
Romanya Kralı Karol Avrupa Seya· 
hatından Dün Bükreşe Döndü. 
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Büyük millet meclisinin Bütün Dünyanın Hayran 
dünkü toplantısı. 

---------------------··········---------------------
Ata türkün ölümü miinasebetile Belçika ve 
~acar parlamentolarının yaptıkları saygı 
tezahüratı telgrafları okundu. Bazı hatipler 

bu münasebetle söz aldılar. 
Ankara, 28 (A.A.) - K.a · 

lbıat.yın buıünkü toplantı · 
'

1t1da celıentn açılmaıını 
~iitealıetp Atatürküo ölimü 

dolaytslle Be'çlka ve Macar 

~'tllmeatola nada Mü~ ükŞef 
•kluoda yapılmıt olan te-

ı.~Gratı bildiren telgraflar 

•t bu arada her tkl parli.
'-ento retılerl tarafından 
1''d edllmff olan nutuklar 
0kunmut ve alluılanmııtar. 
~Gteaklbea ıöz alan Refik 

Ş.•lcet lace ve Muh•tun Ba 

b, Ata türkün ölümü 
d•laylıtle Türk mlllettoln 

~Jduiu derin acıya Ye bü
J'Gk ölümüzün cena-

te alaJına heyetler ve as

~ ... ıöndermek ıurettle itli· 

''k etmit olan mtlletlerln 

~\l laıaai ve Jüksek alika· 
''"•lldaa dolayı Tlrk mille 

tlııın •e enun müme11llt 
801ok Millet Mecllılatn tük· 
t'o hıılerlae tercüman olmut· 
l,tdar. 

lteıs Medtsln ıöıterdlil 
hıeılyatıa alakadar milletle

'' blldtrlleceilat kaydetmlt 
tır. Bırlaclkloun 1937 ve 

._!!,bat 1938 Dl•anı Mubaee-

Büyük Millet Mtcllsi bir müzakerede 
bat raporu taaYlp edildikten 1 iizere lçtlmaia nihayet 
ıonra cuma güntl toplanmak! rtlmlttlr. 

===============--==-
Halkın Büyük Şefe Karşı 

Duyduğu Derin Sevgi 
Dahtltye Vekllt Parti dolaylılle halkımızıo Te Par 

Genel Sekreteri Doktor Re tlmlzln ulz ölüye kartı 

ftk Saydaaf, Büyük Şefin duyduğu derin taha11ürlerl 
öl6ma dolaylılle yapılan sevıt •e Hyııyı tükranla 

toplanhlar hakkında Valt llaydedutm. Aziz Şefin ölü 
ve Parti Batkanlığana •tağı - mü aününden itibaren bü 
dakl telgrafı ıöndermltlir : yük teea:ürün heyecanlı te -

zahürleri ile halk tarafından 
"Hüyük Şef Atatürk ün 

dahilde ve hulçte çok ku•- idare edıldlğl ve yurdun 
muhtelif köıelerlnde büyük 

, vetll aklıler yapan ö lümü 

C. H. P. Umumi Kurul
tayı Top 1 anacak. 

mikyasla yapılan toplantı 

larda halkımızın Türk mille 
tine has ctddty,t ve vakarlle 
buna tıttrakları da ayrıca 
teıekküre ıayandar Bütün 
bu meraalm ve toplanhlar 
da vaz,fell ohm Paru teıkı -
{B111tarafı birinci sayfada) 

Kaldığı büyük deha •• 
------~--------~··········~--------------~ 

«Türkiye çok daha fazla ilerliyecektir: Çiin. 
kü, Atatürkün arkadaşları onun çizdiği 

yoldan yürüyecekierdir. » 
Atamızın cenaze merasl· Fransa Dahiliye Nazırı Al- • 

mtnde bulunmak (lzere An bert Sarrut ıu ıözlerl söy-
karaya ıelen ecnebi deYlet lemlttlr: 
müme11tllerl memleketlerlne « - Hana kartı 1aaterll 
avdet etmltlerdlr. mit olan hüınü kabulden 
' Muhtelif devl•t müme11ll · dolayı ıon derece mülttek· 

lerl memleketimizden ayrı- kjrlm. Meraılm eınasında 
larken tU beyanatta bulun. ıördüjüm umumi teeuür 
mutlardır: beni çok mütee116r etti. Tür· 

Fransa dahiliye nazırının beyanatı kıyeoıo te rakkistnı yakın 
Fransız heyeti relıl ve dan görmeı le de çok fay -

= dalandım Beni kabul et 

RomanyaKralı mek lutfunda buiunan Ret 

8 k 
ıJcumhr lımet lnöoüne Fran· 

Ü reşe Döndü llZ mıll ct ı nln bu büyük acı 
Bükret ."-8( 4 '"'·) Roman· karııs dd thaaürlerıol bıl 

ya krall K"ro l, y,\nıoda velı · dırdlm Ayrıca Hariciye Ve· 
aht olduğu halde aarbi Ye kılı Şükrü Saraçojlu ile de 
merkui Avrupa zlyaretlerfn uzun bir görütme yaptak. 
buıün Bülnete dönmüttür. Bu münasebetle T ürklye ile 

Kralın yakında Rom"ya Fransa aruıadakl doıtluiu 
aldeceil ıöy)eomektedlr. bir kat daha talnlye etmlt 

Çekoslovakya
da Cumhur baş· 
kanlığı İntihabı 

olduk» 

Romanya mümessilinin be
yanatı: 

Romanya heyeti retıt Ge
neral Teodereıko da inlUta· 
lannı ve hl11lyatıoı ıöyle 

huli.ıa etmlttir: 
«- T ürklyede ıardllGm 

mtaaflrperverllkte• çok mü· 
teba11lıhn. Bunu iki me•· 

leketln doıtlualuna l>lr re · 
mlz tellkkt edı,orum. İı
tanbulda ve Ankarada ,a-

pılan bütün meraalml ya -
kından takip ettim. 

Büyük Şeflntz Atatürküa 
deba11nı bütan dünya ka
bul elmlttlr. Bugün içinde 
yatadığımız ıenelerden ıon 

ra en f aımaz hükmü tarih 
verccektır. Türk milleti Ata. 
ıma yaptıiı cenaze meraıl· 

mlnde onun tnktliplarıaı ıa • 
yel iyi hazmettljlnt ıöater · 

mittir. Meraalm esnasında 

Türk orduıunua da tam Itır 

bütGolük oldufunu ıördük. 
AtatQrk, milli aavatları 1a
parkeo muntazam bir ordu· 
ya malik değtldı. Fakat bu
na raimen muyaffak oldu. 
Bu da ıöatertr ki Taziyet 
ev ıerait nasıl oluna olsun 

(Sonu ikinci sayfada) 
Belgrad, 28 {Radyo) -

Çekoılovakya cumhurbat· 
kanınan bu ayan 30 ncu çar. 
tamba ıünü ıeçtleceil bıldı

rtlmektedtr. 

Ameri kada Kış 
Seçimi müteakip heyeti 

Yeki le uıuleo lıllf a edecek· 
tir 

Belırad, 28 {Radyo) -
Parlıten bildiril diğine ıöre 
Çekoılovakya - Polonya 
hududunda Çe '<le rle Po1oo 
yalılar arasınd ı tiddetlı mü. 
udemeltr olmuı v~ birkaç 
kit• ö lmütlür. 

Nevyork ve civarına tipi ha
linde kar yağdı. Soğuktan 

81 kişi öldü. 

Ankarada yapılacak toplan-
tıda Partinin umumi ve dai

mi reisi seçilecektir. 
İngiliz Başvekili 
• 

Ankara, 28 - Haber verildiğine göre, C il. Partisinin 
dört yılda bir mutat olarak toplanan ve önümüzdeki ba
harda da beılncl toplanhıını yapmau laı:ımgelen umumi 
lcurultay, Genbatkuıun gördüiü lüzum üzerfne da ha örıce 
toplaaacakhr. 

Bu toplantı tarihinin blrlnclklnun içinde olması kuv 
•etlı tahminler cümlesindendir. Toplantı Anif arada olacak
tıt. 

Büyük kurultayın vaktinden birkaç ay evvel toplan
llltıına tcabetllreo batlıca ıebep, Partinin Genel Baıkanhaınıo 
tçalmıt olmaaıdır . 

Bıltndljl gibi , Parti tüzüğünün uaalarından ıklnclıl 

Paıu,ı kuran Ulu Önder Kemal Atatürküo Partide de · 
flınıez Genel Batkan olması ıdı. 

Bü1ük ve Ebedi Şef in fani ve maddi hayata veda et. 
"''•lyle Parti tüzüiünün Genel Baıkana verdlii öd evleri 
Yerıoe g etirecek bir zdı göstermede zaruret hıuıl olmuı· 
tur. İtte Büyük Kurultay Ebedi Şefin Partt tüzüğünde 
•e Parulllerln dtmağ ve yüreklerinde ebe-di olan mevkii· 
nı aıaubafaza etmekle beraber, Part inin Atatürk maka· 
l'lltnda Genel Haıkanlık vazifelerini aörecı>k ve hiç fÜp· 

heıız bu -yazlfeyl daimi Ye değlımez Baıkanlık ııfatıle R e.· 
1 •1cuoıhur lımet ln6nü alacaklar 

Büyük Kurultayın üyeler\ tunlardır 
a) Gö ı1yönkurul üyeleri, 
b) Partiye balla bütün ıaylavlar, 
c) h,6nkurul hatkanlara, 
ç) it konırelerfnce 11çlleo deleıeler . 

·Roma ya G i d c k 
Çemberlayn Akdeniz ve ital 
ya11 menfaatleri hakkında 

Mussolini ile görüşecek. 
Londra, 28 (Hadyo) in 1 

gı liz lj3ıvekili Çemberlaynm 
kanun ıonuna doğı u Roma 
ya gtdeceflnl bazı gazeteler 
haber vermektedirler. 

B. Çtmberldyn 
Akd~nız- lt1tlyan menfaat
lerını:ıörüt mek üzere Jklncl 

Bu huıuıa dair kati karar 
ve Muuolinl tarafından da· 

1 vet Jakında belli olacaklar. 
Baıvekilin bu seyahah 

Noel talili zamanında yap.ı 

cağı da ayrıca t1111rlh edil. 
mektedir. 

J Kral Boris El
çinıizi Kabul 

Etti. 
Sof ya , 28 (Radyo)- Bulıar 

•janu bildiriyor: 
Kral, ıaal 11 de Türkiye 

orta elçtıt 8 . Berkerl_ kablu 

Neuyorktun Bir Gôrıirıüş 
Londra, 28 - Amertka · Dün ııddetlt bir kar fırtı -

de, dün kü tlddeth fırtına naeı b ııı t1ıöıtermltllr. Kar 
ve kar t l plıl oetlculade, 3 l rl alhnda kalanlardan Hluen 

Nevyorkta olmak üzere 81 kiti ölmüttür. Hava, buıün 
kiti öhnüıtür. 

Maddi huarat milyonlara 
baliğ olm ktadır. 

NeYyork, 28 (Radyo) -·---
etmlttlr . Elçl, krala büyük 
Türk matemine fttlrakinden 
dolayı Cumhurbaıkanı lı 
met lnönünün tcsıekkürlerlnl 
btldlrmlıttr . 

biraz yumuıamıt ise de, ıo· 

iuk ıon derece tlddet kes· 
hetmlttlr. 

Münakalat, dündenberl 

tnkltaa uğramıthr. Rır çok 

yolların kapandıiı ve müea · 

ılf hldlıeler Yukubulduiu 

tahmin olunuyor. 



SAYFA 1 

Bütün Dünyanın Hay
ra Kaldığı KüyükDeha 
{Baıtarafı birinci Hyfada) 
Türk orduıuna her zaman 
ltlmad edilir. 

Biz, Rumenler tuna ka • 
nllz ki, dost ve müttefik 
TOrklyenfn batında ona li· 
yık bir ıeft vardır.» 

lralya mümessilinin beyanatı: 
ltalyan heyeti relıl Baron 

Alolzl de bunları ıöylemft

tlr: 
<( - !>ize fazla söz söyle. 

mele maalesef mezun de -
ğlltm . Yaloız memleketi · 
nlzde gördüfQm hüınükabul 
ve Atatürke krırtı eöıterllen 
aevıl ve samimiyet beni ıon 
derece miitehantı etti.» 

Lehlst an mümessilinin be
yanatı: 

Leh heyeti relıt General 
Podokoukl de föyle demtı
tfr: 

«- Ebedi ıeftnlze yaptı· 
iınız ıon ihtiram Yazifeıt 

Gmldlmln fevkinde çok bü · 
yüktl. Ankarayı iyi ıeze
medlm. Fakat bu kıaa za 
manda ıördüiüm Çubuk 
Barajı Atatürk dehasının 
nelere kadir o\ablleceflnl 
göıtermektedfr. 

Polonyaya dönerken duy 
duium hlı, iki doet mille 
tin ordularının aynı derece· 
de mütee111lr olduklarıdar.» 

Arnavulluk mümessillnln 
sözleri: 

Arnavutluk heyeti relıl 
Faik Satku da bulunduğu 

beyanatta ıunları ıöylemlt 
tir: 

« - Memleketinizden pek 
giizel intibalarla ayrılıyoruz. 
Ankara, buıün hakikaten 
medeni bir Avrupa ıehrl 

halfnl almıttır. 
AtatürkOn cenaze merul· 

mlnde halkın göalerdlil le· 
e11ür büyük dahinin · meaal 
ve fedakarlıklarının tama· 
mlyle hazmcdJldfğlnl bartz 
bir tekilde eöstermektcdlr. 

Böyle bir dehanın zlyağı 
ıüphetdz ki Türk mllleU ta
rafından deill bütün dQoya 
tarafandan tee11iirle karıı • 
lanmıttır.» 

ispanya mümassilinin sözleri: 
Bauelonadan Ankaraya ta

yare ile aeleD Ve gene ta· 
yare ile dönen lıpanya Cum· 
hurlyetl heyetinin relıl na· 
zır Brenardo Genler de tU 
beyanatta bulunmuıtur: 

«- Bu ııeyııhatımdan ev
vel Ata\ürl1ün hududlara 
ııfmıyao ıahslyetinl ben de 
bilirdim. Fakat bu ıefer 
kudretini yakından ıörmüt 
oluyorum. Salahiyetle aöy
llyeblllrlm ki, Atalürküo 
daracık bir zamana ııldırdı· 
ğı bu lnktlipların tarihte 
bir eılne daha tesadüf et
mek tmkin11zdır. Ata türkün 
cenaze meraılmlnde, ağla

yan, çocukları, ihtiyarları 
ve aıkerlerl gördüm. Bu 
çok mOhlm bir hi.dlıedlr. 
Bir ıefln halkın her aınıfı 
tarafından bu derece ee•ll 
meıl her devlet relalne na
ılp olmıyan bir ıeydlr. Dün
yanın en metfn aakerl olan 
Türk aıkerioln dimdik sllih 
omuzunda c:!ururlcen ıef lntn 

önünde ıöz yaılarım ZftP · 
tedemeyltl onun ıef ine ne 
kadar ballı eldufunu lıbat 

eder. Türkiye, çok daha 
fazla Jlerltyecektlr. Çünkü 
Atatürkün arkadatları onun 
çlzdlil yollarda ylrüyecek· 
ler ve onun eserini tamam· 
lıyacaklardır. » 

Yugoslav Harbiye Nazırmın be
yanatı: 

Yugoılav heyeti relıl ve Yu· 
i'Oılavyanıo harbiye nazarı 

General Medlç de töyle dl· 
yor: 

(( - Gördüğümüz hüınü 

kabulden, herkeıfn blzlmle 
bakıl<aten doıt ve kardf'f 
olduğuna bir kere daha ka· 
ol olduk. Atatürkün bütün 
gençliğe hediye ettiği ema· 
netin nasıl vücude geldtilnl 
yalnız mucize kelimesiyle 
lf ade edebiliriz. 

Merasimde bntüa gençle
rin rözyatı döktQğünG gör· 
dom. Bu ıözyaıları lıbat 
edf1or ki, Atatürk6n yaptıjı 
inkılapları anlamıı Ye kav· 
ramıı bulunan ıençllk onun 
ebedlyyen aralarından çe
kllmeılne tabamm61 ede 
memektedlr. At&türkün ölG· 

mü tle Türkiye ye bütün 
insanlık iletnı muhakkak 
büyük bir adam kayb~tmlı· 

tir. Fakat bunun yegane le· 
ıelll nokta11 AtaUirk öldük
ten ıonra elinden bıraktıgı 
meıaleyl , gene onun kadar 
bu itlerde yuğrulmuı olan 
fımet f n6nünün ileriye gö· 
türmek vazlfeıJnl a~mtf ol· 
maaıdır. 'I 

lran mümessiltinin bayanarı 
fran heyeti relıl General 

Nahcıvan da beyanahnda 
tunları diyor: 

«- Büyiik teenüıiloüze 
tamamen tıtlrak ediyoruz 
Çüakü lran ve TOrldye iki 
kardeıten daha yakın bulu 
nan iki deYlettlr. Şimdiye 

kadar Ankaraya hiç gelme 
mtıtlm. 

Ankarayı fevkalade aaıi 

bir tehtr buldum. Cenaze 
alayında gördüklerim beni 
çok mütee11lr etti. Orada 
babalarını kaybetmtı bir al· 
lentn aflamaaını gördOm. 
Şah huretlerl, bütün aa 
mlml1etlyle milletinizin yük· 
ıelmeılnl temenni etmekte· 
dır. 

Yeni ReJılcumhurunuz lımet 
İnönü tarafından kabul edl· 
lerek fevkalade hüınü ka· 
bul ıördülr. 

Bu arada iki devlet ara .. 
ıındakl kuvvetli rabıtalar

dan bahıedlldl.» 
"' . • 

Dün memleketlerine ıt· 

den Bulıar heyeti nat 12, 
30 da Takılm ibldeılne bir 
çelenk koymuttur. Bulıar 
Harbiye nazıra general Dac
kolof bizzat kendi eliyle 
çelenrl abideye koyduktan 
sonra huıuıl defteri de lm
zalamııhr.» 

Amanullah Han bu sabah gitti 
Atamızın cenaze meraıl· 

mlnde bulunmak üzere ltal· 
yadan ıehrlmlze ıelmıı olaa 
eski Afran kralı Amanullah 
Han dün ıabah nal 10 da 
Palaılna •apuru ile latan· 
buldan ayrılmııtar . Amanul. 
leh Hanın yanında damadı 
ve oflu da beraber bulun . 
•ak tadır. 
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SEHİR HABERLERi " 1 
' Umumi Mecli• 

Secimi , 
Yapılacak. 

Umumi Mecllı azahfının 

dört ıeneltk müddeti nihayet 
bulduğundan tubat ayı 

içinde top\anacak olan Mec· 
Ilı Umumi içtimaı için yeni 
aza aeçlmlnfn yapılmftıı il 
zım ıelmektedlr . 

Onun fçın Kaouoevvelin 
blrioci perıembe günü nal 
13 de vilayetimizin her ye· 
rinde U muml Mecllı ıeçtml

ne bıı.ılanacaktır Aza ıeçl· 

mln• eYvelkl mQntehip aanl· 
ler yapacaklardır. 

Haber aldığımıza ıöre, 

ıehrlmlzdekl fotlhap hiki'ı
met konağında yapılacaktır. 

Hıstı~ınıda bir tayin 
Konya memleket hutıha. 

neat bakterlyoloğluiuna tayin 
edilen Doktor Tahir Aılaa 
mahalli memuriyetine git· 
mittir. 

Açılan baktrlyoloğluk va · 
ztfeılne veklleteo hutahaoe 
batheklml Raif Demiralp ta 
yln edtlmtıtlr. 

•H oa(...-

Acıkh ölüm 
Şehrimizin tanınmıı tüc

carlarından B. Şükrü Yırcalı 
cumarteııl gecesi vefat et -
mittir. Cenazeıl yakınları, 

çok kalabalık doıtları tara· 
fıodan evinden kaldmlarak 
öğleyin Patacamllnde nama· 
zı kılınmıt ve yeni kabris
tana götürülerek defnedtl · 
mittir. 

Çok evvel belediye relı · 
llğlnde ve memlekete ald 
muhtelif teıeıkküllerde çalı· 
tan merhumun kederdlde 
alleıl efradınan ve oğullaun· 
dan arkadaıımız Sıtkı Yır

cahnıo acılarını paylaıar. 
keodllerlne baısağlığı dile · 
riz. 

Bir Yaralama 
Vahasının 
Muhakemesi. 

Geçen ıene blrJnclkinu
nun 13 nde Sermet adında 

bir genç, Müberra adında 
bir kızı tabanca ile ya· 
ralamııtı. Bu vakaya ald 
mahkemenin verdlil karar 
temylzce nakzoluoduğundan 
duruımaya tekrar batlanıl. 
mıfh. 

Dün de ıaat 14 de yapı · 
lan muhakeme ıonunda ıa
hltlerfn celbi tle dınlenmeıl 
için muhakeme 13 birinci· 
kiauo ıalı gü•üne talik 
edllmlıtır. ___ ,.,l'iıı&ıı---
Halkın 
Büyük Şefe 
Sevgisi. 
{Baıtarafı bfrlncl sayfada) 

li.tım1zın Parti ve Halkevl 
arkadatlarımı dalma lftabar· 
la anacağım. Meaailerinden 
dolayı teıekkürleriml tekrar
lar, arkadaılarıma ıe•el •e 
aayıılar ıunarım. 

. . . . . ' . . . . . . ~ -:· : .,. 
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Zabıta Yakaları .. 
Bayram Ganlerinde Şehir için
de Olan Muhtelif Vahalar . 

Y enfce mahallesinden ka
laycı İbra hım oğlu Alinin, 
çarııda Ka mçıllı ı.c öyünden 
Ali oğlu Klmllln pantolonu 
cebinden yankesicilik ıureti· 
le 225 kuruıunu çaldığı ti · 
lı&ayet olunduğundan ıuçlu 
yakalanmııtır. 

Yaralama: 
Efe mahallesinden lımall 

oğlu Bektrlo kavga ıonunda 
bu mahalleden Mehmet of 
lu Huanı kulafından, Muı· 
taf a oflu Muharremi de elin 
dt'n çakı ile hafif ıurette 

yaralamııtır. Şlkayet üzeri
ne tahkikata ılrltllmlttlr. 

~ 

Taşlı rarılımı 
Dinkçiler mahallealnden 

Hüıeytn ojlu Kedır Jle ara
ba ücreti ~üzüoden Kurtu . 
lut mahalleılnden arabacı 
H ü ı ey 1 n araaıa· 
da çıkan kavga ıonunda tat · 
la b irbirlerini hafif ıurette 

yaraladıkları ti~ ayet ~dil · 
mittir. Fakat btlahere iki 
taraf davalarından ferağat 

etm ı ılerdlr. 

Lokantada yarnlamış 
Martlı mahılleılndcn ara· 

bacı Emin oilu Ahmedln 
Eğe mahalieılnden Muıtaf a 
oğı u Mehmedt,Allnln lokan· 

taaanda bıçakla burnundan 
ağır ıurette yaraladıiı anla· 

ııldığından •uçlu yaka\an· 
mıt . yara lı da hastahane 
ye kaldırılmııtar . 

-
14 Yaşındaki bir gencin 

va~ası: 
Dumlupınar mahallesinden 

Ali otlu 14 y•ılarında Ha · 

ıan k a y 1 a •onun· 
da bu mahalleden Ahmet 

oilu 17 yaılarında A.bme· 
dt arkumdan bıçakla ya. 
ralamııtır. Suçlu yakalan 
mıf, yaralı hutahaneye kal · 
dırı l mııtar 

Eve girmiş: 
Aygören mahallesinde 

oturan Kayaer Hl Mehmet oğ · 
lu Rifotıo Kurtuluı mahal -
leal&ıdeo hllmmal Muıtaf il 

oğlu Ahmedın evine aı rdığı 

tlklyet olunduğundan ıuçlu 

yaka laomıthr 

A.z daha Kanlı 
bir vahaya Se; 
bep Olacak~: 

EvYelıl gün Akıncılar Be· 
halleılnden Davud otlu el 
ıfm, bu mahalleden kahfe e 
Ahmcdın evinde tç1nft 

1 

biraz ı o o r a a vrıtııı•fı 
· tcrll' 

e v i o önünden te 

geçerken Ahmcdln evde lı~ 
ruile kavg ettfğiol aörl11tl~ 

f ak8 
ve a raya gırml§ 

Ul' 
kavea büyümüı Beılaı 

9 tef 
baocaaını çekmft ve 

I•' etmlıtır. Çıkan kurtl.IO 
Abmedlo karı 11 Eoıioeı>lO 
ayakl ra uaımdan gcçrııffı 

ha• dl•e 
bu suretle feci bir 
kendıllflndeo öoleomlıtfr· 

•• Şlklyet üzerine ıuçlu 1 
f f kalanarak adlı1eye veril .. 

Ur. 

Bıçık çekmiş 
ııııl 

Çay mahalleılndeo Re 
•• oflu Ahmedln Dlokçllf" r lll 

ballealndekt genel ev sahf P~ 
lerlnden S ü a d a bıÇ• 

c)eO 
çekttil ı t kayet edıldijlo 

ta hktka ta gf rltllmlıt ~ r. 

Üvey annesini ~ö~müı: 
dell Ku ya bey mahalles l rı 

. d bit 
hınall oğlu Halil adın P 

~ "e" ıeoç , 60 ya ılarındakl u d· 
aaneıt Cenneti döğdüğii 1 

o· 
dla ve tlhiyct olunduı11 

dan tahktkat"l elr i ı ılm lt!!!, 

Çıkmadığımız Günlerdeki Dü ya 
siyasetine toplu ve kısa bir bakış 
* Kallfornlyanın cenu · 

bundaki ormanlarda çıkan 

yangın 50 000 hektar geoit· 
lığınde bir aahayı kaplamış 
tır . 700 Ev haHp olmuıtur. 
Binlerce kiti yangını ıöndOr· 
mefe çalıımaktadır. 

* Lükıemburı hükiime· 
ti, Alman hükü 
metinin Yahudi meae . 
leıl hakkındaki ıuallne ce
vap vermlttlr. Lükıemburg, 
ıtmdlye kadar bu huıuıta 

elinden geleni yaptığın ve 
ancak 60 yaıından yukarı 

kimıelere devamlı ikamet 
müııaadeıl verdiğini, bunun. 
la beraber Lükıemburgdan 
yakın bir atide ayralacağını 
lıbat edebilen kimıelere ika . 
met müsaadesi verebtleceğf 
nl blldlrmtıUr. * 1937 Temmuzunda Salz· 
burıda Naayonal Soıyallıtle· 
rln üzerine attı etmekten 
ıuçlu iki eski Avuıturya za
bttl, ıeklz ve altı ay 
hapse mahkum edtlmttler
dır. * Meıhur Alman tarlh
çlıl profeaör Erıch Marclu, 
77 yaıında olarak ölmüıtür. * Papanın ııhhl vaziye
ti katolıklere yeniden endi · 
ıe verici bir mahiyet almıı 
tar. * Franıız Relılcumhuru 
L6brüu Parlste on altıncı 

tayare ıerglılnl açmııtır. * Südet memleketinde ı 
Otoıtrat ( otomobil yolu ) 1 

intaatına 1 kanun evvelde 1 
batlaaacaktır. 

* ltkkanuoun tik iki haf· 
tuı içinde Mıaır ve Sudan 
kıtalarınan ltllrak~le Sudan 
da büyük manevralar yapı 
lacağ1 habı::r verilmeektedtr. 
On bet gQo kadar ıür~cek 

olan bu manevralar Hartum 
ve Sudan limat.ı cl\' <Hında 

yapılacaktır. * Beyoelmılcl D~mlrtel 
Karteli 1940 ıonun 2 kadtır 

uzatılmııtar. * Herald Trlbune gue· 
tealnln blldırdlğlne göre 
Ruzvelt 1940 senesinde ya· 
pılacak olan relıfcumhur 

intihabı HD&ıında nafıa I§ 
lerf ıefa Harry Hopklnılo 
namzetllğinln konulmasını 

istemektedir. * Fokker tayare fabrt· 
kalan i'elecek Parla sergi· 
sinde teıhlr edilecek olan 
yeni bir avcı tayareıl lnıa 

edildiğini bildirmektedirler. 
Tayare ı•atte 500 ktlomet 
re ıüratle uçabilecek ve bü· 
yük çapta ılllhlarla müceh· 
hez olacaktır. * ltalyada ittihaz edtlen 
yeni bir karara 1röre noter· 
lerln, yahudtlerle arller ara. 
11nda, gerek huıuıi eıhu 

ıerekıe ıtrketler için olıun, 
ahm ıatım muka velelert tan 
zfm etmeleri menedlimlıtır. * Kolomblya hüktimett, 
Berlinde bulunup henüz iti· 
matnamealnl vermemlt ol~o 

orta elçlılnl muvakkatea i•

rl çafırmııttr. Elçi, Parite 
hareket etmlıtır. 

Bu tedbire Hbep, IOD 

I 

gün.erde Yahudiler aleyhlı> 
•• deki harekatta ıeflrln Ol 
1 ,, . 

ruz kaldığa hakaret fçlP 
many• tarafmdan heoüı ta 

,. 
ztye verılmf'mlf olmuıdır· 

~i Hollanda kralfçt91' 

önümüzdeki i lkbahıırda ar· 
ükıelc giderek, Helçtka t<r& 
lı Leopoldün bu kere yllP' 
tıa' zlyaretl iade edecekt1'' 

* Almanya - Çeko• 
ıo· 

vakye rıraıında kati hudıl 
dun çlzllmeı! üzerıoe 
Alman kıta tı muhtelif nı•'\ 
takaları rıı" 
etmlıtır . Bu ltgal esoaııod' 
hiç bir hadise olmamııtır · * İnılltere Kral ve Kr•· 
Iıçesl, 21 tubatta «Kini Ge· 

ı .•• 
orgeı 5.» zırhl111nın Nevıt• 
telde denize indtrllmeıl oıe· 
raalmlne rlyaaet edecekler· 
dfr. 

~* Cenubi Kaltfornly•d• 
ıtmdf ye kadar görühneoıff 
vüıatte büyük orman yao· 
gınları mühim tahribat y•P ' 
maktadır. Şımdlye kadır 
iki yüzden fazla ev yaorPıf 
birçok ılnema yıldızlarıoı0 

mal:kinelerl kül olmuıtll'' 
Binlerce kitinin yaogın1•'1 

ıöndürmek için uğre~maııo• 
raimen ateı gitgide büyii· 
mektedir. Birçok mıntak•· 
lar ateı yiizünden mahıur 
bir halde bulunmaktadır· * Macarlıtaoda NalP 
Horu, parlamentoyu bir ki· 

nuneYvele kadar talil et· 
mittir. 
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Ebedi Şefimize Ankarada Yapılan Çok Hazin Ve 
Emsalsiz Cenaze Merasimine Aid Görünüşler .. 

--------------------------------············--------------------------------
lJfulile bütün memleketi ve dünyayı yasa bürüyen Ulu Atamızın Ankaradaki hazin ve emsalsiz cenaze merasimine aid 
fotoğraflan araya umumi tatilin girmesinden dolayı evvelce koyamamıştık. Hazin ve tarihi merasime aid olan kılişeleri

mizi okuyucularımıza bu nüshamızda veriyoruz: 

Büyük ölüye son tazirn !1nkara is tasyonunda Ebedi Şefin Cenazesini karşı/Jyanlardan bir gurup 

ihtiram nöbeti bek/iyen general, subay ve erler. Ebedi Şefe linkarada yapJ/an hazin Cenaze Merasiminden iki intiba,ğ .. 
l 2 lklnciteırln- 1938 ta · 

tlhlı Romen basını, Türkl 

h reıııcumhuru Ate.türkün 
'-'t:f t T ~ il ı dolay11lyle genç ür · 
1Ye Cumhuriyetinin düçar 

()ldu .. b- -k gu uyu mateme ıa-

~trnı olarak lttlrak etmek · 
~dır, 

l Gaı:etcler, Atatürkün mem· 
~kcttne ve dünya ıulhuna 
hptığı büyük ve loıani hız 
~~tlcr ile blyoğraftıine mü
t~d lir olan yazıları bırtncl 

~•hır el erinde iri harfli baı
•kl,, ltmda oe§relUkleri 
eıbı b· _._ .. ,.K. - h • 
1 uyu" o unun ıa 11 

1 trıı8 11n 1 t ııyan fotojraflar · 
'd• ltbu sahtfelerlnt t~zylo 
~t .... 

•••l§lcrdlr. 

l ı Üni\'euul gazetesi ( t 2 -
• 1938 ) «anan•lerl deYl 

ren, Türkiye Cumhuriyetini Elindeki Kılıncı ile Vatana 
kuran ve zamanımızın en 

büyük ccraatçııı Kemaı Ata · Hedefler Gösteren Asker • 
türk öldü» boılıjı altında 

neırettlğl bir yazıda ezcüm· 
le ıövle dentlmektcdlr. 

« Türkiye cumhuriyetinin 
baıkanı ve büyük bir icra
atçt olan Kemal Atatürk 
:ıamebımızdakl ıahılyetlerln 

belki en büyüğüdür. Zira 
onun yaratıcılığı hakikaten 
bir harikadı . rözlerlnl ebe· 
diyen hayata kapadı . 

Türkiye Cumhuriyeti Bü 
yük Atatürkün eıerlerlnden 
madud olan ılyaai, lkttıadl 

mali aahalarda tahakkuk 
etttrdlii derin deiitiklıklerio 
mani11 IJu biricik kelimede 
tamaml1le m6odemlçtlr. 

--------------······--------------Beşerin fevkinde olan fftatürk bir kalemde 
şarkın küllenmiş bütün ananelerini 

silip süpürdü . 
D~rln ve thtılllklrane \ lan topraklarda ekmeıln! 

olan eeer, ıük~netle, mllle· ve ıemerelerlol toplamaaını 
tin yardımı ile, fehmu td- bildiği içindir. 
rikle , kanaat ve azimle ba. O, Atatürk, ıahıi azmly -
ıarılmııfır. Ve AtatQrk, za le, peyramberane eörüıle· 
nıanımııın en büyük icra rtyle, tükenmez enerji ve 
atçm idi demekten mak•a dirayetle memleketinin or 
dımıı, m6tarünileyhln, ken- dularını zafere ulaıhrmaya 
dlıinden evvel ıelenlerln va muvaffak olduktan ıonra ki 
ziyetl muhnfaza etmek üze · bu, bütünlülü ve lıtlklalı 

re kaadeo aaırlarca mede
niyet nurlarıadan mahrum 
eclerck karaahkta lınraktık-

tf'mln etmlıtaı: · vatanını ve 
milletini ıcvk etUil terakki 
yobıadan, yenllmeal ıiç zaa 

oedllen Ye lztırap verici bir 
mahiyet keıbetmeye baıh 

yen •e hiç b tr kiruıe tara
fmclııo dokunulmaya cesaret 
edilemeyen mazinin btlu. 
mum mantalarını kaldırdı . 

Atatürk, maziye atd b6t6n 
mabudları parçalayarak, ce· 
bc!ei iu, kaderin Ye teaey· 
yübüo kara tülünü yırtarak 
n1emleketlo içerlıtne beıe
riyet terakklılnln ıııkların 

aydınhiı altında kültüre, ide· 
ale v~ çalıımıya ıu1amıt bir 
gençliğe mlıtentd yeni btr 
memleket yarattı: Bugünkü 
Türkiye Cumhurt1eti. Fakat, 
lıbu derin ihtilal Ye ıumül· 

lü yapıcılık, tak•ive1e, mü
dafaaya Ye hariçte doıtlar 

temin etmeye thtl1acı ••r«lı . 

Gazi, lmme tılertae al4 
bilumum f aahyetl, ıaluea 
nezaret Ye adım adım takl1t 
ederek takviye :etti. Ve er· 
duya •e onun ıllihlanmaeı · 
na kartı aöılerdttı 11:.,,, da 
mllletlue kuvvetli bir mi· 
dafaa •aaıtaıı temin etU. 
Ooua dtplomatlk ıalaacla 

gaıterdlil kablli1et de, m••· 
leketlne birçok doıtluldar 
temin etmekle beraber ••ua 
maddi ve nıane•i mevcucll
Jetlnl de yükaelttl. 
Romanyanın aadık Itır 

mlittefikt olan Atatürk Tir. 
klJ• Cumhuriyeti tçln, n 
dakikada afif tecrlNlıir 

ıeçtrmekte olan Türk 11111· 
lettne, iz.har ettlil ne\ta ... 
(Sayfayı UUfea ç••frl ... ) 
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! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 
fJ. Kapital: 100/)00,000 Türk lirtJsı ~ = Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans ; 
.ı Dünyanın Her Tarafında Muhabirler 'f* "' .,. fJ. Her türlii zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu- .,. 
fJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralı~ kasalar. 7* 
fJ. lhbanız taaarruf ve kumbara beıaplarında tkra· 7* = mlyeler. = = l lrramiıt: Mlktarl: ikramiyenin tutarı: : 
1'J ADEDi LiRA LiRA 7* 
lif ıooo ıooo .,. 
.. 500 500 ,. 
.. 1 2§0 250 .,. 

• ıı ıOo ıooo '* 
1'/. 25 50 1Z50 .,. 
• 30 40 1200 .,. "' .,. 1'/. ~ ~ ~o • 
.. 1 Ol 6000 'fit 
• B• lkr• .. lytler htr Üf aycia •tr •lınak üz:.,-e st· '* 
~ nede dırı dt/tı bu ıntkt•r u:erlnden kura ilt flağıtı- = 
.ı lac•ktır. 'Ilı 

·····~~····~···~·····~~~·· Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyonundaıı: 
Bahkeılr kor merkez bırltlderlnlD kıtlık ihtiyacı olan 

7500 kilo lahna, 17500 kilo praea, 16500 kılo ııpanak 
1500 kllo kereviz 1200 kilo karnabfthar 1000 kilo ha•u~ 

a~ık ekılltmeye konmuıtur . 
Ekıtltmeıt 5 - 12 - 938 pazartesi 16n6 aaat 10 da 

BalıkHlr ker aahn alma komisyonunda yapı1acaktır. lıbu 
Hhzelerln muvakkat teminatı 147 lira 6R kuruıtur. 

Taliplerin muayyen olan ıün •e ıaatte komlıyona 

miracaatlarJ. 
Enaf ve tartlar komisyonda 16rülebillr. 

- .. - 1 - 386 

Bınd1rmı asliye ~ukuk 
~ıkiıliğindın: 

r----roR~-OiLı-, 
1 Pazarteıtnden baıka her 1 

Bantl1rmanın Glaaydın 

maballeılnde ölü Salim ka. 
rııı c • .,.,.,e: 

Mudurnu Camllkeblr ma 
halleılnden lımall kızı 
Lütfiye vekllt avukat Ham
di Oiuzbeyoflu tarafından 

Bandırmanın Günaydın ma
hallesinden 116 Salim karm 
Cevriye aleyhine açılan ta· 
pu Hnedlaln iptal •e tllm 
taıblhl da•aıınıu yapılmak
ta olan muhakemeıl ııra· 

ıında: Müddeialeyh Cevri· 
1enln lkametılbının mcçbu
liyetlae mebni keyf lyetln 
ıazete ile lllnına mahke
mece karar •erllmlt ve bu 
baptaki muhakemeel de 8· 1 Z 
938 perıembe. ıttnü ıaat 14 

Yıllıiı: 800 Kurut l 
ıün çıkar. Slyaaal gazete .. il 

Altı A1hlı:400 • 1 

klrane ıe•ıllerl ıöndereo 

Romanya efklrı umumiye· 
ılnln aamlml doıtluk bfıle. 

rint kazandı.» 

Romanla gazetesi, •Baıkan 
Atatürk,, baıhiı altında oeı 

retllil bir yazıda ezcümle 
16yle diyor: 

«Türkiye Cumhuriyetini 
tulı edeo, modern Türk 
devletini kuran Kemal Ata· 
türk, artık mevcud deitldlr. 
Elindeki kılıncıylc vatanına 

yenl hedefler göıteren aı· 

ker, bOtftn bir milletin ıöz
Y•tları araıında yataiında 
ölüyor. 

1 Say11ı: 3 • 
ı Günü geçmlt ıayılar 251 
I kuruıtur. 

1 I ADRES: 

1 BALIKESIR TÜRKDILI I .. ___________ ,ıj 

de bırakılmıı olduğundan 

müddel•leyh Cevrlyenln mu
hakemenin muallak bulun · 
duju yukarıda yazılı günde 
Bandırma Aıllye Hukuk mab · 
kemeılnde hazırbulunma11 ve 
1a bir •ekili kanunt ıönder· 
meıl llzım ıeldlil (davetiye 
tebllfl) makamına kaim ol· 
mak lzere keyfiyet llln 
olunur. 

yoluna dikilen maniaları 
devirerek Türkiyeyi yeni · 
den kurdu. 

Lltln harflerini kabul 
eden, taaddüdü zevcah ve 
kadınların peçelerini kaldı
ran, modern ve auıeli mek-
tepler açan Kemal Atatürk, 
evlatlarının tyillil tçln çalı · 

ıan hakiki bir baba şefka
tiyle, fakat ciddiyetle, Tür -
kün tarlhlnt bir kaç [sene 
tçeriatnde ancak atırlara ıı

jabllecek derecede Jlerlye 
ıötürdü . Onun en büyük 
Ye radikal •nkllipları, hiç 
bir filpheye, pazarlığa hllt · 
ti tenkide maruz kalmak 
ıızıo sarahatle ve ıüratle 
yapıldı. Tür&. milleti de, 
onun tekmil ıılihatını bü 

Y8RUILI 

Sındırgı icra 
mımurlığundın: 

Sıodırt?ı Kooperatif ldare
ılne olan borcundan dela1ı 

mahcuz ve aatılmaıına ka· 
rar verilen borçlu Sındırcı· 

nan Camllcedlt mahallealn · 
den Ferit kızı Ralfenln Sıo
dırgının lbırler karlyeıtode 
Sazhk mevkllnde tapunun 
haziran 33 ltarth ve3687/1 109 
numaralı ıenedlle mutaaarrıf 
olduiu ve tarafları ıarkan 
Hasan, garben Muıtafa, ıt

malen tarıh ve cenubeo çayır 
ıle mahdut ve heyeti umuml
yeıl 5514 metre murabbaı 

mtkdarında olan tarlanın be
her 920 metre murabbaı 

mikdarına 40 lira •e yine 
tapunun eylıil 331 tarih 9e 
8989/859 nolu tapu aenedtle 
diğeri albl tamamının aeklz 
ht11e itibarile 3 hl11el ıayl

aaıoın mutasarrıf olduiu yi · 
ne f bırler karlyeıınde Mezarlj 
önü mevkltode ıarken Uıak 
Alt. aarben Kayıt ojlu tar
lası, ıtmalen Ferit •e cenu
ben Koca Muataf a ve Ab
dullah tarlalarlle mahdut ve 
heyeti umumlyest 22.975 
metre murabbaı mlkdarıo 

da olan tarlanın beher met 
re murabbaı miktarına ye 
mtnll ehli vukuflar marlfe 
tile 20 lira kıymet takdir 
edilerek mezk4r tarlaların 
ıeklzde üç hlHel ıayıaları 

bugünden itibaren açık ar· 

tırma ile ıatalıia fıkarılmıt 

ve ıartnameıi berkeıl gö· 
rebllmeal lçto J 1 · J 1 93S ta
rihinde divanhaneye talik 
edilmlıtır. 1 ncl artırma ile 
ıatıı 16· 12-938 tarihinin cu
ma &i1DÜ 18&t ) 4 den 15 fe 
kadar icra clalrealade yapı
lacaktır . Gayri menkuller 
hl11el ıaylasına isabet eden 
muhammen kı1metla yüzde 
75 ot bulmadıiı takdirde en 
çok artıranın uhdes,ne iha
le edilecek ve akıt halde 
ikinci artırma 15 ıün ıonra 
2· 1·939 tuthlnln pazartesi 
ıünii aynı mahal ve saatte 
yapılarak bu defa en çok 
arhranın uhdesine ihale edl· 
lecektlr. 

Alacakları tapuda ka1ıtlı 

olmıyan alacaklılarla dljer 
irtifak hakkı ıahlplerlnln bu 
haklarını ve buıuılle faiz 
ve muarife dair olan iddia 
larıoı tarihi ilandan ıttbaren 
20 ıün içinde icraya müra · 
caatla kaydettirmeleri akıl 

takdirde ıatıı tutarının pay 

laımasınd n mahrum bırn 
kılacaklardır Yüzde 2,5 del· 
taliye pul bedeli ve fereğ 

a 
21 ICl.arqalll ılll r7"""' 

Balıkesir '"fapıı Sicil l\lulıafızlığındı1ıı: 
Kazası: Nahlyeıl Köyü MevkU Cıoaı Hududu: 

Balakealr Kepıüt Sarfakıblar Köyde Ana Halil, üç tarafı Yol. 
» » » Örenolk altı tarla Hahl, Ane Orman, D-'' 
» » » Yumbuk tarla. » Yol. Ve Bılll 

Evıafı ıalreıl yukarına yazıJı ı•Jrf menk11ller kinunuıaal 288 yoklama tarth ;; 
11 13 ve 125 numaralı ıenetle Sarfakıhlar köytinden Hasan oilu Hallltn malt lk•D 13 ,. 
7ılında ölümtyle karıaı Ayte evlatları Hatice ve Fatmayı AJtenlnde 326 ölümtyle eb&I 
litları Fatma Ye Haticeyi Halil kızı Fatmaoında ölümiyle kızı Fatmayı terk e.liiP 
vereıe murlılcrlnden kalaa ıa1rl menkulleri namlarına lntlkalen tesçll ettlrecekl•rlodeO 
bu yerlerin mülklyyetlnfn tahkiki için 4 12 938 tarihine milHdif pazar ıünü maballlO~ 
tahkik memuru aön4erllecekllr bir hak iddiasında bulunanlar •ana ilin ıünündeD ef 

l T l ti•' ve apu Sicil Muhafız ıjıaa veyahut ıününde mahalline ıelecek memura mürac•• 
ıl&n olunur. ......,,.,.,.,. 

1 

Balıkesir 1,apu Sicil Mııhat·ızlığındaJl· 
~azaıı: Nablyeal: Köyü: Mevkii Cinıt: Hududu 
Balıkealr Kepa(it Sarfakıblar Kirazlı Tarla Yol •• kaya. I 

,. 1 
Evsafı aalresl yukarıda yazılı tarla kinunaani 288 yoklama tarih •• 133 au••

1 1 
tapu ıenedlle Sarfakıhlar k6yüoden Halil karııı Aytenln iken 326 tia öl6mll• e•lll ~~· 
Fatma, Hat1ce1l terk Fatmanıada 334 de 6lümtle mirası yeılne kızı Fatmayı terk • 

1 -"" jlDden babıtle ohmlarına teactlen intikal muameleılnln lcraıı için mezkur ıayrl ., ti 
hakkında 3- l 2 -1938 ıOnü mahalline tahkik memuru ıönderllecejınden bu yerleil• 111 .,. 

klyetl hakkında bir hak tddlaaında bulunanlar varsa ilin gftnOndea e•••l tapa ıldl 111 
hafıalıiına •e1abut 16nünde mahalline ıelecek memura mlracaatları illa oluaur ,,,,,,,/ 

Balıkesir Taptı Sicil MuhafızlığındafJ: 
Kazası: Nahiyesi: K61ü: Mevkii: Cıaal: Huduau: 
Balıkealr Kepıüt Sarfalublar HaHn Tarla HaAn, yol •• dere. 

tür harmaaında « Yol, Raıtt. orm•D· 
Kıdıt yurdu « Yol, Mehmet, taı, or•'

0 
« 
(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

Şabanlar « Yol, mezarlık, ormanı t•fj 
Alanlçl Bağyerl Hauu, Hüıeyln , Yuıuf 1° 

Şabanlar Tarla ~ol, RajU, taı, bayır 
1 

.., ... 
« « Bağlıca « ~o , orman. dere, or 
« « Kızanlık « Bllil. ..,ol, laf· 
« « Kirazlı « Yol ve kaya. 1 

Yukarıda evaafı ıatreal yazılı ıayri menkuller Sarfakıhlar köyünclea Hana oıull•' 
Muıtaf a, A bmet ve Halıltn müıterek kinunaanl 281 yoklama tarih •• 101 il 1 l 3 °" 1 

meralara kadar malik iken Abmedln ve Muıtaf anın ölümlerde ~aaıı Fatma ve bab•', 
Haaan ve lcardetl Halih terk, Hasanında 310 yılında ölilmlle karııı F.atma •e evlltl~• 
Halil, Alt, Yuıuf, lbrablm Melamet, Raılt Habil.eyi badehu FatmamnCla 1313 yıh0 f 
öltimlle ojlu Halile terk edip bu Yereae 1316 da aralarında yapbkları talrılmde bu •', 
rı menkullerin tamamı Halile kalıp Hallide 325 de ölümlle karı11 Ane :-evliüarı f•t:, 
ve Hatice, Anenln de ölümlle adı geçen evlltlarıaa Fatmanıaöa 334 :de ölümlle .k•' l 
ıt Hatice kızı Fatmayı terk edip bu kerre vereaeden Fatm• ile Hatice iaUkaleD ıeoe, 
almak lıtedtklerinden bu 1erlerln m&llclyeU hakkında 4-12 1938 t.-rlbtne müıaaıf p••;. 
iÜDÜ mı halline tahkik memuru fldeceiinden hak ldcllaııntla bulunanlar 'Hfl& tllD • O• 
nünden evvel tapu ateli muhafızlıiına veyahut ıününde mahalline Stdeuk memur• .., 
racaatları llln olunur, ~ 

ve teslim gibi masraflar ala· 
oa aittir. Müıterl ihale be · 
delini 7 gün içinde peıtn 

ver meal ıarttır. Gayri men 

kuller alacaklı uhdesine kal· 
dıiı surette de aynı meraat
mt yaparak alacağıoıo aatıı 

tutarından mahıubile r6ıu . 
mu llzlmealnl vermesi ve akı1 1 
halde Jcra •e lfliı kanununun! 

133 ncü maddesi mucibince 
1 

ihale f eahedtlecektlr. Artır- 1 

Bctlıkesir Tapu Sicil 
M uhafızlığındn~;, 

Kazaaı: Nahiyesi: Köyft: Mevkii: Cl•I: Hudu ıı 
l o,· Balıkeılr Kepıüt Sarfakıhlar Dam T:.arla D: 1' 1 , 

lu Y•b1 
nam lcene•lrlık B · f:o'' 

~: Yu•"' 
Wrad•'1 ı· 
Maatafılıı 

l ,Al 
til .. , b1' 

• oll• Y• . 
f 1ııb 

Evufı aalreaı yukarıda ya~ıh tarlanın :maliki Sar • 11 
tar lcöyündeo HHanın iken 324 yılında ölümtyle rıı•'', 

ı , e• 
evlltları. Muıbfa, smaıl, Hat•ceyl teık r:e.dtp bu ~e ~ 

326 senesinde aralarında ynptıkları talcılmde bu Juıun H••" 1 
~ oğlu Yuıufa isabet ettlftndcn ııbu ta:rleyı Yusuf naoı~;I 

tesçıl ettirmek lıtedtğındcn mahalline tahkJk için 4.12 , 
tarih1nd tahkık memuıu gönderıleceğiode.n bir hak tdcl1'

1
1 

ıırıda bulunanlar vana ilin gününde_n evvel T11pu S''ıı · 
Muhafızl1ğına veyehut sününde m•halltn~ gc,tcek rne"1 

maya lıtlrak yüzde 7,5 kıymeta l 
muhammenenin pey akça11 

vermeleri ve ltbu gayri 

menkulün aııtıt gününe ka

dnr tılemiı vergılerlotn aatıt 
tutarından ödeneceğl ve la· 
ltplerın 938· 122 numara ile 
doı1yaya müracaatları alan 
olunur 

ra müracal\tla11 ılin olunur. __,,/ 
--~~--~--- ---~~~~~~~~~~~~~--~~~--

llalıkesi ı· ,.1.,apıı Sicil ll<ı lık f•si ı· i ıı lıisa ı·l«ı ı· 
Kazası: 

Bahkeılr 

M ıı1ı<ıtizlığ·ııı,l«tıı: 
• 

Nahiyesi: Mevkii: Cinaı 

Kepıüt Orhançayırı Tarla 
Snrfakıhlar namı 

diğer Kızıllçl. 

Hududu: 
D: Yol. H: Yol. 
Kızıleoeç, poy· 
razı, Muıtaf a 
oğlu Hann 
tarluı. 

' B«ışıııüdürltiğiiııd(•f11' .:> 1 , • 
Kabıll tezyit ve tenkıs olmak tartıyle ve kamyon tJ 1 

Balakesh' tren duratına taııoacak Sıodırııd•n ( 100 000) :ıı 
Btğadıçtan (15.000) kilo idare malt yaprak tütünlerin n• ~· 
ltl l 8 1 i 938 gününden itibaren 20 gftn müddetle açık t 

ı;iltmeve konulmutlur. 
0

,,o 
Henüz daha Mustafa Ke. 

mil Paıa adını taııdığı za· 
mantarda: «Ôyle bir mem 
leket kurmak lıtlyorum kl 
orada, ıiyaaetle pek az it 
Ural edllıln ve dalma çalı· 

ıılıın» demlıtt. 

Enafı aalreai yukerıda yazıh tarlanın ıahtbl Kepıüt 

nahlyesintn Sarfnkıhlar köy6nden Hüae:;ı in oelu Ali Oı-
tün mevcudiyetiyle ve manın nizasız ve tasılaaız hüanünlyetle tasarı uf ve zlm-
memnuntyetle kabul etti. metinde bulunan malı olan bu gayri menkulü rıemına teı-

lıteklılerln 8-12 938 tarihine milsadlf perıembe 1 
saat 14 de karar Sındırgı lnhııarlarına müracaatları 87 4-1 - 3 

Bu mucizeyi yapmıya mu 
~affalıl: oldu. Ve bir kalem 
de, ıark1n kilflenmlt bütün 
anaoelerlol ııltp ıüpürdü . 
Bu yolda yürümeye azme
den Atatürk, tOkenrnez 
eoerjiıl ile durmadan ve 

Günün bütün diktatörleri çil ettireceilnden bu yerin mülktyettnln tahkiki lç ı n ma. Bıt IY<l Türk Ha va 
ara11nda Kemal Atatürkün g ., fJ' 

halline 4-12 38 tarıhıode memur gideceğinden bir hak K ş 1 • de ' 
mlsteına bir mevkii vardır. • ............ il ıesın 11' 
1 tddlasında bulunenlar vaua ılan gününden evvel Tllpu .... 
naanlar arasında r•ı,yan 1 

Sıcıl Muhafızlığına veyahut gününde mahallı1ae ııelecek Bnlyn Havn Kurumuna nid "İrmi beş ton zahire 1 df fakat beıerln fevkinde olan J ı " 
Kemal Atatürk, milletinin 1_m_c_m_u_ra_m_ü_re_c_a_at_la_r_ı_ı_ıa_n_o_ıu_n_u_r_. __________ 

1 
938 tarihind<'n itibaren on Leş gün müddetle ve açı gjS 

ruhundan kopan faztletlerl Sahtbı ve Ba§muharrJrl: Hahkeair Mebusu H. KARAN tırmu suretilo müzayedeye konulmuştur. ihalesi J • I ~ 8Jl 

veya kuıurları 11~ tam ve perşembe günü saat 14 dedir Taliplerden ve daha sıY tl' 
kimli btr zattı Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL malıimııt almnk istiyPnlorin her gün Balya Hava Kuruııı 

- SONU VAR - Ba11mye1ı : ViTKyet Matbaııaı - Rafikeıir na mi.iracaatları ilAn olunur. 2 - 1 388 


