
-· r-----------------------~, 

Bandlf ma Hattına Tahs s Edilecek 0/Bn 
Trak Vapurunun Dün Kielde Te ellüm 

Muamelesi YapJ/dı. 

10 NiSAN PAZAR 1938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKlNCİ YlL SA. YI: 3826 

Fransada, Hükumetin Mali Proj!si~ 
Ayan Meclisinin Reddi Üzerine : 

Tak iye adenciliğin
lteri H mleler .. Leon Blum Kabinesi Vapurunun tesellüm mu me

l si dün yap ıldı. Piinh bir şekilde devameden çahşmalardan çok 
iyi neticeler ahnmıştu. Dün İstifa Etti • 

Ankar , 9 (A.A.) - De 
nlzyolları idaremiz heıabma 
Almanyada Krup tezııahi 
rmda yapılmıı olan Trak a . 
purunun dün Ktelde teıel 
lüm muameleıl olmuıtur. 

Türkiye madenciliğinde baı mittir. Senede 2500 ton ba· 
hyan ileri h a mlelerin çok 1 kır lıtlhıal eden Kuvanhan 
ümld •erici neticeleri alın · madenimiz f aallyeUne de · 

Yeni Kabineyi T ş ile • 
1 " 1 Vapur 450 yolcu taııycabl 

lecektlr 

mıı vo bu yoldaki fnklıaf vam ederken Ergani bakm 
g6n geçtlkce artmakta bu· 7500 ve 10000 tonluk bir lı· 
lunmuıtur. Pllml bir ıekıl 
de devam eden ._atıımaların 
vereceil netfcel"rln yurt ıer 
vetlnde oynıyaca~ı roUi bl 

tlhsal ara11 f aaltyet• batla· 
mak Ozeredlr . f aa Nazırı B. Dal diye Me u k 

e 

1 En mühim madenlerlmlz· 
den olan MorıGl ( Murgul ) 
madeninin 1,1~ ulmeıt için 
verilen karardan ıoma lnıa · 

ata baılanmııhr. Kuvauhan 
madenin in deierll müdOrO 
Naim Kromer ayni mınta

kada bulunan Morıül ma · 
deni teeisall ıle me91u1 bu
lunma le tadır . 

Parlı, 9 (A.A.) - Fransa· 
da hüktimetln üç ay müd 
detle lıtedıtı mali projesinin 
mGzakerealnln ayan medlıl 
tarafından reddi iizerlne 
leon Blum kabinesi istifa et · 
mlı ve milli müdafaa nazırı 
Daladlye yenl kabineyi teı· 
kile memur edilmlıttr. 

Parı., 9 (Radyo) - Ayan 
rnecllıi bina11, on beı bin 
kıııtık a keri bir kuvvet ta· 
rafından ihata edllmtı bu· 
lunuyor. 

Baıvekil Leon Blum, ea · 
at 18,30 da, rlyuet etmekte 
olduğu ıosye llıtler parllainl 
fevkalade lçtimaa dnvct et · 
nıiı ve ayan meclısıntn ma· 
it projeleri reddeltlllol ve 
bundan dolayı latifa edece· 
ilnl ıöylemııtır. Parti, Leon 
Htumun beyanatını kabul 
etmtı ve kendisini tebdk et 
rntıur. 

Bunu müteaktp kabine 
toplanmıı ve k11a bir mü 
~•kereden sonra Ellza eara· 
Jıoa giderek Cumhurrelıi 

lebruo tarafaodan kabul edtl 
ıntı ve iıtlf asını vermlıtır . 

Cumhurrelll , ayan '17e me 
buaaa reislerini davet ede 
rek bir buçuk eaat konut 
tuktan sonra, gece yart11n· 
dan bir aaat evel Oaladtye · 
YI davet ederek, yeni kabl· 
nenin teşktllne memur et · 
tnlıttr. 

Parıs. 9 (Radyo) - Ra
dikal ve Radikal Soayaliat 
Partııl relal Datadlye, bugün 
Kolonel Kabriyl kabul et· 
tUtı ve yent kabtneoln teı· 
kllı etrafında uzun müddet 
lconuımuıtur. 

Daladiyenln, yeni kabine· 
Yl leıkll edeceil ıöylentyor. 

Kolonel Kabri, Daladlye 
ile Japtıiı mQlakattan ııon 
ra aazetecllere beyanatta 
bulunmuı ye: 

- Leon Blumun ikinct 
lcabtneaı, franıı biraz daha 
dGı~ 
1 

urm•kten, ı1ıtzliil fazla · 
•tlırmaktan ve Fransayı 
Qı .. " b uı ülita ıokmıı.ldan baıka 
lrıey Japmamııtır ... 
Dernııtır . 
Parlı, 9 {Radyo) - Dev· 

let 0 •r.m Venea Orlpol bu 
G ' 1 n, (Sen] ıoıyaltıt federas· 

Yonundan bir heyeti kabul 
•lıntıtır. Bu heyet, Veoıa 
Ortpola btr muhtıra vermlı 
ve Leon Blumun, ayan 
lbecllııaın ıuzuıu hılAfma 
daht l d 0 sa, iktidar mevklln 

• lcalmaıaoı Jltemtı, hu hu 
•uıta lsrar etmlttlr. 

Sosyahıllerln, lıpan1• 

lcrce Sosyalist (Kıyotln) dl · Cumhhurlyetlnfn yedinci yıl 
d ö n ü m ü n e raetlıyan ye beğırmıılardır. \ Ve~iltti hariçten getirti

lecek çorap ma ineleri 
1 için muafiyet verilmesini 

ka~ul etti. · 

p a z a r günü Parilte 

muazzam bir miting yapa 

cakları ıöylenlyor. 

Roma. 9 (Rndyo} - Sos 
yahıtler, Franeanın muhtelif 

yerlerinde lhtil&l çıkarmak 
lstemtılerdır. Bugün, birkaç 

Hükumet, vukua ııelecek 
her hangi bir hadıeenlo ön 

üne geçmek için iki alayın, 
dalma harekete amade bu· 

lunmaeını emretmııtır. 

Pariı, 9 (Radyo) Fran-
eanın muhtelif vilayetlerinde 

yerde had lıeler olmuı ve SoıyaHıtler tarafından byan 
zabıta ile ~ oeyalhtlerden ı mecliıt aleyhine nüma ylıler 
bir çok kimseler yaralan · ı baılamııtır Zabıta , asaylıtn 
mııhr. bC'zulmamuı için her taraf-

ı Yapılan nümayfılerde, bin· ta geoit tedbirler almııtsr . 

1 Macaristan, Çekoslovakya. 
dan Toprak mı istiyor? - -

1 Bu~ psstede ~e ~osf ova y ~ley~ine y pılan bir nüına-
ı yişta bil saylav Macar topraklar mm iadesi için Çekos

Ankara, 9 (AA) - Mem· 
leketlmlzdekl çorap trikotaj 

' ve ipekli kftdın çorabı una-
ylln ın vazly~tlerl tetkık edi 
lerek mezkur eanolnln ka 
lfte ve kalite itibor!le mem 
leket Jhtl y acını kareılamadı· 
iı anlaııldığından bu gibi 
mamfıtat yapan mbeueıele· 
rln hıırıçten gettrecf!klerl 

1 makinelere muaftyet veril· 
1 

1 mt>ıi lktiut V t!kale ttnce ka-

bul edılml~tlr . 

A anya 

rlncl ptlnda almak mecbu 
rlyetlndeyfz. 

Köınür madenlerimizin aı· 

ri ve fennt bir ıekilde çal.,
tırılmg11 eeua kare rlaımıı 
ve teıbıt edllmlıtlr. 

Etıbanlun htıhıalt.h eene· 
\!I bir milyon yüz bin tona 
çıkarılacak ve diğer maden 
ler de kendilerine terettüp 
eden vazifeyi ı f a ederek 
Türklyenln ıenevi kömür lı· 

Uhealatı 3 y6ı. bın tonu bu· 
lacaktır. 

Diğer taraftan Linyit kö 
mürü üzerinde yapılan tct 
kıklerden de çok ıyl netice 
ler alınm ı ı, istıhlakt kartı· 

lıyacak ıekilde kömür temin 
ed ılect ği anhltılmıthr . De 
ğlrmlıazda 30 bin tonluk bir 
letlhıal proğrammın tatbtkl· 

ne pek yakmda baılanacak · 
tır. 

BütQo bu itlerle beraber 
huk<imetlmiz kömür sanayii. 
DID ioktıaf ını ve gltU\ıce ae-

1 

kubulacak bir taarruza kar· Maml ketimizden tütün oı,ıeme•lnl aöz önünde tuta 
rak tecrübeli lıçl ve mQte 

lovakyaya mücadele açılacağım söyledi: 
Parlı, 9 {Radyo} - Fran 

ıa hariciye nazırı Pol Bon· 
kur; Franeanın, V arıova ile 
Bükreı ıefırlerl vazıtaelle 
gerek Romanyaya ve ııe 

rekıe Polonyaya müracaat 
et01tı ve Fr nsa ile Rusya 
olduiu ıtbl, bu hükii netle· 
rln de Çekoslovakyaya vu 

ıı mfidaf aada bulunmalarını ı k a aca huaıı yetııtlrmek için icap 

lngiltere 
Meksikaya nota verdi. 

teklıf eylemlıtır eden tedbirleri de almııhr. 
Budapeıte, 9 [Radyo} - İıtanbul, 9 [Huıuıi] Bu suretle kömür proiramı 

Ünive;ılte talebeıi, bugün Memleketimizden tütün al ana hatları ile tatbik o'unn 
Çekoılovalcya aleyhine nü mak için Almanyadan 6 ki · bilecektir. 
mayf~ler yapmıılardır. ıllfl, bir heyet ıelm• ıtır . He· Bakar endOıtrimlzln ııele 

Talebe, Çekoılovakya ıefa·l yet buradan Ankaraya gl · cek aenelerde parlak netice 

relhaneal önünde gürültü ! =d=e=c=e=k=-tl•=r ·========='=l=e=r=t=e=m=l=n=e=d~=c=e=f=l=m=G=j=d=e=le=n=.= 
yapmak lıtemtıleue de za. 
bıtaca menedilmtılerdlr. 

Saylavlardan biri, Çekoı 
lovakyaya geçen Macar ara. 
zlı!nln ladeıi için Çekoılo · 
vakya ıle mücadele açılaca . 

ğını beyan eylemtıttr . 

Z i a t Kongresine 
Kimler Gönde il cek? 

Harabe haline gelmlf bu· 
lunan Kuvuhao madenini 
büyük emekler earf ederek 
ihya edf!n ve tıletmefe mu· 
vaff ak olan genç mGhendlı 
Naim Kromerln ı e n e d e 
10.000 ton bakır fsllhıal 
edecek Morgolü de thya ede
ceğ ine inanmak lizımdar. 

Hükumetimiz bu maden· 
deki bütün teıteetı yeniden 

yapacağa içln altı mt\yon ka· 

dar bir muraf olacalı tah· 
mln edilmektedir. 

Kömur ve bakırdan ıon· 

ra ıurt refahında en mühim 
mevkH alan altm •e ılmli 
kurıuo madenlerimiz gel. 
me\ctedir 

Halen ıılemekte olan Bal· 
ya ve Anamur madenlHfne 
yakında iltihak edecek olan 
Balkar dafı altm madeni· 
nlo izabe müıkülitıoı yene· 
cek asri teılaatın vücude ge 
tırllmeal için icap eden ted
birler alınmııtır. 

Eıkl tarthlerda lpUdai bir 
tarzda tıletilen Bolkar da
Aında yapılan etüdler g6ı· 

termtıUr ki 250.000 tonluk 
yüzde 7 kurıunu thtl•a ed 
en cevherin beher tonunda 
J 1 gram ahan, 250 gram 
ıümüı vardır. 

Loodra, 9 (Radyo) -
lngtltere hü~umetl; Meksl 
kaya bir nota vermit ve 
petrol tirketlerl meıeleelnde 
lngtlız menafllnln nazan 
dikkate alınmasını ve akıl 
takdirde, Amerika ile bir 
hkte hareket ederek tlddet· 
il tedbirler almak mecburi 
yetinde kalacağım bildlrmiı· 

Prai, 9 (Radyo) Çekoılo · 
vakya parlamentoıu, bugün 

içtima etmlttlr . 
Alman ve dlier azlıklar 

savlııvları hükumetin ıon 

ıünl rde nümnyif yapılma 
maıı hakkındaki emirlerini 
protesto elm't olmak tçtn 
celıeyl terketmtıl rdlr 

Bilf;·ı Çiftçilıkle Meşgul Ve 
Faydalı Mütalealarda Buluna

bilecekler Secilecek. 
MuaJyen bir çahıma sa

hası üzerinden elde edilen 
bu rakamlarm çahıma proı· 

============I ramının gentıletılmeal ile ka· 
.. 

Ankara, 9 ( Huıud) Ya 

tir. 

••••••••••••••••a•••••a•••••••••a•••••••••••••••••• .. 
• • • • • • : Yakında Türkdilinde · : 
• • 
i Al\IARİLİS ~ 
• • • • • • 

Seve Seve Okuyacağınız 
Bir Romanın İsmidir. 

YAZAN: JORJ DROStNIS 

• • • • • • • • • • • • • • 
: Ash Yunanca Olan Amarillı Birçok Avrupa Dillerine : 

i Çevrllmlf, Beynelmilel Şohret Kazaomıı : 
• Edebi Bir Eserdir . • • • 
! Yakında TEFRiKA YA Başhyoruz. İ 
• • • • 
: •••••••• w•••••••••••••••••••••••••••n••-" •••••••••• 

kında toplanacak olan bü
yük ziraat kongreıl hakkın-

da vllayetlere aıaiıdaki ta . 
mim gönderdmlttlr: 

"Zıraatle meıgul her züm· 
reye meılekt ıah lardakl 

düıündüklerinl konıre mü
nıuebettle bildirmek fıraah 

bahıcdllmtıtır Btlf lll çiftçt 
lıkle veya hayvan yettıttrl· 

ellikle menu\ mesleki ea· 
hal arda faydalı mntalealar 

lf ade edebtlecek kabtlıyeth, 
tecrübeli ve mınt ka zlraa· 

tine iyi vukuf ı htbt çiftçi 
lerd n ziraat ve veteriner mü · 

dürlerlle, ziraat odalau re· 
tılerlnden mürekkep l:omls 

)'onun eeçtlil murahhasm 
isim ve adreılerlnln veklle -

te telıraf la blldtrllmetloi eh · 
emmlyetle dilerim 

Muhtelif mem
leketlerden ala
caklarımız 

Hazırlanan ıon heaap hu · 

llsalarına göre muhtelıf me· 

mleketlerln merkez banka . 
lanoda tutulan klerlnp, he · 

aaplarandaka aleıcalilar1mız 
ıunlardır: 

AJmanyada O ve A. he· 
ıapları 13,204,800, Belçika· 

da 3 ı,uoo, Eıtonyada 4 t ,000, 
Lehlıtanda 250 bin küıur 

Türk lirasıdır . , ....................... ... 
i 23 Nisan i 
• • 
: Size Çocufu DüıQodQrecek : 
• • I Haftanın Baılaogıcıdır . : 

\A••••••••••••••••••••••-' 

baracaiı da muktemel 16· 
rülmektedtr. 

Elazıfın 55 kilometre 
uzunluğunda bulunan ve Oz· 

erinde çalııılmakta olan K• · 
bam madeninin de bu ma -
denloie de bu maden lılet· 
meılne bailanmaaı dOtünO

lüyor. 

Kara.bükte kurulan demtr 
f abrlkaluının ihtiyacını 
kar11lamak (bere tılettlmeıl 
ne karar verilen Dlvrlk cev· 
heri vaıatl 65 demiri ihtiva 
etmektedir. Bu ce•her 10·15 
milyon aruındadır 

Üç senelik bir proırama 

bailanmıı bulunan yeni lı · 

tıbsal faaliyeti baıladıktan 
ıonra mOhlm bir d6vlz kay· 
nalı olan maden ihracatımı . 
zın birkaç ııene zarfında 
kendine il) ık olduiu ebem· 
mlyet alacalı ıOplaeılsdlr. 
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Düşenceler: ,, 

Çocuk Esirgeme Kuru- ı 
: .... .:_ !"· ' ' ". 

SEHİR HABERLERİ 
'\ 
1 
~ mu Ve Gayesf .. 

Y AZA N : 
Avukat Emin l'edal Çata/oğlu 

1 -
Çocuk Eıf rgeme Kurumu· 

rıun aenettk umumi toplan· 
taaına ben de Balya murabba· 
11 olarak dahildim. idare 
heyetinin mesai raporu 
okundu, Kurumun burada 
okadar taammüm edememlt 
olmıuına rajmen hayla itler 
ıördüjll, f aktr çocuklara 
haylı yardım yaptığı anla· 
ııldı . heyete te~ekkür edil
di. 

Bu makale1t yazmaktan 
makıadım, kongre ltlnl 
t ahlil değildir . Şu veıile ile 
Kurumun a11l vazife ve 
gayeıl üzerine okuyucuların 
nazarı dikkatini celbetmek
tlr . ÇOnkl Kurumun iti 
yalnız fakir çocukları gey
dlrlp kuıatmak deill, haa· 
taları gözetmekten ibaret 
değil , blli.klı bu tıler Kuru · 
m tali derecede ı11al eder. 

idare heyetinden dinle
dim ki Kurum daha eaaılı 
içtlml\i vazife sahibidir. Va. 
zlfeıl vatanın haliyle, lıttk . 

baltyle alakadardır. 
Memleketin ordu erleriy

le ldmancılarının c a n -
la, kanlı mevcudiyetlerinden 
doğan iftihar ve ıeref ilk 
önce Kurumu odur. 

Çünkl, vatanı ıürbüz, 
zinde evlatlarla teçhiz et · 
mek iti , Çocuk Eılrgeme Ku . 
rumuna düıen mühim bir va 
ztfedlr. Onun için vazlfeıl 

Çocufa karıı ıu , veya bu 
yaıtan baılayıp (Nlzamna 
menin sarahatlne rağmen) 

ıu yaıta nihayet bulmaz 
Çocuk, ana rahimine düıüp
te keıbthayat ettlil andan 
itibaren Çocuk Eılrgeme Ku 
rumunun nezaret ve müra · 
kabeıl altına glrmff olur, 
bu mürakabenln nihayeti 
yoktur . 

Kurum her ananın peıln

dedlr . Onu adım adım ta-

kip ederek karnındaki çocu · 
iu düımekten, veya dünya· 

ya cılız gelmekten korur. Bir 
ana karnında çocuk olduk
ça ağtr yükler taııyarak, 

heyecanlara ve ıhtıraalara 

kapılarak o yavrunun ıuku· 
tuna balı olamaz . Hele ıüf · 
il, mecnunane ve ıefihane 

mülahazalarla o yavruyu dü. 
ıürmeie htç hakkı yoktur . 
Böylelerine kanundan baıka 
bu hayırlı Kurumun da pen
çeıl yapııır . Bu meyanda 
biçare anaların düıürme ar
zularını teıhil ve taıvlp 

edenleri de , kanunla bera· 
ber yine Kurum unutmaz. 
Şu ıebeple Kurum, yavrula

rın çıplaklarını geydfrlp h11-
talarma bakarken aeıl tı 
olarak onları ziya etmekten 
sakmar, Hğlıkla dünyaya 
gelmelerine çahıır. 

Görülüyor ki , gayenin kud · 
ıl ye tl Çocuk Eesirgeme Ku 
rumcularının omuzlarına 

çok afır bir vazife yükle
mektedir . 

Evvelemlrde çok büy6k 
tahammGl, tevazü, sabır . 
fereğah nefis ve nihayet 
bQyük bir nezaket tavsiye 
ediyor. 

Onun için Çocuk Eılrge· 

rne Kurumu üyeleri , bılhaı -

ıa bayan 11nıfı 

ba yolda fütnr 
ç•lıımağa ve 
alııtmrlar . 

neftılerlnl, 

duymftdan 
dıdtımeie 

Herkesi Kuruma yardıma 

ve üye olmala çağırmak 

birinci ltlertdlr ... 
Sonra ıokakta teıadüf et

tikleri ayakları çıplak , perl 
ıan her yavrunun eline ya · 
pııırlar, burunlarının, dudak· 
larına kadar ıarkan muhte· 
vlyahnı lavantalı ipek men· 
dilleriyle temtzlederken hiç 
lğrenmezler. Beraber çocu 
ğun evine atderler, anatma 
ve baba1ına çocuklarının 

hayatını, 11hhatını •e neza· 
f etini korumalarını var ta 
likatlarlyle rica ederler. 

Yavrularının badema ıokak· 
farda gübreler içinde plı ve 
perlıan ııhbatını, temlzhit
nl ihmal etmiyeceklerlne da · 
lr ıöz alır . 

Hamllni ihmal eden fakir 
gebelere, çocuğunu lüzumıuz 

fedaya hazırlanan, hoppa 
zenginleri bayan üyeler da· 
ima z iyaret ~der Onlara, 
bir içtimaiyatçı tatlılıflyle 
karınlarındaki yavrulara 
vatanın beklemekte olduğu 

nu tebliğ eder. Hüsn6 muha 
faza tavılye eyler. 

Şayet dOıürGlecek oluna 
kanunun ve memleketin ve 

Kurumun hetap lıtlyeceğl · 

ne kendllerlnl inandırır .. 

Hamhnı vaz edloclye ka · 
dar ziyaretlerine devam edi-

leceğini ha her verir ... 
Ve filhakika bayan üye 

mıntıkası dahilinde ne kadar 
f aklr, zengin ıebe vana 

hepılnl de aruıra ziyaretten 
usanmaz .. 

Bayan azaların , mıntıka. 
lara dahilinde ıebelerden 

baıka lohuaaları da unutma· 
maları, Kurumun hedtyele 

rlyle ziyaret edip kendi· 
lerlne çocuk bakmak uıulü · 

nü, banyoıunu, memeılni, 

aııda11nı öğretmesi elzemdir 

Çocuk Eılrıeme Kurumunun 
gayeıine ancak bu suretle 

erileblleceğlnf izaha hacet 
yoktur. 

- SONU VAR -
----'!lGı,._ _ _ 

Mütedavil sermaye ~o-
misyonu toplan~ı 

Ankara, (Huıuıi) iç 
bak anlık muhasebe dlrekt6-
r0 B. Edtbln reialtğlnde 
kültür bakanlığı muhasebe 
direktörü B. Cafer, ekonomi 
bakanhğı muhasebe direk
törü B. Edip ıağlak bakanlığı 
muhasebe direktörü B. Rıza 
ve ziraat bakanhiı muhaıe 
be direktörü H Cemalden 
mürekkep komlıyon tekrar 
toplanmııtır . Komiıyan mü 
tedavll ıermııye ve ublte 
hesap tallmatnameılol hazır

lamaktadır. Komisyon darp
hane gibt hususi vaziyetleri 
olan mütedavil sermaye ıu· 
belerJnl bu talimatnameden 
hariç tutmuıtur. Talimatna
me nlıan ortalarJDa doğru 
hazarlanmıı olacaktır . 

• "'".r .. ... ' • p.. . ..·· . . . ~·. ~ t_. 

lhti-Halkevinde"Sinan,,lçin Memleketin ,Otel . 

Y a p ı I a n ihtifal.. yacı Önlenecek .. 
Gece yapllan ihtif ılde büyük sanatkiun adı saygı ilı Dahiliye Vekili 8. Şükrü Kaya buhuıustı alikı· 

darları bir tamim gönderdi.. ımldı, hayatı anlıtlld1. 
Be yük TGrk Mf marı ., Si· 

nan" nan ölümünün 350 ncl 
yıldönümil münHebetıle ıe · 
ce Halkevtnde bir ihtifal ya
pılmııtır . ihtifale Halkevi 
bandoıuoun çaldıiı lıttklal 
marıı ile baılanmııtır. Mü 
teaklben Tarih Öğretmeni B. 
Ki.mil Su, toplantının mahl· 
yetini anlatmıı ve büyük ölü 
için hazır bulunanları bir 
dakika ıükQta davet etmlı 
Ur. 

8. Kamil Su, Osmanlı dev · 
rlnln kuruluıu ile yükıeltıt 
devirlerini, mua11r Avrupa 
yı ve bu devirlerin ıanat 

hayatında oynadıiı rolü ve 
Sinan atbt bir dehanın ye-
ttımeılne olan teılr · 
lerlnl berrak bir lfade 
ile izah etmlı, alaka tle din· 
lenen sözleri alkıılarla ıona 
ermlttlr. 

Bundan ıonra Türkçe Ôi · 
retmenl Bayan Mükerrem 
Kimli Su, Mimar Slnanın 

Yeniçeri olarak anılmaıını 
ve böylece muhtelif ıefer· 

ferde, muhtelif tip mimari 
eaerlerlnl tedklk imkanını 

elde etmek fırsatını kazan· 
dıiını, böylece yetlıen tan · 

Tarla yiiziJn· 
den eniştesini 
öldiirmiJş 

Çafıı nahiyesinin Nerkiz 
köyOnde bir tarlada Multa
f a ollu lımall adıntla biri
nin on bir yerinden bıçak
lanmak ıuretlle Oıman ol· 
lu Fenl tarafından öldürül
dOğünQ yazmııtık . Yapılan 

tahkikatta katilin, lımalUn 
kalnblraderl olduiu, clna 
yetin de miras meıeleslnden 
lhttliflı bulunan tarlada İı· 
malhn çalıımak llterken 
Fevzinln mani olmak lıte · 
meıloden ileri geldiği anla 
ıılmııtır. Şehre getirilen ka· 
tll ıorgu hi.ktmllğlnce tev· 
klf edllmııttr. Tahkikat de · 
rlnleıtırtlmektedlr. -
Subaylanri tart iine ~air 

kın un 
Ordu ıubaylar heyetinin 

terfilerine alt ek kanun li 
ylhıuı Mecll ı ruzna meslne 
alınmııtır. Layihaya göre 
bunlardan iki sene içinde 
kıta da ve (Kurmay) vazife 
lerlnde ehliyet göıtererek 
llyakatları taıdtk edilenlere 
iki sene daha kıdem zammı 
veri lecektir. Bu iki senelik 
kıdemi alacaklardan verHe 
cek tezi muvaffakıyetle ya 
zan ve liyakatleri üıt taraf 
amirleri tarafından 11raılyle 
tasdik olunanlara te:r. tali· 
mata ı ıutlarma uyıun ola· 
rak bir ıene daha kıdem 

zammı verilecek, uçuncü 
zümreye (Kurmay) yardırpcı 
vazlf ele re ıeçllmit olft n lara 
b ir seneden baıka k ıdem 

zammı verllmedlil gibi , bun · 
lar (Kurmay) stajına da ti· 
bi tutulmıyacaklardır . 

1 

atkirın nihayet Van ıeferln . 
de Van gölün6 geçmek (ize· 
re ilk defa na11l ilç kadır
ga yaparak kendini göıter

meie muvaffak olduiunu 
anlatmıı ve vücude getirdiği 
camileri, sarayları, hanları, 
hamamları, t ü r b e l e r ı 
ıaymıı, bu arada mu-
arızlarının ı ıddetli tenkitle · 
rlne raimen kırk çeıme ıu 

yolu ile Süleymanlyeyl na· 
ııl yaptıfını ve nihayet ih• 
llyarlıimda büyük bir faa
liyetle eo büyük eıerl olan 
Edlrnedekl Selim camllnl 
na11l yarattığını izah etmfı 
ve 98 yaıında bayata göz
lerini yuman .,Sınan,. ın de · 
baımın kudretini aüzel bir 
ifade ile çerçevelemlıtlr. 

Bayan Mükerrem Suyun 
ı&ylevl de hararetli alkıılarla 
ıona er mittir. 

lkt genç de Sinan için ya· 
zılan iki ıUrl okumuılardır. 

Büyük Türk sanatkarı için 
ltu geceyi tertip eden Halk· 
evimizle, bu aıeceyl muvaf
f akiyetle yaıatan Mükerrem 
ve Kamtl Suyu tebrik ede-
rlz. 

Memleket haberleri: 

iki amele 
Krom madeninde çök.en 

Bir yarmamn altmda kıldı. 
Tavıanh, 9 (Huıutl mu · 

babirtmlzden) - Kasabaya 
tahminen iki ıaat meaa
f ede bulunan "Ala barda" 
Krom madeninde çahımakla 
olan Öksüzler köyünden ame. 
le Sülf'ymanla diğer bir am 
ele çöken bir yarmanın al · 
tında kalmıılardır Süleyman 
ölmüf, ağır yaralı olan di
ğer amele de hastahaneye 
kaldırılmııtır . Adliye hadlıe 
hakkında tahkikata baıla· 

mııtar . 

Buyıl pancar ekimi az 

Birçok ıehlrlerlmtzde •erek 
dahilden •e ıerekıe hariç
ten gelecek yolcuların lıtl · 
rahatını temin edebilecek 
oteller bulunmadıiını naza· 
rıltlbare alan Dahiliye Ve· 

-~-

Nüfus 
Oıiralarinin tef tiılerine 

dair esaslar 
MtUklye müfetUı lerl tara· 

f ından n(ifuı idarelerinde 
yapılan teft1ıler neticesinde 
teıblt edilen nokıanlar ve 
kalete bildirilmekte, ayrıca 
raporun bir nibhası mahalli 
memurlara verilmekte idi. 
Fakat bu nokıanlar, veki.· 
letçe yazılmadan düzelttlme
ie teıebbüı edilmediği için 
muhabereler uzuyordu. Da
hılı1e vekaletinin yeni bir 
tamimi bu muhavereye mey · 
dan bırakmlyacak bir for
mülü ihtiva etmektedir. Ma · 1 

halli memurlar müf ettlılerln 
raporunu alır almaz derhal 
tıaret edilen noksanlara ık 

mal ederek tanzim edecekleri 
raporu vali veya kayma 
kamlara da taıdtk ettirdik· 
ten ıonra vekalete göndere 
ceklerdlr . Yalnız müf ettfı 
ile memur arasında tenkıd 

edilen meıele hakkında ih
tilaf çıkana ve vlli.yet ma· 
kamınca da mOfetUıln mü 
tala11 kabul edilmezıe va
ziyet vekalete bildirilecektir. 

Bölge bisi~let yanşlarma 
~ugün de ~evam edilecet 

8ölııe blılklet birincilik 
müsabakalarına buaün de de· 
vam edilecektir. Bugünkü 
beılncl müıabaka 50 kilo 
metre mesafede 
tır. 

yapılacak-

Edremitte yapılaca~ il~o~ul 
Tavıanlı, 9 (Huıusi) Edremltte yeniden yııpıla-

Buyıl pancar ekiminin di cak ilkokul blnaıının ihale· 
ğer senelere nazaran yarı ılne letekl ı çıkmadığından 

yarıya nokıan olduğu anlaııl· ı Daimi Encümen bu itin pa -
maktadır. Buna ıebep pan zarlıkla verılmealne karar 
car fıatlaranın 28 paraya vermiştir. 
kadar düımüş olmasıdır. 26,941 Lira kt'ff i olan bu 

Pancarın bu flatla idare okul b i n a ı ı bir ay 
etmediği tlerl ıQrülmektedlr . 

zarrında talibine verilecek 
Bır haftadanbert yafan 

yağmurların ve eriyen kar· ve buyıl içinde ikmal edıl 
larm teıl rtle Pouuk çayı taı· mtı olacaktır . 
mııtır. Hasara t ) okıada bu 
hal ekime engel olmakta-
dır . 

• Yıık ı:el • 

Yurtlular [s~işe~ire gittiler 
İdmanyurdu futbol birinci 

takımı yapılan davet üzerine 
KOtahya tren lle dün Eıktıehl
re gltmtıtlr. Yurt takımı , bu· 
gün Eıklıehlrlo Deminpor 
takımı ile bir maç yaptık 

tan ıonra sah ıünü avdet 
edecektir. 

--~--

Bir kaf il tevkif edil~i 
Kepsüdün Danahl1ar kö 

yünden Mehmet oflu Hali · 
lin bir müddetlcnberl be
raber yaıadığı Arzı adında 
klldmı , baıka bir erkek · 
le münasebet peyda e tme· 
ıtnden mütee1111tr ola rak çif . 
te ile öldürdü~ünü yazmıı · 
tık 

Yakalanan katil sorıu 

haklmllAlnce tevkif edllmtı· 
tir. 

kaletl alakadarlara ıönder· 
dlğt bir tamimle bu lhtlya· 
cm en kııa bir zamanda 
önlenmeılnl btldtrmlttlr. 

B. Şükrü Kaya, tamiminde 
bu itin lüzumuna btlhaua 
ıöylece ltaret etmektedir: 

Memleketlmlzln bellJ baı· 
lı birkaç büyük ıehrlnden 

baıka hemen umumiyetle 
bütün kaıabalarımızda yal· 
nız yabancı ıeyyahların de
itl, itleri için seyahat eden 
kendi vatandaılarımızın bile 
konaklıyacaiı bir otel veya 
misafirhane bulunmadıiı ma· 
attee11üf bir haktkattır. 

Kasabalarımız ve beledi
yelerimiz için yüz kızartıcı 

bir hal arzeden bu mesele. 
nln en pratik ve matrafıız 

bir ıekllde hallini, aıaiıdakl 
huıuıların derhal temin edıl · 
meıinl idare imlrlerlmlzden 
ve belediye relılerlmlzden 

bekliyorum. 
1 - lıtaayonlarda , lıke· 

lelerde ve belediye teıkll&. 
tı olan her yerdeki mlıaflr. 

hane ve otellerin (biltüo 
odalarının yapılma11 m0m
k6n olmadıiı takdirde l en 
az iki odası temizlenmeli , 
badana edılmelı ve boyana· 
rak tahta kuruıu. pire, bit 
aıibl hııarattan kurtulmuı 
bir bale getirilmeli ve bu 
odaların belediye tarafından 
karyola11 hazırlattırılarak 

yutak, yatak, yorıan, çar· 
ıaf ve örtüleri yıkanmıı ve 
ütQlenmlt bir halde Oçer ta· 
kım olarak hazır bulundu. 
rulmalı ve gelecek bir mi· 
safir temiz bir oda, temiz 
bir yatakta yatmak lmkin 
ve kolaylığını bulabılmell
dir . 

2 - Bu yatma keyflye· 
tinden baıka bu yerlerde 
bulunan müıtekrah ve çirkin 
helaların da ıslahı en mühtm 
bir huıuıtur. Buıiln otel, 
han ve misafirhanelerde 
bulunan helalar kirlidir . 
Bunların da temizlenmek ve· 
ya çinkodan yüksek bir de
po yapılma11, akar ıulu , ba· 
danalı ve kokuıuz olarak 
temini en baılt bir hlmme· 
te mütevakkıftır . Buna bir 
de iıtlkrah duymadan yıka
nacak bir el yüz yıkama 

yerini de ili ve etmek ge
rektir. insanlığın en basit le · 

ftplarından btrl olan ve umu· 
mi 111hhahn temelini teıkll ed· 
en temizlikte alakadarların 

çok hauae bulunmaları la· 
zamdır 

3 - Ayrı bir ihtlıat ve 
bilgiye ve paraya lüzum glh
termeyen yukarıdaki huıuı 
tarın eo kısa bir zamanda 
yapılarak blldırtlmeılnt ve 
bu itlerin lda re i.mlr ve be · 
tediye reiılerintn temıll et· 
tikleri ıehlr ve kaıaba hal
kının ıevlyeleri nln de mtya · 
rı olacağının ıöz6n0nde 
tutulmasını rica ederim. 



tf ukuk SQtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Rey Hakkı Ve Ekseriyet 

Kayıp ıa~ıdetnama 
1929 - l 9J0 SeneslndeEd 

remlt Gazi okulundan aldığım 
ıahadetnameyl kaybettim 
Yenisini alacağımdan eak isi · 
nln hükmü olmadığı ilan 

YAZAN: olunur. 
Avukat Kasım Sami Paylı Bandırma Halkevinde 

' .... .A.!.-...... 

Bandırma icra 
memurlugundan: 

- 42- Nurhan 

Buraada Llmitet tirketl 
ne 462 lira borçlu Band ırma 
Dere mahallesinden İbra 
him oğlu Tevflkin ta htı ha· 
eze alınan Bandırmda Dere 
mahallesinde safı Hacı Bıltl 
ıolu Mustafa, arkası Sıddlka 
anası önü yol ile mahdut al
tında bir bodrum lkfncl 
katta bir mutfak bir hela 
bir oda ve ftçüncü katta 
iki oda bir ıofa btr hela 
bulunan 4000 lira kıymeti 
muhammeoeh bir hanenin 
tamamının paraya çevrilme· 
ılne karar verılmlıtır. 

Cemiyetin her azatı heye- tur . Aza hak ve 11fabnın vere · 1-m-u_h_a_l_lf_r_e-ye_k_a_r_f._ı _m_ü_tt_e_ft_k_ 
ti umumfyede aynı rey hak· ıeye de intikal etmlyeceil 
._ iki rey fle ekseriyet temlo 
"llll haizdir. kıanunu medenlmlzln mehazı edilir . 

Kararlar hazır olan aza· olan lıvlçre kanununun 70 bet Bunun içindir ki vazu ka 
nın ekHrlyeU iriıı tle ve- maddesinin ıon fıkrasında nun, ikinci fıkrada (Karar· 
rllır. Nizamname aarahatlne yazılı isede bizim kanunu lar, hazır olan azanın ekıe · 
ln6ıalt olmadıkca ruzna· medeni bu ciheti mehazdan rlyetl arası ile vertlh). Dl 
ine haricinde karar verilemez, iktibas etmemtıtır. yor. <Nizamname ıarahaten 
lbareıfnl taııyan 60 ncı ma- Mezktir 60 ncı maddenin müsait olmadıkça ruzname 
dde 6ç fıkrayı ihtiva etmek lklncl fıkrasındaki (kararlar haricinde karar verilemez) . 
tedfr. ha:aır olan azanın ekseriye· lbareılnl ihtiva eden üçüncü 

l ncl fıkra: Azalar ara11n
da kıdem , ılo, veya cemi
Yetin teıekkül ve tee11üıün
de biiyük bir hlzmetf aeb
keden veyahut cemiyetine 
kı11netll hediye teberruatta 
bulunan azanan reyi Jle ll
lettayın azadan birinin reyi 
aruında hakkı tefevvuk ve 
tercih gözetllmeylp het lklıt· 
nln de aynı rey hakkını ha · 
iz olduklarını ıöıterlyor. 
Gerçi cemiyetler, kanun ve 
ldabı umumlyeye muhalif ol . 
mamak ıarta ile arzu ve em· 
ellerini lıtedıklerl ılbl izhar 
ve bttmalde hnr ve ıerbeat 
bulunmalara dolaylıtle cemi· 
Yete bGyQk btr hizmeti ıeb· 
kedenlerln dtierlerlnden faz· 
la reye malik olabdeceklerl· 
ne dair nlzamnamelerlnde 
bir kayıt bulundurabilirler. 
Böyle~btr ltaret mevcut lıe 
0 aza dljerlerlndeo fazla re 
1• ıahlp ola biltr. Yoksa ta· 
rlfatı kanuniye veçhlle aynı 
rey hakkını haizdir. 

Bırde azadan biri, bir ma 
zereu dolaylılyle toplantıda 
bulunamıyacafından bahlıle 
reyini heyete bildirmek üzere 
dlier bir azaJI tevkil ede 
btltr . Fakat o cemiyetteki 
azalık hakkını hariçten bir 
baıkaaına veremez Çüokl 
aza intihap ve tayini heyeti , 
unıumı1eye alt bir hak ol 
lnakla fertlerin , bu hakkı lı
tfmalfne,meaaiı kanuni yok · 

Grane göz uclyle Bolıtonu 
•\lzüyordu; Holaton. Strom 
dan kurtulduğu taktirde ko· 
runnıak için direktörün bü · 
roıu arkaaına gizlenmek üze 
re hazar duruyordu. 

- Fılhakika, telefon bol 
de bulunuyor dedi. Fakat 
lbeıelenln hallini buldum. 

Veıtlind, bayan Martin 
ile görüıtüğü esnada ıu akı· 
tına benzi yen bir gürtı 'tü 
1fitUilnı bana ıöylemiıtt . 
Bu IJÜr(lltü bir duıa alddl 

l Bayan Martın, yemek sa. 
0nı.nun yanıbaıından bir 

tel baflıyarak bunu hahnın 
' 1hndan aeçlrdl ve banyo 
odasına ıoktu Alleılnln ifil· 
lllenıeıı için odanın ve ban· 
Yonun kapılarını örttü, du · 
tun musluğunu tamamile 
•çt1. 

- Şu halde cinayetin 
artfeılnde hatlı tamir için 
~elrnıı olan lfçlnln hikayesi 

'Yaltdlr 

-- Tabii, onu ıorguya 
çekttihnlzde icat ettiği bir 
Yalan o hattın keılldlğl nok· 
teı.nıo aı1a bulunamıyacaima 
hıaomıt idi. 

d ~Grane, bayan Martini süz 
u: -

- Bayan Martın duı ya· 
lt•tkeo ve aynı zamanda 

tt lraaı tle vertllr) tbarealn fıkradan da azaların, müza-
den de mevcut azanın reyle kere edecekleri meseleyi da· 
rl bir fikir ve nokta üzerin ha evvelden bilmelerf ve 
de toplanma11nda çok vakit ona göre hazırlanmaları için 
imkan hasıl olamıyacağıodan herbft azaya tebltğat yap· 
toplanan reylerde ekseriyet ılmıu1nı ve binaenaleyh 

ruzname harfclnde ittihazı 
aranılacatı, meseli, on aza· 

karar edtlemlyeceğlnt ve 
dan yedlııl btr fıklr ve ka ıayet nlzamnamelerinde ıa -
naatte. üçQ de buna muhalif raheten bir kayıt ve müıa 
baıka bir rey ve mütaleada ade mevcut lıe ruzname ha 
bulunacak olursa eluerlyett rlclnde de karar verilebilece
teıkll eden yedi reyin mute· ğlnl anlamaktayız. 
ber olacağına göıtermelcte· Şunu da arzedeylm ki, ma· 
dlr. Burada nazarı dtkkatr ddl ve tktııadi bir gaye ta 
ahnacak bir nokta daha var- kip eden cemiyetler, nizam
dır . O da, cemlyetıo liakal namelerlneruzname haricin· 
6ç kltlden aı•i• teıekkül de de karar verebileceklerine 
etmemlf olmasıdır. ÇOnkl, dair ahklm dercedemezler 
bu gıbı bır ıbtilAfı arada ek- Gayeıl lktııadi eıaaa m6s 
aerlyet temin edilemez. tenlt olmıyarak ıırf cemlye -

Bırde ekseriyetin temini tin devam ve bekasını te
lçln olzamnamelerlne muh mln için para çıkacak bir 
telif tekil ve miktar vaz ede· it tutan cemiyetler ruzname 
btltrler. Şöyle ki, bir azanın haricinde de karar verllebt-
cemtyetten çıkarılmaaı için leceğlne dair nizamnameleri 
ıu kadar reyin, hulçten bı. n e b 1 r k a y ı t v e 
rlılnln azalığa glrmeıl için de müsaade vazedebilirler. Şa 
bukadar reyin ve halıha· yet nlzaainamelerlnde böyle 
zırdakl nizamnamelerinin bir müsaade mevcut değllıe 
bazı maddelerinin değtfllrll yine ruzname harici karar 
mest içinde iki "' ıülüı reyin lttihaz.b edılemez Şu kadar 
toplanması ıle ekseriyetin var ki 57 ncı maddede gördü 
huıulü kabul edalmealdlr Or· ğümüz veçhiyle heyeti umu 
taya atılan bir~ meaele üze · mlye, idare heJ•etlnln. veya 
rinde bütün rey ve fikirlerin müdürün, veyahut azadan 
bir noktada toplanması beıte birinin talep ve arzu. 
mQmkün olamayacağından ıu ile heyeti umumiye fev 
toplanan azanın en aıağı üç kalide olarak hail lçtlmaa 
kıııden nokıan olmaması davet olunabilir. 
lazımdır Hiç olmaua b ir - SONU VAR 

1 - ipotek sahibi aJacakh· 
larla dtğer alıikadarlann 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
tıbu gayri menkul üzerinde 
ki haklarını ve huıuıi f alz ve 
masrafa dair olan iddialarına 
evrakı müıbltelertle 20 ıün 
içinde icraya bildirmeleri ve 
hakları tapu sicili ile ıablt 
olmadıkca ıatıf bedelfnio 
paylaımaa1Ddan hariç bıra· 

kıblacaklardır. 

2 - ilk arttırma 1 ı .5.938 
çarıamba günü saat 15 de 

Bandırma icra odasında ya-
pılacak ve arttırma be 
deli ıayrl menkulOn mu
hammen hıymetloln yüz· 
de 75 lnl ... bulmadıiı takdir· 
de en ıon artlıramn taahhfi. 
dn baki kalmak ıarttle on 
bet gün daha temdit edile
rek 26 ·5·938 perıembe aünü 
saat 15 de 2280 numarah 
kanun ahkamı haricinde ka· 
ti 1apılacaktır. 

3 - Arttırmaya tıUrak 

edecek alacakh muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
niıbetinde pey parasını ve
ya milU bir banka mcktu 
bunu ıctarecekttr. 

4- Artırma ıartnameıi tlao 
tarıhinden itibaren herkeıln gö. 
rebllmeıl için icrada açık 

bulundurulmaktadır. 

Daha fazla malumat al· 
mak Jetıyenlerln 935·550 
dosya numarastle icraya mü · 
racaatla ra tta:ı olunur. 

Veıtlindı ölüme göndermek 
fçlo telefon ettiği eanadakl 
pek latif tabloyu tRaavvur 
edebillralnfz 

, •................................................ " 
: TÜRKDILINlN ROMANI TEFRiKA NO: 74 : 

Bayan Martin lltr ı yt-n eli 

nl alnında gezdfrdl 
Grane devam elti: 
- Bolstonun ve bayan 

Martinin cürüm arkadtt tı 
olduklarını size bildlrd ı ğlm 

fçln müteeulrim. Bu bize 
anahtar h l kayeılnt anlata 
caktı r. Sınımona bize, Vest 
lindm apfUtmanının bir 
anahtarına , yalnızca bayan 
Martinin sahip oldu~unu söyle 
mııtı · eayan Martın ctnayetten 
evvel anahtan Bolıtona ver 
mit ve o rüvelveri bu su 
retle çalabllmlıllr. 

Fınkleateln: 

Fakat, bayan Martin 
neden böyle hareket etsin. 
Çünküi o Veetlıinda nlıııo 

lannııftı, diye itiraz etti. 

tirene genç kızın titrlyen 
dudaklarına baktJ . 

- Kadınlerı anlamak ptk 

güçtü, dedi . 
Bununla beraber onun bu 

çeıft hareketine lkt !ebep 
göllerebtllrfru: Birlncıs l V est· 
land öldüğü takdirde yetmlf 

bin dolar mirasa. konacaktı, 
tklnclıi dr, onun ula Vest· 
land tle evlenemiyecejldlr, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 : 
1 : 
1 : 
! · ÇEViREN: Kemal Demİray ! 
1 • 
2ıra o evvelce Bolston lle ev - V illlams, bayan Martın 
lcnmltU adım _ okumuıtu, sizinkini 

Avukat: görmemtıtı. O bu beyanna · 
llali! llala! O;ye ba menin annesine att olduğu 

ğırdı . nu iddia etti. Fakat aenç 
fıte böyle Biz odada kızm ismlle, anneılnlo ismi de 

telefoo telını ararken Yıllı. Martin Emlly Lon oluıu çok 
ama bir evlenme beyanna 
meıl görn· üttü. Yaptığımız 
tahkikatta bu beyannamenin 
bayan Martin tl e Bolıtona 
alt olduğunu öğrendik 

Bayan Martin aandalyeıln• 
de dofruldu ve tehevvürlee: 

- Sefil hafiyeler! Dedi 
Bolıton boğuk bir ıesle: 
- Dikkat ediniz! Diye 

söylendi. 
Grane milddlumuml Roua 

döndü: 
- Kanaat getirdiniz, de· 

ğil mt? 
- Bolıtona bakarak de · 

vam etti: 

garipti ... 
Bayan Martinin Fıfth Av. 

enüde Sakı mağazaıanda ıl 
ze kravat aldığını sonradan 
hl'l hrladım. Bu tehltkelt bir 
teeadüftü . Zira yalnız yeni 
evli bir er"ek kravatlarını 
fntıhap etmesini karnına bı 
rakır . Müddlumümiye döne · 
rek ilave etU: 

- Kravat huıuıunda ka 
dmlarm zevkini bllirmlııl . 
nlz? 

Ro11: 
- Evet, bilirim, dedi . 
Grane ilave etti: 

Bayan Martini Bolaton 

Erde~ icrı 
Memurluğundan: 

Erdeğln Y ah mahallesin
de lımall oğlu fabrikalar 
Hüıeyıoe ıenedl idi ve ill· 
ma müstenit lkJ icra doı· 

ya11nın muhteviyatı olan 
maamasnf ve reıml tahıll 

I03 lira 40 kuruı vermeie bo· 
çlu Erdejln Halltpaıa ma -
hallealnde Kocabaı Raatmln 
eti bayan ismetin mutaaar. 

• rıf oldufu tapunun 328 ta· 
rlh ve 59 ıara ve 76 77 No 
da kayıtlı Alettirya namı 
dlaer Rum me:ıarhğı nıev 
kllnde bir tarafı Rllzl ha. 
nul ve bir tarafı Razi bab . 
çeıl ve iki tarafı yol ile 
mahdut b&r dönüm iki ev
lek y~rtn 20 hi11e itibarile 
17 hl11eıl dut bahçesi (halen 
dutluk deftldtr) ııbu borçtan 
dolayı haczedllmlı ve üç 

..,, ... 

Edremit Hu~u~ 
Hakimliğinden: 

Edremtdio Narh köyünden lb. 
rahim kar111 Hatıcenin müddea 
leyh aynı k6yden Balçıkla 
Hasan aleyhine ikame etmlı 
olduğu lzaleı ıuyu davasın· 

da müddeaale1he tllnen da
vetiye teblii edildiği halde 
4 4 938 1ıüni1nde gelmediğin· 

de ııyabında muhakemenin 
icrasına karar verilerek mu . 

hakemelerı 29 4 938 cuma 
ıaat 14 de talik edtlmlı ol· 
doğundan m6ddeaale:rh Ha -
ıanın vakti mezk6rde ya 

bizzat gelmesi veya bir ve· 
kil göndermesi akıl halde 
muhakeme1e kabul edilme
yerek ııyabında devam ede
cefl luyap kararı tebliği yeri. 
ne kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

yeminli ehltv.ukuf mezkur ı------------
1 7 aehme 200 lira kıymet 
takdir etmtı bulunduğu. 

Hudut ve evsafı yukarda 
yazıla 17 ıehlm gayri men· 
kul açık arttırmaya kon 
muı olup 27 ·4 938 gününe 
raatlıyan çarıamba günü ıa · 
at (9) dan [ 11] kadar Er
dek hük6met k onafında le 
ra dalreıl odasında açık ar. 
hrma ile satılacağı. 

2004 Sayıla icra ve lfllı 
kanununun 129 ocu mad-

desi mucibince gayri men· 
kule tahmin edilmff kayme· 

tin yQzde 75 1 bulma11 la· 
zımdır. Sattı fıtfyenln ala-

cağına rüchant olan dlier 
alacaklılar o gayri menkul· 

le temin_ edllmıı iıe artırma 
bedelinin bu ıuretle rücha· 
ol olan alacaklarının mec · 
muundao fazlaya çıkması 

ıarttır. Bu mıktar elde edi
lemediği taktirde en çok 
arthranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 
gün uzatılarak 12 5-938 ta · 
r ihlne raatlıyan aynı ıünde 

yer ve ıaatte · ençok artıra · 

na ihale edilecek ~e akıl 

takdirde ihale yapılmıyarak 
uhı talebi düımüı addolu 

ile evlenmeğe ıcvkeden 
ıebebt bilmiyorum. Fakat 
onların, Veetlindın mirasına 

konacakları zamana kadar 
evlenme meaeleılnl gizle· 
mPkte çok mahir davran· 
m•ılardır. 

Şu halde artık açtkca ye 
n lden evlenmek kalıyordu . 

Baya n Martin, ıaıkın ba 
kıılarmı Bolıtona çevirdi. 
Fakat dığerl ondan çekine
rek, bakıılannı pencereden 
d ııarıya tesbit etmlıtl; yüzü 
hiçbir mani ifade etmiyor
du Bolatonu b1rakmıyan 
direktör Strom, Grana: 

- Eğer bana cinayetin 
sebebini verebllluenlz, hak· 
lı olduğunuzu tanırım, de· 
dl 

Grane: 

- Sebep pek karaıık de 
iti , diye cevap verdi. Tıca 
rethane bir vaklttenber l pek 
durgundu Bunun için, tica
rethanenin relıl Veıtland, 
yaıamak için ıahıi gelirine 
güvenmeğe mecbur olmuıtu . 
Buna ratmen Bolıton farah 
ve fuhur ya~amakla devam 
ediyordu: Güzel bir apart 
man, lüks otomobil, Japon 
uıak, kulüpler, ilah .. . Bana 
ve V1Hlam1a1 ıahsi hiçbir 
ıervetl olmadığını da itiraf 
etti. O halde buna na11l 

nacaktır. 

Satıı peıtndlr. Taliplerin 
artırmaya ıtrmezden ance 

muhammen kıymetin y6zde 
yedi buçuk pey akçeıl ver· 

meıl veya rnılll bir banka
nın teminat mektubunu lb· 

raz etmeleri lazımdır, 

ihaleden mltevelltt delll· 
llye veaalr pul maarafları 

ve verılye olan bu yerin 
vergi borcu ihale edilene alt· 
tir . 

Bu gayri menkul üzerin
de ipotekli alacaklılarla dl

fer alakadarların haklarım 
ve bilcümle iddialarını ta-

rihi tlindan itibaren 20 ınn 
içinde evrakı milıbttelerlle 

memurlyetlmlze bıldırmele· 
rt icap eder. Akıi halde hak 

ları tapu ılcllle ıablt olma· 
dıkça ıabı bedelinin paylat 

ma11ndan hariç kalacaklara 
ve daha fazlar malamat lı · ... 
ti yenlerin 7 - 4 · 938 tarı· 
hinden itibaren herkeıtn 

görebllmeıl lçfn açık bulun
durulan artırma ıartnameal-

le 938 - 14 ıayıla doıyuına 
müracaatları ilan olunur. 

muvaffak oluyordu? 
Ftnkleateln: 

Evet, ııtc mesele ... 
Dedi 

Bunun cevabı müfet· 
tlı1erln çalınmıı veya taklit 
edılmlı ıenetlerle dolu bul· 
dukları Veatlandın heıapla
rmdadır. Bu kabil altı yüz 

· dolarhk kıymetli evrak, ne· 
reye müracaat olunacafı 
blllomeıl ıartile, b6yük bir 
ıehlrde herhanıt bir yerden 
temin edılebtltr ki bunu Bolı · 
ton biliyordu . Veatli.ndın 
tevkif inden önce, Bolıton 
kıymetli evrakı, hilesi mey· 
dana çıkhğı takdirde mem -
lekeli terk etmek lhtlmaltoe 
kartı , kendi mGıterllerlne 
depozito vermlıtl. Veıtlind 
kefil gibiydi, Bolıtonun ılz
lı birhaylt parası olmahdır. 
Oo dolarhk bir tahvil ıatan 
alarak bun11 yilz dolarhk 
yerine koymak ıuretlle dok· 
san dolar kir etmek iyi bir 
klrdı . 

Strom: 
- Şüphesiz, dedi. 
- fakat bu tahvJllerden 

mühtm btr kıımın1 apartma· 
nının kaaaaında muhafaza 
eden bayan Veatl&nd, ıhu · 
mamla sakladığı ve tahvil· 
lerden baularmm hiçbir 
def eri olmad1tmı anladı. 

- SÜRÜYOR -



SAYFA: 4 

Balya icra Memurluğundan: 
ipotek ıahıbt alacaklılarla 

dığer alikadarlarm v·e h'tl
fak hakkı ıahlplerlnln glly· 

yünde köy arkası, Bozlan, ri menkul üzerindeki hak· 

Borçdan dolayı mahcuz 
Balyanın Ilıca köy6ndeo mü· 

t~abhit SıddıklD Ilıca kö· 

ve Oilanpınarı mevkilerin· 
de 3 parçada 240 lira mu-

hammen kıymetlt tarlaları 
satıhla çıkarılmııtır. Bu bab· 
dakt ıartnameıl 25 3 938 
tarihinden itibaren dairemiz· 
de açık bulundurulmaktadır. 

Birinci arttırma günü: 
25·4 938 pazarteıi ıüoü aa
at 15 de Balya icra daire· 
ılnde yapılacaktır. O ıün 
talip çıkmaz veya verilen 

pey haddilayıkıoı bulmazıa 

10·5 938 ıalı gilnü aynı ıa· 
atte ikinci arttlrmaaı yapı· 
lacakhr. 

Arttırmaya tıtlrak için 
kıymeti mubammlnenln yOz· 

de yedi buçuju ntıbetlnde 

pey veya milli bir banka. 
nın teminat mektubu tevdi 
edllecektlr. 

larmı huıuıtle faiz ve ma· 
rafa dair olan iddialarını 

ltbu tlln tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrak müı 

blt~lertle birlikte memurlye 
tlmize bildirmeleri icap eder. 
Akıl takdirde hakları Tapu 
Siclltle ıabıt olmadıkca ea ... 

tıı bedelinin paylaımaeın
dan harç kalırln r. 

Göaterllen günde arttır

maya lftfrak edenler arttır
ma tarlnamesinl okumuı ve 
lüzumlu malQma tı almıt ve 
bunları kabul etmft ad ve 
itibar olunurlar. 

Tayin edilen zamanda 
ıayrl menkul üç defa ba 
iarıldıktan ıonra en çok ar· 
tırana ihale edt ltr. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin y6zde yetmlı beıl
nl bulmaz veya satıı lıU. 

Vilayet Makamından: 
938 Yılı yol verılıl Vilayet Umumi Mecllılnce altı lt· 

ra G:ıerlnden kabul edtlmlttfr. 

938 Yılı yol ve bina Yergilerinin Temmuz, Tetrlneant, 
ar asi verılıtnın de Ağuıtoı, ikinci" i oun ta kılt ayları ola· 
rak kabul edtlmtıttr. 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Clnıl Bedeli muhammeni Hududu. 
Ayı&ren Araa •e 350 llra Ônü yol, arkası Muıa, 

ikl oda ıaiı Aıım evleri, ıolu 
ev. 

Hazlae7e alt olup 7ukarıda evtafı yazılı bulunan ıay. 

TOllKDILI 

yenin alocaAına rOch ni olan ı 
diA~r alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri men
kul Ue temin edilmfo ala 
caklarının mecmuundan fa 
zlaya çıkmazsa en çok ar· 
tıranın taahhüdü bakı lialmalc 
üzere arttırma onbet gün 

daha temdit ve on beıtncl 

gönü aynı ıaatte yapılacak 
arttırmada bedeli ıatıı lıte 
yenin alnc&ğma rüchani olan 
dlier alacakhlarıo o gayri 
menkul ile temin edtlmlt 
alacaklara mecmuundan faz 
laya çıkmak ıartUe en çok 
arttnaoa ihale edıllr Böyle 
bir bedel elde edllmezıe 

ihale yapılamaz ve aatıı tn
lebt düıer 

Gayri menkikl kendlılne 

ihale olunan klmıe derhal 
veya verilen mühlet fçfnde 
parayı vermezıe ihale kara 
rı feıholuoarak kendlıloden 

eYvel en yükıek tekllfde 
bulunan klmıe arzetmlt ol· 
duğu bedelle almaia razı 
olursa ona, razı alııaaz veya 
bulunamazaa hemen on beı 
g(in müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. lkt ihale ara• 

1 
1 
1 • • • • 

ADRES 

EKMEKÇIOGLU 

M. AVNi 
flrzuya,Modele Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Aka dem ileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam· 
/Jk.. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

Memnun Bırakı/Jr 

Sayın Müşterilere Her Hususta Suhulet 
GOst erilir. 

10 NiSAN 1131 
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'PEK SOKAK No: 11 _ I 
- Balıkesir * 

YEŞILL 

• ..... ·········· · ·=······~··········· 
11ndakl fark ve geçen gün- r······················ .. ~~~~~~~~~~ 
ler için yüzde beıd~n hesap : TÜRKDILI : ~ •• 

1 1 
~~~ 

olunacak faiz ve dlier za· • • « M u H M o R' rarlar ayrıca hükme hacet ! Pazarteılnden baıka her ! 1 • aün çıkar. Slyaıal gazete •. • • kalmak11zın memurlyeUmlz· • • 
ce alacıdan tahlil olunur. : Yıllığı: 800 Kurut ! fft 

Mezkur tarlaların yukarıda : Altı Ayhjı:400 • : ~ 
gösterilen 25-4-938 tarihinde : Say111: 3 • : 

ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 
EV YAPTIRMAK ISTlYENLERE: 

Balya fcra memurluğu oda· : Günü aeçmlt sayılar 25 !: 1 Böyle, gll· 
11nda lobu llAn ve göıterllen : kuruıtur. zel btr ev· • arttırma ıartoamt-ıf dalreef- : ADRES: : " de rahat 
nde ıahlacağı ilan olunur. : BALIKESiR TORKDlLI : N., ömür ge-

l - 3 - 95 ilke••••• ••••••••••••••~ ~ çlrmck 111-

,~- ' it.. termisinlz? 

E S K I
• ıı 1 Beklediği· 

1 
nlz mevsim 

., geldi. Mal

rJ menkulün salıtı 8 4 938 tarihinden 8 5 938 tarihine kadar 

1 
bir ay pazarlıia konulmuıtur. , 

Taliplerin pazarlıfı yapılacajı 9 5 938 tarihine m6sa· i 1 

dlf pa:ıarteıl ıGnQ saat J 5 de yüzde yedi buçuk pey ak- 1 

çalartle birlikte defterdarlıia ve daha fazla mal\kmat almak 
lsU1enlerlo de milli emlak müdürlüiüne m6racaatları . 

istan~ul Alemdar Sıhhat Yurdu 

YENİ 

~ zemen 1 n 

~ ucuzlufunu 
it. fırsat bilip 

niyetin 1 z ı

1 1 

olan 1 ıe 
~ batlama -

4-1-111 

Belediye 

....... Alemdar Sıhhat Evi ...... 
Dr. Operatör Süleyman Mehınet Tezerin 

İdaresi flfilnda ffçJ/an 

...... Alemdar Sıhhat Evi ...... 

1 

iti dan evvel ıJ 
1 ticaretha ~ 

ftC nemize Hi· " '1f 
'ıl it. rama n • z ~ 

ılze mu- ~ 
hakkak 
kar temin 
edecektir. 

Riyasetinden: }
1 

Bilumunı Cerrahi, Dalıili, ~isai Ve Asa lıi 
J lastaları Kabul Eder Ve En Bih1iik 

I; çivi, hırdavat ve bilumum malzemel lntalyeyl gayet ~ 
ı it ehven ftatla eatauktayiz. Bırkere deneyiniz . ~ 

Vtllyet konafı bahçeıine llive edilmek üzere Ahmet 
Saraçofluna alt aruının lıtlmlikloe karar verJlmlt oldu· 
lundan lıtlmlAk kararnameıloin 6·7 ncl madd~lerl mucl· 
bine• teıktl edilen heyet tarafından beher metre murab· 
baına 250 kuruı kıymet takdir edtlmlıtlr. Araı oın krokisi; 
tabibinin lımt ile takdir olunan istimlak bedeli üzerinde 
7azılı oldufu halde Beledtye llln tabloıuna a11lmıt ve lı· 
tlmllk edtlecek yere de varakal mahıuea yapıttmlmıı 

olduf u tlln olunur. 

Susığırlık Hususi Muhasebe 
MüdarliJğiinden: 

Kazamızın Han mahalleılnden ve Sultançayır köy6n 
den aıafıda isimleri hizasında hudut, mevki ve dönOm 
mlkdarları yazıla verılye borçlu lkt mükellefin 9ayrl men 
kullerl idare heyetinin 24 3 938 gün ve 838 eayılı karartle 
29-mart 938 tarihinden lg·nlıan 938 ıüoü Hat 18 ze de· 
lln idare heyeti marlfetlle bılmQzayede ıatılacafından talip 
olanların yevmi mezk\krda ve yGzde J O dtpozit akçalarll~ 
hazır bulunmaları tllo olunur. 

lımi Hududu Ka1ü Dönüm 
AzoaYUr katn $arkan Mehmet, aar · Sultançay11 26 
biraderi Kale· ben Naıko, tlmalen ,.,. Şahlımor cenuben 

Kör Murat tarlaaı 
MaYkt Cll)ıl H•lvacı Mehmet • Şarkan Hasan 

Ah ur tatl• r arla ahırı. Ye G6lc6k time len yol, ce . 
Han mahalleıl Area nuben Helvacı Mehmet ıarben 701 

" - 1 - 112 

~ Her renk yağlı ve badana boyalarJle boya yatları ~ 

1 i 
.. 

Kolaylığı Gösterir Ve Hastaların 
İstedikleri Mütehassıs 1 )ok torlar Getirilir. 

it ye malzemesi de bulunur. 1 1 Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlft 
~ düzen de matazamızda ucuz bir ftatla ıahlmakladır. 

(YATAK ÜCRETLERi 2 -LiRADAN BAŞLAR) it, Masa kollu terilerle, k"ntar, lıtre, ~. ılo ve metre .. .. ı ::~.I ölçü' ve tarh düzenlerinin pazarı da moğazomı•· ı 

O • 1 Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva alaçları ve her ~ 
Vl•ıaA yet aımi I; türlü hububat tarlalarında kullamlan ve randımanı~ 

it. arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERi., nl ılz de tec· f!:.. 

E •• • d • " rübe ediniz, memnun kalacaksınız. n C Um en 1 en• it. Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğulları ':# 
ı - Açık ekııltmeye konulan ıı: Balıkeılrde Anafar- 1 Mehmet, lsmail, Abdullah J 

talar caddeılode yeniden yapılacak kütOpheoe lnıası olup ..: lia~~~~ ~~ ~~~ 
ketlf bedeli 3692 lira 24 kuruı olan bu tnıaattıın 3000 
liralık kıımın tnıasıdır . MuYakkat teminata 250 hradır. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

Proje, keı,fname, tahhlı fiyet cetveli, ekıtltme ıartna
meıl, mukavele örnejl, fenni ıartname. Bu evrakı görmek 
tstlyenler her gfin Naffa dairesinde veya encümen kale· 
mlade ıöreblllrler. 

J - Eksiltme 18 Nisan 938 tarihine raıtlıyan pazar 
test g(inü saat 14 de hilkiimet dairesinde teıekkül edecek 
daimi encilmende yapılacaktır . 

4 - Ekılltmeye girebilmek için l ~38 yılı ticaret ve 
slkatı ve muvakkat temlnotıoı mal ıandılına y~tırc1ıfıua 
dair makbuıu Vf! ıayanı kabul bank mektubu ve J 938 
yıla için Nafıa V ekaleUodeo elınmıı ve bu nevi itlere ılr· 

mel• eallhiyet veren müteahhitlik veelkul veya nafıa 

mildOrliliOoden bu it için ihaleden en ıon ıeklz ıGn ev. 
Yel alınacak veıtkanın ibrazı llzımdır. 4 - 1 - 97 

Ocağı Kiralık Ki e • 
1 

i'.öyümOze ait kiremit ocağınıo blr eer.ellğl lce.ro veri 
lecektlr. 

lhaleıl 15 4 938 cuma günü öflcden ıonra heyet oda· 
11nda yapılacaktır. Taliplerin köyümüz ihtiyar heyetfne 
mür caatları Jlln olunur. 

Çaiıı nahiyesi Okuf köyG muhtarı 
Mehmet Baydan 
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