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L" .h H J d $ Seçim için 22 ~isilik kontrol ~~yeti dün istanbuldan; 
ayı ası azır an ı. : . _ Hat~~eçtı : 

Sov}·et Rusya Ve İtalya Biiyük Elçileri Harici
ye Vekilimizi Ziyaret Etierek Hükfıınetleri Na0 

mına Taziyette Bulundular. 
Ankara, 21 [ A .A l - Bü· 

yük Mtllet Mecllsl nın dün 
kG toplantmnda İçlılerl 

lskenclerundan Bir Gorıiııı"iş 

Ereğli de 
100 ~in dönüm arızi 

sulanacak 
Ankara. 21 [ Huıuıi] 

Konya Ereğhsl mıntakaıın· 

da kanalların temlzlenmeıl
ne baılanmak üzeredir Bu· 
rada yapılacak teılaat lle 
100 bin dönümden fazla 
arazl ıulaoabtlecck 
redtlecektir. 

ve ze· 

Süvari/erimizin 
Nisdeki 
Muvaf f akıyeti 

Ankara, 21 (A.A.) - Nlı· 

te yapılan uluılararaıı bl. 
nlcillk müıabakalernıda eki· 
bimlz saniye farktle ikinci 
olmuf, fakat puvan heıabtle 
blrlocl lle berabere kalmııtır. 

Bakanı ve Parti Genel Sek 
reteri B. Şükrü Kaya, mem 
lekeUmizln muhtelif yerle 
rinde vukua gelen yer sar · 
ıınt111 etrafındaki izahatında 

hükumetin derhal otuz bin 
ltralık bir inıaat yardımı ya
pılmasını gözeten btr kanun 
layıhasını Mecllıe ıunduğu 
nu söylemletlr. 

Ankara . 21 ( A.A .) 

Franunın Suriye fevkalade 

komiseri bugün HAtay in

t ihabat kanununu meriyele 

lcoyan bir emirname neı

23 Nisan Bayramını Va 
Ankara, 21 (A A.J - Sov 

Yet Rusya, ltaJya büyük 
elçileri dün Hariciye Ve
klllmlzf ziyaret ederek Kır-

retmlıtlr. 

ıehir fe!i.ketindt'n dolayı 
hükümetlerinln tazfyetlerfoJ 
btldırmlılerdi r . Dalı/lige Vekili B Ştikrü Kaya 

lıtanbul , 21 {Hususi) 

Hatay seçimine nezaret için 

U lusla r Sosyetesince ayrılan 

ve lsvlçreli R azerln baıkan
hğında bulunan yirmi iki kl

tilik heyet dün buraya 

gelmif ve Joroı ekspereslle 

derhal Hataya huekel et 

Hariciye Vekilimiz de 
cevaben hük~metlmlzln bu 
husustaki lahauuHt ve te
feklulüerJni ifa etmtctır . 

Ankara, 21 - Dahtltye 
Vekili ve Parti Genel Sek· 
reteri B. Şükrü Kaya ka 
muta yda zelzele felaketi 
hakkında izahat verirken 
ezcümle ıöyle demlıttr: 

- Sayın arkadaılar; dün 
memleketimiz ansızın btr 
acıya düıtQ ve bir yasa uğ· 
radı Dün ıaat biri birkaç 
dakika ıeçe memleketimi 
zln muhtelif yerlerinde az 
çok ht11edilen yer depren 

mesl oldu. Toprllk çökün 
tüıü az çok. orta Anadolu 
mıntakaaında vukuhulmuı · 

tur. Merkezi K1rıehfr, Yoz 
gat, Akdafmadent havalısı· 

dir birçok yerlerde depren· 
me!er olduğu anlaııldı. En 
çok zarara uğrıyan Kırıehir 
vilayetimizdir. 

Bu vilayetimizin Hoıker 

nahiyesine bağlı birçok köy· 
lerde evler yıkılmııtar. 

Dığer tnraftan Yozga tta 
ve bir "öyde hükümet ve 
istuyon btnrtlara oturulmaz 
hale gelmlıtlr Sekeli kö· 
yünde 59 evden 49 zu yı 

kılmııtar. Burada 1 ölü 
de yaralı vardır. Olmama· 
sını tem~nnt ettiğimiz bu 
zayiat hakkmda peyderpey 
ahnace.k malünıat ejttnıla 
bildıriluektlr. 

Maddi hasarahn bizim 
için hiçbir zaran yo~tur. 

Çünkü bu memleket mllddi 
:zararla rı e skldenberi karıı · 

lam!\ alışıktır. 

Tabiatın aksilık lerlne da· 
ima göğüı germeğe alıımıı . 
m emleketiml2 tabiidir ki bu 
nu da derhal tamtr edecek, 
7.ara ra uğrıyan vatandoıl a

r1mızın gönlünü alacal<tar 

m ittir. 

Heyet reisi, gazetecilere 

beyanatında: 

" Seçim, haziran sonun a 

kada r bltml§ oltıcakhr . Yeni 
nızamnamenin, Türk noktat 
na zarına uycun hır ııuretle 

tadil edildığı malümunuzdur. 
B1tıka söy ıiyccek blrtcy yok-

tur " 
Demtıtir. 

======================:;=;;================== 

Büyük Hamit için Hal- Macar Naziler Lideri 
kevinde yapılan ihtifal: Viyanaya Kaçtı .. 
,, - ----
0, Her Zaman Aramızda Asil 

IHatıralariyle Yaşıyacaktır .,, 

ABDOLH ~K HAMiT 
Hallcevlnde dün saat 20,30 

da b- .,_ T 
uyu. Ork titri mer-

h 
bu"' AbdQlhak Hamit için 

1
' lhtif al yapılmıt. Vali · 

.,_lı B. Ethem Aykutla bü· 
JQk bir dlnle1lcl kiltleıl top· 

lantada hazır bulunmuıtur. 

Ortaokul Türkçe öğret

meni Bayan Mükerrem Ka
mil Su; büyük Hamid in ha · 
yatını ve edebi hüviyetini 
bir konferula beltrtmlttir. 

Bayan Mükerrem Su; bu 
konferansında, Himidin Pa· 
rise, T•hranıs, Bombaya mu 
htelıf memuriyetlerle gidltloi, 
bu meyanda zevceıioln hu· 
talanma11 üzerine lıtanbula 
mezunen gelirken hastauın 

vefatını, Londradakt memu 
rlyeUnl, izah etmtı ve her 
biri büyük bir sanat olan eser· 
leri hakkında izahat vermtı, 
Hamit hakkında Süleyman 
Nazifln makalesini mevzu· 
ha hı etmlf, 93 t de Kamu· 
taya mebus olarak giren 
llamtdln, Mecllıin en yaılı 

aza11 olmaaı dolay11tle açıf 

reımlnc rlyaact etmek mut 
(Sonu ikinci sayfada) 

Slovo gazetesi, Almanlaııö18koslovakyaya gizli olarak 
Aıusturyah sevkettiğini yazıyor. 

Budapeıte. 21 (A.A.) -
Kont Betlenln organı olan 
Nitlo Oren Usan gazetesinin 
Viyanadan öğreodığ . ne 

göre Macar nazilerlnln tef f 
kont Zoltan Boızormenzı. 

Vtyanaya iltica etmlıttr. Vı 
yanada siyasi zabıta, kendi 

ıine iltica hakin bahfetmlş· 
tir. 

Kont Boszormenzl, bir 
naeyonal aoıyalist kıyamı 

tertip etmf t oldufundan do 
layı 1937 tlkteırlntnde iki ıe 
ne iki ay ağır hizmete ma · 

hküm edtlmlttl · Mumaileyh, 
davayı tıtlnaf etmit ve be· 
raat kazanmııtır. 

Prai, 21 [A.A J - Br11t11 
lavada çıkan Ceake Slovo 
gazetesi, Avusturya hücum 
kıtaatı azasının 15 niaanda 
Tuna üz"rinde bir Çekoılo · 

vakya adasına ıızlice 51 

Avusturya vatandaıından 
mürekkep bir grup çıkar· 

dıklarıoı bildiriyor. Bunla . 
rın 20 ıl erkek 20 al kadın 

ve l 1 l çocuktur. Çek ma· 
kamları bunları barmdırmıı· 

lar ve erteli günü Avustur · 
ya topraklarına geri çevlr

miılerdir Bu Çek toprakla 
rına glzlıce Avuıturyalı va 

taodaılar sokmak için ya 
pılan ikinci teıebbüıtür. 

--~ .. 

Kudüsde 
Yapılacak Olan 
Anket 

' 
Kudüı, 21 (AA.] - Ftlta 

tin meselesi hakkında bir 
anket yapmaia memur ln
ılli:ı teknik komisyonu 
dün Kudüıe ıelmltllr. 

r,. Kutluyacağız .. 
Yarın Kamutaym il~ açıl~ığt günün yll~önüıü 

ve ~ocuk Haftısınm bışlınaıcıd11. 

Büyük Mtllet Meclisinin 
açılıı yıldönümü olan 23 Nf. 
ıan bayramı yarın ıehrlmlz 
de büyük tezahüratla kut 
lanacaktır. 

Yarın ıaat 9,30 da bütün 
okullar halk Cumhuriyet ala· 
moda toplanacak ve saat 

tam ıo da İı tiklil marııl e 
törene başl ft.nacak t ır Müte· 
akiben Ku ~um Baıkanı B. 
Kamil Seıl ioğ l u bir söylevle 
Çocuk Haftllıtnı aç ft cak, Va
limiz B. Ethem Aykut da 
bugünün değerini bir ıöv 
levle canlandıracaklardır. . 

Aynı gün öğleden ıonra 
Halkevinde çocuk kongreal 
toplanacaktır. 

Yar1n akıam da yine Halk 
evinde bir çocuk baloıu ve· 
rllecek , burada set, zeybek, 
danı müsabakaları yapıla· 
cak ve kazananlara hedl 
yeler dağıtılacaktır 

24 Nlıan pazar aünü de 
saat 14 de llalke•lnde ıür 

büz çocuk ayrılacaktır. 25 
Nban pazarerteıl, 26 nlıan ıalı 
27 n lHn çarıamba g'1al4rt 
Halkevl temsil kolu tarafın· 
dao haf ta müoaıebetile mii
samereler verilecektir 

Bugün Kurum Baıkanı ta· 
rafından Halkevi hoparlöra 
ile "Çocuk Eıtrgeme Kurumu 

niçin doğdu ve na11l çalııı· 

yor" mevzulu bir konfe· 
rant verilecektir. 

Bir mlllelin 
huınıeil ve 
saadeti ço- , 
cuklarzn 
sıhhatı ile 
ölç11liir. 

Bir çocuk 
ka:anmak 
oatanın de. 

--ı 

yerli bir kô. ~-____ ___. 
~esini sağ-
lamak demekllr. Buna Ç«· 

lışan Çocuk Esirgenı~ Ku
rumuna yardım ediniz. 
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Yangın bombaunm üze· 
rlne yalnız kum veya lruru· 
toprak dökmelidir Bunlar 
da bulunmazsa bo bayı 

kendi haline bırakmah, ta
mamen yon&ın , ondan ıonra 
tutuıturdu~u yerleri 11u ile 
söndürmelidir. 

k rıvılttır ki Avrupada bir 

1 
harp pa t layıverecek olsa bu· 
nun bütün memleketlere si 
rayet etmesi ihtima li çok 

Şehirler için en büyQk 
tehlike yangın bombaııdır . 

Bunlar çok hafif (1 - 5 kilo) 
olduğu fçln yalnız bir tayare 
beı, on bin taneıinl birden 
taııy bilir . Şehirlerin üzerine 
çok miktarda yangm bom · 
bası atmak mümkündür. 
Bunların yalnız yüzde biri 
isabet ehe yine &safidir. He
le (Elektron - Termit] yan· 
gm bombalan durmadım 
yan r, üç bin dereceye k -
dar h raret neıreder, demi
ri bile er1llr. 

Bunun çaresi ahıap ev 
yapmamak, evler araaında 

boo yer bır kmak, ıokakla · 
rı ıenlt tutmak, mahalleler 
arasında meydan yerleri le· 

ılı etmektir. Her evde bil
ha11a bahçe çok lazımdır. 

Ormanları, tarl ları yak 
mak için de yangın bomba· 
lan atılır. 

Zehirli gaz bombalan: 
Bu bombalar ıehlrlere 

tayarelerle atılar. Atılacak 

gaz mayi halinde olarak 
bomba içindedir. BC!lmba 
yere düıüp parçalanınca 
içindeki mayi ıaz haline 
ıeçlp derhal havaya yayıhr. 

Bazı bombalar havada 
patlar, lçlndek 1 gaz ga,Yet 
ufak su domlacıkları Teya 
katı zerreler halinde etrafa 
dağılır ki buna gaz yağmuru 
denir. 

Bazan tayareler doiru
dan doğruya gaz atarlar. 
O zaman ıündüzlerl bu ga
zın bir bulut halinde taya
redeo aıolıya doaru indiği 
gözle görülür. Fakat tayare
lerin böyle gaz atmaları 

için çok aıağılara inmeleri 
ı· zamdır. 

Bazan t yareden içlrl&i 
gazla dolu f mdık büyüklü 
ğünde binlerce ıtıeler atılır . 
Bunlar yere dü er düımez 

kırılır, gazlar elro.fn yayılır . 

(Bunlar lcalıcı gazlardır ve 
gazlarm en fenasıdır. fperit 
gazı gibi J 

Zehlrll g zlar pOskürtülerek 
mancılıkla, top mermisi fçl 

ne doldurularak, tfifekle, ta· 
b nca ile de atal bilir 

Taynrelerden gaz atı l d ığı 
kolay anlaşılabilir: 

1 - Gaz bombal rı yere 
düıtüğü z man az ses çı· 
li:arır, uf ak çukurl r açar. 

2 - Gaz yağmur'u bom· 
btılara h nvadn patladığı için 
görülür. T yarenin etrafın · 

da bir müddet hafif bir gez 
t bnkası kalır 

3 - Püıltürtme gazi r 
bulut halinde göze çarpar 

4 Uf ak tlıeler içtnde 
atılan ip erit gazı yerde ha · 
fif ses çıkararak etrafa sıç
rar. 

Ta rruz uğrıyan şehir, 

knsa ba , mücssesel rin ve 
halkan hl\v taarruzundan 
korunma çarelerlnlo esasla 
rı: 

Dünya v ziyetl okadar 

kuvvetlidir. Kendi halinde 
sulh içinde yaııyan, harp 

ve taarruz arzusu be&leml 
yen bir millet h tle taarruz 
uğrıyabı iır . 

Bunun için her devlet 
kuvvetini arhrmakla, ıllah

J rım yenilemekle, milli mü 
dnfonıını hazırlamakla mcı 

guldür. Btz de böyle yapıyo · 
ruz. Hükümctlmlz durmadan 
çalı§ıyor. Herhangi btr ta 

arruza karıı ordumuz mü
dafaaya hazırdır F kat ya· 
pılan tecrübeler göatermfı

tlr ki bir memleketin hava 

müd faa kuvveti ne kadar 
mükemmel, yrıca karıulan 

yapılan müdafaa ne kadar 
çetin olursa olsun hücum 
eden bir dütman tayare fı. 

loıundan birkaç tayare bir 
yolunu bulup memleket içi. 

ne ıaldırabillr Çünki ha · 
vada sınır yoktur lıte böy 
le küçük bir fhtlmal kuıı · 

ıında dahi memleketi ve 
halkı müdafaasız bırakma· 

mak fçfn "Milli Seferberlik,. 
teşkilata yapılmıı, yurd fçln 

ve halk için hava tehlikesi· 
ne karıı koruma tedbirleri 
alınmııtır. 

Almanya gibi, Umu· 
mi harpte mağlup olduğu 

halde kendi ana toprakları· 
oa bir tek düıman ayaAmı 
bashrmamıı olan en kuvvet · 
il bir devlet bile hava teh
hkeılnln büyüklü§ü kar111ın
da memleketin iç lnrafların 
da. dahi hava tehlike ine kar · 
§• çok mükemmel tedbirler 
almeğa mecbur olmuıtur 
Buna bakerak her millet 
"milli müdafaa" 
rile meıguldür. 

hazırlıkla-

Mılli · müdah iki kıaım 
dır. Biri aktif n üdafaedır. 
Ordu ıle, topla , tüfekle, ta · 
yare ile, tankla , z.ırhh oto 
mobille, don nma ile harp 
ederek yapılır. Bu vazife 
Kahraman Türk Orduaunun· 
dur . 

Diğeri pulf müdafaadır. 

Bunu hükümetle elblrllği ed
erek halk l<endfıi yapar. 
Bunu d n hükümet yapsın 
demek çok yımlııtar . ff ü Ü · 

metin vnzlfcııl ordu besle· 
mek, donanma yapmak, ço · 
luğu çocuğu tl e beraber bü 
tün memleketi korumak için 

umumi tedbirler almak ve 
nihayet hal&sa yol göster · 
meld ir. S n, ta yare geldiği 

zaman evindeki sığınağa sak· 
ln nmazınn, sığınak yapmaz 
s n, ze hirli gaz at ılınca 
sokakta dolaııp durursan 
hüku met sana ne yapsın 

Pasif mü~af a yı hal 
paca tı . 

ya-

Hükumet münsslp yerler· 
de hava haber posta ları kur 
muıtur. Bunlar düıman ta· 
Y releri uzaklarda görülür 
görülm z h ika "Tehlike var 
sal ınını:ı" diye haber vere 
cektir. 

SONU VAR -
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(fID1=============================================tmı 
Moıkovadakl "Gorld,, dün· 

ya edebiyatı Enstitüsü, büyük 
Ruı muharriri Makılm Gor 
klrılo edebi mlra11m t~nkık 
eylemektedir. 

Enstitü, bu ıı için hıuuıi 

bir ıube vücude getirmtıttlr . 

Bu ıubenin esas va:r !fe ı 

"Gorkinln hayatının, f alt· 
yelinin ve eserlerinin Ana
llerl,, ni yazm k olaca tır. 

Bu ıube, halen, GorL •nln 
tam külliyatının krltlkli ilk 
cildini ve aynı zamanda bir 
müntehap mektupları lrlta
bmı hazırlamaktadır. 

Enıtltünün bu tıle u ra· 
ıacak ilim adamları, m az· 

zam btr çalııma karıı11nda 
bulunmaktadır. Fılhaklk bu 
zatlar, büyGk muharririn bü 
tün mektuplarını ve el,- zı · 

farını ve aynı zemranda ba
len küllfyatma dahil edlJ..me
ml~ bulunnn fekat 1994 ıe· 
nesinden 1900 senealı:e ka 
dın muhtelif gezele ve mec· 
mul\laı da çılnınş olım bütün 
makalelerini tetkik etmek 
mecburiyetinde bulunmakta
dır. 

Gorki arılvlerınde hblen 
63,000 elyaz1111 mektuıı ve 
vealka ile 40,000 kadar ki · 
tap, 
tur. 

rllale vesaire mev-cut 

Musaolin ·nin 
Triyeste 
Seyahatı 

ltalyao matbuatı ı nı 

luı dolayıılyle Ttrol ve 
Trlyesteye k rıı al· 
aka ıöıtermeie baılamıttır. 
Hükumetin bu iki mmh ka · 
ya bağlılığı ilk ealiffelı rdc 

• z r • • 
1 i 
e ışı .. 

Siö ra içki ~atıştan rt11. ltı y~ 630 bin lir h~ 
siuaı . 77 bin lir h da iç i satlldı. 

Vilayetimiz çevresinde in 
blıarlar tütün, ılgara ve iç 
kl ıatııları 937 meli eenest· 
nln ilk altı aylak devreılnde 
(630) bin lirayı bulmuştur. 

ikinci hı aylık devrenin 
ilk üç ayı evve)klılne naza. 
ran çok daha fazla bir tnkt 
ıaf göstermektedir. 

1 ütün ve eiğara ı tııl rı · 

nı artırmak için birçok 
tedbirlere bat vurulmuıtur 
Bu arada bayl teıkılitı tek 
viye edilmlı, her ııatı§ mer 
kniııde mahallerin satıı ka · 
blllyetlerioe ıöre lüzumlu 
olan mamülit nevilerlnden 
bulundurul m uıt ur. 

içki aataılan da; yine ayna 
aylar içinde rakı (70) bin, 
ıarap (7) bin kf, (77) bin 
lirayı bulmuıtur. 

Biltün Jçkl oevllerl üze· 
rinde ikinci devrenin tik üç 
ayında ehemmiyetli ıurette 

loklınf le eydedılmlıtfr. 
inhisarlar Ba müdürü B. 

Bedri Şakir Yalter, ıerek 

tütün ve slğara, gerekıe her 
nevi içki aatıılaranı f azlalaı 
brmak için ıcap ed n tedbir · 
lerl almıı, eataoların düıük 
ıörüldüğü mahallerde ted 
kikat yapmııtır. 

inhisar mamulleri satııla 
rının artmaıında slğara ve 
içki nevi} rl ile bunların fi 
atı ve evsnfında yapılan ta · 

dllat da amil olmuıtur 
Baımüdür Ylliyetfmlz çev· 

reılnde tütün yetlotlricllerine 
de icap eden kolaylığı gös
termektedir. Zürraa. malini 
hazırlayabilmek ve yetlıti· 
rebtlmek fçln bu ıene büyük 
mlky .. ta avanı verilmlıtır. 

idare anbarlarında bu· 
lunan zürra m hsullerlnln de 
yine idarece atan ima fti 
ıoaa ermlı, bütün bunlarda 
zürraa , malinin ı.aror görme· 
mesl, emek ve masrafını 

kBrtılıyabtlmesl için azami 
kolaylık göıterllmif, dlier 
senelere nazaran yüluek bir 
fiatla alanmııtır. 

Sofra tuzu 
inhisarlar ldareıfnce, Ylli 

yetimiz çevreılnde tlmdlye 
kadar ıof ra tuzu ıeUrJlme · 
mitti· 

lzmir Çamalh memleha
larmda f ennl bir ıurette 
rutubeti alınarak yarımıar 
ve birer kiloluk paketler ha
linde hazırlanan ıofra tuz. 
ları da getirilerek bu ay için 
de vilayetimiz çevresinde 
aatııa çıkaralaçaktır. Aynı 

aatıı miilhakata da teımtl 
edilecektir. 

Yine idarece hazırlanan 

mutfak tuzlarmm da vila
yetimiz çevresinde ıatııa çı· 

karılması iti tedktk edilmek· 
tedlr. 

tebarüz ettirilmektedir. Muı· le"'!~~!!'!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!i~==~~!!'!!!!!~~ 

ıolinl yakında TrJyutey& zı . ı y , p ı c k 
yaret ed<cekUr Bu zlyuet 

hakkında büyük serlevhe !ar· k G 
la tafsıl•t verilmektedir. A.,. M e r 1 u·" re ş e r 
nı razetelerde, ltalyan veli • • 
ahdı da önümüzdeki h ıir 

anda Bol:zanoyu ve Mer oo· 
yu ziyaret edecektir. Bu 
mınt kalarda bulunan 1 al 
kın sevinci bariz bir ıelitlde 
izah edilmektedir. 

"La Stampa,, e-uelesl, 
anılusdan wnra Trlyest nln 
uğradığı ildi adi darbeden 
bahaederck diyor ki: 

Avusturyanın Almanya ta· 
rafındnn yutulması Triyıute 
için müdhl§ btr darbe tc ,kil 
ediyor. İlk darbo Um mi 
harpte vuruldu Umumi hıı 

rp, ı riyestenln hariç ilt: U 
carctini tam b r şekilde es 
mittir. Bu ticaret, TrJye ıle· 

nln hayatının ve ref nh nın 
eıası id i. 

Gazete; 1919 danberl f ri· 
yesteye temas eden br tün 
muahedeleri, kanunları p ro 
tokollcırı serdettikten ıc,ora 

dl yor ki: "F aılst rejimi 1 riy · 
eslenin ihtlsadi lrnlkınuıu BI 

için her türlü fedakftr!ı\ ları 
ynpmııt ır. 

1937 de Trlyestenln ' zl · 
yeti yükı idi. 1937 de frl 
yestedekl limandan f e ılı 
y~tl kental h e bı ile ııöy 

lece göst rllir: 
1936 1937 

14882,096 ll,418,417 Oe 
mlryollarly le gelen mallar, 
23 , 140, 178 20,603,489 Oe· 

( Sonu üçüncu sayf adı ) 

Dün ~azı güreşçiler geldiler. Te~ird öhmn ~u gün 
gelmesi be leni~or. Kara liye de telgraf çe~il~i. 

ldmanbtrliAinln tertip et· heyeti tarafından btldfrll · 
Ual güreıler yarın ıııat 14 mektedfr. 

de G neral Alı Hikmet sta Tekirdailı gerek geçen 
dmda yapılacaktır. gün ıazetemizde neırettlğt · 

Bu mü abakalara tıtlrak mlz mektubunda, gerekse 
eeecek olan Manisalı Halil, daha evvel ıehrimlze geldiği 
Somah Abdüsselam pehli- esnada bu gürctlere ittlrak 
vanlar dün §ehrlmtze gel edeceğini ve 23 Nisanda 
mtolerdir. Uijier p ehlivan ' ıehrhnlzde buluotıcağını te 
lann da bugün şehrim ize mlo etmffli . 

gelm eleri beklenmekted ir Onun için kend ıs ıntn bu 
Diğer taraftan Tekirdağlı güreılere gelmekten sarfma

Hüseylnln de bugün §e~ri- zar ettiğine htım 1 verilme· 
mlze geleceği gürev tertip mektedlr. 

. ~ 

l c 
aid a 

yet 
ika 

Bundan btrkeç ay önce 
Sermet ndmda bir genç Mü
berra adında bir kız1 taban· 
ca ile yaralamııtı . 

Bu vnka hakkında 

sorgu hô.kimllğince y pıl· 

makta olan ilk tahklhat bit
miş, e aı hakkında mutalea 

bildirilmek üzere dosya sor-
gu hakiml iğinden cum 
huriyet müddeiumumillğfne 

verllml§tir . Müddclumumillk 
§U birkaç gün içinde esas 
hakkındaki mutale sınr bil 
dlreccktlr. 

Kara Aliye de, dün güreı . 
tertip heyeti tarafından tel 
graf çekilerek T drdağlıoın 
kendisini burada güreıe da · 
vet ettiği bıldfril mi§ tir 

Bu güreşlere tnnmm ı ı peh· 
l ıv anlardan .Maolıolı Rtfatle, 
meohur Amerikan Boğası 

Bol Komara geçen sene 
ıehr!mizdc yaptığı güreıte 

meğliip eden Sıllvrili Molla 

Mehmet de lotlre k edecektir. -- - -
Gelenler Gidenler: 

Ankara Temyiz mahkemesi 
müddeiumumi muavinlerin· 
den n. Esat Ad ı l Müstecap· 
lıoğlu Ankaroya gitmek üze
re dOn tehrlmlze gelmlıtlr. 

507 Çocuk 
Geydirildi 
Şıhrlmlz Çocuk Eıtrge· 

me Kurumu tarafından yok· 
ıul ilkokul talebelerinden 
507 çocuk geydirilmlıtlr. 

Dün bu çocuklara bGtln 
ılyecekleri etya hmamen 
tevzi olunmuıtur. 

Valimiz Bındumadan avdet 
etti. 

Bır giin önce tedktklerde 
bulunmak üzere Bandırma
ya ve Manyaıa ııden Vali 
B. Ethem Aykut don avdet 
et mittir. 

Mııut bir nikih 
Şehrimiz Cumhuriyet M6-

ddelumumi Muavinlerinden 
8. Azmi Altan ıle Buna e1· 

ki Evkaf Müdürü 8. Nurlt· 
tin kızı Ba1an Halldenin nl· 
kah meraılmi birçok ıGzl· 
de davetltler huzurunda ya· 
pılmııtır. Gençleri tebrik 
ederiz. 

Neşriynt: 

Alkım 
Liıe tarafından çıkarılan 

Alkım mecmua1ının 16 • J 7 
net ıayıları neıredalmlıtlr. 

Uıe öğretmenlertle tale· 
benin yazı ve ıllrleri bulu· 
nan Alkımın ffatı on ku · 
ruıtur. Karllerlmize tavıl1e 

ederiz. 

---""··---
Hamit 
Geceai 
(Bat tarafı birinci ıa7fada) 

lulujuna da erdiilni Te niha
yet her yerde bG1iik tee1· 
sürle karıılanan 6l0m6nü 
anlatmııtır. 

Bayan Mikerrem Kamil 
Su, ıu cümlelerle ı6zlerlne 

nlha yet ver mittir: • 
"Türk milli ve ebedi ıllrl 

unutulmaktan çok korkardı. 

BirgOn eserlerinin tozlu raf. 
!arda terk edılmeai ihtimali 
aklına ıeldlkçe içi 11zlardı. 
Ha1Lukl oou birazda ben 
ta11yayım diye inltyen Türk 
gençliği gönüllerinin içle ya· 
sı ile onu edebiyat tarihi• 
nin en yükıek yerine göm · 
dü O her zaman aramızda 
aıil hahralarlle yaııyacal<tar. 
Hamit bir denizdi. Enılnlne 
dalmak değil , büyük batı· 
rası önünde dilimin d6n · 
düğü kadar bir ıeyler ıöyle 
mek istedim Fakat lzUrap 
ların dılı çözül6r mO?,, 

Salonu dolduran ylzlerce 
dinleyici tarafından derin 
bir alaka tle takip edilen 
konf er anı ıonunda tlddetle 
alkıı'anmııtır Bayan MO· 
kerrem Klmil Suyu tebrık 

ederiz 
Konferan11 mGteaklp Lııe 

talebeılnden Fatma Taze · 
men, Yatar Plnarhı61, Bek· 
tat Atalay. Cıhan Btlgiban, 
Faruk Varnalı, Galip Onur· 
sun, HJkmet Ertürk, EmiD 
Gençmete tarafından b6yük 
Ha midin eeerlerlnden parça · 
lar okunmuıtur. 
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Teknıasda H-4 Azalarına Mahıus Serıtlik 
Kııa Kllrslardan /tiri 

Genç çiftçilerin rehberi 
10-20 ya ara11ndaki genç 
çiftçilerin içtimai, ahlaki, ter· 
blyevi ve meıleki lnkfıafla 
rile me11ıuldür. Boı zamanı 
iyi kullanmayı öirenmek de 
eıaala gayelerdendir. Genç 
çiftçiler bir ara ya gelerek 
kulüpler teıkıl ederler. fler 
kulübün yetlıktnlerden f ah· 
rl bir ltderl vardır . Lider 
olarak aeçtlen ıah11 ahlaken 
kuvvetli , cemiyetçe iyi ta
mnmıf, gençlerin yet it mele
ri için alaka duymut bl 
rlıldlr. Bu kulOplerln ıem · 
bolü (H 4] dür ~e (H - 4 
kulüplerll diye tanınmıılar· 
dır. Bu dört (H) nfn her biri 
lnglltzce [ H J ile baıhyan 
dört keltmeye tekabül eder: 
Sıhhat, ba1 1 kalb ve el. 8a-

lifler altında yaptıkları it· 
ferle anne ve babalarına 
numuneler yaratırlar ve bu 
suretle ailelerinin görgüsünü 
ve yataYlt ıevlyealnl yüksel 
tirler. Azalar bankalardan 
kredi alarak da it eörGrler. 
Üzerlerine aldıkları projeler 
arasında ıunlar belli bat· 
lı olaolarmdandu: 

Ziraat projeleri: 
Mısır, bakla ve patateı 

tohumlarını seçmek, 
Patateıleri hastalıktan ko· 

rumak, 
Zararlı böcekler ve kon · 

hollara, 
Ağaç dikmek, 
Süt sağmak, 

Hayva"ları muayene et · 
mek, 

flftyvanlara tli.ç vermek, 
Yumurta ları lamba ile 

muayene etmek, 
Farelerin kontrolu, 
Kümes hayvanlarında bt 

tin kontrolu, 
Dane yetııtirmek. 
iyi cins kümes hayvanları 

yeli§tlrmek, 
iyi cfnı koyun yeUıttrmek, 
lyı cins at yetlttlrmek, 

• f Ül<KUfl.I 
-!!'!! b 

Mus oli i i 
S yah 

T iyes 
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(Baı tarafı ikinci sayfada) 
ntz vaattaalyle gelen mallar, 
12,093,356 10,745,U96 De 
mfryollarlyle çılıao mallar, 
11,357,116 ll,248,776 De 
niz vası taaiyle çıkon mal lar. 

Bu malların geld ı klerl ve 
göoderıldtk! eri memleketleri 
teker teker tetkik edecek 
olunak en hatta 7 .6~0 034 
kentalle A vu&turyanm 
ve 4,358,223 kentalle Çe 
koılovnkyanın geldığin! aörü· 
rüz. 

Avuıturyanın müstakil bir 
devlet olarak tel ak ki •!dll · 
mest Trlyestenin tlcaretı üz 
erine muhakkak teılr icra 
eder ve ona nafi olurdu. 
Almanya, kanun bakımın· 
dan yutmuı olduğu memle · 
ketin hukukunu ve taahhüd 
lerfnt kabul etmek ııtırarsn· 
dadır. halya ile Almanya 
araaındaki dostluk nazarı 
dikkate ahoınca tahmin edl· 
le bilir ki Triyeale ltmanı fa 
allyetine kattyen lazım olan 
Adriyatık tarlfealnl bundan 
evvelki mukaveleler ahlılmı 
dahilinde olarak mu haf aza 
edeceklerdir. Fak at turaaım 
eözönünde tutmalıdır ki 
A vuıturyanm bir Alman vl· 

liyetl haline gelmesi ve ken· 
dl ekonomik nüfuı.u altına 
almpıı, otomatik bir ıurdte 
dahili emteaya harici emle 
adan daha fazla kolaylıklı 
ve daha seri bir tarz tatbt 
kini icap ettirectktlr. Şimal 
limanı için eski A vuıturya 
zamanındaki beynelmilel ta 
rlfe dahllt tarife halini ala 
cak ve böylece daha fayda 
la olacaktır. Çekoslovakya 
cephesinde diğer bir aluü 
1 amel görülecektir. 

Ç~koslovakya bir zaman· 

re yapmak, 
Konıerve yapmak, 
Temizlik, 
Utkit öğrenmek, 
Çocuk bakımı, 

lar Trlyeste vaaıle.tılyl e tıe\· 
klyahnı yapmak için Avuı · 
turyadan lat ı fade ediyordu 
Haltha:ıırda Çelrn&lovakya 
A.lmırnlıula uzla~madığı için 
bu yo'u talclp etn ek lıUye· 

cek mt? Bunu tahmin etmek 
güçtür. Çekoslovakya A vus 
turyadan vaz geçere k Ma 
cArlstan yoll)·le yapmoz mı? 

V azlyetln tebeddülünün tik 
a ı ametlerlnden biri kereste 
ve manyezitte görülüyor 
Avusturyadan Trlyeıte yo · 
li ylc ihraç edilen kereıate 
llster Trıyeıtede kalmak 
üzere iıterae tranılt suretly· 
le geçsin) 1935 de 291,327 
kental iken ı 937 de J ,22 t, 
776 kentali bulmuıtu. Şlm · 
dl Almanya dabtli lstthlakı · 
ne ehemmiyet verdiğinden 
ihracaat itine rağbet göste
riyor ve buna mani oluyor. 
Kez!l mukaddema Amerika, 
İngiltere ve Salezya adaları· 
na ıevkedilen manyezid de 
böyledir. Demir mürekkeba
hnda da aynı hali müıahe
de ediyoruz 

Duçenln Trlyeetenln me· 
nafUni korumak için verdlii 
teminat b6yiik bir ıükün ve 
itminan havasının tee ıüıüne 
kafi reldı Fakat herhangi 
bir ini darbeye karıı tedbir 
alınması gerektir. ,. 
Habeı raslarından Abba 

Caber Romaya gelmtı ve 
Muuolinl tarafından kabul 
edilmlıtır Sultan A bba Ca 
ber Duçenln huzurunda bir 
nutuk trad ederek Habeı 
müslümanlııra karıı göıter 

dlği himaye ve inayetten, te· 

ıekkür1erlnl bıldfrmlı ve bü 
tün Habeılerfn ııadalıat hh. 
lerlni tekld eylemlstlr. 

SAYPAı 3 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kepıüttekl bırltğln senelik ihtiyacı olan 120 ton odun 
açık eksiltmeye çıkarılmııtır . ihalesi 9 5 938 pazarteıi 
günü saat 1 O da Kor sn tın alma komlıyonunda yapılacak
tır Şartnamesi komisyonda hergün görülebilir. Tallpluln 
113 ltralık muvakkat temlnatlarlle zamanında komisyona 
gelmeleri 4 - ] 124 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekılltmeye konulan it: 
Nafia dalreılaln Şavrole marka 2 numarala kamyonu için 

iç ve dıt 4 adet ve 1 numaıah Foıt kamyonunun ön teker
lekleri için 2 ki ceman 6 lastik 9 mayıs 938 tarihine rut · 
layan pazardesl günü ıaat 14 de lhaleıl yapılmak (bere 
15 iÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

lç ve dıı beher liatljin muhammen bedeli 150 kur· 
uotan 6 lastik 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 50 
kuruıtur. 

2 - İhale muayyen vaktinde Hükumet konağında 
tetekkül edecek vtlayet daimi encümen odasında yapı· 
lacaktır. 

Bu ite alt tartnameyl aörmek ve öğrenmek latlyenler 
her gün için vilayet Nafia datreılne veya Encümen kale
mine mOracaat edebilirler. 

3 - Ekılltmeye girebilmek için iıteklllerin yukarıda 
yazılı muvakkat teminatını malaandıfına yahrdıiına 

dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmesi ıarttır. 
4 - r - ı2s 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vılayetl: MevkU: Cinai: Hududu: 

Balıkeılr Sütlüce Bat Doiuıu yol, batm dere, poJ . 
razı peynirci Adil, kıbleat 

Sütlüee çeımeıl 
.. " " Doğuıu Karakavaklı odacı 

Hasan, bah11 yol, poyrazı 
helvaeı Cemal, kıbleıl Silt• 
lüce çeımeıi. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı iki parça ba· 
ğı Umurbey mahalleılnden Atanaalı Muhittin efendiden 
319 ıenealnde haclren ve adiyen satın almak ıuretlle Ka
saplar mahallesinden Ethem kızı Naclyenfn eenetafz ve 
nizasız ve f asalaaız h<hnüni yet le taıarrufunda olduğundan 
bahlıle namına tesçil edilmesi lıtentldliinden tahkikat yap. 
mak için 1-5 938 pazar eünü mahalline memur gönderl
lec€.kllr Bu yerler hakkında bir hak iddiasında bulunan-
varaa bu günler içinde yazı ile Tapu Sicil MuhafıEhğına 
veyahut mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

Bah~esir Ticaret ve Sanayi O~asmdın: 

ıı iri diiıünmeğe, planlı ha
reket etmeğe alııtırmak; 

kalbi temiz tutmak ve dü 
rüat olmak; eli hünerli ve 
meharetll yapmak; vücudu 
ınhhatlı ve gürbüz yapmak 
gayeleri gözetiliyor H 4 
Kulüplerinin es ıında kendi 
kendine büyüme, yaparak öğ · 

renme, teırlk mesai ve ka 
rakter tetklli vardır. Mekte
be devam eden, mektebe 
devam etmlyen çocukları ve 
aençlerl içine alıp H - 4 
kulüpleri projelerle kendile
rini yetlıtlrlrle-r. ( 4 U) etler 
evıerlnde, tarlalarında mu 
ayyen ve gayeli itler yapa · 
rak m(btahıil olurlar; yet it· 
tlrdtklerlnl satarak mal ve 
nıülk ıahlbl ulurlar; direk 

İyi clnı mlılr yeUttlrmek, , 
lyt clnı meyva yettıttr-

Elbise ve ayakkabıların 

ıeçimi, 

Mtaaftrlere yapılacak mu 
amele, 

lekılyon yapmak, spor l~lerl 

de kulüplerin f aaliyetlerlne 
dahildir Bundan bııka zaman 
zaman toplantılar yaparak 
kulüp meseleleri üzerinde 
görüoürler ve münakaıalar 
Japarlar. En mühim faaliyet 
lerinden birisi de serailerdlr. 
Bölge ve devlet ıergilerl ku. 
lüp azalarının ayrı ayrı 

ve gruplar halinde meydana 
eeUrdiklcrl it lerl teıhir için 
en kuvvetli vuıtelardır, 

ıergılerde teıhlr edilen ~ey· 
ler hakikaten gözleri kamaı· 

Balıkesir vlllyetlofn Sa 
vaıtepe nahiyesinde Ataiı 

mahallede (36) numaralı ev 
de oturan Türkiye Cumhu 
rtyetl tebaasından olup ay
nı numarala evi ikametglhı 

ticari ittihaz ederek 935 yı. 
hndanberi taahhüt lt'erl tlca 
retıle tıtıgal ettiğini beyan 
eden Abdulla~ oilu Muıta
fanın ünvanı ticareti buke· 

re (Abdullah oilu Mustafa 
Zeybek) olarak teıçll edll
dlil glbt bu Qnvanın imza 
ıekli de Türkçe el ya:ı111le 
(A. Zeybek) olarak ticaret 
kanununun 42 ncl madde· 
ılne göre Aalıkeılr ticaret 
ve sanayi odasınca 962 ıl

ctl aaymna kaydedıldlil ilan 
olunur. 

Sız bunları öfreolnce f ikrt 
nlzl deitıtıreceks lolz Baba· 
ının ynrdımllc ben gize bir · 
kaç ders v ririm. 

Mösyö Anıutas tatlı bir 
gülümıeyiıle: 

- Şüphesiz, fÜphe iz, de 
dl, 1stersentz hemen bu ak
ta mdan ite glrlıeblltriz . ilk 
ders .. Sihirbazlar ma~arası 
o!ıun! .. 

Amarılls Uirıız ettı: 
- Hayır! Hayır! Bu den 

lletlemfı olan talebenin ya
Pabtleceğl bir ittir, onu ıon· 
raya bırakm lı . 

Bu ak§am Küçük çeşme· 
den baılarız. 

- Böyle öğretmenlerle u: 
2:aınanda çok ıeyler öğrene · 
ceğlme eminim. 

Tehdttklı.r bir tavırla: 
- Şayet !iğrenmezsen iz? 

Lakın, onun da kolayı var , 
cez.alandırınz, dedi. 

Şüphesiz anlıyorsun ki, 
bu kızın yalnız güzelllil be· 
n( mest ediyordu, ayna za 

mekı 

İyi cins patates yetlıtlr 
mek •. llh .. 

Ailı bilgisi projeleri: 
Yemek hazırlnıak, 
Sofra hazırlamak, 
Sandoviç yapmak, 
Sütten peynir, yağ veaal 

manda, kibarlığı ve bana 
kartı yaptığı aamlmi ve sa 
de muamele de ruhumu 
kendiııtoe doğru çekiyordu: 
Bent eskıden tanıyormuı gl· 
bl hareket etmekteydi. 

Amarllls süt hazırlamağa 

gitti, biz de babaslle yalnız 

kaldık. Benliğinden saçıpta 

gözlerimi kamaıtırdığa •tık 

lcırı kaybolunca, komıumun 
yüzünü incellyebıldim. Bu, 

ilkin fıllrep çekmlf. sonra 
da rahat ve sakin bir ıaa 

dete kavutmuı bir klmıentn 
çehresi idi. Göreülü bir ada· 
ma benziyordu Yavaı ya 
va~. konuımıımız ilerledikçe, 
ı0amuslu lnıanlııra hiı bir 
samimiyet ve sadelik içinde, 
evvelce Marallyadft tercü 
menlık yaptıfını, on yıl ön· 
ce Yuoanhıtana yerleımek 

makıı Jiyle geldiğini anlattı: 
Birdenbire kendlılnde bir 
toprak merakı uyanarak bu 

çlftUğl utm almıtaa da. ne ı' 
yazık ki, fiç yıl ıonra karı · 

Bütce yapmak .. llh .. 
Bu kulüpler bir proğram 

altında çalııırlar . Azalar bir · 
teY yctiıtlrlrken ne kadar 
masraf yaptıklarını ka}·de · 
derler. Ev ziyaretleri, kulüp 
turları, gezintiler, k•mp kur. 
mali, tıı.biat tedktkleri, kol · 

------- -~ 

bracak kadar güzeldir. 

- SONU VAR -

Türkdilinin Romanı 
mlyecektintz, dedi . 

Dün gece biri bana böyle 
blrıey ıöyleıeydl , onu mu 

ı\ ~ıı j._I. R ı· ı ı• S ==@§§ hakkak boğardım , bu sara

=§§§§~=l9'Ç.ı~·~~~d...J~k~~=~~§ 1 
da ise bu sözleri büyük bir =: Çculrtn: Zeki Tun<ıboylu hazla dınltyerek: 

- Mümkün olduğu kadar 

- 7 
ıını ve arkasıod n da küçük 
kızını kaybelmtıt ı . Ş ı mdıltk 
h!lyatta çiftliğinden ve kı 

zından batl<a kimsesi olma 

dağını tlilVe ederek Amıui llsi 

öğmeie gtrtıtt . fakat, zoaf 

ve aP.veı ile körletınlt ana 
ve babaların yaptığı gibi 
deiıl Biricik çocuğuna kar· 
~ı tükran duyguları taııyan 

btr baba heyecanlle bahse· 
diyordu 

Hu kızın üzerimde bırRk 
tığı iyi lntlba ın t ıdlk edil 
diğlnl gördükçe ben de se 
vlniyor ve lıeyecan duyuyor 
dum. Şehir hayatını bıraka
rak, yalnız bir baba ile bu 
dağ btııınd" altı ay geçir · 
meğe geliıt, hiçbir teyden 

şikayet ctmeyffl, t mtersl, 
fedakarlığı neıe ye, mcnf ayı 
cennete çevlrltl ne kadar 
melek gibi blr kız o lduğunu 

göıterlyordu 

Küçük hizmetçinin bern 
berinde gelirken Amartlt e 
daha büyük bir hayranlıkla 
baktım. Yanıma oturdu. 

Taze koyun siitünü blrltk. 
te içtik; bu kadar lttııhlı 

süt içtiğimi hiç hatırlamıyo. 
rum. Amarillı bıına doğru 
dönerek birdenbire sordu: 

- Bütün yazı burada mı 
eeçtrecekılolz? 

-- Şüphesiz hrıyır! Y ıılnız 
yedı gün için geldim 

Tatlı bir güliimseylılc: 

- Ru kadar çabuk alt· 

çok kalmağa çalııacafım, 
dedtm 

Sonra, Atfoadan, bazı al · 
yaaal had ıselerden bahsettik 
Lakin, Amarillılo güzel ııe 
sinin karıımadıiı bu konuı · 
malardan ben hiçbir 2evk 
almıyordum. Güneı epey 
yükaelmtıu, gitmek zamanı 
idi , kalbim burkularak kalk· 
tım, Mösyö Anaataıı selim· 
ladım . O, elimi hararetle 
ııktı: 

- Unutmayınız ki , bu ak 
ıam saat beıte geslntlye it 
tırak edeceksiniz. Sonra da 
birlikte yemek yeriz. 

Masa üstünde gGI yığınla 
rı hala duruyordu: Genç 
kız, bunların en iyilerinden 
beı, altı tane ayırarak bana 
verdi ve kurnazca ilave et· 

ilan numarası: 224 

tı: 

Bunlarda ılzln de hak· 
kmız vardır, birlikte topla · 
mamıı mıydık? 

Beni bahçe kapısına ka · 
dar uğurlayarak akıam ec
s lntlıtni tekrar hatırlattılar. 

Guya, bunu unutmama 
imkan varmıı gibi! - Kih · 
ya beni dııarıda bekliyordu, 
baı ka bir yoldan, orman 
içinden, ıarp, fakat, gölgeli 
bir patikadan ıatoya döndük. 
Gellnclye kadar güllerle 
meıiul oldum, ıonra, oda
ma girdim, gözlerimi yarı 
kapıyarak, sahahtanberl mey· 
dana gelen ve bir peri 
masalına benzlyen hadlıelerl 
birer birer gözönQne ge
tlrmeğe baıladım . 

Şimdi, bu da~baıı bana 
fena görünmlyordu ... Rahat· 
ıız eden bir nakarat halin . 
de zihnime bt rtevlye ıu 

düıünce aaplanıyordu: Yedi 
gün ıonra beni buradan ha
rekete kimse zorlıyamazdı. 

- SÜRÜYOR -
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lahkesir mıh~ema Baş~itipliğin~en: 
Açık artırma ile paraya da gösterilen 2 . 5 - 938 

çenllecek gayri menkulün tarihinde mahkeme kalemi 
ne olduiu ev, bulunduğu odatında ııbu ilin ve göı· 
mevki mahalle ıokağı ve terilen artırma ııırtnamesl 
numarası Sellmlye M. Saiı daireılnde ıatılacağı ilin 
Mubaıır Kamil kahvehaneıl olunur. 
k11men otvlcl Halil ve Ha
ıan ve Yakup kahveleri, ıo
lu: Recep kızı, Ahmet vere· 
selerl, Şevki, lbrahtm hane· 
lert, ön6 baflar ıokağı 
Takdir olunan kıymet 1250 

lira. 

Artırmanın yapılacaiı yer 
gDn ıaat 2·5 938 Pazarteıl 

saat: 15 de mahkeme kale
minde. lıbu gayri menkulGn 
artırma ıartnameıl 17-4 938 
tarihinden itibaren mahke 
me kalemlnde herkeıfn gö . 
rebtlmeıl için açıktır. ilin 
ela yazılı olanlardan fazla 
malOmat lıteyenler tıbu 
ıartname ve g dosya numa
raılle mGracaat etmelidir. 

Artırmaya ittire k fçln 
yukarda yazılı kıymetin yüz· 
de 7,5 •lıbetlnde pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecek· 
tir. 

ipotek aahtbl alacaklılarla 
dtler allkadarların ve frtl · 

fak hakkı sahiplerinin gay· 
rl menkul üzerindeki hak-

larını buıuılle f alz ve mas· 
rafa datr olan tddtalarını it· 

bu tlln tarihinden itibaren 
yirmi gGn için.le evrakı müs-

Bıhkesir icra 
Memurluüun~an: 

Doıya 937/901 
Türk Ha va Kurumuna ma· 

ıarıfla beraber (280) lira 
(61) kuruı ve ayrıca reılm 
veaaireden borçlu Balıke· 

slrln Karaoğle.n mahallesin· 
den Mumcu Hafız Adtl oi · 
lu Etbemtn bu borcu için 
haciz edtlıp Balıkeıirln pa· 
buıçular aruta11nda ve ta · 
pu eylül 339 tarihinde ka 
yıth ve 17 numıualı, uğı ve 
önü yol, arka11 Ka1aplar 
camii ıerlfl vakıf dükkanı , 

ıolu Şahin oğlu Hacı Hüıe· 
ytn dftkkinı tle mahdut ta
mamı ( 1250) lira bir hl11eıl 

(420) ltra mukadder kıymet· 
il ve tavanlı zemini çimen· 
to döıenmtı Ye tafı cephe 

cihetinde üçer çerçeveli ve 
camları tekmil ve içinde 
müıteclr bulunan ahıap blr 
dükkanın üç ıeblmde bir 
ıehml hl11eıinln uıuleo ıa-

tılma11na karar verilmlt Ye 
ilan tarihinden itibaren otuz 
gün açık arttırmıya çıkarıl. 

mıı oldu fundan taltp olan· 
larm icra dairesine müraca· 
at eylemeleri. Artırmadan 

doian pul parastle tecil har· 
cı müıterlye alt olduiu ve 
artırma Balıkeıtr icra ıalo 

ounda ve 1aat (15) de 
baılayacaiı ve birinci ar 
tırma günü 23-5 938 tarihi 
ne tesadüf eden pazartesi 
günü yapılacağı ve artırma 
ıartnemeıl ilan tarihinden 
itibaren herkes tarafından 

görülebilmek üzere açık bu . 
lundufu ve tayin edilen bu 

Borcu 
Lira Kr. 
192 26 

459 77 

303 10 -955 13 

Hesap No: 

5-6 

5 

243 
yek ün 

TOıtmlLI • 

Yurdumuz menfaatına 1 Mayıı 938 Pazar ıünü peh· 
livan güreıleri yapılacağı ılan olunur. 

İkramiye Ura 
Bat 75 
Uaı a ltı 40 
Büyük orta 25 
Küç6k orta l 5 
Deste 10 

3 1 - 106 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Cfnıt Bedeli mubammeni Hududu 

Aygören Araa ve 
iki oda 

350 lira Ônü yol, arkası Musa, 
saiı Asım evleri, ıolu 
ev. 

1 - Mevcut plan mucibince Balya köylerinde 27 par · 
ça ıöçmen evi yaptarılacaktır. 

2 - 13-4 938 Tarihinden itibaren l 5 gün 
münaka1aya konulmuıtur. 

3 - ihale 28 4. 38 perıembe günü saat 14 
iskan dairesinde yapılacaktır · 

4 - Taliplerin yevmi mezkurde yüzde 7,5 teminat 
akçelerile müracaatları. 

5 - Şartname ve plan Balya 
tentldlğl zaman görüleblllr. 

4 - 1 - l21 

zamanda artırma bedeli 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmit be
tini bulmadığı takdirde en 

mo on bet gün daha temdit 
edilmtı olacağı ve on beıtnci 
günü aynı taatle yani 8 6 .938 
tarihine teıadüf eden çar
tamba günü aynı mahalde 
gayri menkulün en çok ar 

lıml 

Altınova Çoban oğ· l l Dönüm Şerkan, tlmalen, cenuben 
lu Mehmet vereıeıl tarla Oıman vereseıl, ce

auben, Dalyan, garben 
Nikola yani Dalyan tar
laları . 

.. .. " 

.. " " 

,, Tüfekçi Hüseyin 
Ağa kerlmeıl Zarife 

,, .. ,, 

Şakir kızı Rana 

" .. .. 

20 Dönüm Şarkan Hüseyin Kahya, 
tarla gar ben, Hüıeytn Ağa, ti . 

malen yol, cenuben Dal· 
yan Nlkola, elyevm hazt · 
ne tarla11. 

90 Aiaç Gün do. Dalyan, batı NI 
zeytin kola Yani, ıtmalen Dal• 

yan, cenuben hazine! 
milliye tarlaları . 

9 Dönüm Şimalen Halil Ağa, gar. 
tarla ben Hasan Ağa ve Ali 

oğlu Dilaver, cenuben 
Rüatem. 

4 Dönüm Şark ve ıtmali Rüstem 
tarla Ağa , garben Şaban, ce 

ouben Ali uıta. 
Tarla Şark ve cenubu Emin 

oilu vere1eıl, garben 
Binnaz, ıtmalen maliye 
tarlalara. 

Tarla Şark ve ıtmall Emin oğ 
lu vereıeleri, ıarben 
Leman tarla11, cenuben 
maliye tarlaları . 

bltelerlle birlikte memurlye· 
tl•lze btldlrmeJerl icap eder. 
Akıt halde hakları tapu ıl· 
cthle tablt olmadıkça •atıı 
bedellnfn yapılm .. ından ha
riç kalırlar. G6ıterllen ıünde 
artırmay• lttfrak edenler 
artırma ıartnameslnl okumuı 

ve lüzumlu malumat almıı 
ve bunları tamaman kabul 
etmlt ad •e itibar olunurlar. 
Tayla edilen zamanda gay. 
rl menkul 6ç defa çaiml
dıldan ıonra en çok artırana 
ihale edtllr. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yGzde 75 nl bulmaz veya 
aatıı lıtlyenln alacaiına rüç
hanı olan dlfer alacaklılar 
bulunupta bedel bunların e 
rayrl menkul ile temin edll
mlı alacaklarının mecmuun · 
daa fazlaya çıkmazıa en çok 
artıranın taahhüdü baki 

kalmak Ozere artırma on beı 
gün daha temdtt ve on be· 
tinci rGnü ay•ı aaatte yapı. 
lacak artırmada bedeli ıatıı 
lıtlyenln alacafına rGçhanl 
olan dlfer alacaklıların o 
gayri menkul ile lemin edil. 
mlı alacakları mecmuundan 
fazla ya çıkmak ıarttle en çok 
artırana ihale edilir . Böyle 
bir bedel elde edflemezıe 
ihale yapılmaz ve aatıı ta· 
lebl düıer. Gayri men"ul ken· 
dlıtne ihale edilen klmıe 
derhal veya verll~n mühlet 
l9ln parayı vermezse ihale 
kararı feıbolunur •e ken . 
dtıtnden e•vel en yükıek 
teklifte bulunan klmıe arz· 
etmlı olduiu bedelle alma . 
la razı oluna ona, razı ol · 
maz11a veya bulunmazaa 
hemen on bet ıün mtlddet· 
le artırmaya çıkarılıp en fok 
artırana lhele edilir. lkt iha
le araıındald fark ve geçen 
ınnler için yüzde 5 den he
ıa p olunacak faiz ve dfjer 
zararlar ayrıca h6kme ha. 
cet kalmakaızın ahcıden 
tabıtl olunur. 

Yukarıda clnı ve miktarı yazılı gayri menkuller 9 4·938 gününden 30.4 -938 gününe 
kadar 21 gün müddet mOzayedeye çıkarılmııtır . Taliplerin yevmi mezkQrde Ayvalık 
ka7.a idare heyetine ve bu huıulla izahat almak lıtlyenlerla Ayvalık Muhaaebei Huıu-

Gayri menkulOn Yukarı- ılye daire.ine müracaatlara tlln olunur. 4 - l - 120 

22 NiSAN 1131 

Ltra 
] Baıa 90 
2 Baıaltına 40 
3 Büyük ortaya 20 
4 Küçük ortaya 10 
5 Desteye 5 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bil' AL 

Ba1ımyerl: Vilayet Matbaa11 - Balıkeılr 
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