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r 
İngiltere, Avusturyanın ilhakını Ta

nıdığını Almanyaya Bildirdi 

GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON tKlNCt YlL SAYI: 382 l 

Hariciye Vekilimiz Ya- Mısırda Saylav in iha- 1 
rın Mısıra Gidiyor.. batı Devam Ediyor .. 

"Hudutları Emniyette Bu -
lunduracak Tek Çare: 

Kuvvetli Ordudur.,, 
Hariciye Vekilimize MısırSevahatlannda Genel Oire~-

törler ve Türkofis ikinci reisi ref ı~at edecek. 
Anrara, 3 (A.A.) - Harl · 

clye Vekilimiz B. Tevfık 

R üıtü Araa dün akıam re
f allatltrir.de G<:nel Direk 

törler, Türkoflı ikinci 
relıl ve diğer zevat olduiu 
halde latan bula han ket et
mittir. 

Harlclye Vekllamlz çar
ıamba günü vapurla lıken· 
dertyeye hareket edecek ve 
oradan Kablreye gidecektir. 

lıtanbul, 4 (Huıuıi) - Ha
riciye Vektll Dr. Araı, Ka 
hl reye gitmek üzere, bu sa· 
bah 8,35 te ekıpreae bağla· 
nan huıuıt bir vaionla Is 
tıınbula gelmlı ve istasyon 
da vah muavini, emniyet 
direktörlüğü erklnı ve bir· 
çok zevat tarafından kartı· 
lanmııhr. 

Hariciye Vekilimiz, Pera-

B Tcv/'lk Rtişlü Aras 

palaa otelıne lnmiılerdlr. 
Doktor Aras, çarıamba gü· 

nü Daçya vapurile İıkende · 
rfyeye hareket edecektir 

1 d ,,;u~a;b'i; liği'eBÖlge 
Birincisi Oldu .. 

Pazar günü Ayvahk idman;ürdu ile yapılan final maçım 
Birlik O - 3 kazınd1. 

iDMANB/RLIKLILER 
Pazar günü Alt Hikmet HüHyin, Hakkı, lımail, Bür· 

•tadında kupa maçlarının han, Salim. 
flnah ıehrlmlz gümetl hl- İlk akını Ayvalıklılar yaptı 
rlnclalle B g6meıl blrlnclai ve avutla netıcelendt .. lık beı 
Ayvalık ldmanyurdu arasın- 1 dakiki Ayvalıklıların hakl
da yapıldı. miyetl ile geçti. Bundan 

Yirmi bet kitllik bir ka• ıonra Birliğin uzun vuruı -
f l larlar saA ve ıol açıklarına 
1 e halinde ,ebrlmlze gelen l 

Ayvalıklılar oldukça kuvvetli dajıttığı paslarla oyun açı . 
bir kadroya malikti.. İçte · mağa baıladı .. 

Ayvalık takımı daha zl· 
rinde çok gürbüz deltkanh· yade ıahıt oynuyor, bllhas· 
lar hlevcuttu. ilk defa ıa · ıa forvet hattındaki oyuncu
baya alkıtlanarak çıktılar.. tar çok ağar .. Anlatılıyor ki 
Onu miit•akip Birlik aynı ı k Y b ... antremao arı yo ·· anı a. 
alkıı lçerainde " Sai ol! • ııodan eeçen topu tutamı-
Dtye bağırmak ıure· yorlar .. Anlaıma yok· 
Ule halkı selamla Birhk, her zamanki oyun 
dılar .. Hakem Güçten Sami larından daha canlısını çı· 
idi. Ntzarni vaziyetlerin tet kartıyordu .. 
klkinden ıonra yerler lnti· On beılncl dakikada Bir-
hap edlldt. . hkhler tehltkell bir akın yap-

T ıkımlar ıu ıekllde saha· tılar .. Solaçık ta kaleye ka· 
da Jerlerlnt aldılar: dar ıokuldu · Çekttil aıkı 

Ayvalak:Ncjat, Hasan, Nu- bir ıutla takımına blrind 
Olan, Kenan, Saffet, Nejat, golftnü kazandırdı · 
Keınal, Necati, Atıf, Galip, Oyun bundan ıonra daha 
Necdet. ıeri devam etmeie baıladı. 

Bır:tk: Raf et, Şefik, Mü· Ayvalıklıların ortadan yap 
nlr, Ala, Hilmi, Sallbattln, ( Sonu ikinci sayfada ) 

Şimali Mısuda intiha~at sonı erdi. HühOmet partisi Romen oazeteieri "HariCI siyasette sabit bir f ık re 
bağh ~almak bir f eliketlir.,, Diyor. ~üyük ~ir e~seriyet elde ıtli. 

Kahire , 4(A.A.)- Mısırda 

yapılan seçimde Vefd partl· 
ıl kaybetmtı, parti lideri es· 

ki baıvekll Nahas Paıa 

kazanamamıı ve kendlıl ayan 
azalıAı için yapılan tekllft de 
red etmlıtlr. 

Kahire, 4 (Redyo) - Şı· 

mali M111rda intihabat ıona 
ermtıtır. Bu ha valide bükü· 
met partisi 41 mebuı ka • 
zanmııtır. Vefd partlıl , yal · 
nız bir saylav temin edebil. 
mittir. Müıtaktllerden üç 
mebuı intihap edtlmlıtlr. 

Kahire, 4 (A.A.) - Yu· 
karı Mısırde yapılan ıeçlm 

hakkında gece yarm veri
len yarı resmi neticelere gö
re. J 10 mebuıluktan 24 ünü 
hükumet namzetleri ahmnı . 

da Vefd namzetler•. kazan· 
mııtır. Ayrıca raktpılz ola· 
rak ıeçlme al ren 14 bükii 
met namzedi de kazanmıı· 

lardır. 8 . Zakelarabinin se
çimde muvaffak olmadıiı 

btıhaua kaydedilmektedir. 
Bu ıuretle Nahaı Paıa ka· 
bineııt nazırlarından &!çllml
yenlerlo adedi üçe çıkmııtır. 

Yukarı Mıaı•ala ••rim .:in 
layı"lle bazı karııı"lıklar ol 
muı ve 6 kiti ölmüıtür. Bun· 
lardan biri Magagada Vefd 
ıeçlctlerfnl götüren bir oto· 
b\ile tezahnrcü\er tarafından 

Türkkuşu 
filosu Bayan Sabiha Gök· 
çenin kumandasında dün 

izmira geldi. 
Ankara, 4 (A.A.) - Diln 

aabah Ankaradan hareket 

eden Atatürk kızı Bayan 

Sabiha Gökçenin kumanda -

11ndakl Türkkuıu ftloıu yine 

dün öjleye doğru İzmtre 
varmııtır. 

Kamutay 
Üsküdar-Kadıköy su şirketle
rinin satın alınmalarına ald 
kanunu müzakereye başladı 

Ankara, 4 (A.A.) - Ka
mutayın bugünkü toplantıaın 

da Oıküdar Kadıköy au tir· 

kell imtiyazı ile teılıatının 

satın almmasına ait muka· 
veler, Türkiye Letonya ttca· 

ret ve klertng anlaımaları 
ile merbudatının, Türkiye 

Romanya ticaret •e tedl1e 
anlaımasının taadlklerlne alt 
kanun, icar ve isticar kon. 
turatolarlle fer af ve intikal 

ve nüfuı ve hil•l· 

yet cüzdanlarının bedel 
mukab\ltnde satılmalarma 

dair olan kanunların birinci 
müzakereleri yapılmııtır. 

~- .. ~-
[~Al .. .... ..... 

Nahas Paşa 
ateı açılması esna11nda ya
ralanarak vefat etmtıtir. 
Ölenlerin diğer bh i de Ben
htlildedlr. Burada birkaç ki
ti de yaralanmııtır. Blldirtl 
diğlne göre, Vefd grubu, 
Samalutta mutaearrıfa hü
cum etmlı ve mutaıarrıfı 

vahim ıurette yaralamııbr. 

Kahire, 4 CA. A) - Yu· 
karı Mısırda teır ı i intihaba · 
tın tlk neticeleri Vefd aley 
htarı hükümet koalisyonunun 
..,.,,.,...ıı.ı....--•ı-• -=-·----•-
tedlr. Vefd hderlerl. ayan 
reisi Baulyunl ve Nahaa Pa 
ıa kabinesinde Maliye Na 
zırı olan Makrami Ubeye 
Paıa kazanamamıı1ardır. 

lngiltere 
Avusıuryamn ilhıkmı tamdı 

Londra, 3 (AA) İn-

ellt'!re, A vuıturya ilhakını 

resmen tanıdığını Almanya. 
ya btldlrmiıttr. 

Bükref, -
Romen basını , umumi ha

rpten ıonra elde ettikleri ar· 
azlye teıahüp hakkını bahıe · 
den ve yeaioe tıUnadgihla · 
rı olan beynelmilel muahe
delerln muhtelif hadiıelerle 
kıymetsiz bir vesika haline 
getirilmesi kar111ında efkarı 
umumlyelerinl teıkln mak
sadlyle hararetli neırlyat 
yapmaktadırlar. 

Gazeteler, milli varlıkla
rını korumak için hariçten 
yardım beklemenin beyhude 
ve intizardan ibaret olaca· 
ğ101 söyhyerek milleti ııln 
bir tesanüde ve ordunun tak· 
vlyeıl için de fedaklrhğa 

davet etmektedirler. 

Neteklm Curentul aazete. 
ıi "milli varlığın yegane ha-
mlıi ordudur,, baıl141 altında 
neırettiğl bir makalede, Al-
manyanın ve Polonyanın 

hareketleri, ordularının kuv· 
vetll <'lmu1ndan ileri geldi · 
ğlnl izah ettikten ıonra ıöy 
le diyor: 

.. Sulbü kurtaracak, hu. 
J ... ,. • • • • .. • 

luoduracak, lneanlyeU yeni 
bir harbin f elik etinden ha · 
laı edecek yegane çare, her 
milletin hayati varlıklarına 

lıtlnad eden kuv•etll bir or· 
dudur. 

Hiç bir kimse, Almanya · 
oın. lngiltere ve f ransanın 
harekete geçmek iktidarında 
olmadığına ıuretl llatiyede 
emin olmamıı olaaydı , Av 
uıturyanın ilhakına teıebbüs 

etmesini taaav•ur edebilir 
mi idi? 

Bir an için Frcınsanın ha 
vada ve ltarada ka ti falkl 

Sergi Açanların Ka
zanç Vergileri.. 

Maliye Yetaleti gün~elik sergi açın mükelleflerin ka
zanç vergisine ta~i tutulmıyacağım ~ildirdi. 

Resmi daire •e müeaseıe· 

lerle hususi ticarethanelerin 
müstemlr olan asli f aaHyet· 
lerl haricinde yaptırdıkları 

hizmetlere mulcabll ıe1yar 
mükelleflere ödenen lıtlhkak 
lardan hizmet erbabı gibi ver
gi keıllmlyeceğlne dair Maliye 
Vekaletinden vlliyeyetlere 
bir tamim gönderllmlıtlr. 
Gündelik gayri safi kazanç· 
ları üzerinden vergl veren 
lerln daire ve müe11eseler 
nezdlndekl birkaç günlük 
arızi hizmetlerinden dolayı 
kendilerine ödenen paralar
dan verıl keıllmemeıl il· 
zım ıeldlfl halde bazı yer · 
lerde aeyyar mükelleflerin 
hizmet erbabı tlblrinden ötü· 
rn lıtthkaklarından ayrıca 

vergi kealldlil görölmOıUir. 
Kazanç verılıl kanunun · 

da (hizmet erbabı ile ıün · 
delik gayri safi kazanç üze· 
rlnden verılye tabi olanlar) 
biri birinden ayrılmııtır. Hız · 
met erbabı vaziyete glrml· 
yen mükelleflere ödenen pa · 
ralardan hizmet erbabı ta-
tıhkakları gibi vergl kesti · 
mlyecektlr. Hizmet erbabın· 
dan makaad, herhangi bir 
daire, müe11e, hakiki veya 
hükmi bir ıahsın müstemlr 
olan asli f aallyetlne müteal· 
ilk itlerde o daire, müt11e-

( Sonu ikinci aayfada ) 

Boı saylavhklar seçimi 
Ankara, 3 (A.A.) - Boı 

olan Ankara, ManlH, Sinop 
ve Bolu ıaylavlıkları için 
bugfin yapılan aeçlmde C. 
H. Partisi nam:aetlerl lttlf ak 
la aeçllmıılerdlr. 

yetini tasavvur edecek olur· 
aak, Alman ordusu Avuıtur
yada hır gezinti yapmağa 

teıebbüı eder mi ıdl? 
Bütün dütüncelt>rlmfzl or· 

dunun etrafında lemerh üz 
ettfrmf'ğe biz de mecburuz 
Dahtli vahdet, merhametsiz 
dlıtpl lo, kargaıalıia sebep 
olacak her türlü teıebböılert 
akamele ufrallr. Siyasi lı
tiklallmlzl muhafaza11 •e 
tealihatımızın tesri yegane 
emelimiz "olrr alıdır. 

Hiç btr klmıe milli hGrrl
yeUmlz hakkında teminat 
vereme:ı. Onu, müıtakıl bir 
devlet hhılyle biz temin ede· 
rlz . Ordu millt baslretlmlsln 
tik planına dahil olmalıdır .• 

V lltorul gazetesi de ıöyle 
diyor: 

Beyoelmllel kargııalak · 
larıo etrafı aarmaya baıladı
ğı f u sıralarda Romaoyanın 

vazifesi ihtiyatlı bulunmak· 
hr. lıbu lhtlyat, ıu veya bu 
temayüllere alet olmamak 
ıartlyle bütün Romenlerin, 

!?~I~.lf.uliılltQme'lf.t•lkflmJ& 
dairesinde top1anmalarını tı . 

tem ektedir. 
Dün de kaydettl~lmlz veç. 

hile Romanya, bazı hukuki 
nizamlara milateniden Av· 
rupada bulunmaktadır . Bey• 
nelmılel vaziyetimiz, mua· 
hedelerdeo neıet etmekte •e 
onun meri bulunan kuvvet · 
lerlne de lnanmaklığımız li.
zım gelmektedir, 

Harlcl ılya1ette ıabtt bir 
fikre ba~lı kalmak bir fell· 
kettlr. Zira bir memleketin 
sağlam harici ıiyaıetl, baalt 
delHler üzerine 48 ıaat zar· 
fanda kararlaıtırılamaz . 0, 
devletin devamı müddetince 
tebellür eden büyük mea· 
f aatlerden ve tamamlyle 
malum olan muahedelerden 
oeıetetmektedlr . 

lıbu bahlıte, bılatılzltk ve 
aantlmantalızm çok fena bir 
tavılyedlr. 

Bütün dünyanın endlıe 

içerisinde bulunduiu fU ıı

ralarda, milletimizin büyGk 
mukadderatının naııl çerçe
veleneceilnt görmek için, 
onu, herkeıln kalbi olarak 
benlmsemeıl lazımdır. 

Mazide zekamızla ve 
mevcudlyemlzle idare ede· 
rek geçirdiiimlz bilumum 
buhranlı zamanlardaki ıt· 
bi memleket ve millet, ye. 
gine meıgalemfz olarak kal · 
malıdır. Mukadderatımıza 

tabi olarak ııbu fellketll 
zaman1arı atlatmak •e katı 
bir teıanüd dahilinde mtllt 
zafere dofru ttlmadla yürii· 
mek için halihazırdaki kar. 
gaıalıkları def etmeie lQzum 
olacak kuvveti ve ahllkl lr 
tlnadalhı bizzat lcendlmlze 
aramahyız . 
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S E H i R VE V i LA Y ET H A B E R L E R i 
• • • Bürhaniye Haberleri : Kupa Maçları Neticelendi. 

l Y ıncıhk K u_r s 1ar 1 Bir Köyde Mahsulat ldmanbirliği B ö 1 g e 
Devam _Edıyor.. s e r g i s i A ç il d ı . . B i r i n c i s i O 1 d u .. 

Bu Kurslarda Halka Zeytin Ba- ualka Pazar günü Ayvahk idmanyurdu ile yapılın final 
il · Bürhani"e Köylerinde rı~ 

k,m Ve Yetiştirme Usu erı " maçını Birlik O -3 bmdı. 
Gösteriliyor. Zeytin Bakım Ve Dikimi 

Edremltte kurulmaaı te· 
karrür eden zeytin enıtltü
ıü de taaf•ye fabrikasının 
planları vilayet Zeytin M6-
tehe11111 8. Nlzamettln Tur
gay tarafmdan hazırlanmıt· 
hr 

B Nızamettln Turgay, bu 
günlerde Ankaraya ılderek 
planları Vekalete verecek 
tir 

ViJiyet zeytin mıntaka· 
larında zeytin budama, ba
kım, gübreleme, haıat, haı· 
talıklar kursları açılmııtır. 

Ayvahfıo merkezinde ve 
köylerinden Araplar, Ahm· 
ova kunlarile Edremit, Hav· 
ran, Bürhanlye, Erdek mer· 
kezlerlnde açılan kunlar bit· 
mfıttr. 

Bürhanlyenln Karaafaç, 
Pelitköy, Edlnclk kursları 

Valimizin 
Tetkikleri 

Valimiz B. Ethem Aykut 
pazar gQnü otomobille Ban-

dırmaya ıltmltler, oradan da 
Erdeie geçmltlerdlr. 

ua'lnrl\JM~"uu\Mf fd"rB:" ~r. 
hem Aykut geceyi Erdekte 
geçirdikten ıonra dün ıebri • 
mlze dönmütlerdlr. 

Kendilerine bu ıeyyahat· 
ta Nafia Müdürü B. Sami 

tle Sıhhat MQdürü B. Muh
lıı de refakat etmtılerdır. 

Korucular 
Bir Kadını 
Yaraladı 
Kepıüt nahiyesine bailı 

Unculurı köyGnden Kadir 

kızı ve Ali kar111 Zeltha 
adında bir kadın, mahıuli.-

ta zarar verdiğinden ko · 
rucular tarafından kendisine 

bir haç defa ihtarda bulu 
nulmuetur. Fakat kadm ıöz 

dlnlcmiyerek bir gün önce 
yine aynı ıekdde hareket 

etmek lıtedlilnden korucu
lardan Ali oalu Mehmet tle 
Hasan oğlu lımall kendisine 
mani olmak lıtell}ltlerdlr. 

Bu yüzden çıkan kavgada 
Zeliha ild korucu tarafından 
bıçakla yaralanmıthr. Kadın 
h&1tahaneye kaldmlmıı, hl· 
dise hakkında da tahkikata 
başlanmıthr . 

Hal~evinin teıekkürü 
Halkevlmiz kltapsarayına 

kitap ve ıazete armağan 

eden Vali Muavini B. Ek 
rem Yalçınkayaya teıekkür· 
lerlmldn ıblağına sayın ga
z~tenlzln ta vauutu rica olu. 
nur 

Halkevl Baıkanlıfı 

da devam etmektedir. Ed
remldtn Zeytinli, Altınoluk, 
köylerlle Erdeiln Narlı k6· 
yünde de 15 nisanda birer 
kura açılacakhr. Edlncik · 
teki kura da devam etmekte · 

dtr. Bu kurslara o civar 
köylüleri tıtırak etmekte ve 

kendilerine zeytin bakım 

memurları taraf andan zeytin 

budama, bakım, aübreleme, 
zeytin yetlıtırme uıullerl 

hakkında dersler verilmek

tedir. Devam edenler evve· 
la bir kontrole tabi tutulduk · 
tan ve bilahare tecr6be ve 
tatbikatta da bulunduktan 
ıonra kursu bltlrmlt addedil 
mektedlr. Kuralar bu ıekll· 

de ilç dört ıene devam ede. 
cek ve bütün zeytin itile 
alakadar bulunanlar bu 
kurslardan geçlrlleceklerdlr. 

Balya-Ayvalık 
Maçı 

Balya, (Huıuıi) - Pazar 
günü Balya ıpor kulubü ile 
Ayvalık Akınıpor kuliıbü 

ara11nda Ayvalıkta yapılan 

~-~~ _.t:.2 ~l~~~.~1~1!.~ın ,f~ :. 
valık Akınıpor kulübü 
a,ılıtının ıenel devrlyeıi mü · 
naaebetlle aaha kalabalık bir 
halk kütlesi ile dolmuıtu. 
Balya ve Ayvalık sporcuları 
Balya Halkevl bandoıu ile 
sahaya geldi resmigeçit ve 
bayrak takdimi icra edil
dikten ıonra oyun B. Neıe· 

tin idaresi altında baıladı . 

Çok samimi bir ha va için· 
de devam eden oyunun 
tik haf ta yımı O · 1 Bal · 
yalıların lehine neticelendi. 

Hakem 8. Neıetln rahat · 
ıız olmaaı üzerine ikinci 
haftayım Ayvalık ıpor ku· 
IQbünün umumi kapdanı B 
Nurettlnln ldareılnde baıladı 
İkl taraf da pek canlı ve en
erjik bir ıurette oynıyorlar
dı . iyi bir tekilde devam 
eden oyunun onuncu dakl 
kaaında Ayvalık ıoltçl aldı . 
ğı ıüzel bir pası aole tah 
vil ederek takımına beraber · 
llği kazandırdı . Jkı takım 
araaında beraberlik tee11üı et 
tikten ıonra oyun daha can
lı bir vadiye dölı.üldü. Fa
kat çok geçmeden hakem 
Bal yalıların 11ra çlzglıl da · 
hllınde lüzumsuz bir favll 
vererek Balyalılar aleyhine 
verdlil penaltı aolle netice· 
lendi ve bu suretle maç 
da 1 - 2 ile Ayvalıklıların 
galibiyeti ile ıona erdf. ............................ 

~ ÇOCUK i 
• • i HAFTASij 
! 23 NiSANDA : 
• • : BAŞLIYOR. : 
'·······················" 

öğretiliyor. 
Bürhanlye, lHuıuıi)-Bür· 

banlyenln Büyükdere kö· 
yünde mahıulatı araziye ıer
giıt ve yeni okuma odası 

açılmış ve BOrhanlyeden 

Kaymakam lbrahim Dikme
nin refakatinde bir heyet de 
davet edllmlttir. Öğretmen 
Nealp, bütün köy halkının 

ve davetlilerin toplandıiı 

Cumhuriyet alanında Türk 
devriminin ıehirde ve köy· 

deki kuvvetli hamlelerlol 
\ belirten canlı bir nutuk ıöy· 

lemlt bundan ıonra sergi ve 

1 
okuma odaaı kaymakam ta-

rafından kurdela11 kesilerek 
açılmış ve hatıra reılmle 

teıbit edilip ıergl gezlldlk · 

ten, ayranlar içildikten 
ıonra okula gidilmiştir. 

Okuldaki tayare modeli 
ve emıah dikkat ve takdir · 

le ıeyredllmlş, kıaa zamanın 

mahsulleri olan mektep tet· 
kllat ve dnzentndekl inli -
zam amilleri tebrik edilmiş · 

Ur. 

Geçenlerde ağaç: hayra 
mı dolayıalyle Halkevl ve 
··--- ·--- - ··-ı1 _ ... ..,... • .......... 
na Kaymakam lbrahim Dik 
menin rlyaıetlnde bir hey
et Çoruk köyüne giderek 
köylü ile birlikte okulun 
önünde bir çok f ldan dıkıl · 
mi§ ve köylüye zeylin ba-

kım memuru tarafından dl 
kim ve bakım etraf anda izahat 
verilmlttir. Köy öğretmeni 
Abdullah da bu arada veciz 

bl r ifade ile ağaç ıev · 
ıtıtnl canlandıran bir hitabe 
ıöylemlıttr. Bundan ıonra 
köy mektebi geztl1nlf, temiz· 
itil ve 6zenllerek meydana 
getirilen talebe elııleri ve 
çocuklann, btlgllerlnl arttır
ma bakımından f aydaaı bü · 
yük olan küçük kollelulyon · 
ları çok beğenllmtı ve köy 

larına olan itimat artmakta· 
dır. 

Yer yer kurulan numune 
fidanlık ve zeytlnllklerl de 

bakım tartları yerinde olan 

aiaçların kemmlyet ve key
f iyelce bemehal lehte fark 

ıöıtereceilne~ inandırıcı de· 
liller ıayılmakta ve örnek 

zeytinlikleri biUün muhitte 

zeytincihk propağandaaının 
ön yardımcm olmaktadır. 

Geniş bir faaliyet çerçe· 
vesi içinde bir aydır devam · 

lı çalıımaları lle .. hallun zey· 

tin aaacını dikme. ve bak

ma huıuıundakl btlgtlerini 
arttırmak üzere Ztraat Ve
kiletl taraf andan Zeytin 

mmtıkalarmda açılan kura · 
lar burada da geniş bir ali · 
ka tle karşılanmaktadır. 

Bürhanlye kursu. 1 mart· 
ta açılmıı ve on beı marta 
kadar devam etmiştir. Bu 

müddet zarfında halkevi 
salonu devamlı bir meraklı 
kalabalığı ile dolmuştur. 

imtihan ıonunda bir k11mı 
1 . 1. • -- _._ ----- ·-

ılkaıı almıılardır. Hundan 

ıonra budamayı yalnız ehli
yeti olanlar yapabilecektir. 
Den veren zeytin bakım 

memuru• Emin Cengiz bir 
iki gün ıoora Pelltköy kur· 
ıunu da bitirerek Karaağaç 

köyüne gidecek ve on beı 
gün sürecek olan bu üçün . 

cü kurstan ıonra Bürhanlye 
maotıka11 kursları tamam

lanmıt olacaktır. Kura mü · 
da vlmlerioe ıu mevzular 
etrafında izahat verilmekte · 
dır: 

1 - Zeytin ajacı hak
kında umumi malumatla ze· 

yUnctllğln tarihi ve iktlaadi 
rolQ ve dünya zeytinciliğine 

bakıe, 2. Kök, gövde ve dal 
lar naaıl yetlıir ve vazife· 

leri, 3. Zeytinliğin toprağı, 
iklimi, yctlıme yerleri, 4-

Toprağın ltlenmeıl, ıürme 
yalak açma, ıürgü ıekillerl , 

5. Gübrenin faydası ve ne 

vllerl . 6 Gübre atılma tar

zı ve meulml, 7- Zeytin 
ağacının Qretılmeıl, aıı ve 

nevileri , atı macunlar1 1 8-

lü ıle dilekleri üzerinde 
1 

uzun haabihallerde bulunul ı 
duktan ıonra ıeç vakit köy- I 
den ayrılmııtır. Birkaç 
ay gibi çok kısa bir geçmf
tl olan [Karaaiaç İdmanblr· 
lığı] , bini •tmıyan nüfuıu 

arasından ıeçtlğl gürbüz 
on bir futbolcuyu Bürhani · 
ye HalkevJ futbolcuları ile 
bir maç yaparak denemtı, 

bu suretle tik köy kulübü 
nün kaza gençleri ile yarıı· 
maaı temiz kıyafetli genç · 
lerln çevrede kazandık· 
lan muhabbet blrkat daha 
yücel mittir . 

1 Dikme yerinin hazarlanma11; 

fidan dıkme, ve ıekillerf, 

yapılacak genel if, 9 Bu· 

Ziraat Vekaletinin yakın 
yıllarda teılı ettiği (Zeytin 
Bakım memurları) nm ehem· 
mi yeti eri gün geçtlkce aı t

makta ve faydları belirmek
tedir. Bundan böyle pratik 
zeytinciliğin zamanla ookaan 
tarafları meydana çıkmak 

ta ve ilk zamanlarda mü· 
htmaenmlyen bakım memur-

dama nevileri, faydaaı, bu 

dama aletleri , 1 O Mahıul 

ve tashih budamaaı, piç al . 

ma, çürük ayıklama, nasıl 

yapılmalıdır ve mevılmlerl, 

1 1 • Zeytin hasadı ve mev· 
ılml, naklfyeıt, yağhane ve 

ya ıalamuhanede görmesi 

lazımgelen ihtimam, ! 2 

Zeytin haatahkları ve tedavi 
çareleri. 

{Bat tarafı birinci ıayfada) 
takları akınlar biç bir netice 
vermiyordu .. Çünkü; üç or· 
ta anlatamıyordu . 

19 ncu dakikada A..yvahk 
kalesine uzaktan bir ıandel 
geldi .. Bunu ıol hafları ell 
ile tutarak penaltı yaptırdı .. 

Bek Münür hafif bir vu· 
ruıla bunu gole tahvil etti .. 

Ayvahklılar durgun oyna · 
mağa batladı . Blrllk buna 
nazaran daha teknik ve da· 
da enerjik bir oyun çıkartı
yordu. 

26 ncı dakikada Ayvalığa 
bir korner oldu .. Ağanın gü 
zel çekltl tle gelen topu 
merkez muhaclml lımaıl kafa 
vuruılle aflara taktı .. 

O - 3 Gibi oldukça bir 
fark yapan Bırlık takımı 
lhenkli oynuyordu .. 

Ayvalık müdafaaaı fovül 
lü bir oyunla bu akınları 
durdurabiliyordu.. Birinci 
devre Blrlliln lehine O 3 
bltU •. 

İkinci devre, birinci dev· 
reye ıöre daha zevkli .. Ay. 
vahklılar müteaddit ve ol 
dukça tehlikeli akanlar 
yaptılar.. Btlha11a aaiııçık
larmın topa tereddütle çık · 

maaı birçok gol faraatlarını 
kaçırıyordu 

Btrllk..,daha ziyade açık
lartle tılayor, Ayvalık lıe or · 
taamın lüzumıuz çalımlarile 

akınları durdurtuyorlardı 

20 nci dakikada Birlik 
aleyhine bir penaltı oldu. 
Ayvalıklılar bunu ata1nadı · 
lar .. 

Bu devre Ayvahklıları da· 
ha canlı görüyoruz .. 

Birlik, gollerinin ıay111nı 
arttırmak, Ayvalık ile ıeref 
golü çıkarmak için mü · 
temadi bir dldtımedtr gidi · 

yor, vellkln vaziyet bir 
Ulrlü deiltmtyordu .. 

Böyle heyecanJı bir vakit· 
te oyun da Bırllğln O • 3 
galibiyeti tle bitmlt oldu. 

Ma~ı müteakip idman Böl· 
aest Baıkan Vekılt 8 feyzi 
Sözener, galip takımı tebrik 
ederek: 

- Kupayı takımın en mu 
vaff ak oyuncuıu Rafete uza 
tıyorum. Dedi ve Bölıe Ku
paıın1 Birliğe armağan etti. 

Ayvalıklılar dün saat 15 
de ıehrimlzden ayrıldılar. 

Ayvahk nasıl bir takım? 
Takım ferd itibarile iyi .. 

Lakin toplu bir çalııma yok. 
Üç orta çok alır .. Bunlarm 
btlha11a çok antreman yap
ma11 lazım . . Saf ve sol 
açıklar müptedi.. Bekler fa . 
•ülden ziyade oyunla alaka· 
dar olmamalı.. Ztra her 
zaman kendi alehlerine ça
latmıt olurlar.· 

Takım böylece çahıına 

Llk maçları için merkez ku· 
lüplerlnlo birinci rakibi ola
caktır. 

Bisiklet müsa~atalın: 
Bölae biıiklet birincilik 

müıabakalarının dördüncüıü 
pazar günft Kepıüt yolunda 
40 kilometrelik meıafe da
htltnde yapılmııtır. 

Atletizm ve Bitlklet Ajaoı 
B. Şevkinin idaresinde ya
pılan müıabakalar ıaat on. 
da batlamıt ve ıöylece ne· 
Ucelenmlıttr: 

Birinci Sabri [Güç), ikinci 
Mehmet [Birlik]. üçüncü Sü. 
leyman 1 Birlik], dördüncü 
Mehmet [Yurt), beıtncl Fe 
rld [YurtJ olmuılardar. 

Sergi açanların Kazanç vergisi 
(Baıtarafı birinci ıayfada) ı çahıtırdıkları memur, muı · 

ıe veya ıahıa merbut olarak tahdem ve lıçiler, hizmet 
münhasıran fikri veya bede· erbabı gibi vergiye tabi tu· 
oi hizmet eden ve bu hız tulacaklardır. 
melin kar ve zararile ala Aynı tekilde bina inıuı 
kadar olmadığı gibi bu it taahhüdüne glrlıen bir mü· 
için ıahıen bir masraf ıhu teahhıdın bu blnamn lnıaa
yarına da mecbur bulunmı· tında istihdam ettiği ustalar 
yan mükelleflerdir. ve tıçiler ve ıanatkirlar, hız · 

Kırılan bir camın yaptml met erbabı gibi mükellef 
maaı, bazı ufak tefek tamir tufulacaklardır. Bır müe11e 
ler, bazı etyanın nakli veya ıede it alan bir k_lmıenln 

. hizmet erbabı vazıyetlnde 
temizlik icraıı lçm çalııtm- olu olmadığının tayini için 
lan klmıeler, o dairenin muı d pk k d 

1 
l k 

ı at e ece en tahdeml vaziyetine gtreml- " b k t 
1 _ mu im no a t 

yeceklerlnden, ucretlerlnden alan tahsın 11 aldığı müea· 
hizmet erbabı lıllhkakları aesenin aali faaliyetine dahil 
gibi tediye sırasında vergi tılerde çalııtp çalıımadığının 
katiyen kesllmlyecektlr . Ta tayinidir. Divanımuhasebat 
ahhüd ıırerl, bundan harfç umumi heyetince de bu nok· 
tir ve vergi keıilmeıl lazım · tat nazara fttlrak edildfil 
dır . Maliye Vekaletinden btldl-

Huıuıi daireler için de va- rllmtı ve mükerrer vergi 
ziyetin aynı olduğunu bil- alınmasına mahal kalmama· 
dtrmiıttr. 11 için kanunun 55 ncl mad-

Bu gibi muamelelerde sarf deılndeki hükmün nazarı 
evrakına ı erh verllecektlr dikkate alınması emredilmlı 
Demlryolu lnıaat müteahhi tir. 
dierlnln incir, üzüm, tütün, Gündelik gayri ıafi ka .. 
fındık gibi mahıulih ltllyen · zançları üzerinden vergiye 
lerln müstemlr faaliyet ve tabi tutulan mükelleflerden 
ittlgal mevzularını teıkil ed- buhran vergtıl de keıllmlye· 

1 en bu ıılerl yapmak üzere cektlr. 



t!_ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Cemiyetler Na;;, Teşekkül Eder 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 
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h 
Buraya kadar hükmi ıa· ları ara11nda karın takılm 
ıalera dair olan ahkamı edilememesine tıarct ediliyor. 

~IDUIDlyeden bahıetmf§tfm. Şu halde cemiyetlerde lkU 

h
unlar hakkındaki umumi .adi bir gaye oluna cemi· 
OkGmle b d yetUkten çıkıyor mu? Btr mis r un an ibaret ol· 

m al ıle tanır edelim: Nizam ayıp ulemayı hukuk ara 
aında bir çok timi kanaat ve 
lllünakatalar mevcuttur. Be· 
nim bu kadar bir tarif ile 
lkttfa etmekllğim kudreti 
lhnlyemtn daha llerfslne gide· 
memeaınden münbelıtlr 
Tlb · ' trt aharla aczim bu 
derinltklere dalmağa mani . 
dır. Binaenaleyh hükmi 
1 a h 1 s l a r a alt ahkamı 
umumiyeyl bu kadarla bıra· 
karak zikri geçen 45 net 

mandede lbaılı baıına mev· 
cud· ıyeU haiz olmak üzere 
teıekkül etmekle ıahsiyet 
lkttaap eden cemiyetlerden 
bahıedecealm . Cemiyetler: -
Sıyaıi, dini, ilmi, bedıt, hay. 

ri cemiyetler tle eğlence ve 
idman cemlyerlerl ve uıl 
~ayeıl~iktııadl olmıyan dt 
ıer cemiyetler nlzamn"me 
lerlnde cemiyet olarak te· 
ıekkülf arzuıunu fzhar etmkle 
ıahılyet iktıaap ederler.) Her 
cemiyetin bir nizamnamesi 

vardır . Bu nizamname ce 
mlyetln gayeal ve varidat 
'llenbaları ve teıkllitı hak 
kında lüzumu olan hükümleri 
ihtiva eder olduğunu 53 ncü 
rnadde gösteriyor. 

Evvelce bir cemiyetler ka. 
Dunu vardı . Bu kanunda ce· 
lniyet - birkaç ıahıı tara· 
fmdan bilgi ve alıımaları 
blrleıtlrllerek neticeden ha 
111 olan kardan htase alma
mak kaatı ile toplanan he · 
Yettir. Diyerek tarif ve tasvir 
ediliyordu. 

Bu aünkü kanunu medeni 
rnlzln 53 ncü maddealnde gör

düiümüz cemiyetlerin gayeıl 
de lkllıadi olamamuına aza 

Bay Vaılnkton melinkolık 
bır adamdı. Granenln elloi ı 
•ıkrnak için büyük akaju 
büroıunun üzerine eğtldi. 

Hüzünlü: 
- Ne fana hava, dedi . 

namelerinde cemiyet olarak 
teşekkül etmekle iktlıabı 

fahstyet eden bir cemiyet 
bir kooperatif vücuda getl 
recek oluna buna cemiyet mi 
deyeceğlz, yokea tirket mi? 

Evet, biz buna yJne ce · 
mi yet diyeceğiz. Çünkü. dün· 
yada her emel ve gayeye 
vuıulü ancak para temin ede-
bileceğine nazaran ıtyasi, 

dini, ilmi, bedıt, hayri ce 
mluller ıle eğ'lence ve id· 
man cemiyetleri teıek · 
külü eauiyelerlnl temin ve 
tanin edebilmeleri için para 
çıkacak bazı husutlara mü 
racaat edebilirler. 

MeaeU; bir kooperatif le 
ılı etmeleri veya bir arazi 
isticar ile zerlyatta bulun· 
maları veyahut bir bina in 
ıası ile icara vermeleri gibi, 
ıktıaadi bir it yapmlf bulun
maları ile kanunun kudettl · 
ğl cemiyetlikten çıkmıı ol· 
mazlar. Buradakl lktlıadlyat, 
esaa olmayıp sırf cemiyeti 
yaıatmak ve bu suretle de 
makıat ve gayet esaaiyele
rlne vaaıl olabilmeğe matuf 
bir keyfiyettir. Binaenaleyh 
ıırkel diyemeyiz. Yal naz böy· 
le iktteat ile tıtlgal edence 
miyetler, ıtrketler gibi kayıt 
ve tescile tabidir. 

Netekim 52 net madde 
hukuku amme ÜHı .. eleri, 
hukuku amme kanunlarına 

tabidir. İktisadi bir gaye ta 
kip eden cemiyetler, tlrketler 
hRkkmdaki hükümlere tabi
dir.) Diyor. Şunu da arzede 
yfm kı, cemiyette asıl olan 
vasıf gayri maddi ldee.l ve 
mefkürevi olmasıdır. Bunun
al beraber vekl teıekkülü 
eaaslyelerlne muhe lif olmı 

Ray V eıinkton: 
Pekala! Dedi. Derhal 

yerinden kalktı, büyük bir 

f ft kutusu aldı 
Fıılerinl karııtırdı . 

- lıte referanslar: P T. 

lahkesir Sulh Hu~ul 
ahkemesinden: 

Balakeslrln Giresun nahi 
yeıinde mukim kömür tüc
carı Mehmedln lzmirde Kar 

Ta~sildar ahnac k 
Hususi Muhasebede dört 

tahsildarlık münhaldir. Talip 
olanların veull<l~rıle bir· 
ilkte üç gün .. kadar Vılayet 
makamına müracaat etme
leri ilan olunur. 

ııyal,ada vapur iskelesınde ı~~-~------·-----

kiıe memuru Balıkeslrlt Sıd· Dursunbey Mah~eme 
kı aleyhine açtığı alacak Ba~"a"l'ıplı·u ... ·ın.1en.· 
dava11nın yapılan muhake · vft u 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi Köyü Mevkii 
Oemanköy Ilıcakpmar Karantılı 

namı diğer 

Erentıli 

Clntıl 

tarla 
Hududu 
Gün doğuıu hacı 
Hasan tarla&ı, poy· 

razı ve aün ba. 
tısı Ş rtlak dere . 
ıl, kıbleıt hacı 

Halil eneel. meılnde: Davacı müddea Duraunbey lohlanrlar lda-
leyh Sıdkıya yemin teklif reel ile lzmir Karoıyaka ye· Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlayı Molla 
etmıı ve müddeaaleyhlo ıka· mlfçl ııoknAında 70 2 numa· Yusuftan haricen ıatın almak suretıle maliki bacı SOley · 
metaihı meçhul bulunması · rnlı hanede oturım ve Çam- manm 50 sene evvel ölümlle evlatlara Haaan ve Safiyeyi 
na binaen yemin dftvatlyesi altı tuzlaaı eski muhasebe terk edip bunlar da otuz ıene evvel aralarında yaptıkları 

memuru iken ahiren mahal - taksimde Baxalanı ki ' d h ilanen tebllğat yapıldığı 5 mev ın e arlci muamele tarla mez · 

h ld h k d 11 ikameti meçhul kalan Dur kure Saflyeye ve teıçıJı Jatenllen bu tarla'nın tamamı da 
a e mu a eme günün e ıunbey lnhlıarlar memuru H h l 

k Q h asan lsaes ne isabet etmlı olmakla bu ıuretle ıenetalz 
yemin etme zere mu a- sabıkı Rahmi Yazıcı, ara· f ı 

ve ası aılz ve hüsnüniyetle tuarruf ve ziraat eden Ha-kemeye gelmediğinden hu larında Dursunbey ıulh hu 3 
kuk usulü muhakemeleri ka kuk mahkemeılnde tahaddüı ıanın 34 de baba ve anası ve kızı ve torunu olmadığı 
nununun 337 inci maddesi eden 242 lira 50 kuruş nla halde ölümlle karm Raziye ve oğulları Mehmet ve Mu· 
mucibince yeminden kaçın · cak davasının cari muhake· rat ve Abdullah ve Ramazan ve Emine kalmıı olduğun· 

meslnde: Meblaiı müddea dan bahisle namlarana tesçll edilmesi fetenlldlğfnden tah. 
mıı addine ve yemin ede bih 242 lıra 50 kuruııun kik t k O 

v 8 yapma için 1 4-938 pazar aünü mahalline me· ceğl va~ıaların aablt olmu\: maamaeraf müddeaeleyh d 1 • 
1 b k mur gön eri ecektlr Bu yer hakkmda bunlardan baıka bir 

seyı maeına ve u ararın Rahmi Yazı cıdan temyizi ka 
da ilanen tebliğine karar b il olmak üzere 20 J 2 937 hak fddıaaında bulunanlar varaa bu günler içinde yazı ile 
verilmtı olduğundan kara- tarihinde gıyaben tahsiline vilayet tapu ılcll muhafızlığına vehahut mahalline gelecek 

k 
'' 

f ld ğ il .. j memura müracaatları lüzumu ıla" n olunur. rm ilan ıuretlle tebltğ tart- arar ver m f o u u anen 
hınden itibaren sekiz gün tebliğ olunur 1 

r•••• ••• .. • ••••• • •••••• Balıkesı·r Ta S · ·ı içinde yemin edeceğini tah • ı 1. 4 pu ıcı 
rlrl olarak arzuhalle beyan i TURKDILI : 
ederek muhakemenin bıra- : Pazarteıinden hatk" her 
kıldığı 13 4-938 tarihinde : gün çıkar. Siyasal gazete •. • saat 11 de Balıkeair ıulh : Yıllığı: 800 Kuruı 

hukuk mahkemeılnde hazır : Altı Aylığı:400 • 
bulunması, bulunmadığı tak- i Sayııı: 3 • 

dlrde eıu hakkında karar : Günü aeçmtı sayılar 25 
verileceği hakkmdakl karar : kuruıtur. 
müddeaaleyh Sıdkıya tebllğat ! ADRES: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • makamına kaim olmak üze : BALIKESiR TÜRKDILI : 

Vılayett 

Balıkeair 

Muhafızlığından: 
Mevkit Ctnıi . Hududu 

Zarbalıyeri namı Tarla DoAu ŞeremetH, 

dlAer Perter 
Alana 

batı Pan Ahmet, 
poyraz Kadir, kıp· 
le metrüke iken 
timdi Pan Ahmet 
elindeki t a r 1 a . 

re ilan olunur. _____________________ ....;. __ ...;._o_•~·~•;.;.••••••••••• 
Evsafı ıalreıl yokarıda yazılı tarlanın sahibi Dinkçiler 

mahalleıtnden Yanbastı oğlu İsmail Ç vuıun malı iken ölü
mlle evlatları Mehmet ve Baarıvı terk edip bunlar ara
larında yaptıkları rlzal t kaimde bu kııman Baarl pa-

yarak ıırf o cemlyeU idame 
ettirebilmek emel ve gayesi 
ile bazı ıktısadi itlere girfr 
meleri ile de cemiyet vasfını 
kftybetmft olamazlar. 

Hatta 54 ncü maddenin ik· 

inci fıkrasında gayesine er 
Jımek için llcnri tekilde le 
rayi sanat eden blr cemiyet 

kendisini sicille kaydettir 
mekle mükelleftir. Diyor Bu 
maddenin birinci fırkHrndn 
ise nlzamnamelerl müessis 

lerf tarafından kabul edilmif 
ve idare heyetini tt"tkil et 
mit olan her cemiyet ken 
dislnl sicille kaydettlrebllfr 
ibaret kanuniyeslndekl kayıt, 
keyfiyeti mutlak olmayıp 

cemiyetin arzusuna bağlı 

bulunmakla mukayettlr. 
Neticeden tunu anlıyoruz kf, 

bir cemiyet iktisatla Jıtıgal 
etmezse ıicille kayıt mecburi 
olmayıp ihtiyaridir. Az yu

karıda arzedildlğl veçhile es 
aı ga yestne vusulü tcmf n ve 
coanlyclln mcvldlnl tcır.rcln 

emeli ile iktisadi bir lf yap 
mıuı ile alcllle kayıt mec 
burlyetl hasıl oluyor. 

(Dıılerlmden çok muzterip 
bulunduğumdan müteakip 
makalelerin birkaç gün 
sonra yazılııcağını ıayın oku. 
yuculara özür dlltyerek arz-
ederim.) 

- SONU VAR -
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yına kalmıı, Baninin 334 de ölümlle evlitları 
Ahmet ve Mehmet ve Münevver ile karm Emi-
neyi terk Emine de 335 de ölümlle mlra11 evlatları Ahmet 

Mehmet ve Münevveri terk eyledlğinden bu yeri verese· 
ler namlarına teıcll ettirmek fltediklerlnden mülkiyeti hak· 
kanda bir vak lddlaıında bulunanlar varsa 14 • 4 . 938 
11eı ~ı;u.ıılle ~ c. ... ;:. ..... ı .• uı~ .... ~ .... ., 0;;nd.,.ıt ••• gı~.ı ...... ı.s. 

hak iddiasında bulunanlar varsa ılan gününden evvel Tapu 
Sicil Muhafızlığına veyahut .rününde mehalllne ıelecek 
tahkik memuruna müracaatları ilan olunur. 

Kayıp diploma 
İstanbul poıta ve telgr f 

yükıek mektebinden 334 

ıeneslnde aldı§ım diploma· 
mı kaybettim. Yenisini 

çabuk Şıkagoya dönmek 1 • 
terdim. 

Bay Vaılnkton: 
- Hay, hay, dedi. Oıca

rı aramağa gidiyorum. 

alacaf ımdan ealdılnln hük· 
mü olmadığı ilin olunur. 

Şımendüfer telKraf mü
fettlıl İsmail Nevzal 

B n de silahın tıleylp ııleme
dlğlol bilmiyordum. Ben 
yalnız kartuı aldım ve atıı 
yerine gittik, o iki defa ateı 
etli, rüvelver mükemmel 
çalıııyordu. 

- Berbat, sıkıcı, diye 
ilave etti . 

Brown, Sant Loisdc, iki Lu • 
gen, üç Mansera, bir Golt l 

c 

Cermen tipinde kumral, 
iri yarı bir genç Oıcar Ha· 
vermayer, muhtelif silahtar 
arasında bir Vebleır sahn 
nlmıı olan müıterlyl hatır· 
lıyordu . 

Grane: 
- Pekala! Dedi. Reni 

Bu ceıtt birkaç ıöz<len 
sonra Grane ona ziyaretinin 
•ebeblnl izah etti: Kabtlıe 
bir Vebley satın almıı olan 
ınüıterlnin bulunmaaım rica 
etti. 

Bay Vatlnkton: 

- Şu halde ılz Şlkaao 
:ı:abıtasana mensupsouz, de
di, dünkü telgrafınızın neye 
delalet ettiğini dü~ünÜ)'O 
dum . 

Grand: 

- Veıtland hi.dlseıl hak· 
kında, diye cevap verdi. 

- Vestlind hadiaeıl ml? 
- Evet, kartsını öldüren 

ıengln ıimıar. 

- Bu vakayı okumadım 
değil. Fakat mahalli gazte 

lerfınlz Şikago cin yetlerile 
aıla alakadar olmazlar 

Grane, bayan Veatlandm 
Vaılnıton flrmaaına ait bir 
otomatik Vebley ile öldürül-
111- 1 Uf o duğunu zannettiren 
ciddi ıebeplere polisin sııhlp 
oldufunu ona izah etti . 

ve bir Vebley satın almmıf : 
hepsi harp esnasmda kulla· : 
nılan modeller . • • • • • • 

Grane düşünceli bir tavır 

la: 
~ P. T Browo mı? Dedi. 

Burada hangi satıcının çalıı 
tı~mı biliyor musunuz? 

- Evet, orada biz bir 
kıti çalııtırırız, Oıkar lla · 
vermayer iamlnde biri. 

Onunla görüımek ister. 

mis nlz? 

Grane bir muvafakat İfa 
reti yaptı ve rutubetlt kori 
dor boyunca her nevi silah 
kotlekıılyonlartle teçhiz edil · 
mlı bir büyük ıalona kadar 
bay V aılnkloou takip etti. 

Bay Vatlknton: 
- Burau bir sergi s&lo 

nudur, dedi, ihtiyat sılahla 
rımız magazalarımızdadır. 

Grane: 
Sık sık vuku bulan ih 

tılô.llerde bu kadar· fstoklll 

bata çılcabtltyor 

Dedi 

muıunuz? 

• 
ÇEViREN: Kemal Demiray ! 

• 
Bay Vaılnkton cevnp ver· lin in tçılık etmeseydi, bu 

dl: n .aklne Seseslyonlarm mu· 
- Bu evvelce başımıza 

geldi Bir vakitler cenup Ame 
rikasında bir devielte hem 
hü tlimetçilere, hem de ihtl 
lalcllere silah yetııtırdik fa. 
kat epey zamandanberl l§ler 
iyi gitmiyor. 

Bay Vatlnkton, Graneye 
birkaç acalp ,ilah gösterdi. 
Sonra esrarlı bir hürmetle 
konmuı bir aleti örten örtü
yü koldırdı . 

- Buna ne denlniz? 

Bu, üıt taraf ındakl borusu 
bir yanda tahta menlvelah 
çarkı ve diğer tarafında si 
yah bir namlısı ile büyük 
bir kahve deilrmenlne ben· 
zlyordu . 

Grane: 
Bu da ne? Diye sordu. 

- Eğer Abrah m Llnko· 

harebeslnl bir ayda ıona 
erdirebilirdi. 

Buna on bfn dolar verse· 
lerdl ylne satmazdım. 

- Bu bir mitralyöz mü? 
- Evet, bir arkadeı ile 

ıarjlnl tazelerken manivelayı 
çeviriniz. Dakikada yüz 
mermi al btlirslnfz. Bu Se· 
ıesılyonlorm harbi esnumda 
icat edildi. Fakat bütün as · 
keri tolere karııan ihtiyar 
Abrnham orduyu bunu kul. 
!anmaktan menetti O buna 

" Kahve değltmt'nl ,, diyor
du 

Grane: 
Çok fıtıfadeli bir mn· 

kine, dedi, fakat ben mev· 
zuubahs Vehley hakkında 

bütün malümntı edinmek 
v mümkün olduğu kadar 

Grane sordu: 

- Onu bir fotoğraftan 
tanıya bilir misiniz? 

- Zannediyorum . 

Grane bir zarftan dört 
fotoğraf çıkardı ve hepsini 
satıcıya göıterdl. 

Havermeyer: 

- lıte, bu ... Dedi. 
Grane hemen: 

- Güzel, dedi, fotoğraf · 
ları bay V aıinktona da göı · 
teriniz bakalım o da aynını 
mi göıterecek? 

Göılerllen ıahıı doğru idi. 
Grane: 

Mükemmel, dedi Oı 

cu, tabancayı satarken bat· 
ka bir oey farketmedlnlz 
mi? 

- Tabancanın l§leylp. it· 

lemedığlnl sordu, 
Peki, ne cevap verdi 

nlz? 
lllç bir fey demedim. 

atıı yerine Kötürürmüıünüz? 
Dipte on iki kadem yük 

aekliğlnde bir levha ve be· 
yaz kiiıttao da üç hedef 
kağıdı görünfiyordu. 

Baılarını ıılatan yağmur, 

lllinolıin killi topraiından 
kuvvetli bir toprak kokuıu 
lntııar ettiriyor ve toprak 
ılyah ve parlak bir renk 
alıyordu . Sağlarmda lllinolı 
nehirl mükemmel bir hilal 
reımedi yordu. 

Gr ne: 
- Bu hedef in arkaıında 

ne var? Diye sordu. 
Bay Va§lnkton cevap ver· 

dl: 
- Ktl ile karııık toprak . 
- Atılmıı mermileri top-

lamıyouunuz değil mı? 
- Atıı yerini okadar az 

kullanırız ki, en aıağı iki 
seneden beri bunları topla · 
mamıı bulunuyoruz. 

- Harp modeli, baıka 
Vebleylerle ateı edllıp edil 
medl~inl blliyor musunuz? 

- SÜRÜYOR -



SAYFA ı 4 

Vilayet makamından: 
1 - 938 Nlaan ayı içinde doğum ve sınıfları aıaiı 

da yazılı olanlar askere aeYk edileceklerdir. 
A - 1316 dan 1329 doiumuna kadar hiç atkerllk 

yapmamıı olan piyadeler 
B - 1330 Dojumlu piyadelerin hepıl alınacaktır . 

C - 1332 Dofumlu Jandarma ve muzıkalarlD h~pıl 
alınacaktır. 

1316 dan 133 l doiumuna kadar ılllh altına ahn
mamıı jandarma ve muzıka eratı da alınacaktır. 

2 - Toplanma günü ye bedeli nakti ne -.akit alına 
cajı ayraca llinolunacaktar. 

3 - Yukarada ıınıf ve doğumları yazılı yerli erat 
ılmdlden hazarhldarını yapacaklar ve ya banca olanlar da 1 
Nlıan • 938 den itibaren askerllk ıubeelne müracaat 
edecklerdlr. 

4 - Bir oflu aıkerde bulunan baba veyahut dul an
neler bu daf a askere celp edilecek ikinci ojullarına ıerl 
braktırmak için 1-Ntıan 938 den itibaren askerlik ıubeılne 
ıelerek muamelerlnl yaptıracaklardır. 

5 - Mahalle veya k6yiinde bulunmıyan mükellef
lere köy muhtarları ve mükell~flerln hmm ve akraba· 
ları tarafından haber gönderilecek ve bakaya kalmama
larına çahıılacaktır. 

6 - Teırfn 937 ve ıubat 938 celbinde bedel veren 
erat da bu nfıan celbinde alta ay hizmetlerini yapmak üze· 
re piyade atayana eeYk edileceklerdir. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Adedi Cinıl 

KOrek 

Beherinin muham 
men bedeh 

40 

Yek1ln 
tutara 

tORKDILI 

Erdek sul~ ~ukuk 
~ikimliğinden: 

Marmara aduında mu· 

kim Ali oğlu İbrahim Ôzay

dın aynı mahalden G trttli 

kasap Oıman ile ~lehmet oilu 

Ali Şerifakl aleyhlerine açmıı 

olduğu zarar ve ziyandan mü 

tevelltt tazminat davaeımn Er 
dek ıulh hukuk mahkeme-

ıinde icra kılanmakta olan 

duruımaaında: Müddeialeyh 

lerden kaaap Oımanın ika· 

metgihı meçhul oldujundan 

ilanen teblliat yapıldığı halde 

1500 
1500 
200 

Kazma 100 
Demir el araba11 800 

600 
1500 
1600 
3700ltra 

1 - Vlllyet Nafıa dalreılnce köy yolları için alınma· 
ıı mukarrer clnıt Ye miktarı yazılı i.li.tı Turuktye ıartna. 
meılne •~ Nafıa dalreetnde mevcut numuneleri mucibince 
alınmak ve 21 - Ntaan - 938 tarihine raalıyan perıem · 
be 1606 1aat 14 de ıhaleıt yapılmak üzere 15 ıün müd 
detle _açık ekıdtmeye konulmuıtur Muvakkat teminata 283 
lira elli kuruıtur . 

1 - Açık ekılltmeye konulan tı : Bahkesirde Anaf ar· 
talar caddesinde yeniden yapılacak küUiphaııe lnıaıı olup 
keıtf bedeli 3692 lira 24 kurut olan bu lnıaattan 3000 
liralık k11mın lnıaaıdır . Muvakkat teminatı 250 lıradır. 

2 -- Bu tıe alt evrak ıunlardır : 

Proje, keılfname, tahlili fiyet cetveli, eksiltme ıartna 
meıl, mukavele örneği, fenni ıartname. Bu evrakı görmek 
tıtlyenler her ıün Nafia dairesinde veya • encümen kale
minde görebilirler. 

., r•--•••-- ~- ıı.-ı ... t.al.aauıııa \Jaıreımcıe muayyen 
3 - Eksiltme 18- Nisan 938 tarihine ruthyan pazar 

teıl günü 111at 14 de hül<ümet dairealnde teıekkül edecek 
daimi encümende yapılacaktır. Yaldtte t•ıekkü! edecek Daimi Encümende yapılacaktır . 

3 - Elulltmeye ıtrebtlmek için muvakkat teminatı 
mal 1andıfına yatırdıfına dair makbuz ıeoedl Teya banka 
mektubu ibraz etmek lazımdır. 

4 - Ekılltmeye müteallik enak ve numunelerini gör· 
mek lıtlyenler her ıün Bahkeılr Nafıa dairesine veya En· 
cQmen kallmlne müracaatla görebilirler. İıtekltlerln muay
yen ıün ve Yaktlnde Vlliyet Daimi Encümene müraca
atları llln olunur. 

4 - Ekılltmeye ıirebilmek için 1 ~38 yıla t icaret ve -
ılka11 ve muvakkat teminatını mal ıandıiına yatırdıiına 
dair makbuzu ve ıayanı kabul banka mektubu ve 1938 
yıla için Nafıa Vekaletinden alınmıt ve bu nevi itlere ılr · 
meğe ıallhtyet veren müteahhitlik veslkaıt veya naf la 

müdürlOfüoden bu it için ihaleden en ıon sekiz ıün ev

vel alınacak vesikanın ibrazı lazımdır . 
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Sındırgı Kaymakan:llığından: 
Kazamızın Kıhra, lııklar, Yaylabayar ve Aılandede köylerinden (6) mükellefin vergi borçlarından dolayı hudut , 

meYkll Ye clnılerlnl g6ıterlr gayri menkuller idare heyetinin 17 3 938 tarih ve 77 aayılı karartle 17-3 938 tarihinden 
1.4 938 tarihine kadar 21 ıiin müddetle idare heyeti marlfetlle müzayedeye konmuıtur. Talip olanların mezkur sıün · 
de ıaat 13 de dlpozlte akçelerlle birlikte kaza idare heyetinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Mevkii 
K111kta1 

Turnacık 

Köy içi 
Subaıı 

.. 

Ctnıl 

Dealrmen 

.. 

" .. 
tarla 

. 

Dönüm 

Halkalaönl deilrmen civarı deflrmın 
Karapınar tarla 12 

Pazarcı yeri .. 12 

Karpuzluk it 4 

K6y cl-.arı 13 

" 30 

•• " 
4 

" 
,, 5 

Şa., 

Şa., 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Şa,, 

Hududu 
Şa Kınıklı Molla Mehmet. Ga. Kınıklı 
Halli lbrabtm. Şı. Hacı pir O. Süley
man Ce. Çay 
Şa . Durnacık Ga. çay ve dere Şi. Ko· 
vaklıkçukur . Ce. Kovalıca 

Şa. Yol Ca. ıu arkı. Şı. Mera Ce. dere 
Oımanlardan hacı hafız Ga,, Konyalı 
Htbeyln Şt,, çamaıarhk Ce,, Kadıoilu 

İbrahim. 
Dere Ga,, dere Şı,, Yol. yol Ce,, yol 
Mubıtn, Ga., Dere Şt.. arazi halt ye 
Ce. Zeynep 

Bacak Oıman, Ga., hyaa, Şı,. yol. ce
nup Bacak Osman 
Yol, Şt,, Yol, Ga,. Şevki it o. lımail,C t- ,, 
lımall 
Hacı lımatl o,, Oıman Ga,, Pazarcı yo· 
lu ŞJ, , Yol Ce" Sarı Mehmet o. lbrablm 

Çakar o. İımatl Ga,, yol, Şı,, Oıman ça
vuı o. Hoıeytn Ce,. Yukup o. Mehmet 
tarlaları 
Mehmet aja Ga, Bey o. kızı Fatma Şı ,, 
Yunuı o. Mehmet Ga,. Beıenln Alt Çavuı 
Alt çav•ı Ga,, Kadı o . Halil Ce,, yol 
Şı,, Molla Şerlf 

Sahibi 
Oıman kızları GOlıüm ve 
Ayıe anaları Ayte, Ha1an 
Ali ve evlatlara 
Muıtaf a o. Mehmet hemıtreıl 
Zeynep ve Ahmet. o. Muıa 
ve Ahmet. 
Muıtaf a ve demirci Ahmet 
İbrahim. o. lbrahlm Ethem ve 
Esecell o. Ahmet bin Hasan 

Yunuı Mehmet veıalre 
Arap H ilıeyi n 

,, 
" 

,, ,, 

" 
., 

" 

,, 
" 

" 
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Balya icra Memurluğundan: 
Borçdan dolayı mahcuz tarana ihale edilir. Ancak 

Balyanın Ilıca köyünden mü artırma bedeli muhammen 
teahhlt Sıddıkın ilaca kö· kıymetin yüzde yetmlf beti· 
yünde köy arka11, Bozlan, nt bulmaz veya ıatıı lıU . 
ve Oğlanpanarı mevkllerln yenin alacağına rüchanl olan 
de 3 parçada 240 ltra mu- diğer alacaklılar bulunupta 
hammen kıymetli tarlaları bedel loaunlaran o gayri men
aatılıia çıkarılmııtır. Bu bab· kul ile temin edllmlt ala
dakl ıartnameal 25 3 938 caklarının mecmuundan fa
tarthlnden itibaren dairemiz· zlaya çıkmazsa en çok ar
de açık bulundurulmaktadır. taranın taahhüdü bakı kalmak 

Birinci arttırma güoü: üzere arttırma onbeı gün 
25·4-938 pazarteıl günü aa · daha temdit ve on beılncl 
at ı 5 de Balya icra daire· ıfinü aynı ıaatte yapılacak 
ılnde yapılacaktır. O gün arttırmada bedeli ıatıı late
tallp çıkmaz veya verilen yenin alacağına rüchanl olan 
pey haddt li.yıluoı bulmazıa dlier alacakhların o gayri 
10·5 938 salı günü aynı ıa- menkul tle temin edtlmlı 
atte ikinci artt1rma11 yapı- alacakları mecmuundan faz 
lacaktır. laya çıkmak ıarUle en çok 

Arttırmaya ittlrak için 
kıymeti muhammlnentn yüz-
de yedi buçuiu niıbetfnde 
pey veya milli bir banka 
nın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

lpotek ıahlbl alacaklılarla 
dıfer alakadarların ve lrtl
f ak hakkı ıablplerinin gay • 
ri menkul üzerindeki hak
larını huıuıile f atz ve ma-
raf a dair olan iddialarını 
tıbu ili.o tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrak müı

bitelerlle birlikte memuriye 
tlmlze bildirmeleri icap eder . 
Akıl takdirde hakları Tapu 
Sicillle sabıt olmadıkca ıa-
tıı bedelinin paylaım111n · 
dan harç kllırlar . 

G6ıterllen ıünde arttır
maya lttlrak edenler arttır

ma ııutnamealnl okumuı ve 
lüzumlu malumata almıı ve 
bunları kabul etmlt ad ve 
itibar olunurlar. 

Tayin edilen zamanda 
ıayri menkül Qç defa ba · 
fırıldıktan ıonra en çok ar-

arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve ıatıı ta· 
lehi düıer . 

Gayri menkul kendlılne 
ihale olunan klmıe derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kara· 
ra feıholuoarak kendisinden 
evvel en yükıek teldlf de 
bulunan kimse arzetmtı ol· 
duiu bedelle almaia razı 
oluna ona, razı almaz veya 
bulunamazsa hemen on bet 
ıün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir . lkı ihale ara .. 
11ndakl fark ve geçen gün· 
ler için yüzde beıden hesap 
olunacak faiz ve dlier za· 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmakıazın memuriyetimiz. 
ce alıcıdan tahsil olunur. 

Mezkür tarlaluın yukarıda 
gösterilen 25 4 938 tarihinde 
Balya icra memurluiu oda
ıında lıbu llln ve ıöıterllen 
arttırma ıartnameal daıreaı 
nde ıatılacafı llln olunur. 
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Sahibi ve Baımuharriri: Balıkeıtr Mebuıu H.KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyerl: Vilayet MatbaHı - Balıkeılr 
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