevlnç darbelerlle 
çarpıyordu . Hepıi de dinç 

ve kuvvetli çocuklardı .. 
Kardeıce seç vakitlere ka 
dar güreıttler. Bu hususta 

güreı ajanlafının g5sterdiği 
faaltyetl takdirle yadederiz. 

Difer taraftan biıikletci · 
lerlmlz her hafta tertip edi
len yarıılara lttlrak ede 
rek lıUkbal için müsmir 
f atdeler vereceklerini göste 
rlyorlar .. Tenlı ve atletizm 
ıporlara da ilerliyor .. Velha· 

aıl Bölıemizde difer ıene 
lere nazaran tarif kabul 
etmez bir canlılık görüyo · 
ruz . . • 

Şunu da ehemmiyetle ka Y· 

detmek faterim ki; memle 
ketin tiddetle bir yüzme ha 
vuzuna ihtiyacı vardır . Parkta· 

yarıda kalmıı bir yüzma 
havuzu var. Nedenıe bir 
türll yapılmıyor . Ve bu 
yüzden de yüzme sporu 
memleketimizde tlerlemiyor 
ve hatta hiç yoktur .. Bunal· 

tacı sıcaklarda kendimizi 
buz gibi bir yüzme havuzu. 

nun içeraine bırakırıak el· 
bette ki zevk duyarız. Btna
enalevh; yarıda kalan yüz. 
me hn·uzunun ikmal edile. 
ceğlol umarak ıunu da ilave 
etmeliyiz ki, her sahada ol
dufu ııtbl ıpor sahalarına da 
kol uzatan Halkevi ve Böl· 
ııemizl candan kutlularız . 

Münir Yenal 
---'!J11ıır---

ingilizlerin soğuk kanhlığı 
Geçenlerdf', loatlizlertn so

luk kanlı klmıeler oldukla · 
rı lddta11nı bir kerre daha 
teyld eden ıöyle bir hadise 
cereyan et mittir. 

Londra cıvarında oturan 
yirmi dokuz yatında Gena 
Hyde adında bir dakdılo, her 
ıüo banliyö treniyle Sltiye 
ıelmektedlr 1 Bundan btr kaç 
gOo evel ıene büruıuna git· 
mek üzere treni beklerken 
muvt\zenslnl kaybederek, lı 
tahıiyooa giren trf'nln önün· 
de peron'dan •taiı yuvar
lanıyor. Tren bir müddet Hy 
de,nln üz~rlnden ıeçtlkten 
ıonra duruyor. 

Bu hldl.eyi ıeyredeD po· 
Ilı ve halk, ah ve vahlarla 
facia yerine koıuyor. 

8 r letadaf eMrl olarak 
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Türk- Yugoslav Hırsızları · 
1 

Dostluğu 1 Gözü 
<Bat tarafı birinci ıayhda) 
oviçin Ankarayı ziyareti eı 
naıında söylemif olduğu nu · 
tuktan bazı parçaları almak
tadır. 

Gazete, Yugoılavya ile 
Türkiye arasında akdolunan 
ticaret anlaıma11nı imza et 
mek için Ankaraya gelen 
ve bu münasebetle Türkiye 
Cumhuriyetinin 13 üncü yıl· 
dönümüne de lttirak eden 
Or. Stoyadinovlçe, ukeri 
ta:ılmattan mida, her nere · 
den ııeçmi§ ise, büyük bir 
halk kütleıi taraf andan, ga
yet samimi bir surette, al · 
kıılandığını ve bütün bu te · 
zahüratın, Türk milletinin 
Yugoıla1yaya kartı ne dere 
ce aıcak ve derin btr sevıi 

ve sempati beslemekte oldu· 
junu yazmaktadır . 

Bundan sonra yazıda, bu 
goruıme münuebetile Ao 
karada netredilen resmi teb· 
llğ aynen alınıyor ve 1936 
da Yuıoılav - Türk anlaı· 
ma11om memnuniyet vere 
cek bJr vaziyette olduğunu 
tespit ettikten ve iki kah · 
raman milletin doıtluk ve 
ıamimlyet tezahürlerinden 
mada, Batbakan ismet lnö· 

nü ile Dr T evf ık Rüıtü 
Araeın Belsradı ziyaretin 
den tevellüd eden mesud 
hidlıenio de bu anlaımanın 
en dejerli anlanndıtn biri 

olduğunu kaydediyor ve Dr. 
Stoyadinovlçin, vekıllerlmi · 

zın· teref ine ver mit olduğu 
ziyafet eınaeıoda söylemit 

oldutu nutkun büyük bir 
k11mını dercettıklen ıonra, 

Hırsız l arın en büyük yar· 
dımc ılarmdan birinin. karan 
lık ol duğu malumdur. Fakat 
buna rağmen , hıraızlar a ~· rı 
ca ceb limbalarm ın yardı 

mına muhtaç olduklarındao 
birçok hallerde kendilerini 
bu yüzden ele vermektedir · 
ler Bıı itibarla böyle bir 
yardımcıya ihtiyacı olmıyan 

bir hırsız daha iyi çahımak 
tadar. 

Macaristanın bir ıehrinde 
ıon zamanlarda birçok hır 

ll:ıd ıkların yalnız geceleri ya 

pıldıtı teıbit edilmfti fakat 
hırsızlar bir tQrlü yakalana 

mamıtlardır 
Ancak, bütün hırsızlıklarm 

nym adam tarafından yapıl 
dığına da ayrıca kanaat ge 
tlrtlmittir. Hundan batka, 
hırsızın, yalnız ayın baııoda 
veya sonunda faaliyete geç 
tiğı de dıkkati çekmlttir. Bu 
vakalara rast lamış olanların 
verdikleri ıfade1 t:rden. hırsı 

1 zın zifir karanlıkta hiç bir 
ııık yardımına hacet görmeden 
serbutce kotabilec~ği de an
i atılmııtır 

Bu muamma geçenlerde 
sınır boyundaki jandarmalar 
gündüzleri çayırda uyuyan 
genç bir adamı tevkif ettık · 
ten sonra hall~dılmtıtir. 

Bu gencin. aydınlıkta lı1ç 

bir ıey görmedi~i , halbuki 
g~celeri hiç k uıuuuz gör 
mek kabılıyetinde olduğu 
anlaıı 1 mıttır . 

Karanlıktan istifade edi · 
lerek yapılan hır111zlık lar göz 
önünde tutularak ııkııtırıl 
mağa başlanan genç adam 
bir müddet sonra suçlarını 
itirııf etmit ve bu münase 
betle de , çocukluğundan be 
ri gözlerinin gündüzleri gör 
mediğlnt, suni ıııkta kötü 
4ördüğünü, buna muklbrı 

karanlık olunca mükemmel 
ıurette gördüğünü söylem iş 
tir. 

Kandan 
Düğmeler 

( 11 iillmH'4ij~l~ICI~ E4ABf.RLER 11 J 
Bir Kızın boynunda Memurlar 
A 1 t 1 n 1 a rl c a 1 an 1 a r.. Aleyhinde ihbar alla bulu· 

Gönende Olan Bu Vahada Suc- nanlar hakktnda takibat 
lular Kaçarlarken İki Kişiyi d~ yapılaca~ 

Yaraladılar .. 
Gönen, 27 (llususi) - Gö ile rastgele iki tarafa ateı 

nen kazasının Retadiye ma etmeğe baılamıılardır. 

hallesinden Ahmet oğlu Meh Bu sarada bu mahalleden 

medfn ötey gün gece evinın Mehrret oğlu 14 yatlarında 
kapısı çalmmıo, kapıyı aç· lımail ve Ahmet oğlu 50 , 
mağa giden on üç yaolarında yaılarmda Mahmut aya~ların· 
Seyyare adındaki kızanın dan yaralanmıtlardır. 

boynunda bulunan yüz elit Yaka hemen jandarmaya 

lira kıymetindeki :ıiyoet al haber veri lm lı, haik ve jan 
tınları kapıya gelen mlsa- darma tarafından takip edi 
firler tarafından koparılmlt· len s u ç 1 u 1 a r d a n Mal 
tır . koç mahallulnden oldukları 

Kızın feryadı üzerine ev anlatılan Adem oğlu Ahmet 

halln harekete 1ıeçtiği vakıt ve arkadaıı Atir oğlu Şera · 
misafirler kaçmağa batla f e t t ı n , O o i a n ma 
mıthr. Bu 11rada diğer ev · hallesinden Ahmet oğlu 
lerden de birçok ktmıeler gü· Mehmet ve Ş a b a n adın 

rültüye kotarak bunun ne oldu da olan suçlular yakala 

ğunu öğ<enmek lıtemiılerdir oarak adliyeye teslim edıl 

Yakayi ele vermek kor mitlerdir. Yaralılar da tedavı 
kuıu ıle kaçanlar tabanca altına al11.mı1hr . 

-=-==-==-===--==---==============-====-

Bir Manda 
Bir a~amı yaraladı .. 
Sındırgınan Yuıufçamı kö · 

yünden Hüıeyin oğlu Meh · 
met arabaatle btr gün evvel 

' &'ilmekte iken yolda istirahat 

için U lat mevktinde durmuı 

ve hayvanlarını salarak ken 
disi de bir ağacın altında 

istirahate çektlmitlir 
Mehmet uykuya daldı 

ğı bir sarada batıboı bir 
mandanın tecavüzüne uğra · 

mıt ve hayvan adamcağızı 

buynuzlarile delik deılk et· 

Yarası ağır 

bacı Memleket 
olan ara· 

hastahane · 

Tırpanla 
Kansma saldıran adam 
Dün a-ece saat 21 raddele 

rinde Sakarya mahallesinden 
Rüıtem oğlu Aıçı Ömer, al. 
lesi Zeynep ve kızı Muzaf 
fer le kavga ederek tırpanla 
Zeynebi elinden yaraladığın 1 

dan yakalanmıı. hakkında 
tahkikata batlaomıt' ır . 

Ormanda 
! Yangın 

Bürhanlyenlo Yabancılar 

köyünün Mezarlık mevkıtn · 
de bir yangın çıkmııtır . 

Devlet memurları hakkın 
da muhtelif tekillerde ihbar 
lar vesaire ile suçlar terli P 

ve taani edılnıekte ve isoad 
altında ka lan memurlardafl 

bir kıımı mahkemelere ve 
rilerek sürünmekte, netice 
de beralll kararı almakt•· 

dırlar. Bu yüzden mea>11' 

aıleleri ve memurlar sef ale· 

te düterek perlıan olmakt•· 
dırlar . Buna dair Bat' 
vekaletten vtlayetlere bir t•· 
mim gelmiıtir. Şura yi De" 
lette memurlara ait ıuç e\frıa· 
kının dört, bet bin gibi pıil' 
hım bir miktara balJi "' 

bir çoğunun birer tezvir pe 

ticeıi memuriyetlerinden uı· 

aklaıtmlan memurlara • 11 

olan bu evrakın tetkıki pe· 

licesinde menlmuhakeOS' 

kararı verilmekte oldLliıJ 
görüldüğündf'n memurl•' 

aleyhine tezvirat yapan "' 

ihbarda bulunan muhbtrlerlO 

isimlerinin müddeiumurııill"' 
lere haber verilmesi ıuretile 
haklarında kanuni takib•

1 

ğapılmaaı bildtrllmlttir 

-~-

Göğem . Reşadiye yolu. 
SusığırlJiın ÔmuköY p• 

hiyeslnden baılıyan köY 1°6 
lunun Göğem Reıadiye kÖ) 

1 
ne kadar olan kısmı ikSJI' 

1 rıll edılmit ve bu kıeılD " 
teeviyesine batlanmıttır· 

·~;>+-

Ayşe~acıda yol faalir•1! 

Belaıratta neıredi len resmi 
tebliğ de, her iki memleke 
tin entereslerloin ayni oldu 
ğunu ve her bakımdan da 
hemfikir o lduklarının arıla 

tıldığır.ı, bundan mada her 
iki memleketin, bulunduk 
ları vaziyeti iyice tetkık el· 
meie müttereken karar ver· 
diklerini ve bu pakt dola 
yisıle deruhtf" etmlt olduk · 
ları beynelmilel mesuliyetln, 
her ıki milletin dıt ılyaea
larının ayni hedefe gittiğini 
büyük bir memnuniyetle 

Kandan a a bzı husuılard 

istifade edıldiği malumdur 
Fakat kandan düğme yapı 
lacağı hat ırınıza gelir miy
di? Fakat bu bir hakikattır 

Münihde bir fabrika ham 
madde olarak madde olarak 
yalnız kan kullanmaktadır 

' ıtne yatırılmııtır . 

Burad.ı.ki palamut ve zey · 
tin ağaçlarını yakan atef , 
civardal<ı ormaolarada sirayet 
etmittlr. Yan1ıınıo söndürül· 
meslne çahşılmaktadır Yan· 

k ••• 
Şehrimize bir buçu ıı 

kadar uzaklıkta bulu"' 11 
Anebacı köylüleri harrrt' 11 jııte 
mevsimi olrnaaına ra 1.,. 

kaydetmekte ve bu politi
kanın da Milletler cemtye 
linin refahına, kendi mem · 
leketlerlnin menfaatinden 
mi da umumi ıulhun ente · 
resine de elveritll olduğunu 
yazıyor 

Her ıeyden önce kandaki 
ftbrinler ayıklanmakto, son 
ra kurutulmaktadır . Elde 

edıleu bir nevi un tazyik al· 

Yusufçamı köyünden Çe 
lık oğlu Mehmede ait bulu 

nan bu mandanın evvelce: de gına ıebebiyet veren bu köy-
böy'e bir vakau olduiu den Zekeriya oğlu Halil ya 
söyleniyor. kalanarak adliyeye t~sllm 

köyle tosa ara1mda bll ti 
ta•' . nan yolu yeniden muP I• 

bir tekılde yapmağa b•f Bizce, akide bir insana ed11ml~tlr . 
saldıran böyle delibat hay- _ ....,. .. _..,_ mıılardır. 

Amerikanın tanda sulh bir madde haline 
konulmakta ve yumuoak 

Al h 
· d ld - • maddenin istenildiği gibi if 

BY in 8 O UUU UÇ şey ıenmesı mümkün olmakta· 

vanlann bağlanması ve iy• Tabancayı ~ A 
:::::~,ı;:,:~. lözımgelmğlnl -

1 
R A o J o :J 

1 1 Muıyene eden adam ihti· ·ı---
Kollet.ıif şir~etler ve ka- ; yar kadını yaraladı 1 28 Temmuz çaışaro~ı· 

Amerikanın eski Berlin dır. Bu maddeden düğmeler, 
büyük elçisi Bay Jameı; W ıemıiye 11aplnı, taraklar ve 
Gerard. Londrada Vıktorya hatta telefon ahizeleri b ile 
otelinde verilen bir ziyafet imal edilmektedir Hemen l

j Z80Ç Vergisi 1 Sındırgının Camikebtr ma· 12,30: P lakla Türk 1 ~,o5 
M 1 halleıinden lbit oğlu Mah- killi, 12,50: Havadis · 

1 
... tı a iye vekaletince Kollektlf , .. 

anut iki gün evvel evinde, muhtelif plak ue•' 
1 

tirketlude kazanç verelıl te demittlr ki: turu nı ilave edelim kt kul · 
- Biz Amerikalıları üç !an ı lan kan insan kanı de 

ıeyin aleyhindeyiz: ğt l dir Mezbahalarda kesiltm 
1) Harbin aleyhindey iz ha yvanlnrın kanlarından Is 

2) İttifakın aleyhindeyiz tifade edilnıektedır. Fak~t. 
3) Avrupanın Arap saçına goğsündeki düğmenin kan 

döomüı itlerine burun ıok· · dan yapılmıı olduğu kimin 1 

toplu tabanca11nı kurcalar - 14: Son. I 
için beyanname usulü tatbik l ı ı 

ken tabanca birdenbire alet A.kştwı neşr ya "'"' 
edildiği takdirde her orta almıt, çıkan kurıun oda pe 18,30: Plakla darı• ( e1 
ğın hisseıine lıabet eden nçeresini delerek kartıda klıl. 19 20: Konferarı•• ~· 
mıktarın ayrı ayrı vergiye bahçede bulunan hu köyden oğlu Halkevi narrıırı• ,.,o· 
tabi tutulması kararlaıhrıl Poyraz Ali oğlu Mustafa zamettin Nazif (Sulhil" rıeıl 
mıttır. karısı 60 yatlarında Dudu bettiri Türkiye). zo,OOfırıd'ıı 

masımn aleyhlnde-ylz hatırana gelir? 
·· ··!!!!!!"~!"!!!!!!!!!!!!!"""'~~~~~=:, K .z iki ray araıında bir çukura yu.• • l 

varlanmıı olan Hyde. aankt 
1 TÜRKDİLI 1 

• 41 •• .... -- d d "ht' b k d r• a ın a ı ıyar ir a anın he ve arkadaıları ta Ilı t'' 
yaralanmasına sebebiyet ver Türk musikisi ve h•Ô tfl e' 

h 1ç bir sey olmamıı gibi tre
nin altından çıkarak. evell 
üıtünü batını temizl~mtı, on· 
dan ıonra polise dönerek glh· 
terilen alakedan dolayı tet 
ekkür etmit ve ve treni ka
çırdığından ikinci trenle ıe· 
leceğinl lütfen idareatndekl 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı : 3 

Günü geçmiı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
tefin telefonla btldlrmeılnl . BALIKESİR 
kendiıloe rica et mittir. 

Kacırma , 
Vahası •. 
Balyanın Avcılar köyün · 

den Rıfat oğlu Nuri, ayni 
köyden llalll Kahya kızı I 7 
yaılarında Bedriyeyi zorla 
kaçırdığı tikayet olunduiun
dan suçlu yakalanmıı ve ad· 
llyeye teıllm edllmııtır. 

mittir o 30 ç' 
Suçlu yakalanarak adli k 

1 1" r 
1 2 ' >ır'P Rıza tarafından ~eıı 

yeye teslım edllmit, yaralı ıöylev. 2o,45 ı·u111el1fıııd'~ 
da memleket hastahanesine tara t 
yat;rılmrttır. ve arkadaıları ile f' ~ 

uı n r:.. · Türk muslkilli ve h" zı I· 

Vekalet emrine almdı 
Manyasın Darıca nahiyesi 

müdürü Hüseyf n Alper gö
rülen idari Jiizum üzerine 
vekalet emrine alınmııtır . 

kıları (Saat ayarı) • e tıD' 
Operet. 22, 15: AjaP5 

." 11ilt1~1 
te!I " / 

sa haberleri ve ~r pı;Sıl" , 
proğramı , 22,30. ,.et f' 
lolar, opera ve ope 
çalan 2J.OO: SoP· 



• 
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Fennin Harikası 

Tatla ~u yapıcı vekfreç temizliyen cihazları ıeh 
tlrnız piyaaaaına gelmittir 

Şehir ve kuyu sularının kirecini ( O ) derecede 

il eren ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti ci

hıo değer ( Ve-bolld ) cihazları tnıanların : 

SIHHATiN/ 
G ÜZELLJGJNI 

SERVETiN/ 
Muhatız olduRonu ilin eder va takdirkar muhterem 

& 

~ müşterilerimize kendisini takdim eder. 
N Balıkedrde yegane satıı yeri: •• ı 
N Hükümet caddeıinde Zarball oteli karıısında No.20 ıı 
~"1. Hu!üsı Erdin t lcarethaneaidlr. Hl 

~. •z:::~ 
1"apu Sicil Muhafızlığından: 1 

, '1rup _~liidiirlliğüniin 22.7-937 gün \C 1549 ! 

k~Yılı zeylilt~ ~elen uuıum nıiidlirllik yiiksPk ma- j 
ttın1111ıı 7-6-937 ~lirı Ye 146-133-841 sa\llı bu 

Yrukta rı özüne uö~t· ıdaremizde lwr ita ru~i hi r 
,, f..J 1' 

1 . ' 11aın('lt•nin yaptınlnıası için geliı·ilpcflk evrak-

ltıı·ı ~itıı ~· · tiı·ir ise do~unı ve lıliviveti ve uel't'· 
( '-J ~ .. 

, ~ 0trduğu ' c ne işle meşgul oldu~uııu gfüHpı·ir 
~,~ık ttdr.-sirıi vazıı) imza veva 111iihiiriinii basnıak 
ıı • . 
t>ebuı·i,•·tirıdediı" Bu ~drt1 !"J(1 o işin alaku vr 

ı·· ı . 
c\t )lla · ı ol ı uadığı anlaşılanlar kahul cdilmi)·e-
İı~t~tiı·. llerkP-s kPtıdi t vrakını keı ı di~i tuk ip ve 
\" ti~ •Hlct~ek H\Valıut uwşrt'l nwzerPtİ olaıılarm 
s'~ 1dil ı k rıott•rdt·H tasdikli Vf'k:\lt~trwnıe\İ lıaiz 
:,~ illt~rinin ayııi ~uı·etle adresiııi ~azıp ıı~ıza tll-

1, ekı~ "Pi ir't'('t'''i 1·~1t1 r crfirt'il(><•t1 ktiı· Bunt111 lıi-
~r :--- r"" .. ~ • 

~o\~1da ht'.' lıude uıiiraca3t fldipt•· işirniJd,•ıı al ı 
• uıanıalarmı rica olunur. 
~ TAPU SİCiL MUHAFIZLIGI 

Qlldarma Komutanlığından: 
toıı~~1iYet köy bekcileri fçin bir ceket, bir pantolun,bir 
tkııt Ve teferruatından ibaret olmak üzere evvelce açık 
'tt trneie konulup talip zuhur etmemul üzerine bu k~-
h ora ~ 1 
llth ıun müddetle tekraraçık eksi tmeğe konulmuıtur 
1141\ ~O takımın muhammin bedeli on lira üzer inden 200 
~ille ~ takım alınacaktır Talip olanların 2 8.93~ tarı 
t,ı. llluıadif pazartesi saat 15 de yüzde 7.5 teminat ak 
.ı ~tırı, 
'''it Veyahut banka mektuplarını hamilen emniyet 

eıınd h 
"'"'• e azır bulunaa komisyona müracaatları ve ıart 
~~~,1 • b"e kumaı numunelerini görmek htlyenlerln ihaleden 

U daireye müracaatl arı ilan olunur. 
~ 4-1294 

::: 

l'Q~ 
ttı.ıt l(DlllNiN MlLLI ROMANI No: 47 
d~dı '"rıtdı . . "Beni affet pek baskın .. iki delikanlıyı 
' " Se ı ~, n Yine ıevlyorum avuçlarına almıı. kukla gibi 

d 
1 

'" k •r, •zın eltnd~n bir oynatıyor. Kadınım hattl 

~lı., 8ı~~rtulıam .. Diyor· ılzlP.rt bile .. 
li)C)td akıma dofru aöy - O naaıl söz . 

dtl\ ~ U Fakat o kızın e lin· - Bayaiı lıte .. Kulakla-
~~ l.lrtuı k 

tl•ı nıa kolay mı tey rınazı arkaya verip olan 
bı trı. ô ı 

tı ~i . · Y c çok bilm iıin bitenleri ı6yle bir dinlese · 

~h l'tYat niz . O zaman daha çok ıa· 
• b rocu kızı mı bu. ıacakımız. . Hele muhtar 

tııt trı ~ 1 b 1"1 it oy e erkekler ta· amucam duysa küplere bl · 
~t'kıtl 1' Riil glhi karılarmı ner. Bakın size anlatayım: 
t ""'" -t da onl&r için adak ilanı sizin mahalle ile ~om 
latl,t lflbi erir, yanar du· 

... o 1 0 ardan delil ama, 

fU mahallenin bırleıtıil dar 
bir çıkmazın baıı var ya .. 

- Evet •• 

TORKDILI 3 SAYFA: 
eaxa:zs 

Manyas Mal Müdürlüğünden: Kayıp şa~adetname 
933 Senesinde Gazi ilk 

okulundan aldıltm taıdıkna · 
rneml kazaen kaybettin;ı. 

Yenisini -.lacaiımdan eıklsl
nin hükmü olmadığını ilin 
edertm. 

Hududu Dönümü Mukayyet 
Kıymeti 

L. K . 
D.:>ğu rn \1ü r v ~ t lerden 30 956 69 
Gelen dere 
Bataıı Bekir kadim 
hendek 
Kıblesi Bektr ve 

Mu tasarrufu Senet 
Tarihi 

Kamıl karısı 11 6 937 
Fatma Zehra 

No: 

2 

Köyü 

Mürvetler 

Balıkeair İzmirler mahalleıin 
den Haıan Çavuı oğlu 

Ahmet 

Habibe K h d t Poyrazı Sağan oğlu IYIP Ş8 1 8 Dimi 
Tahir ve All 1338 Senesi lstanbul Fa· 

Mürvetler köyünden Fatma Zehranın İstanbul Kulekapı maliye tahsil ıubeıi 933.934 lih Ünaa ilk mektebinden 
~! 11e ı i kazanç vereiıinden bakıye 444 lira 2.8 kurut borcunu vermediğind~n dolayı tah - alm ıf olduğum şehadetna · 
sil emval kanuni mucibince bil müzayede .atılması idare heyetinin 5·7 937 tarih ve 71 m em i kaybettim. Yenisini 
numaralı kararına bağlanan ve evaafı yukarıda gösterile tarla 15 7 937 ta rıh ı r dt n alacağımdan eskisinin hük-
ıubaren 21 gün müddetle açık arttır maya konmuıtu . mü olmadığını ilan ederim . 

Taliplerin yüzde 1 O teminatlarile ihale günü olan 6-8 937 cuma günü saat 16 tada Balıkesir memleket has 
Manyas idare heyetinde müteıekktl komiıyona müracaatları ilan olunur. tahaneıi hasta bakıcı 

4 - 1 - ~87 larından Kadriye 

----------------------------------------------~------------------------------------ ---------~ 

Bahkesir Nafia Bahkesir Nafia 
Müdürlüğünden: Müdürlüğünden: 

1 - Açık ekıiltmeye konan ıı: Balıkesirde Hükt\met 
Konağı maliye k11mmın zemin kat tavanına kadar olan 
k11mın inıaatı olup keılf bedeli 9624 lira 96 kuruıtur. 

2 - Bu jıe alt dosya muhteviyatı ıunlardır: 
A. Eksiltme ıartnamesi, 
8 - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel ıartna mest, 
O - Fenni ve huıuıi ıartname. 
E - Keıif cetvelleri ve projeler, 
İıtiyenler bu ıartname ve keıif doıyuım Halıkeslr Na-

fia müdOrlüğünde görebilirler. 
3 - Açık ekııtltme l I - Ağustos · 937 tarihine raıt -

lıyan çarıamba günü saat 15 te Balıkesir Nafia müdürlü 
ğünde kurulu komlıyon huzurunda yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek 19in 72 1 lira 87 kuruıluk 
teminatı muvakkatenin maliyeye yatırıldıfına dair makbuz 
veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu ve yuka 
rıdaki iti yapabileceğine dair NafJa müdüriyetinden ekıilt· 
meden en ıon sekiz gün evvel müracaatıyle alınacak ve 
sikanın veya bu ite g i rmeğe salahiyet veren evrakı müs 
bite ile birlikte Naf la Vekaletinden alınmıı müteahhitlik 
vesikasının ve 937 yılına aıt ticaret vesikasının ibrazı 

gereklidir 
5 - lıtekltlerln 2490 numaralı kanun hül<ümlerine 

göre bu ~vrakı hamilen ilin edılen gün ve saatte Balıke
sir Nafıa müdürlüfOnde bulunmalıuı ılin olunur. 

4 - 1 292 

Doğum Ve Çocuk Bakımevi 
Mabayaa Komisyonundan: 

1 O 7·937: Tarihinde lhaleıl icra edilecek olan aıağıda 
cinsi ve mlkdarları yazılı 6 kalem erzak ve ma İlrukata talip 
zuhur etmediğinden aynı tarihden itibaren bir ay müc1det 
le pazarlığa terk edilmlt oldukları ilan olunur 

Cinsi Kilo 
Süt 3000 35UG 
Et 2500 300 
Pirinç l 000 1300 

Ekmek 5000 5000 
Sabun 5050 500 

l1 AZAN: HalU Bedi /41ral 
İıte o, evde bir ana 

oiul oturur .. 
- Muğlalılar galiba .. E, 

sonra. 

- Nereli olduklarım bil 
mlyorum. O kadının ollu, 
ılzin anlıyacağınız büyük 
hoca çıkacak bir yere gidi 
yor .. 

Hani darlı marlı bir 
ıey değil mi bu . 

- Evet . . Evet . . iıte Zeh· 
ra adındaki kız, hem o ka. 
dının olluyle, hem de be
nim Hikmet ile ıevlılyor .. 
Fakat ıel de ıen bizimkine 
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anlat . Bir türlü inanmıyor .. 
Benim param var, köıküm 

var , altın ve elmaılarım 

var diyor .. Aptal lok lok 
adam, sanıyor ki kızlar, ka
dınlar hep para için ıever · 
ler.. Halbuki Zt'hra kur · 
naz mı kurnaz . Hikmeti 

biraz daha ıüılü ıezmek , 

Fikreti de ıüzelllit için 
sevtyor . Bizimkine kartı 

ıevalıl yalan ıevıt. . Si 

zün kıaaıı t e y z e c l & l m 
Bunu Htkmete iıbat ede 
cefimiz gün ben de kurtul 
dum demektir. Zehra her 
hafta arkadaıımın evine ıi 
dlyorum diye izin alar Üı 

küdara ıelir Fikretle güler 
gQn ıeçtrir, araaıra da hl · 
zimkine ıöyle bir ıörünür. 

aklını ahr.. Sonra kaçar .. 
Geçenlerde Haspam biraz 

hastalanİnııtı da Hikmet ve 
anuı delt gibi olmuılardı . 

Kutu kutu tekerler , ipekli 
ıömlekler daha neler de 

11eler .. Hele o gözü çıkaııca 
kadın bizimkinin anası, Zeh · 

1 - Açık eksiltmeye konulan it Manyas kazasında ve · 
ni yapılacak hükümet bina11nın temel ve zemin kat inıa 
ah olup keılf bedeli 7000 l ı radır. 

2 - Bu ite a ıt doıya muhteviyatı ıunlardır: 

A - Eksiltme ıutnameıi . 
B - Mukavele projesi . 
C _ Bayındarlık itleri gene\ ıartnomeal, 
E - Fenni ve hususi ıartname, 

F - Keı'f cetvelleri ve projeler , 
laleyenler bu ıartname ve keıif dosyasını Balıkeılr Na· 

fla müdürlüğünde görebilirler 
3 ~ Eksiltme 111 ağuıtos 937 tarihinde ıalt günü sut 

on beıde Balıkeıir • nafia müdürlüğünde kurulu komisyon 
huzurundd . apılacakhr . 

4 - Eka ıltmeye girebilmek için 525 liralık teminatı 

muvakkatenin malıyeye yatırıldığına dair makbuz veya bu 

mıktarda ıayanı kabul banka mt: ktubunu ve yukaradaki 
iti yapabileceğine cılalr nafıa müdüriyetinden eksiltmeden 
sonrn ıeklz gün evvel müracaatla alınacak vesikanın ve
ya bu ite gtrmeğe salahiyet veren evrakı müıbite tle bir 
likte nafia vekaletinden alınmıı müteahhitlik veıikaaının 

ve 931 yılına alt ticaret vesikasının ibrazı gereklidir. 
5 lstekltlcrln 2490 numarah kanun hükümlerine gö· 

re bu evrakı hamilen ilan edilen gün ve l!aatte nafia mO· 
dQrlüğünde bulunmaları ilan olunur. 4 - 1 - 293 

Edremit Kaymakamlığından: 
l - Eriremldin Zeytini! ,köyünde inıaasına baılanılan 

ilk okulun ahıap aksamlle ~l\·a ve merdivenlerin ikmal in. 
ıaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. İıçi· 
lik keıif bedeli ( 1635) bin altı yüz otuzbeı liradır. 

2 - Ekıtltme 157 937 gününden ttlbarendtr. ve ihale 
30 7 937 günü saat 15 de Zeytinli köyü heyet odasında 

yapılacaktır. 

3 - Bu iıe girecekl~rln bu gibi inıaatları yapmıı ol · 
malan ve ehliyet sahibi bulunmalara ıarttır. 

4 - - Bu ite alt keııf evrakı ve ıartnamelerl görmek 
istlyenlerin Zeytinli muhtarlığına müracaatları ilan olunur. 
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raye bir eıltın gerdanlık da 
takmaz mı? .. Kuyumcuda 
yaptırırlarken ıözümle aör-

düm . içine Hikmetin reı· 

mini bile koydular .. Kızın 

gönlü nerdeyse ha oldu, ha 
olacak .. Onlar birbirini alır· 
lana ben artık temelli unu· 
tutacağım . Dayanamıyorum 

teyzeciilm . Ôyle zalf düı· 
tüm ki . Blrıün hastalanıp 

ıürüm ıürüm ıürünece -

flmden korkuyorum. 
Dikkat edin. Sizinde yetiımit 

kızlarınız var.. Bir16n be-1 
ki bu kız mahalle dellkan· 
lalarını bile ayartır ıayrl 
ıiz bilirsiniz. . Bent kur 
tarıraanız siz kurtarırsınız . 

Size bu altmları getirdim . 
Ben kimıeyi tanımıyorum . 

Bunları bozdurup f ,kirlere, 
yokıullara dafıtınız Belki 
onların ıönül hoılukları be
ni bu dertten kurlarar t•J· 
zeclilm .. Artık canıma tak 
dedi . . Zeynep at l ıyor .. 

Muhtarır l-:nt ıaı hiç ümit 
etmedlii bir ıırada avuçla-

rına bırakılan bet tane beıt 
bir yerdenin göz kamaıtmcı 
rengi karımnda kendinden 

geçiyor Evin içi tam bir 
eaat planlar, projelerle çal· 
kalan ı yor. . Akıam muhtar 

ve azaya Z eynep rehlik edi
yor . İki gün ıonra elli ım · 
zalı iki mazbata biri okul 
direkt6rlüf üne, blriıl hüküme
te ... 

"Son günler içinde ma · 
hallemlzde yüzümüzü kızar 
tacak hallere ıahit oluyo 

ruz .. YeUımtı kız larımız ve 
delikanlılarımız üzerinde .,, 

Geriıinl yazamıyacaiım 
Nezahet .. Çok acı, zehir 11-

bt sözler . Tam otuz sekiz 
aatırhk bir mazbata . Otuz 
sekiz hançer gibi bir genç 

kızı en gizli yerinden yarah· 
yan satırlar .. Kııa keılyo 

rum.. Zeynep o gün muh
tarın evinden çıktıktan ıon · 
ra akşam Fıkretin evine gi
diyor .. Olanları, bitenleri an· 
tıyor . . Fikret inanmıyor .. 

-SÜRÜYOR-
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ballkesir Şubesinden: 
Kazaıa 

Baltkeıtr 

.. 

.. 
.. 
" 

Mahalleıl 

Mirza bey 

" 
" 
" 

Meaahaıı 

Mevkii Dekar 
Akçeı mede J .838 

3.976 
2 297 

Kavukcu yüzü 2.757 

.. 
,, 

Hacı lımail Baı çeıme 

mahallesi 

6433 

M. Gayrimenkul ıahiplerl 

Kadir kanıı Cemile 

" .. 
" " .. " " 

Hüıeyln oflu Cemil 

•• 

Tapu ıenet 

No: 
81 
7 
65 
ııo 

8 

Borçlu lımatl 
Kıyıcı Kadir 
Kıyıcı Kadir karııı Cemile 
Hibeyln otlu Cemil 

" .. 

Borç aenedi 
4 
4 
4 

No: 

Kazaıı 

Balakealr 
Mahalleıl 

Köylüköy 
Me•klt 

Deftrmen yolu 
Me1aha1ı 

5.514 
dekar Hududu 

Aziz · deflrmen yolu· Karaman 
k<>ylü Ethem 

No: 
157 

Borçlu lımf 
İbrahim ve Zekiye 

Borç ıenedl No: 
159 

" .. 
.. " 

" .. 
" " 

Kazaıı Me•ldf 

Çukur tarla 

Aiıl eltı 

Taı altı 
Hatap yolu 

2 757 

4. 145 

4.145 
2.757 

Meaahatı 

Dekar 
Balıkesir Karaman köy Ölecek yeri 3 

" .. Btfadıçlı oflu yeri 1 
., .. Boz yerde 1 

" 
Baflar bayırı kabaca ardı 1 

.. " 
Gerenk nam diferl kara kova 3 

.. ,. G6neyde 1 
,, K1r yar 4 

Aıalı orta 6ren 20 
,, Akıntı yerinde J 1 

,, ,, Gedik 12 

" " 
Kara yer 13 

il it Yukara orta 6ren 20 

" " 
Ada tarla Mendura yolu l 

,, Köy civarı ıehlr yolu l 
,, il K6y civarı GGneylt 1 

" ti Çukurlarda l 8 

LGtf (i milhürdar oflu vereıeıi 
Mehmet muhacır tarlaları 

159 

Kerim, Aziz, Salih, Kaaım vereaeıl 152 
vereaeıl 

Mehmet ıu yırımı Lütf6, Kerim 
Aziz, LOtf ü, Kaıım veresesi Zeliha 

155 
153 

M. 

676 

838 
838 
838 

676 
838 
035 
907 
717 
866 
326 
448 
838 
379 
379 

380 

** Hududu 

Mehmet Ali, Ramazan, Bani Muıtafa 

Tapu ıenet 
No: 
61 

dede oflu Haltl, Fatma, tiryaki Ali, Fatma 62 
L6tfullab, Haıan, Naime, Rahime 58 
Mustafa Kabaııca bayırı Hatice, İbrahim 60 
Me1lmet Fatma, muhac1r talarları deli Saltm o . 59 
Enlç, Kezban, izzet, Mehmet 24 
Ômer, Mehmet, Ômer yol 25 
lrvana yolu, bayır yolu Halil vereıeal lımatl vereHıl 18 
lıa, İbrahim, Salih, Zekeriya 15 
Kara Mehmet, Hüıeyin, kurt lımall, Mehmet ve Alt 19 
Ahmet ve llyaı, Hüıeyln, Oıman vereıeıf ve Halıl J 7 
Lütfullah, Bekir vereıeıl Halil yol Muıtafa ve S6leyman 17.16 
Sarı Mehmet yol lımatl veresesi ve Hatice 87 
Yakup ve Mehmet Yeniıehlr mubacıları Hafize ve Mehmet 72 
lımall Haf ize, Halit vereıeıl 82 

Haıan , yol, Şaban, Hiheyln, 142 

** 
> 

varlıleri 

• .. " 
" " " 

" .. 
" • .. 

Borçlu fımt 

çoban H. lbrahtm O Ali 
•• kar111 Adile 

.. 

.. 
" ,, 

" 
Y akup ve A ne •ariıleri 

" 

tt 

" 
Hasan kızı Fatma ve H6ıeyin 

it 

it 

• 

" 

" 
" 

No: 
Borç aeo•t 

155 

155 
155 
155 
155 
155 
155 

Kuru otlu, Ali •e Muıtafa vartıleri 

ıs2 
t 5:? 
152 
t5Z 
106 
ıo6 
106 
123 

Kazası Köy6 Me•kU 
Armutlu 
Kır 

Cinai 
Tarla 

Meıaha11 Dekar M. 
852 
676 
352 
595 

Hududu N•: 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 

Borçlunun lıml 
Balıkesir Kabaklı 

" ,. 
" .. 
., , , 
it ,, 

ti ,, 

" t 1 

" ,, 
t' il 

" " 
il ,, 

,, ,, 
ti ,. 

Kazası Köyü MevkU 

Kara lbrahlm 

Alhatlı lçl 

" 
Al hatlı 
Akça pınar 

,, 

" ,, 
,, 
" 
ti 

" 
il 

,, 
Dere tarla 
F111ldaklı nam 
diierl Murat aiılı 

,, 
., 

Akçapınar , , 

il " 

BalıkeaJr Halalca Köy civarı 

" " 
Kiremit dikili 

" " Taıteke ÇaJır 

Meaahaaı M. 
5 Dekar 524 
5 .. 514 

" " Köy civarı hamam kuyuıu 2 
" 151 

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

" 
it " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " .. " .. 
" " 

Kay civarı 
Çayırhtıar çayırı 1 

Aykar oflu yeri Mumralık 11 

" Köprübaıı kadın kuyuıu 

Kızıl taıta 
Teke Çayırı ~.ümbet 

Kara yerde 
Kaynarcada 
Ayıır oğlu 

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

5 
4 
1 
3 
2 

3 
8 
2 
4 
5 
4 
3 
8 
2 
5 
2 

" 
" 

" 

" .. 
" 
" .. 
il 

ti 

" 
" 
" .. 
" 

.. 
it 

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 

986 
662 
676 
190 
527 
66'l 
919 

461 
256 

Eyyup Şehir yolu Aayır. G6ıe oilu 
lbrabtm, Fatma, Ayte, ldrlı 
Ayte ldrlı yol çetmller tarlaaı 
Muıtafa, lbrahlm Fatma, ıahfbf ıenet 
Ayte ldriı lımail uhibl senet 
Muıtaf a 1abibi ıenet Muıtaf a eskinec 
Fatma, Eyyup ve yol 
Ane, ldrlı, yol Fatma. Ak~apınar 
Fatma yol Akça pınar Muıtafa 
Eyyup Ali Saleyman yol 
F•ıddaklı Bozhalt. Cemil yol 

BozhaU Jbrahim Suayaklı H . ce 
Haıan lımall, ineç flattce 

** 
60 

318 

Nazile ve oflu Üzeyir 

" " 
it it 

,. ,, 
ti " 
ti ,, 
" • 1 

il it 

ti " .. ,, 
.. ., 

,, " 
" " 

Hududn 
Sahibi senet Alı, Sahibi ıenet lsmail 
Haıao, İbrahim, Nefiıe, Mehmet çavuı 

Tapu .enet Borçlu lımi 
No: 

No: 

Borç ıeot1 

46 

Mehmet, mezarlık, Yakup ve Yuıuf 

Yakup, Zahide Alt yetimleri ıahlbl ıenet 
Hacı Mehmet, Nuuh, Çayarhlıar çayırı lımail 
Kemancı Ahmet, Süleyman, Ali, İsmail 

Ahmet, Nefiıe, Hacer. Mehmet 
Halil, Ali, Yol, Yakup 
Ali ve yol, Ali Mehmet, Hüıeyin 
Havva, Mehmet, Mehmet, yol 
Yol Şehriban Ômer, Mehmet 
Hüıeylo Şehriban, Ayte, Medine ve Cafer vereıe1I 

Ali Şehriban Recep ve Yuıuf yol 
Yol, Şehriban Recep İsmail 
Hanife, Şehriban Hasan Nefiıe 
Fatma, Ramazan, Yusuf Muıtafa 
Süleyman Cafer yol Hüıeyln 
Beıeli oflu yetimleri ŞehirH tarlaaı 
Ahmet Salt Fatma Ahmet 
Dere, Haıan, Mehmet 
Brıelt oğlu yetimleri Ahmet 
Veli, Hüıeyln yol Muıtafa 

Mehmet 

37 

157 
160 
20 
57 

122 
228 
220 
217 
27 
8 

59 
60 
61 
63 
43 

4• 
45 
47 
-i8 
49 
3ö 

Naıuh otlu Mehmet ve oiulları 
Muıtafa ve lımall 

" 

.. 
" 
" 

Kara hacı Yuıufun Halil 

.. 
.. " 

Ômer kızı Cemile ve oflu Haıan 
lıllm otlu lımatl ollu Ahmet variılerl 

.. .. 
.. " .. 
.. .. " 
• .. " 

Klhya oflu Haaan kızı Cemile 

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

,, 

" " .. 
Mehmet oflu Ali Oıman 

46 

46 
46 
46 
49 
49 
49 
ss 

182 
182 
ısı 

ısz 
)82 
183 
t83 
183 
ıs3 
H~3 
183 
ı56 

2814 Numaralı Kanunun ıumulilne dahil takıitlendirilmff borçlarına vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Zıraat Bankasına tediye etmedilderlnd~n yuLarırfa evhafı 
,,.

yazılı ı•Y'1 

kuller tahsili emval yolile aatılmak üzere açık arttırma ıurttlle ve pey mezat kaymelerinde&d ıeratt dahilinde müzayldeye çıkarılmııtar . 
Arttırma 13 7-937 tarihinde baılam"k üzere c21) yirmi bir gün olup 3 8 937 tarıhında falı günü ıaat on altıda birinci ihale ve on ıiln ıonra da ikinci ihalesi 

liyetl encilmentnde yapılacakhr, • 

vı· 
Bahkeılr 

Taltp)erin daha ziyade malumat almak ve pey ıürmek üzere yüzde oo teminat akçaılle Balıknir Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka1ına bat vurmaları ve ı hale ıürıünde 
,ıı~ 

..,ıt 

idarede hazır bulunmalara lazımdır . Dellaliye ferağ harcı ve ıair bilcümle maıarıf müıterfye ftittir . / 
1 - 4-284 ~ 

iyesi ve liatyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 
Ba11myerl : h Ballmevl 


