
-· ( ' İtalya, İspanyaya Yeniden Mühim 
Ve Külliyetli Mikdarda Kuvvet 

Sevkediyor. 
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~İ Büyük Şef, D Ün İs tan·~! 
~~ hulu Sereflendirdiler. ~~ .. ~ .. •• •! 

~~ Büyüt ~el; Borsadan ve Mudanyadan, tazimlerini sunmak için ~eklesen yüz- ~~ 
:: leıce tüylü ve hal~ın: · Uğurlar olsun!.. Sağal Atatür~L Sesleri arasında ayrıldılar~~ 

Ankara, 4 (A.A ) - Reıei Valiıi ve Komutan vekili redllmek emrile a tideki teb. 
liğ gönderllmiıtlr . 

Reiılcumhur Atatürk; Hur-

cuınhu A 
15 

r tatürk dün eaat gelerek tazimlerini arzetmiı · 

de Bureadan mufarekat lerdir. 
•e 16 da Mudanyadan Eğe Buru, 4 A.A.) - Baıba · 
••purUe 1 b B 

eayi tereflendirmeleri müna· 
b •tan ula hareket kan Celil ayar tarafmdan 
UJurınutlardar . Anadolu ajanıı vuıtasile net· 

ıeb eUle reemi ve huıuıi bü· 
tün teıekküller ve Bureanın 

AtatGrkün, Bureada ika· --========== 

::tt•n ;~:rdukları Çelikpa Ankara da bütün kıymetli vatandatlara 
tarafından Ulu Öndere ya 

tü anyaya kadar bü pılan minnet ve ıükran, ita 
lü~ ıOzerılh boyunca köy· - - -

U ere Yilzlerce ha lk yolda is•İÇf8 ile hükômetimll ;:f::,:•:e~öet:;;~~: B~~:ek 
lu Ôndere tazımlerlnl 

ıu~~~:niçin bekk11ıyorladn . arnsinda~i ticaret anlaşmast .h.a~ıh et~lf ve Türk mille 
Ya tı e e meydanı tının ılya11 yOkıekliğlnln par· 

::~~ b~·t~~babl heyetinden müzatarelerine başlandi lak delih olan bu ıe\gl ve 
b l ~ YU lr halk kala Ankara, 4 ( AA. ) lı uygı göıterllerl hükümeti de 

a 1
•

1 ile dolmuıtur 
At t(i k vlçre ile Hüldımettmiz ara· bilhassa mütetekklr bırak 

r ~ a r Cin otomobili gö 
unGn b 11nda yeni ticaret anlaıması mı~t ar Şefimiz AtaUirk . de-

·l
'- ce ütün kafile bir 
••t tufa ı d müzakerelerine dürı Anka. rin ıevgi duygularının Bur y nı çln e çalkandı. 
•ta Atat~ k' S rada baa_\anmıı.tar . ıalılara tblağına beni me 

ç I ur · ·· esleri ufku 
ıa atıyordu . Bu an laımaya alt talep mur buyurdular. Bu ıerefli 

Saat 16 d E ~ ve temennileri olup henü7 lk vazifeyi ifa ederken kendim aile 1 " ge vapuru 
S 'tarı v~: Uiurlar olsun!. tlaat Vekaleune bildirme ve hnkumet arkadatlaraman 
•i ol 4tatürk!. Sesleri ara · mit olan ticaret odaları ve takdir ve teıekkürlerlni de 

•ıııda iskelede& ııyraldı Ge tüccarlarıınızao dileklerini ilave ederim 

~e J&rııı Kalarnıt önünde ıüratle Ankarada Türkofııe 
__ eaıtrliyen vapura lıtanbul göndermeleri lazımdır . 

Batvekıl 
C. BAYAR 

-- .... -
Bir alayımızı marısimle 

sancak varildi 
Ankara , 4 (A.ı\ . ) Dün 

Aydnıdaki al•ya Relıicumhur 
AtatQ k l ' namaoa Orgeneral 
ıaettın Çalıılar tarafından 
rneraılrnle uncak verilmif 
tir. 

- ............... .. 

Fransa 

1 
1 

1 

Çin Seferinde J a p o n 
Zayiatı 20 Bini Geçti .. 

-
Bir ~in fedaisi dun Şanghayd(Amerikahlara ait binayı 

bom~a ile ta~rip etti. 
Şanghay, 4 (Radyo) - Kanton, 4 (Radyo) -

Üzerine uzun bir elbise gi· Japon tayareleri bugün Kan-
yen bar Çınla Amerikalılara ton üstünde ve çok yükıek-
aıt binalardan birine bir bom te uçmutlardar. Tayareler 
b• atmııtar. infilak neticesi ıehre hiçbir bomba atma· 
nde camlar lurı l mıı, dıvarlar mıı l ardır . Maamaflh defi 
yıkılmıı, daoılar göçmüıtür. tayare topları bunlara kartı 
Nüfuıca bir zayiat olmamı§ endahat yapmıthr. 

iki llnlde 175 bin tonluk ~~.~~!~"';;~ .• ~!~~; ı;,.,. M:b·.~~:· :.cıı.~=;~'~;, .~ 
b& 1.1 l. Şanghay, 4 (Radyo) ate cevap veren harbiye 

' ZUn 1 yapıcaı Japon metıbalarıodan bil nazarı; Çın Japon ihUlafınm 
Parıı, 4 (Radyo) Hah - dirildığin e göre bir Çın lutai 

1 

batından beri ıimdiye ka· 
riye naıarı yalcında parla aekeriyeıi Japonlar tarafın . dar ordudan ıubay ve er 
lnentorı b h dan sıkııtmlmıı bulunma k-

1 

olarak yirmi bin kitinin öl 
ı · un • rlye ve ma · 
ıye encürnenlerine Lir rapor lı tadır. düğünü, bu harekatın tah 
ver~cektır . Bu raporda Fran Çın askerleri bu çenber · 1 minden çok üatün bir zayi · 
: ;le diier devletler donan· il den kurtulmak için nevml ata bedel olacağını ııöyle-

a arı 111 k 1 k de.ne çalıımaktadarlar . : mittir. 
dtr . u ayeıe edi me ·te ===-====,=====::::__...;;== 

Yine b 
•inde .u raporda 938 ıene · 
2 ~ 

9 
35 ter bin tonluk 

fer eb 39 •eneıinde yine 35 
hı t tırıl onluk ~ zu hlı yap 

..... 1 ı ~ l 
llleltt uzumu ize. h edl -

edir. 

İsveç 
Barut fa~rikalann~a olan Krah Güstav Parisle 

İnf ili~ta 37 kişi öldü Parh, " (Radyo) lıve~ 
Roma, 4 (Radyo) __ Bu- Kralı Betfnci Güıtav bugün 

- d ı · t bl'ğ P arise gelmittir. Kral paza· gun neıre ı en reımı e ı · . İ 
de· birkaç gün evvel barut 1 ra kadar Parıate sveç elçi· 
fabrtkalaranda vukubulan infı ' l iğlnde kalacaktır . 

ı at< n etic~sin?e ~tenlerin :i~ , Avusturya . Yugoslavya 
kiti oldugu, ınfılak netlceıı 

hu!mle gelen heyecanın ta · 1 ticaret uo·ru·tnıeları' 
mıımen valtıarak ate lyeler 1 ' 
de t~krl\r ı,e baılandığı bil - \ Londra, 4 (Radyo) Şu 
dirilmektedir . batan dördüncü cuma giinü 

Koma, 4 (Radyo) hal- İ Avusturya ile Yugoılavya 
yan milli müdafaa yüluek murahhasla11 ticaret müza 
meclisi buıüo to~lanacaktır . 1 kerelerine baıhyacaklardır. 

• 
Barselonda bir lngiliz 
Vapuru daha batı~ıldı .. 

Akdenizde Kontrol Vazifesi Gören Fransız 
Gemileri; İspanyol Suları Haricinde Görecek
leri Denizaltı Gemilerini 

Batırmak Emrini 
Takip Etmek 
Aldılar. 

Ve 

Banelon, 4 l Radyo ) -
lnglliz bandrah kömür yük 
lü Alkira vapuru bu ıabah 
saat 6 da Baraelon açıkla· 
randa batmlmıttar. Mürette
batı yelkenliler tarafından 
kurtarılm ııtır. 

Pariı, 4 (A .A. ) Franıa 

hükumeti; lnıiliz amfrallık 
dalrealle mutabık kalarak 
Niyon anlatmaıı mucibince 
Akdenizde kontrol vazlfeel 
ı&ren Fransız gemilerine, 
f ıpanyol ıuları hartcınde aö 
receil herhanıl bir denizaltı 
gemisini takip etmek ve 
batırmak emrini vermlttir. 

Roma, 4 cRady) - Sa
lahiyettar kimseler bazı ec· 
nebi menbaların vermekte 
oldukları İtalyanın ispanya 
ya elli bin Lejyon askeri 
göndereceği haberini kattyen 
yalanlamaktadırlar. 

Madrld, 4 (Radyo) -
Madrtdfo dünkü bombardı· 

manında b6y6k bir ob(iı 

Fransız aefarethaneılne d6t
m6t, oldukça fazla zarar 
iraı etmlıttr. 

Niifuaca zayiat yoktur. 
Londra, 4 (Radyo) - B. 

Morıan ispanyada müdaEa -

asız bulunan tehirlerin bom
bardıman edllmeıl hakkıntla 

bük6metln Fransa ile anla
tarak lıpanyollar nezdlnda 
teıebbü1&tta bulunulmasını 

iıtemlttlr. 

Bareelon. 4 (Rad10) -
Franıız Baıvekih 8. Şota

nm, İspanyada açık ve mü. 
daf auız bir halde bulunan 
tehlrlere yapılan bombardı· 

mana nihayet verllmeıl hak· 
kındaki t'teilne karıı B. 
Neırinin verdlil cevap bu 
arzuya muvafakat edllmeie 
müsait bir ıeklldedtr. 

Brüksel, 4 (Radyo) - ln
giltere ve Franaanan lıpan· 
yadakl açık ve müdafaa11z 
tehirlerin bombardıman edil· · 
memeıi hakkında yapacak · 
ları teıebbüıe Belçika hükü -

iki Suçlu idama 
MahkQm Edildi .. 

metl de İftirake karar ver· 
mltttr . 

lran 
ingiltereyi protesto etti 
Cenevre, 4 (Radyo) - lran 

hükumeti Tahrandai bulunan 
lngilız elçisine Bahreyn ada -
lara hakkanda bir proteıto 

vermfttlr 
--~ .. -

iki Tayare 
Parçalandı 

Sandiyago, 4 (Radyo) 
Bu akıam manevralara itti 
rak etmek üzere havelaaan 
ıon ıiıtem iki bombardıman 
tayareıi çarpıtarak düt 
müılerdir Tayarelerln hl · 
riıi alevler içinde sukut et 
mif, dfğert de denize dGt · 
müıtür. 

Kazada 10 kiti ölmüt, 2 
kiti de yarala olarak kurla 
rılmııtır 

- - -
Denize indirilen transat

lantik 
Londra, 4 (Radyo) - Ree 

men bildırıldlğlne göre, de 
nlze indirilen büyük tranı 
atlantiğin kurdeliıı Kraliçe 
Elızabet tarafından kesllmıı 
ve bu gemiye Ellzabet adı 
verilmiıtlr . 

--~-

Mussolininin ~ar~eşi terfi 
etti. 

Roma, 4 {Radyo) - Bat· 
vekil Mu11olininin kardeıl 
Bruno Mu11ollni teğmenlik· 
ten vüzbaıılıja terfi etmit· 
tir. Bruno Mu .. olıni baliha · 
zar orduda en genç yüzbaıı 
mcvkiinl ihraz etmlt bulun 
maktadar. 

Teyzesini paraımı tıııın ~ağın ıdıı ıı ırkıdı
ımm ıuhıkımııl ıonı ır~i 

Altı ay önce Bandırmanın 
Erktli köyünde ltlenen bir 
cinayet davası dGn ıehrlmiz 
alır ceza mahkemesinde ne
tlcelenmit ve suçluların lktıl 
de idama mahk6m edllmıı
ttr . 

Tirk ceza kanununun (450) 
ncl maddeılnin dörd6nc0 

bendi mucibince suçluların 

cezalandmlmaaını lıttyen ve 

bu talebi mahkeme heyetin 
ce kabul edilen M6ddelumu· 
mi 8. Necmettin Yetti, ld· 
dtanamealnde vakaya ıöyle
ce izah etmlttir: 

Kastamonulu Gafur oğlu 

317 dojumlu Ziya adında 
biriıi, kendlılnden batka mi· 
raaçııı olmıyan ıeyyar be· 
zirganlık yapan teyzesi 60 
yatlarında bulunan Eımayl 

parasına tamaan öldürmeyi 
dütünmüt, bu kararını tatbik 
için de kadını takip etmeie 
karar vermltllr . 

Eıma, Erkill köyünde bu· 
lundağu bir sırada Ziya da 
bu köye g e l m i f , 
daha evvelden tanıtıtiı kah 
veci Şabana meseleyi açmıt1 
bu ıuretle de teyzeıl ile bir· 
lıkte Şabanın evlne mlıaflr 
olmuılardır . 

Gece yar111 evdeki -
lerln uykuda bulunduğu 

ıırada Ziya, Şabanla b•lu· 
ıarak Eımayl ne tekilde öl· 
düreceklerini teıbtt etmltler, 
hazırladıkları yafh bir ipi, 
derin uykuda bulunan 
kadının üzerine atılarak bo· 
ğazına geçlrmlıler ve feci 
bir tekilde bofaralr 6ldür
mOılerdlr. 

Bu iki cani claayetlerlnl 
kapatmak için cesedi; bir 
çuvala koymuılar, · sabaha 
kartı köye yarım ıaat ka · 
dar mesafede bulunan dere
ye götürmOtler, batına ve 
ayaklarına tat bailıyarak 

ıuyun derin bir Jerlne at . 
mıtlardır. 

Aradan birkaç rtln ıe · 
çince dereye balık tutmak 
ve HZ keımek için ıelen 

köylüler fena bir koku duy· 

mutlar, bunun nereden ıel • 
diilni merak etmtıler, yap. 
takları aramada ıu1un Oze
rinde ıtımit, renıl deiltm.lt 
bir ceset görmüıler, hldlse· 
yi hemen jandarmaya haber 
vermlılerdlr . 

Ceıet ıudan çıkarılmıı. 

yapılan muayenede boiula
rak ıuya atıldıiı anlatılmıı· 
tar. Bu suretle çok feci bir 
tekilde ıılenen bu cinayetin 
yapılan uzun ve yorucu htr 
tahkikattan ıonra, · Eamanın 
kız kardetlnin oilu Ziya ile 
evinde mlHflr kaldıtı Şa

ban tarafından itlendlit an
latılmıı ve suçlular ıehrlmfz 
adliyeıioe teslim edllmtıler· 
dir. 

13 · 8 · 937 denhert ya 
pılan tahkikat ve muhake 
melerl sonunda cinayetin, ka· 
dınan parasına tamaan Ziya 
ile Şaban tarafından ıılen
dlfl. yine bu tahkikatta ca . 
nllerln. boğazladıktan ıonra 
kadının birkaç bin lira kıy· 
metinde bulunan para, mal, 
altın ve ziynet etJalarını ela 
alarak aralarında taktim et-

( Sonu ikinci ~rfacla) 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ MESELELER .• SEHİR HABERLERİ ' .. 1 ; Kanun; hukuku amme 
da9atının sukutu için kabul 
ettiji bütün hallerde failden 

mücrümlyet sıf ahnı neıet· 

aıtıUr 

Binaenaleyh davacının hü · 
küm katıleılnclye kadar 

davaıandan vaz geçmeıile 

hukuku imme davası sakıt 

olacaiı glbi cürümlerin ma 
hiyet ve nevilerine göre ta· 
yin edilen müruru uman 

müddetleri içinde dava ıka · 
me edılmemeıile de huku · 

ku lmme davuı 11kat edil 
mlı olur. Binaenaleyh cür 

m&Jet de bu ıuretle ortadan 
kalkar. 

{ 485 J inci maddenin ıon 
fıkrutnda yazılı olduiu veç

htle f 480 J ve ( 482) inci 
maddelerde tav11f edilen en 
rQmler mütecaviz aleyhin 

tlddet kullanma11ndan ilerl 
aelmıı ite ıuçlunun bu ha 
reketl keza kanunen ceazyı 

müıtelzim dejlldlr: 
Dayak altında kalan bir 

adamın ıöimeıi aibl. 

Cızınm düsmısi 
(485] inci maddenin jkfn· 

et fıkra11 mucibince taraflar 
karııhklı olarak birıbirini 

tahkir etmiı iıe mahl<eme 

icabına g6re her iki taraf 

veya hanai tarafın sebebi 

yet verdiğini nazara alarak 

yalnız biri hakkında cezayı 
ııkat edebılir. 

Cürmiyetin yokluğıı ile 
cezanın dfttmeıi ara11ndaki 

fark ıudur: 

Cürmiyetin yokluju ha· 

linde tekrar mevzuubahı 
olamaz: . Fakat cezenın düı 
meıinde ıuçluluk eıaıen 

mevcut oldutuodan bittabi 
kanunun tayin ettiği müd· 

detler içinde bu fiil teku

rüre esas tetkıl eder. 

Cazamn haf ıf lıtilmesi 
[ 485 I inci maddenin ilk 

fıkraeanda beyan edildiii 
Yeçhile her iki kııım haka 
ret fiilleri mltecaviz aley· 

hın hakıız hareketlle tekev 
vün ve hıhaaıül etmit ite fa · 

il hakkmda verilecek ceza 
üçle birden üçte ikiye ka

dar asaltılır . r l 1 
Vazi kanun adaletin açık 

ça tec~lhıl i\ln mahkemeye 

intikal etmlf herhanri bir 
davada tarafların vey11 ve 

&etil kanunllerinin gerek bu 

bapta yazdıkları layihalarda 

ve ıerek eınayl muhakeme· 
deki rnüdafaalannda hadi· 
•enin mahlyeUnl izah sada 

dında kullandıkları cif azı 
tahkirlyeden dolayı takıbat 

icra olunarnama11nı kabul 
etmiı ve binaenaleyh bu 

.ribi f ti ileri cürlm telakki 
edtlmemltllr. · 

Maamaflh mahkemeye bu 
bapta muktezi in2'1bati ted· 

birleri almak ve elf azı tah 

lıılrtyeyl ha vt evrakı tamamen 
Yefa k11men ortadan kal 
dırma k ve müteca vlz aley 

hin talebi Jle maiduru tez 

mtnat itasına da mahkum 
etmek hakka vertlmif oldu-

( 1) Kanunun cılrmiyetin 

yokluğu, ctzanm ıskall, 
lıaflfİl'iilmtsl ha~kmda 
umumi blr surttl'! tayin el· 
li~l d.ldtr ahval ayrıca :lk
tedllutktlr. 

3 

. ;;. . -
.... . . ı.. . . . 

.. ~ . . - ..... -- . ğuna nrturrn bu gibı efeli 

de baıı boı bırakmamaıtır . 

Mahkeıne hakaret ve Yoksullar 
Birl~ği 

Müsameresi 

Meclis Umumide· Okunan 1937 Yıfr izahnamesi: -ıöğme fiillerinde verdiği 

hükümlerde cürmün ıcrasa• 

na vasata olan yazı, reıim 

ve sairenin musadereılnı ve 
1 
Vilayetimizin Bir Yılhk Ziraat, Bay-
tar Faaliyetine Toplu Bir Bakış .. ortadan kal<\ırı\mıuın1 emre · 

der ve ortadan kaldırılamı 

y~n yazılar üzerine fıkrai 
hükmtyeyi tahıtye eyler . 

Bundan baıka müıtekinfn 
talebi üzerine muaufı meh 

kuma ait olmı1k üzere hü. 
küm hu\asaıı.ı mahkeme ta· 

rafından ta vin olum c6L\ ni
hayet ÜÇ aazetrde bir Vt' ya 

Bu akıauı aaat yirmi bu· 
çukta Yoksulları Gözeltme 

Birltğl menfaatint• Halkevi 

temsil lcolu ile Birliğin okut -

makta olduğu gençler tara 
fandan bir müaamere 
lecelct ir. 

veri · 

Asma f iôanhğmda yetiştirilen 2 2 O ~in Amerikan asma lidam tevzi olun~u. 
zalar~a çıkan şarbon hastahü' ile mücadele yapıldı. 

Ka· 

iki defa netro\uomak ıure · 
tile cürmün içtimai bünve • 
de yaptıjı teılrler izale edıl• 

miJ olur. 
AVUKAT 

Ahmet Vehbi Çıkrık 
•H 1 -r~~ 

Ağaçların 
Gövdeleri ve 
Budakları 

Kôylerimi:de a{juçluncfrr. 
ma işine büyük bir Jıı: ve 
rfldiğfni, b11 maksatla şeh · 
rimlzde Ziraat Balıçtsinde 
.1(i{J köylüyt bir k11r.'J ııçtl · 
dı{jım ya:rmşltk 

Vildyel turafındu11 a!iaç 
yetiştirmenin elıemmlyeli 
lıukkwda köylere bir tamim 
göndullmlştlr. 

Uu llımimln lcıycltılı bul 
<iuijLLmı:z kısmuu w şrt.· de· 
vam ediyornz: 

Aiaçların köklerıle yap 

t ı k l a r ı hizmetleri kı 

saca ızördük . Şımdl de göv · 

delerlle ve budaklar ile y~ p -

Müsamerede "K aınrga,, 
adlı bir piyesle bir komedi 

temsil edilecektir. 

Evkafın 
Nazandikkatine: 

Paıacamintn Zağnoıpaşa 

tOrbeai yanındaki küçük ıa 

dırvanın üzerinde bulunan 
çinkolar tamamen yıpranmıı 
bir vaziyettedır 

Hatta bir kısman hi.ç çin· 
koıu kalmamııtır . Bu yüz 

den tavanın bir tarafı da 

göçmüı bir haldedır . 

Çökük yerden haricin toz 
ları ıadırvanın h"znesine 
karıımaktadır. 

Buunın tamir edılmeıi 
huıusunda Evkaf ıdareıinio 

nazarıdi kka ttni cel bederiz 
!X!!!!!±l 

l 'uwmi Mecfi:.;in ilk Lop 
la11!1::;111da m11/ılelif dcılrele· 
rln h/r yıl içinde yapltklart 
l§lt.r ayrı ayrı okunmu;;dıı. 
lfonlnrdan bufıün Zfraol 
ııı· Huylar işlerine uil oları 
kısımlartnt ne~redlyoruz: 

Vılayet huıusi idaresinin 

1936 ıeneıiııde ziraat dalrcıl 
için ayırdığı tahılaatleı zıraat 

dairesi fidancılı~an yeniden 
tesisi ve ıhya . meyvacılağın 

ve fldaocılığm vilayet dahi 
linde yetiıtırilmeıf iolerıle 

ehemmiyetli tekilde mefgul 
olunmu~tur. 

Vilayet dahilinde filok 

seradan mahvolan bağcılığın 
yeniden thyıuı için damız 

lık Amerikao fidesi yettıtt 
rilmek üzere teslı edilen 
Amerikan anaç fidanlığı yedi 
dekar anaç'ık bağ test& edıl 

Doğum ev inin i ha-
• 

lesi Yapıldı .. 
Bina, 1041454 liraya çılaca~ ve 939 hdziranın~a 

i~mal e~ilmiş olaca~ttr 
tıkları fa ydalarıo gözümüze Doğum , çocuk bakımevı' · ı· d k 1' k k 11 ıap e ece tir. e yata · 
ıörünen kmmlarını el ile 

ve ebe okulunun lnıaatı Mi· lar adet itıbarlle daha f öZ . 
tutar gibi tetkik edf'tim: 

mar B. Muzaffere 104,454 lı la dır Plan yapılırken ha .. 
Ağaçların g~vdelertle ya p 

tıklara hizmetler hepimizin raya ıhale olunmuştur. taların her türlü fstırahatla 
malumudur. Odunumuz ağaç Şartnameye göre bina rı düıüoülmüştür . Köy ebe 
aöidelerlnden ç•kar. 939 yalının huiranında ik okulu da modern bir okul 

Evimizin, dükkanımızın . mal edılmif o!ac~ktır . Ftt olarak yükselecek.Ur. 

ahır ve aiallarımızın kereste kat müteahhldın bu tarih 8öy 'e mükemmel, sıhhi 
aksamı hep ağaç ıövdele ten d<iha evvel inıaatı biti · bir müessesenin yapılmasına 
rinden çıkar . rerek binayi teılım etmeli karar ve•eo Umumi Meclisi -

Odalarımızın, kötklerlmi - muhtemeldir . mlzı . binanın ihale ve bır · 
zln mobilye ak&amı, umum Bina taınamlandıktan ıon · an evvel yapılması hur;usno· 

ıanayiln ve timendüfer ve ra Bahkeeir çok mükemmel da değerlı meaaileri göriilen 

vapurlar gibi lli .. nakli ve bir ııhhi müesıı~ıeye kavuş Valimiz B Ethenı Aykutla , 
aaıtin esas kmmları ağaç mu~ olacaktır. Daimi Encümen azalanm 
gövdelerinden çıkar Hulasa Doğumevi elli )'dtak takdirle karııluız, 
kızlarımızın çeyiz sandıkları l'"!!~'ll'lJ--"'!IWEE2!!!!"'!"1L±E~!!!!!~~--~'!'!""""~~~""!'!"!~ ~"!!'"""''!'!"""",,,,,_~.....,.......,.__ 

bıle ağaç a•vdelerinden ç• - Halk tez>·ini Bir kadın 
kar. 

Diğer taraftan ağaçlar, Sanatlar Kaçırma 
meyveli ve meyvesiz olarak 
iki 11nıfa ayrıla·lar M~yvell Sergisi Muhakemesi 
ağaçlarda budaklar; haya 
tımızan eHaını , ruhunu Yltf& flalkevl Ar ıubesi tnrafm 

tan meyveleri husule geti d"n "Halk Tezyınl Sanatlar 

rir . s~rg11i., l\Çılma11 kararlaotml 
Meyvelerfn faidui dütün mıttı Serıı için el ile yapılan 

düğümüz ve bıldlilmizin pek ve bedı1 kıy meti o' arı h er 

çok fevkınde yükıek vr bü türlü a~aç oymaları, bez üuri 
tOn tan.,vurlarımızın , iha-

ne itlemt! lerle vazo ve çöm 
talarımızın kabul edemiye 
celi kadar azemetlldlr . lekler sergıde tt>şhlr t!dile 

Bakınız en ufak bir f ıkir cekttr. 
hasıl f'debılmek için meyve Halkevi, bu gıbi etyayı 
leri ıövlece zrahirden olıun halktan makbuz mukabilınde 
bir defa aazden geçirelıoı : muvakkat bir zaman için 

1 - Hergün yedığımiz toµlıyarak aergiyi hazarlıya · 

ıeyler malumdur. Ekmek , caktır Bu ıuretle muhitı · 
sebzll'!. ıekt:r, faaulya . b1tkla . mizde halkın kendi Pille es 
et, mercimek ila gıbl rY · kiden ve halıhaztrda vücu · 

lerdir . de getirdiği ıılerı bir ıuada 
Bunİer kP.odllerinl h·şlıil görülecektır. 

eden maddelerle bizi bes · Akıam Halkevınde B 

lerler. f eyzt Söır.neriu baıkanlığ ı n 
Bu besleyici rna ·!delerin da baıöğrt"tmenlertn de it · 

esası ve baıhcaaı hunlerın tiraki ıle bir toplantı yapı · 

terkibinde bulunan 1 Mai>·a !arak bu glbı ctyanın top 

( Sonu üçQncG uyf ada ) lanma ttklı ıürGıtlmlıtlir. 

Sındarıcmın Kocabcy kö · 
t·ü muhtarı Eman, hiı kaç l\f 

evvel bu köyden Elıf adan 
da evli bir kadmı kaçırmıı 
tı 

Ağırct>zada d~vam etmek · 
te ola n buna ait muhakeme 
15 şubat ı1alı gününe bıra · 
kılru ııtır . 

iki suclu , 
idama mahkum 
edildi 

( Baıta rafı birim· ı ıa yfada J 
rnişl t'tcllr . 

Neticecl~ Muddelumumi 8 . 
Necmettin Yetil . suçlul ıHın 
ida m c zaıııoft çarptırılmesa 
talebindP. bulunmuşıur. 

Mahke me h e yeti, nıüzake· 
reyı müteakip müddetumu 
mlliğln bu talebi mucibince 
ıuçluların ıd,.mına karar ver 
mit ve bu kararı kendtl,.rl· 
rnı bl1dtrmtıllr. 

mek suretiyle tevsi edilmi~· 

tir; 1 ~36 seneeınde yetiıtır!· 
len 200,000 köklü Amerikan 

fidanı vilayet bağcllarma 

meccanen tevzi olunmuıtur 

Amerikan fidanlarının her 

toprağın ihtiva ettiği krreç 
miktarmn göre betcıların 

muhtaç bulundukları fidan 

nevinin tefriki tçln m11hteltf 
kaza merkezlerinde çllftçtle 
rin toprakları -ııraat memur 

ları tarafından daire labo 

ratuvarlarında tahlıl edilmiş 

ve herkesin toprağına uy 
gun neviler bu suretle tayin 

cdılerek tevziatı yapılmıt · 

tır 

1936 Senesinde aynı za · 
m.ında 1937 de kemale ge 

lerek halkrt tevzi edilecek 

olan A merıkan fidanlarından 
250,Uflü aded oin kökleme 

ve f ideleıne mahallerine gauı 
icra edilmittir . 

!936 Meyva fıdanlığı: Vı· 
lıiyete, fidancılığın yeni baş· 
tan ıh ya !çın l 935 ıeneslnde 
ilk defa iıltmlakl yapılan 50 

dekar aruırıin tevzi ve taksi · 

matı ye.pılmıf ve vi ıi yetin her 

tarafma uygun ve piyasada 

en mergup meyve yetlılire 

cek meyva anaçhkları temin 

edilerek dam1zlık mahalleri 

ne ve hu seoe bunların imar, 
Umar , bud$ma ve sulama 

i§lerıne ehemmiyet verilnıff 
tir. Oığer taraharı uzun me · 

ui ile fıdanlık ihtiyacına 

kadar elma, a rmut . ayva, 

zerdali. ıeftalı, idris va b"· 
dem tohumları temin edıle 
rek tohumlama mahalline 

dikmiş ve bütün vfül)'ete 

gıda verecek bir şekılde ın 

taç edılerf'k lekemmül eden 

fıdanlRr tohum ınaktaldrın 

dan alınarak mevsimlerande 

terbiye maktalarına nilk 

ledllmittir Gerek dıunız\ık 

maktaları lt>sısi ve gcrekee 
tohum ve terbıye maktala 
rındaıı çok f evklnde ular ak 
ıvı neticeler vermiş ş<·kilde · 

dır kı uunu Tür kiyedcki dtğt r 
fidırnlıklıırın le&lsat ve mev
cutlaril~ ufak bir nıukttyu~ 
meydana çıkarmış olacaktır 

F'ıdanlık için vekaletten yapı · 

lan vardım tahsisatıle dnha 
20 dekar ttrazi istımlı\k edı 

lerek fıdanlık 1936 ıonunda 
70 dekara balı~ olmuıtur. 

1936 Senesinde ka~a f ıdan 
lıklartna yardım tahaısaıtı ve 
kazalurdakı fjdpnlık arnı le· 

siı tıleri ılerl gitml§ ve bu 

aenf! Gönen. Erdek ve Susı· 

ğulık fidanlıkları faydalı bir 

ıekll airnağa baılamı§lır. 

1936 Seneılnde keza zira 

at memurları mahallerinde 
ki ficlanlıklara }'ardım etmek

le beıaber hüküınetçc ve 

vazife talimatnamelerinde 
k~ndılerine tevdi edilen itle. 

rint muvaffakıyet le yapmıı· 

!ar, mu:ıır bayvanl"r rnGca 

deleslnde de vilayet itıbari· 

le 6Y04 adet domuz öldür• 

mek ıurettyle 

ııöstermiıterdır, 

1937 Senesi: 

yuarhklar 

Bu sene Amerika aıma 

fidanlı~ında yettıtırılen 
220,000 Amerika uma ftda· 

nı btr sene evvelinde oldu· 

iu gibi ayni ıeraıU fenni· 

ye dahiltode bağcılara tezvi 
edtlmtıtir Her ıene mücavir 
vilayetlerden külliyetli mik • 

tarda ü.ıüm alındığı halde 
bu senelerde halk vtlayettn 
bol verimli üzüm mahıulle · 

rine ka vuımakta buludmuı· 
tur. 

1937 senesinde ayni za· 
manda 1938 seneıinde tezvt 
eJilect>k Amerika asma fi 
danlarından 250,0CO adedlnill 

kökleme ve fıdeleme ameU· 

y~sl yapılmııtır. 1937 de meY 

va fofanlığımn tesisi iıioe 

daha fazla mesai ve kuvvet· 

le çalıoılmıı ve fıdanlık yük· 

sek vaziyelıni göstermeğe 

beıla mııtı . 

Meyva fidanlığında J938 
ıene~inrle halka verilecek 

bir vaziyete gfrec-ek oları 

elma, armut . ayva ka · 

YA.Si , ıeftall, kiraz ve viıne 
gibi muhtelif ve en kıyrnet· 

it fidanların SU,000 adedi 

1937 senesinde Afılanmıt ve 

tamamı tutmu~, aıılAr asgari 
8 - 1 O santim çıkarmı~tır. 

Bunlardan baıka yine g,.· 

lecek sene tevzi edilecelı 

vazıyete gelmek üzere bu 

sene 15-20 kadar çam , sel· 

vl, rnezı gibi ga} rJ müımlr 

fıdan hıuırla nmııtır 1 Y37 ae· 

nesinde merva ftdanhğıoırı 

vaziyeti kendırı i röıtermlf 

ve her sene SU,000 fıdao 

vermek lçın daha 2U dekllr 
ar#\zt alınarak ayrıca bir de 

kuyu kudırılmıştır . 

1937 senesinde belediye 
lere aıt kaza fıdanlıklar• 
için apılan yardıın tahıiı•· 

tiyle bir sene evvelki muıt 

ılt!riııe devam edılmf'k ye 

tuuhtt erine yararlı olmnl' 

Laılamıtlardar . 
Evvelki ıenelerde olduj&l 

gibi muzı r hava nlar nıüc• 
delesınt! germi vernek b&J 

ıene de 603 2 dom uz öldü· 

rülmüılür 

Baytar isleri 
1936 Senesinde depod• 

b ulunan damızlık aygırlar 
dan vilayetin muhtelif aşıf1l 

durnkla rına ıevl<edilmit ' ' 
damızlığa elverış li 709 b•f 
kısrağa tabii 'e ıuni sıfat 
yapılmıştır 

Vi 'iiı vf'tin Balıkesir ve Bal· 

ya kaznıunm muhtclıf kö1 
!erinde damızlığa ya,.emıyar'I 

750 ba~ al ve tosun enel• 

m!ştir 

Bulatık . hayvan hash,lık 

< S<Jno ilç.Dın O u yf ada) 
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_Tarihi tetkikler: 

Balıkesirde Medreseler .. 

. Bır vak itler Türk ülkesl 
nın ~k k . I YU se ırfan müusese-
eri olan medreseler Balıke· 

•lrde d 
. e lcrayi faaliyet et· 

nıııler v 1 e mcm eketio bir 
çok Yerlerinde açılan bu 
rnüeııes 1 b . h . e er ır ayli .ıüztdc 
evlidı 

vatana sine.ini açarak 
za1nan 
h 

•na göre çok büyük 
iıoıetl M er lf a et mitlerdi. 
edreıelerde en ziyade Ara · 

bi, Fa ı . 
r 11 • akaid i diniye, 

nıantık 
veıalre deraler gö. 

rülür v " 
dta· e nıuderriıin yelittlr-

d 
1 

talebeye icazet verilır· 
ı. Bu 

bu . minval üzere eiden 
b· irfan ocakları sonradan 
ırer tenbelhane ve meı 

keneth 
.. •neye dönmüt ve her 

:~G:e ıelen müderrhllk ve 
'e elik sıfatlarını takına· 

rak b 
nıah . u mQeueıelerin 

vıne Yiirünm- t- Ôv· le uı u . 7 

zamanlar ıelm ııtı ki : 
Medreı 1 
Ycıi e er der.ten , terbi · 
. en ziyade her emre mu

tı , boı k f 1 
i a a ı , akideıt bozuk 
nıanlar 

Yetlıt friyor ve mat
lup 

gaye h:=derolup gidi
yordu. 

h 
Tefekkür olunur ki; Cum 

urtyeu .. 
IDı~ın feyizli nurlu 

bir - k ' 
ın ılabı bu tekilde ida -

re edilen medreıeleri tama· 
inile k 

.. apatmı~ ve vatanm 
gu~lde evladını köhne ııa kıf · 
latdan k 

urtarmıttır . El · 
Yevrn onların yerine liıe ve 
Yüksek k 
f rne tepler bu vazi · 
ey, laL•ık • 1 

7 1 Y e görme kte ve 
zamanın bütün f k . ·1 . "h ı rı, ı mı 
1 tivacaı 

ına tevafuk edecek 
led · 

rısatı Vt!rmektedir . 
Ba l ık . d 

eaır c yaıamıt m ed 
reıelerin d d a e ine bakılırsa 
bu rncml k · e etın ilim ve ir. 
fena n k d e a ar ıuaamıı bir 
> tırt old ~ 
h ugıı rnaydaııa çıkar . 
•naarif """ - d~ i . ,_. 

•••U ur yetının e &KI 

ı•cıllerıne nazaran Balıke · 
ıırde 1201 kadar medreıe 
leıts k 

Ye ü, . t edildiği anla -

h Onu tabancıui l~ kendi 
a lınde bıra\unız , eğer bun

dan 1 

b
. onra polıale ara11nda 
ır rn-. unazaa çıkaca k oluna 

111 Yatııt1rma itini ben de 
ruhte ediyorum. 

Kahvesini içen Grane: 

Üh! Beni endltelendl
ren p ı · d 

.. 
0 11 efildır Fakat bir 

ııun a- ı ·· k u unç main i ile feli. . 

d
ele uğrıvacağından endite 

c 1Yoru Ax. b k nı. gır bır keza ça-
u gelır . 

d
Flnkleatein hesaba dıkkat 

e erke b 
la ı. n ütün kadınlara 

il a"a .. 
l h 

Roıteren , Vı l l ı a nıs . gü 
ze 1 znıetçl ye eordu 

b Sizin adınız nedir Ba 
y. 

l\.ıı 
lata Y&nalclarım çukur. 

11 btr gülümıeme ile ce 
vap verdi: 

Cladyı: 
~ Sııı bu günlerde aör· 

llleee fi geleceğim 
G •Ppy Hotton: 

retteennç kızın gözleri hay 
Yuvarlaklaştılar . 

ner d AdınH11 bu olduğunu 
e en b 1 \' 1 lyorsunuz'.'l 

ı lıall\g · 

Berı .bt 1 h f gı y j r po lı a iye 
ıtı , dcdı 

Buı varı . 
Ve8u ' varı\dığ ı u man, 

•nd Ft ı.1 d hı~hı l ' hH: este ın ın o a 
" ırlaı, Sitnnıon• ile aı ö 

YAZAN: K('lnol Uzer 

ı tılmaktadır . Bunlardan Sah· 
r ntıar mahall t>sinde Tevfiki· 
j ye , Darünnafia ve Yeni Kü -
1 tüphant>, Aliıuurl medrese 
1 ve kütüphanesi , Eıklcami 

veya Y aldarım Hayu.it Hen 
medreıeıi, Martlı mahalle-
sinde A laybey medreseıi 

(1]. ilacı Halil medreıesı. 
Börekçiler mahalleıinde 

İncir oğlu medreıeıi , Ha 

cıgaybi mahallesinde Ha · 
cı Ali medresesi 12}, yine 
Haeıgaybi mahalleıinde 

ilacı Yahya medreıesi. 

Mustafakkı ınahalleıinde 

Mevlevihane, 1 f acık aya 
medreıeleri , Salahattin ma· 

haHeıinde Keıkek zade 

medreıesi\e Orta medreıe , 

Eıki Kütüphane medreıei 13) 
yine Sala hattın maha\leıinde 
Demirli medrese, Kara· 

oğlan mahallesinde İğneci 
medrese, Sahnlıar mahal. 
leıinde İbrahim bey med 
reıeıl, Bacıismatl mahalle · 
ılnde Hocakuyu medreıe

leri vardır. 

Bunlardan baıka; içe! , 
Bostan Çavuı, Saki zade, 
İncioğlu, Oarü 1 hadiı medre· 
selerine leaadüf edilmekte· 
dir Mezkur medreselerden 
Darünnafia medresesi [21 
camaziyülahar l 278-12791 
tarihinde lnıa ve teıis edil · 
mit olup, elyevm Ali Şuurl 

ılkokulu olarak kullanılmak 

tadır. Orta medrese [1 3141 
de , Keıkek zade 1736j da , 

E!lktcftmi [7H l J de Alaybey 
1860J det , tlacı Ali(l :> 14lde. 

(/) Bu mcdrt>se yıktlmış 

uc yerine « Altuylıil ıı adile 
bir ilkok11l yıııulmrlır. 

(2) Uıı rnedrt:wnin hir 
kısmırıı lwle. rı ım~/liiluk iş 
yal el111ekle, di!icr kısmın . 
da da asker olurmaki<Idır 

(.'/) Hıı medrese ııe kil 
ltiphane mtlrıik tıe harap 
olup. yı l< ıl<ırı Fesçiler hanı 
karşısı ndadır 

rüımeği teklıf etli 
- Hatta yaya yürüyebi 

liriz diye ıliı.ve ettt , buraya 

pek yakı ndır 

Mağazaların vitrinleri ta · 

mamen kad ı n eıyaa ından 

teıekkül eden sergilerin ma 
hirane meıher l id i. S por 
elbiıeleri, kıvrak aktam 
robları , ti lki kürkleri, 
örümcek a ğ ı dantelli in· 

ce çamaııılar . 
Şima li garblden esen ve 

Lacdan rutubet yüklü tid · 
det l ı bir . ruzgar, geçenlt' ri 
dua etmeğe mt:cb ur edi
yormuı gibi b a fı eğik yürü 

tüyordu . 

Fıfth Avenoe de bir göm
lekçinin ıf'rglıi önünde dur 
muı olan Vılliams, birden 
Grane bir dirsek vurdu. 

Dudakları arllıından : 

Ba kmız orada kim 

var, dedi 
Mağazada bayan Mıutin . 

yanında Richard Bolst on 
kıra vat seçiyordu Bolston 
Grane ve Vt l liamsı görünce 
girmelerini lflHt•t ederek 
gülümsedı . Faka t Grane 
menfi bir ıek ild e başın> ıal 

lıyarak pıumaill~ Finklea 
teinl göste rdı ve dudakları 
nın ucu il~ "tnıkfnuıı .. d~clı 

Üt>lıton , onu arılaJıQmr 
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: BALIKES IR TÜRKDILl : 
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Hacı Yahya 1 ı 3 i 4 1 de, 
Haca Kaya j8uOJ ı l a. Bos 

lan Ça \'Uf 199 1 J ele, Sak 1 

zade r ı 3141 de, inci oğlu 
l 131 5 J d e, iğ neci medreıesl 
{810J da, Darülhadıı medre-

sesi, F~29 I ııene l erinde infl\ 
edilmiıtir. [4] 

Halen bu m edreselerin 
htr klımı he.rap olmuf. bir 
k11mı da mektep holine kon 
muı ve dığt-r bir kısmı da 
tamam ile yıl. ılmıı bir va· 
ziy e ttedir. 

('l) Hu med rcscfrrl 11 bir 
çuğu ludileıı itı:jn ue lcsls 
edilmlşfrrdlr. 

(İkinci Sl\YIDtn devamı ) 
tı karboniyel~r ] ve [ Azot 
lu ) maddelerdir . Htzı y ıı ıa 

tan baolıca bunlardır 
r Maiyatı karboniye 1 ne 

demektir . Ba1<ınız ıeker ma-
iyat karbon iyedir. Un mai · 
yatı k nrbonlyedir Ntıasta 
maiya ta karbun i yedır Yağ 

maiyn t ka rbunl ·edir. İ la . 
Bunlar sebzelerde ve hu

bubatta ayrı avrı madde 
hahndedt;ler Pakat bunlar , 
meyvelerde toplu btr hal -
de , kül hBlindedir . Hem 
hunlar m~yvelerde doğrudan 
doğruya kanımıza karııacak 

bir ıekilde . alla h tarafından 
yetlıUrllmit ve hazırlanrnıt 

bir vaztvettedir. 
Görülüyor ki mey velerde 

teker vardır . Un vardır. Nt· 
ıasta va rdır . Et vardır Yftğ 

vardır . Bize yarayan her 
şey vardır . 

Doktorlar ba~ırırlar du 
rurlar: Derler kt , fındık. üzüm, 
badem, ıli giren eve dok 
torlar girmez. 

Halbuki biz deriz ki , 
üzüm. fmdık ve in<:irle be
raber elma , arrnut, ~dk,• ka · 
)'atı tli g iren y~re azrall 

bile zor girer 

BütOn hıutalıklaıın ve va· 

ldtslz ölümlerin dünvada 
ya lnız bir ilacı ve hir dok

toru vardı r. Ve lıu da mey · 
vedtr Meyve ha va tt r . mey

ve tabiatta hayat ekslrldir .. 
Ve bir kelime ıle (meyve) 

hayatın ta k f' ndisid lt 

Çiftçiler: çok derin clüıü · 

nelim Bakınız tabiat ve 
allah dünva v ı ne büyük nl 
zam ve intizamda yaratmıı 
tır Öyle olzam ve intizam 
t, bunun azan•eli önünde 
her giin eğilerek ve cehaleti 
mize tövbe ve istlğfer ede · 
rek bu nimetten derhlll ls 

Uf adeye ıitap etmek mec 
buriyetindeylz Hakıkat hal · 
de de öyledir. 

Bir defa yukarda dcdık 

ve gördük ki diloyayı fay -
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be\lı etli 

ÇEViREN: K en1af Demiray 
Gıriolz. ded ı. 

Elleri donduran ve yüzü 
kesen bu rüzğarda gezinti 
nin hiç bır h oıs g ider tara 
f ı bulunmadığından Gtan e 
Vestlanhn Aıtor Strectde-k i 
apartm ırnıns gltmei:?i daha 
zevklı huldu Üç t etkık me 
muru sekizinci kata kadar 
asenıöre bindiler Orada 
zile Simnons cevap verdi. 
1 u kuru yüzlü orta vaıta 

bir adamdı , ıiyah elbls~le rl 

ve ıert yakut1e bir öğ ret 

mene benziyordu: 

Avukat: 

Ben bay Fınklesteinlm 

Bay Bolston bu 1abah si 
ze telefon etmlt olmalı? 
Adamın bakııındakl iti

matııızlık derhıtl ka yboldu. 
Kapıyı archna kMlar a~· n · 

l'Ah onl ra : 

Yetil ve fı1d lti beyazlıği 

le süslenmi ı oturma oduı 
oldukça gentıtl. Yeııl ıaten 

iki kat perdele r altın daki 

Veneıl ık i storlsrı \ola ba 
!<an iki pencerevi kapıyor · 

du; ıömlnenin üstündeki bir 
Toulusc Lautrec pitoresk 
bir kahve manzara ını l u 

vlr ediyordu; açık Ytttll ka· 
im halı ocaiı çev iriyordu 

Siyah ve gümüti pa rıömen 
abajurlu b ir lamba ma-
aanm kenarına konmuıtu . 

Avukat: 
Bızi bılhuıa Vestlnndın 

da rovelveri alal<adar edı 
yor dedi Onu nereye bırak· 
tığını biliyor musunuz? 

- Bu komodine bay. 
Simonı çekınel ı klıçük bir 

mobilyayı iınrcl t":dlyordu ki 

SAYFA: 3 
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Vilay.etimizin Bir Yıllık Zira
at Ve Baytar Faaliyeti 

( lkinc i ıayfanın deva m ı ) 
la rlle mücadele: 

Hir köyde Şarbon hastalı . 
ğı çıkmıı slra yete maruz 
2539 bat hayvana serom ve 
aıı yapılarak hastalığın önü 
ahomııtır . 

Vılayetin 18 kövü koyun 

dalı olarak yaıatacak ıey 
ağaçtır . 

Ve yine gördük k i hayatı 
hayat olarak yaıatacak ıey 
de meyvedir. Ve i~te görü
lüyor ki : Allah ve tabiat · 

' 
dünyada en e vvel insanları 
~ a. ratarken ınıanlıırın en lü
zumlu gıdaıı o lao meyveleri 
dünyayı tabıi olarak muha· 
faza ve idame ~decek olan 
ağaçla rın üıtünde yaratmıı
tır 

Y ni tabiat, biz insanlar 
için en lüzumlu gıda o lan 
meyveleri , toprakları ancftk 
faydalı toprak olarak mu· 
hafaza edebılecek y~gane 

çare olan ağaçların üzerin 
de halketmitUr. 

Runa biz hayat muadeleıi 
deriz Şöylece hulasa edl· 
lir : 

l A 1 Dünyada toprak ağaç· 
la kaimdır. Ağdçıız toprak 
o lmaz Topraksız ağaç ol 
maz 

IBJ l:l a yat , gıda ile l<atm
clir gıdanrn esası ağaçtan 

çıkar. Hayat aga çıız olmaz. 
Ağaç ha yatsız olmaz . Yani 
bakımsız olmaz 

Ve nihayet dünyada ilk 

hayat baıladığı zamanlardfl · 
ki inaanlnrın ömürleri ve 
boyları uzundu, kendileri 
gürbüz ve güç lü ve İ<uvvet· 

it idi İşte o zamanki lnean 
ların gıda11 tabii olarak 
veyveden ibaret deiilmi 
ıdi 

Görüyoruz ki biz meyv e · 
lerı iki cihetten yetlttirme
ğe mecbur ve mahkumuz . 

Bu mecburiyetten birisi 
yaratıht lt ı barıl e vücutlara 

mızın m eyve yemeie olan 
zaruri ıhtıyacıdır 

iiıe r inde hortumlarile teh 
dit eder görünen, kilden 
yapılmıı iki f il vardı . 

Yaldızlı k uplardan birini 
çek N e k bof bir çekm,ceyl 
açt. 

İtte yeri . 
Grane sordu : 

Son defa n e zaman 
silahı gördünüz? 

Adam tereddftt e lti: 

cıntıyetten önce, öyle 
sonra . 

Sahi mı? Huou poli!e 
söylediniz mı? 

Sıkıntı l ı b ır halde, Sim 
mons münavebe ile G rane 
ve Ftnklestelne baktı . 

Gra ne: 

i lıçbir ıeyden korkma· 
yınız , dedi, biz polis deği 
l ı z . 

Dogrusunu söylemek 
laıımgcl irse , baylar, bu iza
hatı vermedim , zira bunun 
bay V eatlanda büyük zarar 
gctireceğ tn e emindim . 

E vet ihtimal hakkınız 

vardı. Fakat, bana söyleyi
niz , ro ve l veri görmüt olduk· 
tao liOo ra bir taraf e gitme· 
diolz mı? 

- Hayır, Lay, bütün öl 
l ed~n ıonrtt evi terk..o tme 
dtm . 

Veıtlaml cviuJ mi ye-

ve keçılerinde çıkan uyuz 
hastalıklarile mücadele edil· 
mit ve mezkur köylerde ıl· 

rayete maruz 6193 bat ko· 
yun ve keçiden uyuza tutu· 
lan 1417 hayvan tedavi edl· 
lerek ıtfayep olmuıtur. 

Ruam: 
Vtliyetln 7 kaza merke· 

zinde yapı lan ruam aavaıın
da 2343 baı ata malain tat
bik etmek ıurettle muaye · 
neden geçirilmit ve bunlar 
arasında realanan 7 baı ru · 
amlı at kanun dairesinde öl· 
dürülmüı. aahiplerlne Ziraat 
V ttkaletl tarafından tazmf· 

na t verllmııtir . 

Yanı kara haatalıfı : 
lkl kazanın 4 köyünde 

Yanı kara hutahfı çıkmıt 

ıira yete maruz 895 11fıra 
ıerom ve aıı yapılarak haa· 

talatın önü alınmııtır . 
1937 Yılı 
1937 Seneıiode aygır mi• 

bayaa11 iç ı n b6tçeye mevzu 
l 000 lira ile karaca bey ha· 
raamdan biri aaf kan arap 

dığeri yan kan erap 2 baı 
damızlık aygır alınmııtır . 

Sıfat lıtaayonları teılıt tçfn 
bütçeye mevzu tahıııatla 
Manyaı kazası merkezinde 
4 hayvanlık fenni bir 11fat 
iatuyonu teılılne baılan• 

mıthr. Ebii hayvanlar serıı· 

ıi açhrılarak mükafat kaza 
nan 4Y baı hayvanın aah•p· 
lerlne Zırraat Vekaletinden 
gönderilen 1400 lira tevzi 
edilmııttr . 

Salgın hayvan ha1talıkla· 
riyle mücadele: 

Şarbon: Vıliyetfo 7 kaza· 
sanın 24 köyünde çıkan var· 
bon haatalıiı ile mücadele 
edilerek ıirayettne maruz 
14376 muht~ltf nevi hayvana 
ıerom ve •ıı tatbik edılenk 
hutahğın onu alınmıı ve 
meralan müntem ayrıca 58 
köyde mevcut 74235 hayva
na koruyucu o iuak ıarbon 

aım yapılmıt ve bu sayede 
buralarda hastalık çıkmamıı· 
tar 

meğinl yemtıtl. 

Evet yemeffni burada 
yedi ve Bay Voodbur1nln 
ayrılııından sonra o da git 

mitti .. 

Fınkleatein ve Graoenln 
bakııları çarpıfta 

- Voodbury 
avukat sordu. 
yapıyordu? 

ma? diye 
Burada ne 

- Öğleden sonra tıterden 
bahıetmek için gelmtıtt . Ko

nuımaaından ben biç bırıey 
de ııitmlf def ilim; o hemen 
hemen bir kaç dakika kal

mıth · 

Bay Veıtlandın ıtllhı 

bırakt ı ğı yerden birçok ıa 

h11ların haberdar olup olma

dığını biliyor musun? 

- Oh l Tabii, bay, çünkt o 
bazı harp vakalara anlat· 

mağı ıeverdl ve hiklyeslnl 
teytd için - eıaaen üzerinde 

hô.kkcdılmlt lıml bulunan 
gümüı pllkah · roververlni 
göstermek mutadı idi 

- Bay Veıtland , Bay Vo 
odburyyi ziyareti eınaıında 
herhangi bir zamanda bu 
odada yalnız barakmıı mı 

tdı? 

Sımmoı ı uabtyetle kol · 
luklarım çekli 

SOROYOR 

• 
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Çe os ovakyanın ç Si Rayştağ 

Meclisi toplantısı niçin 
tehir e~ildi 

Stoyadinoviçin Defterdarlıktan: 
berlin Seyahati Mevku Sokağı Kapı numarası Cinıı 

Ev va ... şl ri Ne Ha de? Yunan gazetelerini iıgal 

e d e n batlıca mev · 
zular, 8. Stoyadlnovlçln 
Berltn seyahatlle, Fransız 

Ay gören 

Müıtemilatı 

Alt, üst 2 ıer oda 

Hududu 
l 

Satıı bedeli 
225 

Son yıllarda hükumet ve 
muhalefet koııliıyonları için· 
de uyuşuk ve atıl bır aiı 

tem manzarası arzeden Çe · 
lrnılovak it T olitıkası şimdi 

yavaş ya vaı gevıemeğe bat· 
lamııtır. 

Daha geçen yıl ortıuıoda 

hükumet ekseriyeti içinde 
bazı gerginlilder bl\tgöater· 
mitti ve hatırlardadır ki bu 
yüzden muvakkat bir kabl · 
ne buhranı da vukua gelmiı 
ve hükümet partisi olan Ag
rar partisi, Maliye nazın 

doktor Kalfuıu buğday me· 
ıeleıtnden dolayı mütemadi 
taarruzlnrla kabineden çeıdl
meğe icbar etmiıti. Doktor 
Kalfuıun bllihara tekrar 
kabineye girlıi ve bütün Hod· 
za kablneılnin demonıtratit 

bir ıekllde vaki iıttf uıodan 

sonra yine aynı kabinenin 
aynı veçhile demonstraUf 
bir ıekllde tekrar iktidara 
geliıl. hükümet koalisyonu 
partileri araaJnda eski iti· 
mad ve emniyet münaıeba
tımo tekrar tesis ve iade 
edtlmemlt olması, hakikati 
değtıtıremez. 

Şimdikı in ııaf ve taham· 
mürün9 asıl mayası Sudet 
Almanları meaeleıldir. Hod ... 
zanm bu meıeledeki noktai 
nazar ve kanaati · Slovak 
meıelestnde de olduğu gibi· 
mutavaaaıtlar marıfeUyle ya · 
pılacaA kompromlı müzake
relerinin ve lktlıadi taviz ve 
müsaadelerin daha çabuk bır 

halle ulaıtırabileceği merke
zindedir. Müıarünıleyhin bu 
yoldaki - gayretleri6 Agrar 
partfıinfn kanaat ve gayret· 
lerıle taarruz etm.ektedır.Ag 
rar partiıi dofrudan doeruya 
bir akılyonu ıltlzam ediyor 
ve Sudet Almanlara partiıi 

mümessillerinin hükumete 
alınması suretiyle kabinenin 
ınklell oıer kezinl bütün ko · 
allayonun fedası bahasına 

da olsa daha ziyade sağa 
doğru çekmek arzusundadır. 
Çek .. Agrar partisi reıai Be 
ranıo yeni yıl münaıebeliy 

le netrellığı tayanı dıkkat 

bir makalesi hila hatırlar 

dadır . . Mumaileyh o yazı· 

aında açıkça bu tarzı halli 
müdafaa etmtıti . 

Beranm sözlerinin basit 
bir tecrübe balonu olmayıp 

mantıki, sağlam ve iyi mü 
lahaza edılmif bir polıtik 

aksiyonun 111< hamlesi oldu
ğunu çiftçiler ıiderlnin ahi 
ren Praarda yapılan bır içti 
mada 5000 kiti önünde söyle 
diği nutuk iıpat etmektedir. 
Seran bu nutkunda Agrar 
partiılııfn Almanya ile tyi 

komıuluk münasebetleri te· 
sis etmek arzusunda olduğu 
nu, kendılerlnin büyük bir 

komıuyu tehdide kalkııacak 
dakar budala olmadıklarını 

ve Almanya aleyhinde bısı· 

kalarana alet olmak iıteme· 
diklerini, Çekoslovakyanm 
Fransf\ ve Sovyet Rusya ile 
tıcaret b lançosu pnınf oldu
ğu halde Almanya ile yapı· 
lan Jış ticaretin 3,3 milyar 
Çek kronuna balığ olduğunu, 
A vuıturyu ıle yapılan dı~ 

ticarette de ptlançonun 
aktif oldu~uou ıöyliyerek 
bunddn Aodz.aoın Tuna hav. 

matuf gayret ve meıaiıinin 
ne kadar yerinde ve isabet 
li olduğu anlaııldığını teba· 
rü.ı ellirmit ve ıonra iç po· 
littka meselelerine geçerek 
kendiıtnin yeni yıl münase· 
betiyle vaki beyanatında Al· 
man müntehiplerinin ekıe 

riyetinin sudet Almanları 
partisine rey verdi~lerini göz 
önünde tutmak lazımgeldtğt 
hcıkluodaki ıözlerine kartı 

sol cenah partilerinin yap 
tıkları tenkttleri reddetmlt 
ve kendisi gibi düıünüp mü 
talaa serdetmit olan devlet 
reiıinin ve hariciye nazırının 
bu kabılden bir takım be· 
yanatlarına da tıaret eyle · 
mlıtır . Hu kabilden olarak 
hariciye nazırı doktor Krof
tanın 1926 da sudet Alman· 
larına Almanyadaki Alman 
larla Çekler arasında f aide-
li bır irtibat uuu olarak 
ta vıif ettijini, baıkaca ge
çen son teırlnde hükumet 
erkanından doktor Schieaael 
ile bir takım Sudet Alman 
partisi mebusları arasında 

vaki bir münakaıanın tyl bır 
baılangıç teıkll ettiğini, Çek 
Agrar partiıinin Koalisyon 
içinde aağ veya solun dik· 
tatörlüiüne karıı demokra
tık bir teırikl meaaiyı arzu 
eylediğini, eğer koalisyon 
içınde bazı erup1ar Agrarcı· 
lara kartı cephe alacak olur 
Iaraa buna tahammül edile 
mtyeceğlnt, bu hahn koaliı· 
yonu mutlaka buhrana dü
ıüreceGinl söylemiıtlr. 

Sözlerinin ıonunda "Seran 
muhacirlerin f ealiyetlerine 
kartı tiddetle hücum ederek 
muhacirlerin Çekoslovakya 
itlerine karıımalarına ken 
dısınln daima aleyhtar ol 
duğunu, maamafıh bu halin 

timdi iyileımıı olduğunu 
memnuniyetle teıbtt ettiğini 
eğer hila bu yolda daha 
bazı aykırı hareketler gö 
rülüyoraa bunların da yakın· 
da hemen kaybolacajını 
söyhyerek Romanyadan mu· 
hacır gelmeııne mümanaat 
edtldığlni memnuniyetle zik· 
retmif, muhacirlerin Çekos · 
lovakyanın kültür ve tiyatro 
hayatında ve bılhaaaa mat
buattaki müdahalelerinin de 
tehlikeli olduğunu, yarı rea 
mi Alman gazeteleri için 
de ayna tehltkenın vartd 
olduğunu, muhact r l e r i n 
Çokoslovakya t o p r a k· 
larını Almanya ve Avustur 
yn aleyhinde tahrıkata sah 
ne yapmalarının katıyen im· 
kaosıı olduğunu bıldirmlıtır. 

Çel•oılovak politikasında 

l1eran tarafından itııret edi · 
len bu istikamette hemen 
ıımdi derha I t:saslı bir değı
ıtkl i k vukua gelf'lbileceğine 
inanmak ıüphesizdir ki yan 
lıı olur. Evvela her yeni 
koalisyon büyük bir muka 
vemet kudretine maliktir 
Birçok koalisyon buhranla · 

Alman mecliı ( Rayhstae) 
ın 3 J kanunsanlde Bitler 

tarafından toplantıya çağı· 

rılacağı haber verılmif, fa· 
kat ıonra bu taplantının ge · 
ri kaldığı bildirilmltii. 

fkabtoeıldlr. Etntkl, (Stoya· 
• dlnoviçln seyahati) batlığı 

Hıtlerin mecliıi toplama · 
ması birçok ıekilde izah 
edildi: Baılıca ıebep olarak, 
Almaoyada, büyük sanayi 
rnüeaaeılerlnln hükQmet kon· 
troluna karıı bazı itirazda 
bulundukları. bu meseleyi 
halletmek için de Hıtlerin 
sanayi müeaaeaelerl ile gö • 
rüımek iatedlil gösterilmltti. 

Fran1tzca ( Partıuar ) ga· 
zeteıi de bu Rayıtah top
lantısının geri bırakılmasını 

müstemleke ve Avrupa me 
ıeleat tle alakadar buluyor: 

Btzlm aldıfımız mahlmata 

göre: 
1 - Nazi devlet adamla 

rı, umumi beyanatta bulun· 
madan önce, Van Zeeland 
raporunun tetkiki litıhı dl· 
ye bekliyorlar, ( btlhaua es 
ki Btlçlka baıvekiltnln müs 
temle keler hakkındaki tek· 
lifleri onları çok alakadar 

ediyor.) 

2 - Viyana ya karıı ya· 
pılan Httler tazyikleri, Al
man milletinin bütünlüğü 

hakkında daha evvelden ha· 
zırlanmıı olan reımi nutuk
ların değlttirilmesini mucip 

olmuıtur . 

8. Musoltni 
Almanyaya • 
m? 

Avuıturyayı 

feda " etli 

Bu ıuali bir çok defa ken· 
dımlze ıo:-duk, ve bunu doğ 
rudan doğruya Duçeye ıor · 
mak lazım geldığini de tlave 
ettik ( tabıi diplomatlardan 

bahsediJ oru;ı.) 

" Mançeıter Gardlen,, ga· 
zeleıi Avrupadaki vaziyete 
tahılı . ettiği uzun ve mühim 
bir baımakalede ltalyanın 

Avuaturyadan vaz geçeceği 
ne hiç inanmıyor. 

Gazete, belki, dıyor. fa· 

tlzm Avusturyaya bir taar · 
ruz olduğu zaman onu mü. 
dafaa etmek iıtemlyor. Fakat 

" hangi ıektlde oluna olsun 
Anılus mahut Roma, Berlin 
mihverini kırmasa bile, sar· 
caktır. O halde, Almanya 
kendıamfn, kıymetli muavini 
nio ( Musolini kastolunuyor) 
yardımına artık muhtaç ol 
mayacak kadar kuvvetli hiı 
sedinceye kadar Vıyanaya 

kartı bir darbe indirmekten 

çekinecektir . ., 
Acab& Alrnanl a ne zro.man 

kendıol " yardıma muhtaç 
olmayacak kadar kuvvet:;,, 

htuedecek? 

-----'?Jliı---· 

ı Yunanistanda 
1 

' işçi h'.maye ediliyor, 

altında diyor kt: 
"Anomalileri duğuran ıh: 

tiliflardır; M Stoyadinovi
çln prensibidir. O, ihtilafla 
rı halletmeye çalıımaktadır. ; 

Binaenaleyh doıt ve mütte· 
fık Yugoslavyanın baıhaka 
nı bir sulh havariıidir . 

M. Stoyadlnovlçin Berlin 
seyahati, yalnız Alman Yu· 
goslavya m6nuebetlni tak· 
vlye etmekle kalmamııtır 

Bu seyahat Avrupanın do· 
ğu cenubu lnsmında 11ulhü 
de sağlamlattırm11tır. 

Bu seyahatten en müves· 
vtı bir Asyalı bile endiıe 
ve ıüphe biaaedemez . 

M Stoyadtnovlç. Fransa 
ile küçük antant ve Balkan 
anlaımaaına kartı beıledlği 
rabıtayı mükrreren tekid 
etmiıttr Gerek neırolunan 

reınıi beyanatlar, tebliğler; 

gerekse gazetelerin akislert. 
M. Stoyadlnovlçln yalnız 

ihtilaflara halletmek için bu 
seyahati ıhUyar ettiğini 

meydana koymaktadırlar. 

Yeni Franıız kablneılnden 
bahseden gazeteler, Chau 
tamps zaferinin, solcu un 
surlara bertaraf etmek su -
rettle Fransayı kurtardığını 1 

tebrüz ettirmektedirler. 
--=-J'!)(iır---

Milletler 
Cemiyeti 

Ve İngiltere, hansa, Sov
yetler Biıliği 

Popüler gazetesi dıyor ki: 
"Son toplantının en mü

him netlce•I. Fransa, İngil· 
tere, Sovyetler Birliği ıua-

aında me"\'cudiycti görilken 
zımni anlaımaJır. Filhakıka 
8 . Del boa, Eden ve Litvtnof · 
un nutukları. birbirleriyle 
tebdil edilebilecek mahiyette 
değildir Aralarında farklar 
vardır Yalnız her üçü de 
Milletler Cemiyetine itimat 
göstermekte, Milletler Ce 
miyeti usullerini en iyi 
uıul olarak telakki eylemek-" 
tedlr. Her üçü de Milletler 
Cemiyetini yaoatmak lale . 
mekte ve paktta tadilatın 

aleyhinde bulunmaktadır.,, 

Bahkesir Ticaret ve 
Sanayi O ~asın~an: 

Bal ıkesir Vilayetinin Su. 
sığırlık kazasında Orta ma
hallede (45) numaralı hane· 
de oturan Türkiye Cumhu · 
rlyeti tebaasından olup De 
veci hanı caddesinde ( 8 ) 
numdralı dükkanı ikametga
hı ticari ıttihaz ederek Y30 
yılmdanberi Tuğla. Kiremit, 
Kereste ticarı ve tahüt ııle
rlle tıtlgal eden Abdull&h 
oğlu Kenanın ünvanı tica· 
rett bu kerre (Tuğla, Kire
mit, Kereste ticareti ve la 
hüt tılerl Abdullah oğ l u Ke 
nan Sadıç) olarak tesçil 
edild i ği gibi bu unvanın im-

bir mutbah biraz 
avlu. 
Hazineye alt olup yukarma clnı 

25- 1 938 tarihinden itibaren 15 gOn 

ve mevkii yazılı ev 
müzayedeye konul· 

muştur. 

T aliplerln yüzde yedi buçuk pey akçalari\e müzaye· 
denin yapılacaiı 9·2 938 tarihine müıadtf çarıamba günü 
ıaat 15 de defterdarlık dairestnde buluomuları ve fada 
malumat iatlyenlerln milli emlak müdürlüğüne müracaat 
ları 4-1-28 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Şube mıntakasındakt mahalleleritle:merkez köyleri ve 
on iki nahiye köylerinde mukim olup (Ellerinde daimi çü
rük ve ağır sakat raporu olanlar hariç olmak üzere) mu · 
vakkat çürük ve hafif sakata ayrılanlardan 316 dojumun
dan 329 (Dahtl) doğumuna kadar olan eratın her haftanın 
pazartesi, çarıamba ve cuma sabahları muayeneleri Y•P· 
hrılacağından ellerindeki rapor ve nüfuı cüzdanlarlle ve 
birer fotoğrafla birlikte behemehal ıubeye müracaatları 
ilan olunur. 

Dursunbey Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

Kurban bayramında toplanacağı tahmin ~dılen (650) 
koyun, (800) keçi, (5) sıAır derisile. (300) banak 20 1 938 
den itibaren yirmi bir gün müddetle açık artırmaya kon
muttur. 11 Şubat 938 cuma günü saat 15 de kati ihalesi 

yapılacaktır. isteklilerin ıeraıti anlamak üzere Hava Kuru 

mu Dursunbey ıubestne müracaatları. 
4 1 30 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Ayvalıkta Süvari kıılaaının tamiri için 21 /Şubat /938 
pazartesi günQ saat 15 de açık eksiltme suretlle mukave
leye bajtlanacaktık Kıymeti muhammenesl 3000 liradır. 
isteklilerin ıartnarne ve ketifnameıinl görmek için her 
gün ve ekıtltmeye lttlrak edeceklerin de vakti muayyenln
de ilk ternin~t akçıısı olan 225 lira teminat makbuzlarlle 

birlikte Edremit Tüm aatınalma komisyonuna müra 

caatları 
4 . 1- 44 

Bahkesir: icra Memurluğundan: 
Bahkeatrin Yakup köyün· 

den ismail kızı ve_lsmail ge
ltnl Haticeye bir kıta!Hamla 

(200> lira ve ayrıca masarıf 
ve saireden borçlu Y akup 
köyünden Hacı İbrahim ka · 
rm Nalmenin bu borcundan 
dolayı haciz ediltp aatılma 

ıma karar verilen kanunsa· 
nl 929 70 defter 38 sahife 
numarasında kayıtlı Yakup 

rihtnden itibaren herkes ta 
rafından görülebilmek lçtn 
açık bulunduiu, tayin edilen 
zamanda artırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiı betini bul
madığı t akdtrde en ıon art· 
trctnın taahhüdü baki kal
mak ıartde arttırmanın 15 
gün daha temdit edilmiı ola· 
cağı 15 inci günQ aynı aa · 

atte menkulün en çok art
tırana ihale edileceği ve lkln
cı ihale günü de 23-3.938 
tarıhtne tesadüf eden çar· 
ıamba günü aynı saatte bat· 
lıyacağı , ipotek sahibi &la
cıtklılarla dıjer alakadarla 
rın gayri menkul üzerındekl 
haklarını hususile f alz ve ma · 
srafa dair olan iddialarını· 

rında tnhllal ancak tedricen 
vaki olur. Bu hal Fransada 
çok defal. r görüln•üıtür. 

Saniyen Berenın tuttufu is· 
tikamet tabiatiyle tiddetlt 
akıl"ılemeller husule getıre · 
cek ve bu surdle binnetice 
muvazt>ııe telcrar teessüs 
edecektir. Fakat her halde 
geleceh ayların Çekoslovak 
iç polıtikıuında gürültü ve 
hareketli olacağı muhakkak· 

Yunan gnzeteleri, Metak· 
ıas kabinesinin ışçi sınıfı 

lehıne almıt olduğu tedbir · 
lertn ehemmiyetini tebarüz 
ettirmf'lttedlr. Yunan l\mele 
birliği de yeni idare heye. 
tinin ite ba~laml\Sı münase· 
betiyle . neırettlği uzun bir 
beyannıtmede. Metakııu 

kabinesinin işçi lehinde yap . 

erba· 

za ıeklt de Türkçe el yazuile 
( K. Sadıç ) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde 
sine göre 8alıkuır ticaret 
ve sanayi odasınca 975 sicil 
sayısına kaydedildiği ilan 
olunur. 

köyünde köy altı mevkiincle 
gayri menkul beher dönü 
mü (40) lira kıymetinde ta

puca 5 halen 20 dönüm ol
duju aolaıılan ıarkan: Hacı 
İbrahim ve Oıman ağa, Şı
malen Kürtoflu İımatl ve 
Karaimam, garben Yol, ce· 
nuben Hacı İsmail ve Ha· 
ıan tarlaları ile mahdut 16 
hi11e itibarile 3,5 hısaeıi ta· 
rihi ilandan itibaren 8 gün 
müddetle açık artumıya çı

kardmı§ olduğundan talip 
olanların bu müddet içinde 
Balıkesir icra dairesine mü· 
racaat ederek artırmıya iı

tırak etmeleri ve artırma Ba
lıkesir icra salonunda 7 -3 938 
tarih pazttrtesı ve günü sa" t 
16 dan itibaren baıhyacağı 
artırma, ıartnameıi ilan ta 

evrakı müıbitelerile birlikte 20 
gün içinde icra dairesine bil· 
dirmelerl akıi halde hakla· 
rı tapu ıictllertle ıalıit ol 
madıkça aatıt bedelinin pay· 
latmaıından hariç kalacak
ları, eatıı bedeli peıin olup 
mü4teriye 7 günü geçmemek 
üztre mehil verllebılecejl 

ve ihale günü hazır bulun -
mıyanların müıtenklf adde· 
dtlccekleri ilan olunur. 
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