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GtrNDELİK SİY .AS.AL G AZETE 
ON Oç0NC0 YIL SAYI: 4119 

O Almanya-İtalya iş Kanunu Hükümlerin-Memurlar Hakkır1da Ve 
K~~a A~rupada iki Blo~ de.n .~aça~ ~üteahit~~r rilecek inz~~ti~e~al~r 

m a g a ~ h ş 1yor1 ar.. Is d111111nın 10rabb11ınden uzak kılan ve hııta ıı- Eski memurin kanununun ~unuı• hukuılııı da bDUIR· 
llmnrı. r~ ltıly11ın bu f11liyeti Roıı-lırlin ıi•· çilırin haklırını veııiren müteahhitler raımıs. kü ihtiyaçları kırsılıracık şıkildı tıdil ıdilıcık. 

ıınnı sırııcıL ııhı'y tt •• , • DeYletln her türlli yol, 
1
. ıı kanununa aykm hareket Me•urlar kanunu •uHk- ı6rlne cezayı kaldıracak· 

L011dra 21 1 8 8 aaıu ıaayar. Hprl, blaa ...... loıaatı, lerde bulunmakta •• batı• kİot e .. amonlnln ..... .. .. MDddet lçl•d• ıtıru 
rln lıtıh~ - Gazetele- 1 ••ktlt StoJadlno"TI,. taraf ıa . J&but bualarıa tadil ye ya iıllhkaklarını haslneden ta - edtlmlyen ve1a ltlras etiı-aaratı•a ı• bı ... t 1 1 1 1 l k d tedklkler 1apttiı prejenlD l l b 
taraftaa Al ure r dan bir a• partlıl•e da-et am r •t erlal a aa bazı mft· mamen • clı tan eoara aht •- l 1 l me ltpte kabu • unmıJ•D u 111a d " 1 6 ı k umumi hO•I• •r 1 e -
raftan da it l•Ja, llor ta· edllmıı olan ltal1a• laarlcl· toabhıtler it kaoanu bDlr8m· ııç cret erini Hrml7ere murluia taJID, memu ol•a kıoım ı .. bıh cosalan da ol · 
QarLI A a Ja, Orta •• K C lerlnden karınma•- ma•-ıa· bunları aeftl ve pertıan ' bir del l 1 elle ı•rtrllecekttr. Maaı 
,. • •ru d ye nasırı oat laao, eıkl ... • • 1 t k kt d 1 8 ıartJarı •• dll•r ma e er ~T 
ara

11
a4a P• evletlerl K.lç6k Antantın yerl•I tat dlJle, tı dairelerine tırerl vaz ye e ıo ma • ar ar. u kHmek, 11aıf indirmek, as-~f Jenı bı ı L vaziyeti 16z6n6ne alan it ol 1azmııtık. ır •lcude r 1 JHI ırup malr Qzere Yuıoıla•ya, Ro- a•J•nnamnl •ermedıklerl ı•kt ı n letmek cezalan laslbat ko ıeur 1 " dairesi relıltil bQtila Ve ki Yeni proje, yQrlr u • 

0 
• 

tadarla me • tahımak- manya •• Macaristan ara· aalaıılmııtar. 1 b lh mur· mıı1onları kararlJI• Vekil· r. l etlerin merkezlerinde •eJ• kanuna 16re, 1 a ... ,m• lı.1 aJrı J•ld oındo bir blok kurmafa ca- 1 dalrelerlDIU hlnDz hor mDlbalrat teılrılitlarında JOP ların mo•lol lsarl•de hD16okD fer ••J• nlıler ı.rafı•da• 
berabe an Jlrii•elde lııacalrbr. •diyette teıklllta b•lunma tıracakları her tQrl• teabhtlt 1 lr hlLI• tadblk edılecektlr. Bu ce· r, a Jnı b d f el u lhUJaçları karı• ı1aça • · 1 k 
mata çalııan a: . . =~r· LeblotanıDda bu hlolra il· ... •e ... kabll •ılerln ,... tılerlnl •• bu iti ....... lolm ler ko7maktadır. Dıotpll• ... ..ıarda oldle ıeçlrl - tir. 
ltn hnltA ma •e ~r· tlhakını kuvvetle arzu eden, Ye samanı tla muayyen ol Ye adreal•le btrllkte it ...... da · ı ıbat inzibat ceza1ını mucip elan 

" u111etlerlnln b 
1 

d l " zaıı ıazlltat cesa11. Dil aa1eeı, etraflarında ;• ;•• ltalya, bloku lrendı bımaJe · ma ıfı elbet• elroerlya böl ı.elerlne lııldirmelerlnln uıul komloyonlarının ıe .. kklll .. k. fili •• haroketlorln.,.•1, ••1 •· 
lllalr lotedtkl op • •I altına alacok, bu ourot· ı• it imlrlilrlerl bunların ııııbuını kararloıtırmıı •e il •• kararlorr, bu JODI bl fı •• derecolorl •omur ar 
lorda lktıoadı •r~ lllfamlolret· la AlmanJanı~ Tuna bayza faalıyellDdon haber alıncı1a Veklletlerden bunu. loteaılı kDmlor araoındadır. nlsamnaaıoolnde u•uml •u· 
mln •tlllelrtı •• aat to- oında fo•kilodo kunetlen- kadar ıı bıtmıı buluDmakta il•· Bu ouretle milteobbıtle iNZiBAT CEZALAR!: r•tl• taorıh edilecek •• tH· 

Maabaz ~· meol•ln linine ı•ç•c•ktlr ••Ya bitmelerine jakın ba· rln ıı kanununa aykırı ba· Memurların •aslfolerlDe rıhedıl•IY•n bareketlorlaak· 
•u•dır kı \ullraf •imek I& lıal,anın bu t•İebb&oO, ber alınabılmektedlr. reketlerl önlenmlı •• ııçl tulrl olan •• iyi memurluk kında ınsıbat, komlo7o•ları 
bakkuı .•• ' l•JeDln ta. Rom B il ıh MOteabhıtler bu auretle ücretlerinin tediye edllmeıl b L ti taı·dtrt' edceklerl haklı ceza-

• .. na çahıı\ı k R a· er n m verini ıar- ıereftne dokuaaD areae e- • t. I d 
m

0 
_ Berlın m lb•er: en o · oaca k ma bl yelle ol aıo Jıp, mOro lrobedeu azade ka lorak de tenıln edılmıı olacaktır. rlnılen dolay 1 apiıda ,azılı yı kararlaıtır a bıleuk ~r lr. 

da berban 1 b ••Hın alelide bır diplomatık oyun ılerocelere 16re IDılbal ·-· Memurini• kabul etli dılı· 
'1Uf dettld~r. lr tbUllf çık tellkkı edi lmektedir. Lise-o·· g., retmen Ok ulu ları ••rllecekttr: ten ıonra yaba•c• ile nlklla 

Bolaradda E Dıter taraftan •Tim••,. ı _ lbter, ••m•ru •Hl lanmak ouret11le -murl1•· 
andard» 1 Dt • •enlns St· 1 tini ıblll edenler me•urluk-

3 

•ze e ı b ıazetealne 16re Alman1a, M 1 1 B • • fHlnd• dtkkkate da•elt r. dıtıne ıöre y 1 ••

1 
tldırıl. L b a ç 1 1 t t 1 tea rakarılacaklardar . Ha1-= , uıoe ay Ba e fıta• da dahil oldala laalde 2 - Te•blh memmaD ... ~====--~~=::::...::~·~· Tuna devletlerini komGnlıt - • • muaJJ•D bir baUad•D dola- ıtyet kırıcı bir ıuçtan •eJa 

.. Başvekı· ı ı"'s- •leybtara pakt etrafına top· Oyun ı'Lı'n•'ı davrını·n onuficu dık'ıkasına kıo'ar sırı' 18 JI muatebe eclllmeıldlr, yalan yer• be1anname -.er· r lamak lotemelıtedlr. Bu 101· 1 • il 3 - Maaı ke•m•lı. m•· mek .OraıDnde•dolaJI mut· 

tanbula Geldı· da tik muvaffakıyet ~.,de· au·zıl, and~n sonra asaL'r bir Lıavı' ı l'Bfl.10.18 gel'ı·ı,tı'r. morun ayda almakta oltlulu lak ıurette mahk6m ola• dılmıı •• Macarlıtan pakta 1 a 1 il ' u ' ' paranın OD bet ıialQG•• memurlar ıl• ,.1a .. na aıcl ~lr 
Ankara, 2 l (A A ) iltihak etmııur DCla, Alı Hikmet ıtadında klb da Ôtretmen okulu ka kadar keıllmeıldlr haplı •e •aatfntae alt ltlr 

ı Baı,.ekıl C·lll B . L ô J it .J ,,ır.ı ~ •J Birkaç ıOne kadar Var tıe Ye iretmen okulu ta - leleri aruında ıellp ııdlyor · 4 _ Sınıf l•dlr••"• m•· clrClm.ıea do •1• • 1 

ar••• 
•kıa111 lıtanb 1 ar dOn h h 1 u • altmııur. fOYaJı zl7aret edecek ola• kımlan uaoında futbol du. Sorledllon bütün enerji muraD maaıçe bir derece slyad• bap'" ••J• •• ••I 

Alman Hartctye Na•ırı Fo• maçı yapıldı . ler heba olu1ordu. •ı•lı ladırtlmeııdır. bir cilrDmden dela1ı alır 

• • 

Milletler Ce . 
mı-

yeti içtima/arı-
nı bitirdi. 

Cene•re 21 (A 
letler C ' .A.)-MıL 
c(l e•IY•tlnln Jlz cl6rdGo· 

içtima de•reıl din nlha 

Rıbbentrop, Lehlıta1H .ıe Saat tam on beıte, evYell Se1lrc&ler, bu milteYaaln 5 _ Asil, memuru• iki haplı cezaıt1le •ahkl• 
lromDnlot aleyhtorı pekt... LlMlılor allııılar aruıada oaa yazlyetlu her. iki taraftan aJdU hlr _,. kadar olan memurlar •-urluk. 
ıtrmele da-.et edecektir. treye ıelerell «Saiob dl birine gol olmaaını lıt11or hizmetten uzaklaıtml- tan çıkaralacakbr. Gerek 
B61le bir da•et lrartııında J• halkı ıellmladılat. Onu 

1

. ve bundan milteHht de lae- maııdar. ikiden fazla azil nzıfeıln• ye ı•h11na alt Itır 
Leblıtanın red eeYahı Ter. mGteaktp Ôlretmen okullu 1ecanla maçı takip edı1or cezaıı '6r•• memur laak· clrl111dea dolaJı kaau•I ta· 
meıl lıaaylt mlıkGI olacak- lar da •JDI ıeremonlJI yaptık· lardı . kında mazuUJel mltldetl •• kıtaat altına alıaan ••••r 
lir. Ztra meafl ceyap, Le tan ıonra Sellhattlnln ıda · Oıun ııt ııde Ltae lehtae kadar eluraa olıua tekall meni muhakeme acle•I me· 
laııtaodald Alman ekalltye· reılacle 01aaa baılandı cereyan etlı1or •• bu arada kanununun 13 ncl maddeli ıullyet YeJ• beraat kararı 
tinin ayaldanma11•a ••ılle ilk hGcumu Llıelller yaptı btr çok ıol vazlJetlerl ka hlkmG tatbik olunacaktır. atdılı •efa umumi af çık· 

( .:>onu ikinci sayfada ) •• ••utla aettcelendl. Ta . çmlayordu.35 inci dakikada, 6 __ Memurlukta• çıkar- tılı takdıde bQtO• haklarına 
Devlet 1 1 lrıalor bırblrlednl denemek- Lıoe kalecıolnlD çlaıı bari mak, memurun bir daba yen ıden .. bip elahllecok •• 

~,IJ ş etmesi Tarafından: Clbe çıkmasından hakem bir .J k lla m•aı kanuaUDUD 75 acı 

Al 
le me11ul.Top mOtemadıyen tlevlet memurlufun•• u · 

! açam o 1 ortada. ÔiretmeD okulu LI· ıer be1t vuruı cezaaı •erdi. nılmak Qzere •• murluktaD maddeıl hDkDmlerl tatbik 

Jet balmuıtur 

,,.ıJ rm an arın d- teJ• au:aran daha eeri ve Bunu Ôtretmen okulu ıol çıkarılmuıdır. inzibat cesa· olunacakhr Huıud aflar-

N 
yapamadı. 1 Lt D da kar•nn ıhtt•a etUll ka· 

an k I 
• 4alıaa canlı . . 11 a lmak Qzere memur U• a ... 

. a 1 Yata B a Ş 1an11d1 
Onuncu dakikada Ltıel ıle 40 ıncı dakıkada Ôiret.' çıkardanlar, tekalt kaaunu~ yatlara ılre muamele olu· 

men okullularanın yaptı~ı bir dd 'I. b•L kt Hlkmolunan ce· 
rl hacumda 16rli1oruz Muı· • nun 13 ncO m• eı1 u•· aaca ır . 

K d 
akın, ve ıol lçtn çektığ• fU f .J ıra ere~ 11 404 tafa Şerif kombinazonu Ôğ- tu Ye muhakkak olacak mQndea lıUfade ettirilir. zanlD mahkeme tara ID•aD 

. ·~ • metnmikip lyıde rı m11kiin~11 7 ....... okulu kaleolae teh ll bir goll kolocl ı•bane bir ihtar .... .. inzibat, ko- ••• ııı bu kanunun hlklm· 

bın m .tremıkıp tomrukluk mkina yakındı bııl1nmk. ~:,.:.ı:•a::1tı":~holel~~I~~~~: ya:~: .~~:~:~::~. yapıl on ;~~'::r k:::~:.~~.:°'!~~ !:~~~ .. ~:~~~ l~I tehir etti· 
Durıunb~y ln Alaçam or ıutları bertaraf ediyordu. hücumla r devam ederken bt· de •erllebllecektlr. ihtar ce· Bir memurun inzibat •• · 

ananlarında devi t 1 1 çam toanruklaranın Dunun- Lt lıl 1 • l 1 zaıına karıı itiraz kabul Lanunl e ı etme bey lıt H er n ıuze pu aıdık rıocl devre bir ıahr Lteellle· u11nı mucip •e1• • 
teıkllitanın faaltyete 

1 
ti ı HyonuDa kada r lro · lanaı 16rüJoruz Bılhuıa rln lehine bitti.. edllmlyecek ve hiçbir mer· takibat yapılma1ını ~ mlıte 

11•1 e••elce k • ç • hayca naldedllmee ını , her t 1 b elde tedlrtk olunmı1acaktır. b yazmııtı 
1 

b a ı an tr koraala ehemmi * zlm bir hareketini ha er 

0 
· •nı lr mOıkıl&ta ujrama . l Bu oeza ılcile ıerlrllmtr• · 

.. e rmaa umum mGd6rlOIO .... 
101 

da nazarı IUhara 'etıls lk ylzQnden kaçm· lkıncl dene, Ôiretmen 
7 

alan harhantl derece bir 
.. batlı olan b t k 1 l JOrlar okullularanı• seri akın ile baı cekttr. Te•blh cezaıı lası- &mir, o mumur halrlrın.ıa 
• 11 

u •t l lt fa a mıı. bunun lçta de ıımdt- .. bat komlıJODU kararl1le ••· Jetle t ılne d kt h ld On beııncl dakikada Lı1e ladı .. Vazlvet, birinci de• ı•-ı ıDn içinde takibata baı-
••am etmek a e katlyat ı " rlldıtt ııbı, memurun balla • tedır A d yapı •• Ulerla ıatdaD bir hücumu reye nazaran daha caala. . Jamakla mOkellef elacalr 

u · 11 •re tle K.aradere mın . l O bulundufu inzibat komlıyo· 
ou ••retle bus•ne kadar takalar d •• sal açıl•• sOze bir or çilncO dakika Ltıe ıat k ti L tir. u ın an lıtaıyoaa ka- nu arar1nı J•rlae ıe r••• f O ıelııııızeı Latlyat yapılan tlar lca ..1 tah1ııını .. l iç Şerif ufak Jçı Maıtafa ilerliyor, kartı · I h I l 1 INZl8A T it OM SY NLAkl: • 

1 
P •

111
ea yerlere k.11.prl aa l tyetlnl laalz o a• m r-bu muaz•a er v btr pllee v11ruıtle sole 11na çıkan haf ve bekleri ..1 Yeni projGye ılre l•zlbat 

m oraıandaa a r· yaptırdıiı ıtbı yollar da 8 ler bu cesayı ke•dllerJ 11• t ık llylld •eçhtle latıfade ı.,. otttr11ıtıtır . tab•ll odlYM· u aol, etlattılrtan oonro çekllll ıu· •erebıleceklordlr. komu•1onlan ıu Oç kıRm· 
dll 1 

L ş Ô#.retmen okulunu tu kaleci yakah,or. K k 1 l dan mlrekkep olacakhr. 
e me • u•ılaamııtır . lmdıltı halde her •Lı • o•l•JOD arar J e •e· 

k 
•• mıa sayrete settrıyor. Oat üıte Onuncu dakikada Lı1e ı k J - Vekllet ıasıhat ko-H 1 Al ta adaa tataı 

0 1
_ · rılea teYblh ces• arana ar · 

a en açam oraıanınıa ki J Da ••myonla akınlar teınadt ediyor, ••'' a leyhine atala• bir koraelt, 11 ltlr•• kabul edtlmlye-
Karadere mıntalra11nda l 1.404 na lyat yapmak me-•- ı d .n.d f 1 d E olabllecektlr . -•la kta bir netice •erm yor u mu a I erin en IDID cektlr •• derhal ıtctle ı•-

Y 
1 

Ôlretmen okalu ferd iti - eltle tuttu •• hakem penal . çlrtlecektlr Reıeb yerden 
0 •e k6prllertn tca bartl• ku•Y•tll . Takım ha ta •erdi.. Bunu 61retme- k ettikçe derhal ta 

1 
l P .. te•blh cesalarıa• arıı on. 

1 
ID r eri Ya . llade anlaıamı1orlar Hal bu· okulundan Mehmet Alı ııkı beı SID ırtnde. cezayı •• · 

pı makta, bu ıuretle L b d h b 1 1 t h l ... b ••r •n· ki, Ltıe bun• na•aran a a lr ıut a so e a •I etti re• ftlakama mOracaat edl 
ıı lr zamaada nakit sa•ıf . ilkin anlaıma f• zla . Vaziyeti bir bire beraber.. lerek cezanın kalkması lı · 

Japalacaktar ıekteye uiramamaıı Yaba " 
1 k 1 

temin On daktkadanberl top Oyun ıertleılyor, oyuncu . teneLılecektlr. Bu makam 
lf etme tef 1 lh edtlmektedlr. K L ( s k ı ı u ... p ertacla. lh tıe •e onu 1 l•c say ada ) ltlrası tetiktir eclerek hal&lı 

••tremıkip, Ayıdere mınta
lcaıında da 7000 
111•treanlklp çam tomrutu 
keıllantıtlr Bunların yakında 
•••kıya.ta 

o ... ıet 

mlıyooları : V ekllet lazlllat 
komfıyonunu• asaıı memur· 
lar otzamnameılade tasrih 
edtlecekUr IZ.t itleri mı.ıar· 

lerl, bu komtı1onların tabii 
auııadandır. A1r1 ••Ya 
mGthak bltceaı olaa' umum 

& 

mildOrllklerde, menıup ol 
(S.llu lteneG aa1fa.ıa) 

• 
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SAYFA c J 

\ ~ ~ \ G '-'\\r ı , •.......... ..............•••••...•............... '\ 
! «Hayatım» dan: ! 

i KAÇAKLIK DEVRJ 1 
: YAZAN : 
• • : H. Basri Çani•JJ : 
= -. 10 - : , 

lhtıfngihım 61le Itır ev kt, okur, milih ularımı not 
onun dört oduında iç aile ederdim! Onlar ne sazete
barınmaktadır. Ve b• üç lerdıl Onlar ne feci ve kara 
ailenin tkhl ile diğer biri mütalealardı! Ah (SBS)! 
dargındır Burada benim fçln Btr ıün mutuarrıf (H&1an 
ökılirmek bile kabil deill. Va11af) Beyla Balıkeılrden 

Eyvah, bu bazlcecıle bizler kaldmldığını yr. yerine (Ah. 

ıene yandık! met Hilmi) Bey 11] lımlode 
Ben yukarı kattaki karaa 

lık odadayım . Burada ıka· 

met için nırden tallmaho 
hatmmda kalan maddeler 
ıunlar: 

1 Alt kattakiler yatıp 

uyumo.dıkça ben y11karıda 

lıılçblr k ı pırh 1apmıyaca 
ğım! 

~ - Defi hacet fçln an 
cak tkl vakit var: Yotaca · 
fım zaman, sabaha barıı 

kalkanca. 
3 - Alttaktler uyanma· 

madan ben her itimi bitir· 
mıı olmaya mecburum. 

4 - Geceleri ııık 1ak
mak yasak. 

5 - Muay1en iki vakitte 
def 1 hacete çıkarkeD fe•ka
ni hel ye emeklı1erek ıtdlp 
ıelmek ıarttar. (ÇGnkG cl
Ya~ komıulara haYaleler 
var.) 

6 -Ôkıürmek, takıırmak 
memnudur. 

7 - Odamın arka ıoka

iına bakan zemlDl lllrklr 
ve kalın bir du•ardan iba
ret pencerealnln tçl•de ot• · 
racafım. Şayet ıalonda bir 
çatırh hl11ederaem derlaal 
pencerenJojn lç taraf andaki 
kalın perdeyi keadlme ılper 
yapacaiım . 

8 - KfmıenlD ıGpheal•l 

celp etmemlt olmak için 
odaaıo kap111nı dalma açık 
tutacaAım! 

9 - Gece de olıa harice 
yaDI ıokala çıkmak yaaak 
tir 

1 O Aut bir baıkın 1er · 
aem hazılaamıı bOyGk bir 
fare 1uvuına ıtzlene•e· 
ilm. 

Bu talimata tam bir aa
dakatle ıar1ldım . o,ı. za
maDlarım oldu ki ben bela· 
da tkeo aıığıdakller kalktı· 

lar, aaatlerce içeride in.idam. 
Odama komınlardan kaç kt· 
ti ıeldı lıe b nt göremedi- 1 

ler. O komıular hariçte H · 

mtmlyetle yemin ediyorlar· 
dı ki: Ben o e-.de tleill 
dlml 

Canımdan bezd im, tabii 
hak ve hürrl1etlerln ne de· 

mek olduğunu o vakit da 
ha Jyl anladım. Kendimin 
Balıkeılrde bulunduiumu 
kimseye hl11ettlrmeml1tlm. 
Hatta (Oıman Bey) de llatt 
faıahımı g6rmemı1t1. (Ha· 
tim Bey) dahi benim orada 
ancak bir ıece yatacafım 

kaoaattode idi. 
Ataiıdakl odanı• ıald•le:. 

rl aruna gezmeye ııderler 
yahut dııarı çıkarlardı . lıtc, 
o zamanlar benim olıbt hür· 
r~yete kavuıtuium en meaud 

demi erimdi 
Kayıopederlm merlnım 

(Haaan Abıd) Efendi (IES) 
namına bili mübadeleten 
gelmekte olan biltün ıaze· 
telerl alır, muntazaman ba· 
aa ıetlrlrdl. Ben de oaları 

genç btr zatın mutaaarrıflı

i• tayin olua~uğııou tı lttlm. 

ihtimal v a11af bu iki bete 

bent yaKalıvaınadıf ındaD 
dolayı uframııtı r. 

17-Nlıan 1919 Ahmet Hıl 

mi Bey Bat.lıeılrde • ıe baı· 
lamıı Vazlyett r;;t uzun uza-

dıya tedkık ettirdim: Namuı
lu ve vatanperver bir TGrk. 

ilk ılnlerlnde kozmopolitler, 
tufeylller onun etraf ıaa Üflif 

meye baılamıılardı. Gttıt · 
de daiıldılar ve «galiba bu 

da onlardan!» Dediler. Bil. 
va11ta afzını yeldattun. Hak· 

kımda fena fikir beılemedt
llnl, bdaklı beni lütfen tak-

dir ettlflnt anladım. Artık 
kendlrlne Bahkeılrde bulun -

dulumu duyurmakta bir be
lı 16rm6yordum. Herbanıl 

taz1ık kar111ında lııenl ılzll 
ce haberdar etmeıl klft idi 

Bunu temin ettim. Ve bu 
aa yede oldulrça ıentılemlt 

oldum. Maamaf ıb bu aolaı 
manadan takip memurlaraaın 

ve muallim ( fa lk Bey ) ·ııe 
(2) (Niyazi) (3) Ye (Oımaa) 

Be1lerdea maad•·blç klmıe 
ala tabtt ma16matı yoktu, 

Takipçiler Yazlfelerlnl yap
makta ıene aerbeıt idiler. 

Gızllye•lyecetım . lbufa 
zamanlarımda beal aıkaa 

mfihtm imlllerden biri de 
bazı aziz doıtlarım olmuıtur. 

içlerinde• '-trJne Balıkealre 
ıeldlilml ltılvaaıta ltlldlrmlı

tlm. Bu haber erteıl ıoao 
afızdaa aiıza yayılmı1 1 ltu 

yüzden tazylkat artmııtı . O 
dostumun - devam eden mO· 

temadi tara11udlara ratmea 
- benim ıbtlf a edebtlecejlml 

tahmin ettlfl hu evin kapı . 

ııaı çaldıiını, (Bani b.,ada 

an) diye alenen ve Jükıek 
ıeale ıordujuou ıııterek bGı · 

ltütün ptrelendtm. Bu aziz· 
ltk bana çok pahalıya mal 

olmuıtu . Vakıa o doıtumun 
ıu alika11 beni ıeYdlflndea 

dl, düımanlıjından değıldı. 

Fakat, zavallı, yazlyetln in· 

celtflni takdir edemiyor, 
beal kendlıl etbt hür aanı· 

yordu. Bu yüzden ailemin 
ve akrabalarımın maruz kal· 

dıkları belecanlar, lztlraplar 
çok bii1üktür. Ataları ;,.u-
zın: «Söyleme doıtuna. ıöy

ler cloıtuna» Ye «Söyleme 

dostuna, ıaman doldurur 
postuna!» ıavlarıoın ne 
büyük hakikat olduğunu o 
zamaa daha güzel anladım . 

[ ı] Dahiliye Vekaleti müste
şarı idi. Şimdiki memuriyetlerini 
bilmiyorum. • 

[2] Namık Kemal okulu baş
ötretmeni. 

[3] Avukat B. Niyazi Akyü
rek. 

Yeni Doğumevi binası 

Yeni hDkumet blnuına bir ıekıl almııtır. 

bltltlk olarak yapılmakta Maltye inamı bodrum katı 
olan maltye blnaaıoın lnıa hariç iki katlıdır ve on dlrt 
ah itilmek 6zeredır. Binanın odaladar. 
kalorifer teılaahnın yapıl 
ma11na da baılanm111 içinde 
baza ufak tefek noluanları 
kalmııtır. 

Bu tıler ikmal edildikten 
ıonra eıkl h6kumet blDHID· 
da bulunmakta olan maltye 
kııma buraya taıınacaklır 

Bına, yeni hükumet bina 
11•1D btr kıamaDı tamaanlı 

' yan bir parçaclar. Onun fç ı n 

laiik6met ltlnaaı da bu lll•e 
edHen k111mla daba zarif 

ooıumni binasmın inşaatı: 
Dofume•I bloa11nın lnıa · 

ata da ilerlemektedir. içinde
ki teıtıat ve dlfıer nokıan· 

larıaın tkmalt için çalıııl 

maktadır. 

Bina ıkmal edıldtil zaman 
Balakeılr, ihtiyacı karııt.ya· 
cak bir dofumevl ltlnaıına 

ıahlp olacaktır. 

Köy ebe okulu da ayaı hl · 
naya taıınacaktır. 

Lise-öğrelmen Okulu 
Maçı 1-1 Bitti. 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
lar aıabtleılyor ve faYüller 
ııklaııyordu .. 

On daklkadanberl deYam 
edem fena oyun artık nor
mal bir hale ılrlyor . . Lııe 

takımında m6dafl Şefılr, ıü· 
ula kahramanı .. 

On beılocl daktkadaylz .. 
Ôfretmen okulu, Ltıe kale· 
ılnde . . Miltemadı1en ıut yat · 
~uruoa tutuyorlardı. 

Bu tehltkell anlardan kur · 
tulan Ltteltler, uzun bir YU 
ruıla ıajdan Ôğretmen oku· 
luna indiler ve bu akın ae · 
Ucealz kaldı 

Top, tam beı dakika or· 
tada aenerl vaziyette ber ıkl 
taraf müdafılerfnln uzun 
vuruılar1 ar&110CJa mekik do
kuyordu. 

ltlklmlyet yine Ôfretmen 
okulunda . Fazla dlrtphnk 
yaphklarından , ıol yazlyet
lerlol kaçırıyorlardı. 

Bu arada hakem Ltıeden 
Şefıfı o,uo harici etti . ltt 
raz edıldt . Bir müddet oyun 
durdu . lkı dakika ıonra 
oyun tekrar eıkl halini aldı. 

Llıe, on kiti 01nayor Saf 
iç Muıtafa kendi gayretıle 

Ôğretmen okuluna tehtlke
ler yaratıyordu. 

Otuzuncu dakikada ÔI· 
retmen okulu müdaffalnlo 
yaphiı bir favülden öt6rü, 
hakem dııarıya ç ı kardı . 

Şimdi her iki takım da 
onar kiti oyoayor. lık anlar 
~akt ıüzel oyun yok. 

Topu ayafma ıeçlrea var 
kuvetıle ileriye atıyor, vel
ba11l bir herc6mercdlr aldl · 
1ordu. 

Oyunun bttmeııne iki da· 
klka var. Llı• kaleılne teh· 
lıkell akınlar olu1or. Likln 
klçOk boylu olmaaına rai · 
men kaleci güzel blonjenlar 
1aparak kalea ınt birçok ıol 

lerden kurtarıyordu . 

Lııeltlerlo uzun lttr vuru
tlle oyun beraberllke ıona 
erdi. 

Takımlar ıasıldı? 
Ôfretmen okulu, fert iti 

barile lıuv•eth ve ileri boy· 
lu. Takımda aalaıma 1oktu. 
Herkea kendi bıldlilne ıöre 
oyoayor. Bılhaua forvet 
Hattı, fazla drlpltoi yapı · 
yordu. Haf ve bekler çok ha 
vadan oynayor ve fonetl 
takip etmlyorlu .. 
Takım heyet umumlıtle 

lyt. 8tr arada çalııtıkları 

taktirde, kendilerinden iyi 
oyunlar beklenebilir. 

Ltıe talnmı, kiiçtık boylu 
olmaıına raim•n çevik ve ol· 
dukça gftzel anlaıabılecek btr 
takım . içlerinde birkaç oyun 
cu mülleana, dtjerlerl he· 
meo hepıt 1enl elemanlar .. 
Bılhaaaa aantre oyn11an kü · 
çük, yerinin lıtıkbalde üıtadı 
olacak . 

Kaleci güzel. . Sağ bek 
Şeftk eyi ve çok atılrao, ya
lnız çabucak aaabtleılyor .. 
Haf batta daha rlrerek ve 

aın mecraaı dolmuıtur. Bu 
yüzden fazla ıu ıeldiil za-

manlarda çay taımakta Ye 
etrafınd'llkl araziye zarar 
vermektedir. Neteldm ıon 

ıü•lerdekl fazla yafmurlar· 
dan çay her zamankinden 
daha fazla mlkyaata taımıı 
ve o ntıbette de arazi nhlp· 

Belediye binası bitti. 
Altınova belediye bıo•'1 

nıo lnıaah hltmlıtır . BeleJI· 
ye dalreal yakında bu bıo•' 
ya nakli edilecektir. AltıO' 

ova bu Japı ile ılzel bU 
binaya ıahfp olmuıtur. 

Öğretmenler Balyada 
BugiJn Toplan- Si:rek Avı. . 
t Y kl 

Balya, 21 [Huıuıi] - Klf 
l apaca ar• makamın ıdareılade Ba11' 

Şehrimiz ltae, öjretmen 
okulu, ilkokullar öfretmen 
lertle merkeze ballı nahiye 
ve köylerJa öiretmenlerl bu
ıüa Maarif Müdürü B Na 
zım Ôıenıunun rlyaaetlnde 
bir toplal'h yapacaklardır. 

Altı Eyliil ilkokulunda ıa 
at 9.30 da yapılacak olan 
bu toplantıda yeniden teı · 

kil edilecek olan t&1arruf 
ve yardım aandığının ea1tı

ları teıbıt edilecek ve mea 
lekt 16rüımeler yapılacak 

tar. 

Ye Y eolce kasalarlle Ha,.o' 
lar Ye Alancık k6ylerl ar•' 
11adakl ormanlarda pa••' 
ıftnü ( buaün ) b11I~ 
btr ıürek avı yapılacaktır· 

Sürek avına, kaza •• k6f 
ı· lerden birçok aYcılar tt1 

rak edeceklerdir 

Buıtln ıaat altıda batlı' 
1acak olan bu ıGrek a•••'' .,. ıehrtmtzden de birçok 
cılar rttmı ılerdır. 

Yoksullar Birliğinin loplantısı. Orta Avrupa' 
Yokıullar Blrllil cemiyeti da iki Blok· 

aeoehk içtimaı buıün Cum ( Baıtarafı birinci ıayfad•) 
burlyet Halk Partlıl bln&1ıo 
da yapalacaktar. 

T oklanhda idare heyeti 
ıeçlmt -ile cemiyetin bir yıl · 

lak faaltyetl ıözden geçiri
lecektir. 

' Yangm başlıngıcı. 
Evvelki ıün Keçeciler araı 

ta11nda keçeci Ka1makam 
Mehmedln yanında ça· 
lııan Anafartalar mahalleıl n · 

den Baba Ethem oğlu H6ıe
yln Çankaya, içmekte oldu 
fu ıiiaraaını pamuk Jıfını · 
nın aıa11na athğından yaa· 
ıın çıktığı ılhülmüı ve et
rafa ılrayetlne meydan ve 
rılmeden baahrılmııtır. 

Hüıeyfn Çankaya haklunda 
tahkıkat yapılarak adliyeye 
verllmlıUr. 

gelltl güzel oynamazaa,tsttk · 
bal için ümit verlcidtr. For
vette ıai açık müıteına dl· 
ierlerl iyidir 

G ençlere daha mutedil bir 
01un tavıtye eder, llerlıl tç 

in muvaff akl1etler dtlerlz 

teıkll edecektir. 
1Com6nlıt aleyhtarı palJll' 

na üçüncü muhtemel o',' 
aed Yugoıla•yaya ıeUr" .... ,. 
bunun pakta tıttraklol 1" 

raıal Göriog temin edtC~ 
tir. 

Ftlhaktka, ıelecek ay .,, 

fınlla Belıradı ziyaret ~ 
cek olan GörJaı. bu dl: d' 
hakkında Stoyadlnovlç 

görüıecektır. ~' 
Çeko Slovakyamn P1tl 

tlt ı hakı daha ılmdlden. tfl İ 

edllmlı aayılabıltr. ş:,, 
kovakı, Prai hükOll' ,1 
nln pakta ıltıhak etll' ,
bazır oldujuna bildir•' 

tir. fi' 
Romanyanın tıe, bu ,,f 

ztyet karıında diğer k0 t' 
devlet lerin hareketini •~; 
aafden baıka çareı1 k• 
JllC8ktar. tf 

Almanya, bu ıayeıtolll ; 
hakkukundan ıonradır .~ 
Ukranya meıeleılnl el• 
caktır . 
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811• memurın kanununun bu a aidoc#iülıümleri 

;jle bugünka ihtiyaçları karşılıyae':ık şekihie~ 
tadil edilecek. ooa a n 

h 1 • 9Jaarlf 
a Je, ,nafıa ve ziraat mü 

~rler)id~ tetekk6l edıcelı 
~r. 

Kan inzibat lromlıyonla 
ıı: K •za komlı10Dları, kay· 

IDakaanb retıhtı altında, 
~ıb•hnadarı, Yazı itleri kl-

1 •e haka el met doktoran-
ın teıeklral edecektir in 

albat lr 1 · 
om •Jonları en aıaiı 

azaıının - t k ed uç e 1 lılJle içtima 
ecek •e eluerl1etle karar 

•erılıcektır. inzibat lı:omla . 
Jonları, bu kanan hOkOmle 
rtae IÖ L re •arar vertlmeıtnı 
icap t · 

e tiren itler bakk d 
•or h ın • 

l:u •lıımı derecealnde 
~· hıyetlt olacaktır inzibat 
01Dlı1onları meaullyetl mu 

cip olan maddeyi 
teblti memura 

ederek tayin edll 
~lddet içinde ce•ap aı..,:~ 
aan karar -. d eremlyecelıler 

lr. Akıt takdı d 
b ı r e karar 

ozu ••aktır. Azil 
l •e rne. 

IDur uktan çıkarılmak ce· 
zalarnu IDucı k 
llluam I P ararlula 

e • doıya11nıo memu 
ra btunameo b1ldırll111eıt 
IDec urt olacaktır. D 
•uh oıya 

te•tyatı memura bildi· 
rlldtkte• ıönra doıyaya ye 
nltıle• hiçbir &&ayt 
•uamele 
celcur. 

•eya 
ili •e edllemlye· 

laatbat lıomtıy~nlan ta 
rafından k k ceza ararı vertlır-

en. cezayı müıtelzlm ıö 
rGlen hareketlıı l d yapmıı o · 

utu teılr ve neticeler me 
IDurun fUltndel&ı ıtddet veya 
mazeret ıebepleıl, memu
run l evve ce ceza 16rm01 
olu11 olmamaaı ııbı haller 
löı~ n. 

ODuoe ahnar•k f l 
tle iı 

ceza ara11nda nlıbet 
ıözettlebı lecelıttr. 

laztltat komtıyonlarının 
lıararları, mucip tebeplere 
•e deltllere lıttnad ettiril -
mit olacaktır. Akıl takdir
de lı:arar bır dueee yük-

"" he1ette itiraz (izerlne 
tellklk edilerek feaholuna
bllecekttr. 

M6ıteıar, vali ve umum 
•Oıd•rlerle birinci 11nıf mG
dGrler halduntla laztbatl 
kararlar lttthaaı lklnct tetl
klke t&bt oltna•-, d I • ızın o ru 
dan d?iruJa Devlet Ş~raaı 
•mamı heyetı•e atd olacak
tır. Tayinleri merkeze atd 
elan mermurlar halclunda 
•elıllet inzibat komtıyonu 
ile umumi müdürlllk inzibat 
ltolDlıyonu karar alacaktır 
k1a,._•kamlar veya. o ımıf · 
~alu •al&hı1euı makamlar 
•rafı"4an tayl• edtleo me· 

mur ar 
bat komtayonluı tarafından 
karar vcrılecekttr. Vtliyct 
inzlbat komlıyonlara kflrat1 
muhtelif vekaletlere oıenııup 
memurların müıterck ıuçla

rıoa eıd olduğu taktirde, 
bu kararı ikinci erecede 
tedkık edecek olan vekalet 
inzibat komlıyonu, auçlıırın 

mensup oldukları vekilct 
inzibat komfıyo larmdan 
g5nderılccek ıktıer ezaoan 
lftlrakly ı e muhteltt olar~k 

tcıkıl edtlebtlecektir. 
V elllet inzibat komlıyon 

larının kararını taadik edip 
etmemek Teyahut homlıyon 
ca ta yln edılmlı olan ceza -
nın daha hafif veya afmm 
•ermek buıuıunda vekiller 
ıallhtyet aahtbt olacaklar 
dır. inzibat komtızonları 
kararına karıı. tcbltf tarı· 
hladen lttbaren on ıOn lçtn 
de roemur tuftfıodan itiraz 
edilebilecektir. 

Sinan icra 
mımırluğundın: 

Gönenin Sarı nahlyeıl Şum 
nu mahalleılnden Ahmet 
otlu bakkal Tahire 266 lıra 
yı maaraf ve barçlariyle 
btrlıkte vermeie borçlu na· 
hlyenlo Orta mahalleal•den 
Ntzam Halıl ojl• lımallln 
haciz altında olup bu kere 
ıahlma11na karar verilen 
ve tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 200 
lira kıymet biçilen Orta 
mflhellede bulunan aaiı 

bakkal Tahir, ıolu nalbant 
Haaan ve tekerci Ziya. ar
ka11 cami ve Y akup oilu 
Haaan varlılerlyle 6nl yol 
ile mahdut bir zeml• oda 
1 kiler 1 r:autbek 1 abur 
1 ıamanl.k içinde 1 ıu ku 
Y••u 1 hela ve arkaya dol 
ru 200 arıun bab9e ye 392 
arıın avluyu mOıtemll bir 
bap han~ntn üç ht11e iti ha · 
rly!e borçluya ald iki hıı
Hıl açık artırmaya lıon

muıtur 

1 - Açık artırma icra 
daıreıinde 16 ıubat 939 ta 
rıhıoe rHtlıyan perıcmbe 
ılnü ıaat 14 15 kadar ya
pılacektar. 

2 Artırma ıartnamHI 
16 1-939 tarihinden itibaren 
herkeıln görebllmeıt için icra 
daireılnde açıktır. 

3 - Artırmaya tıttrak 
için muhammen kıymetin 

yQzde 7.5 nfıbettnde depo 
alıçeaa veya Jnillt bir banka
nın teminat mektubun•n 
icraya tevdii iktiza eder. 

4 - G1ayrl menkul Oze. 
rinde ipotek ve lrtlf ak hak 
•
1
•htplerlyle dtier alikadar· 
arın fatz 1 ve muraf a dair 

o an lddıalarını tarihi tl&n· 
dan itibaren 20 1Qn içinde 
:•r~lıı m6ı~ltelertyle blrlU,-

t
•" craya lhÜracaetları alcat 
a tirde h k' iti a arı tapu ılcl 

e aabır ol 
bedelinin mıyenlar Htıf 
hariç b k 1 P•ylaıma11ndaa 5 ıra ı acaklardır 

d f b Gayri nıenkul iç 
c a •iarıldıktan ıonra en 

'•k artıranın llıUintle bara -

00~ 

ılz ın z 
cak ~ur ve memurun 
menılU) oldufu daire amiri 
kararın tebltil tuıhıoden 

•ttbareo oo gün içinde, bu 
kararı temyiz edehtlecektlr. 
l\.aza inzibat komlayoola
rınm karar vilayet inzibat 
komtayonu da ve vilayet ln
zlb t komlıyonlarınıo kara
rı vek&let ln:ı.•bat komlıyo· 

olarında ve nkilet inzibat 
komlıyonları kararı Devlet 
Şiiraaında tedklk edilebile· 
cektlr. 

Kaza inzibat komlıyonla· 
rı, tevbih ve maaı ke1llme· 
meal •e 11nıf lndtrllmeıl ce· 
za1arını tatbik edecek ve 
kararları Devlet ŞurHında 
tedkıke tabi olmayıp vekalet 
inzibat konılıyonlarında ıon 
derece olarak tetkik edile · 
cektlr. 

Kurban derilırini Haıa lu· 
• 1 

rumunı venmz. 
Müftülükten: 

Raaathane Dlrekt6rlGjü
nOn te1bıt1 ftzere 3 l tlllncl· 

kanun 939 ıah aünO Kurban 
Beyramıdır. Keatlccek kur· 
ban hayvanlarının bıiırııak 
ve derilerini hava kuvvet · 
lerlmlze yardım eden Ha•a 
Kurumuna vermek hepimi 
zln borcudur. 

Milletler, her fırsattan 

lıtlf ade ederek memleket
lerinin müdafaa ku•vet 
ve kudretlerini zlyadelettlr 
mek için el blrllfıle çalıt· 

maktadır llzlm lıe güzel 
yurdumuzun mubaf aza ve 
m6daf aa11 için bütün mil
letlerden styade çalıımamız 
lazımdır. Bu fırsata ıantmet 
bilip baiıraakların •e derilerin 
Ha•a Kurumuna verllmeal
nt eayın halkımızdan rica 
ederiz. 

kılır.Şu kadar ki ıürülen pey 
muhammen kıymetin yQzde 
75 ol bulmaua artıranın 
teahhiidü baki kelmak ıarttyle 
artırma 15 gln ıcrlye bırakı· 
larak 2 ncl artırma 3 mart 
939 cuma ıünil eyoı saatte 
yapılarak en çok artırana 

ihale edilecektir. Rehtolt 
haklar hakkmdakt katde1I 
kanuniye mahfuzdur 

6 ~ Satıı peılndlr. Gay
ri menkul Qıtüode bırakı
lan alıcı ıhale bedelini der· 
hal veya verilecek mehll 
içinde yermczıe lbala bo· 
zularak kendinde• evvel 
en yGlnek teklifte bulunana, 
bu da kabul etlnene tekrar 
15 1on mGddetle artırmaya 
konarak en çek artırana 
ihale edilir. Ve tkl artırma 
arat1nda fark eden bedel 
yüzde S f alz yeıafr zarar 
la btrltkte hükme hacet 
kalmakıızm alıcıdan tahıtl 
edilecektir. OelllllJe •• ta
pu· ferağ barcı tbale pul 
eımanı alıcıya aittir Daha 
fazla malal••t almak lıtl-

1 1 
93.7-6 D. Sayımız · 

yen er n 
la mlracartları ılao olunur. 

ve içinde müıteclr bulunan 
ahıap bır dükkanın Oç ıe-

hlmde hır ıehımı h111eıınıa lıhkesir icra 
uıulcn Htılme11na karar v~- d 
rllmlt •e ilin tulhlnden mba- memurluğun ın: 

ren 30 aüo oıüddetle arthrmıya U1Durbey mahalleıleden 
çıkarılmıı oldufundan talip Haıan oflu Aliye olan bor· 
olanların icra datreılne mü· cundan dolayı o mahalleden 
racaat eylemeleri artırmadan Horoı oflu Muıtnfanın mah 
dolma pul paratlle tecil cus ve tapun D, 70 S. 59 
harcı müıterlye ald olduju ve DlllD 929 tarih numara 10 
artırmanın Balıkeılr icra ıo da kayıtlı Karayer meYklln· 

lonunda ve aaat ( l~S'!.) _:d~e:_l>~s ı~·_:_.::,:::::.,.:;,:.:..~------- de 335 metre murabbaı do · 

Bahkesir icra memurluğundan: 
Balıklı köyü•tıle• Hlaeyla babda yazılan tartnameyl 

k E b l herk... oo-rebllmek üzere 
ızı mhıeye orç u aynı "' ~ 

Ba lıkeılr icra dalreılnde 
köyden Karaııöz oila Haaan B 
v~ ojlu HüıeyJnln borçları açık bulundurulmaktadır. I· 
aın temini için haciz edil- rlncl artırma 15·2 939 

tari
mtı olan Balıklı t.öyO hudu· hine teaadüf eden çartam

d11 dahilinde ve Kaleli me•- ba ııünft ıaat 15 de bar 
kllnde vaki ve 160 dofuıu: 

1 
lıyacaktır. Almak tıt11enle

Şehlrll Fahrt kar111 Fatma rtn bu gayri menkullerin 

ve bat111 U:ıuD Sllleyman muhammen kıymetleri olan 

oğlu lımatl ve k11mın Saraç 750 liranın yizde yedi bu

k6yll Melamet ve poyrazı çuk nlıbetlnde pey akçeılle 
Saraçlı Kimli ve lubleıt bırllkte Balılıeılr icra daire· 

Haaa• torunlara Mehmet ile ılne aelmelerl •• o gDD ko-
l meakulle

çevrılt 4379 metre yine ay- •ulan pey ıayr 
nı mahalde doiuıu •• batı· rl• muhammen kıymetlsrlnlD 
11 Saraç köyll Selim •e yüzde yetmlt lt•tlnl bulma

peyrazı Kararlz oflu Muı dıiı takdirde e• ıon arh 
tafa ve kıbleıl Oila•cı Ha· raoları• taahhlltlerl baki 

111 ve Fabretttn ve lımall kalmak ıartlle artnma•ıD 
ve Oıman tarlalarJle çcvrJll b ı"'n daha temdit on et u 

9 4488 metre ve Sarı Toprak edılmlt elacafı yani 2 3 39 
mevkHnde dojuıu Kadir kızı tarihine tesadüf eden par 
Fatma ve Mehmet Alt oflu tt ya ıembe ıDnü aynı ıa• • · 
Adıl ve bat111 Çoban Muı· ü konulan 

pılacaiı ve o 1 D 
tafa otlu Melamet Ye Mch nkullerln 
met Ali o"lu Adil ve poy· pey ylne ıayrl me 

• h luymetlerlaln 
ra•ı yol ve kıbleıl Telli oi· mu ammen 
lu Ömer tarlalarlle mahdut yüzde yetmlf beıtnt bulmadılı 
2020 •elre ve Kepıüt yolu : takdirde borç 2280 nuınara· 
me•ktladekl doiuıu Mehmet 1 lı kanunun çerçeveıl dahi 
ollu Ali ve lnımea Börekçi lıode bulundufuadan borç 

oflu HQ.eyln ve poyrazı •e ' ana ne faizi de birlikte 5 ıe· 
batısı yol ve kıble.t Kara nede adenm•k ıarUle beı 
Köıe oflu Mu.tafa ile çev- müaavl takılde baflanacafı 
rlll 8710 metre ve Dana Ça. ve artıraalar taahbltlerlD 

ym mevkllnde doimu Ay· den kurtulacaf• ipotek ıa 
ıtlı dere •e lıah11 Şehirli 1 dll 1 htbl alacaklılara er a 8 

kızı Fatma •e kıımen Ka- ll caklıların ıayrl menku er 
raröz otlu Haıan ve poyaza ı lzerlndekl haklarını huıuıl e 
lımall oflu HtheylD ve kıb · 
leal Kırımla Bekir ile çevrili f alz ve maıarıf a dair olan 

tuıu: Balık oflu Ali batıeı: 
imam Alt karııı poyrazı: 
Hazım vereıeıl kıbleıt: SG-
leyman halları ıle mahdut 
ve 50 ıı.ra muhammen kıy· 
metli vaziyet ye takdiri kıy· 
met zabıt varakaaında yazı · 
lı va11flardakt bal açık art· 

tırma ile ıahlacaktar. 
Bu babda yuılan ıartna

meJI herke• g6rebılmek Oze

re Balıkeılr icra dalreetnde 
açık bulundurulmaktadır. 

Bırlacl arttırma 15 2,g3g 
tarihine teıadüf edea çar· 
ıamba ıOnO ıaat IS de baf
hyacaktır. Almak btlJeDl•
rln muhammt!D lınymetln 
yOsd• yedi buçuk nlıbetınde 
p•J akçeıtle birlikte Balıke· 
ıtr icra dalrealne ıelmelerl 
ve 0 ıün konulan pey ıa1-
rl menkulOn muhammen 
kıymetinin yOıde yetmlt be
tini bulmadıiı takdirde ea 
ıoa arttıranların taahhOtlerl 
baki kalmak ıartıle arttır · 

manın on bet ıün daha tem 
dit edılmtt olacafı yaDI 
2 3 939 tarihine teıadlf 
eden perıembe ıDnl ayaı 
aaatte yapılacalı ve o sO• 
konulan pey yine ıayrl me•· 
kullerin •ubaoımen kıymet· 
lerlnln yiizde ye:tmlt betlnl 
bulmadıfı takdirde 2280 au. 

maralı kaauaun çerçe•eıl 
dahtltnde bulundufundan 
borç aaa ve faizi tle birlik· 

te 5 ıenede ödenmek tartlle 
bet müıavl taktlde bailana
ca iı ve arttıranlar taalabüt
lertnden kurtulacalı ipotek 
ıahlbl alacaklılarla dlier 
alikadarlar:n gayri menkul 
Ozerlndelıd haklarını huıuılle 
f alz ve mHarıfa dair olan 
ıddlalarıaı evrakı mlıbltel•· 
rlle btrUkte 20 •D• içinde 
icra dalreıl•• blldırmedllderl 
takdirde haklara tapu ılctllle 
ıablt olmadıkça .. ht bede 
linin p•Jiaımaaından barlç 
kalacakları ye arttırmadan 
dolm• rlıum ve delllllyenln 
milıterlJ• ald olacaiı ılbt 
bu sayrl menkuliln 3 ••••
ilk müterakim verılılnln de 
tercihan bu 1•1rl menkullH 
bedeHnden hazlael maliyeye 
verlleceil Ye arttırma ıün

lerl ıelmlyen mütlerllertn 

3723 metre •• Kalez mev· tddfalarını evrakı müıbltele
kUade dofuı• yol, babaı Ka- rlle birlikte 20 ıOn içinde 
ragiz oflu Mehmet kızı ve icra dalreılne bıldlrmedıkle -
Karasız oflu lımaıl •• ıe rl takdırde hakları tapu •

1
• 

btr yollle çe•rtll 2707 met· ciltle sabit olmadıkça ,,.tıt 
re altı parça terle ıle Ba bedelinin paylaımaaından 
lılrlı kiyOnde ıaiı ve 6n0 hariç kalacaklara ve artır· 
yol Ye ıolu lıa oflu Mu.ta- madaa deim• rlıum ve 
fa ve arka11 Mehmet oflu delJlltyenJn mOıtertye atd 
HGıeyl• il• çevrili ve üttü olacafı ılbl bu gayri men 
toprak ve zemini yine lop kulun 3 ıenellk mOt .. raklm 
rak •e tahtanı iki oda •e yerglatndea terclbao bu ı•J
lkt ahır ve bir hela ve 250 rl menkuller bedelinden ha 
metre kadar avluya müıte - zlnel malt yeye •erllecell ve 
mil hanenin 16 da 12 hı... arttırma snnlerl gelmlyen 
borçlulara ald olduiu anla . müıterfler almaktan aarfı 
ıılmakla lal11ell e•ln açık nazar etmlf Hyılacakları almaktan earfı nazar etmlt 
artırma il• ıatılacaktır. Bu ıl&• olunur. aayılacakları llln elunur. 
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Orman umum müoür lüüü devlet işletmesı 
Alaçam revir amirliğinden: 

Duraunbey lıtaıyoouoa yirmi ıkJ kilometre mesafede 
bulunan Alaçam ormanının Karadere mıntakuında keıllen 
•e balen makta dabthnde bulun.an 11404 metremiklp 
Çam tomruille yine Duraunbey ııtuyonuna yirmi iki ki· 
lometre meaafede Ayadere maotakaaından kesilen •te halen 
maktalar dahthnde ltuluaao 7000 metremlkap çam tom · 
rujuaua t.eher caetremıki.bı 250 huruıtao 30-9-939 nl
Jaayetfne kadar lıtaıyonda orman depoıuna teıltm edilmek 
ıarule nakil açık ekılltmeye konmuıtar. 

1 - Daraanbey lıtaıyoDundan tomruklar1n bulunduiu 
maktalar kenartna kadar kamyonla nakliyat mlmktıo ola
bilecek •a•lyette yollar Ye köprOler reyfrlmlzce yaptmlmıı 
•• tamir ettlrtlmlttlr, 

2 ·- Yol Ye k6prülerde haııl olacak bozukluklar re 
Ylrlmlzce yaptırılacaktır. 

3 - lıtekltler bu ite ald ıartname1l Ankara Ye lıtan· 
bal ormaa çeYtrae mfidürlülderlle Duraunbeyde re•lr amir· 
ltllade beclelıtz olarak ıöreblhrler. 

4 - ihale 8·2 ·939 tarihine mihadlf çarıamba ıGnQ 
aaat on htıte Duraunbe1 Alaçam reYlr lmtrllil dalreılnde 
teıekkOI edecek koml11on tarafından yapılacaktır. 

5 - Elnıltmtye aırebtlmek için lıteklllertn (3450) lira 
1 S kuruı moYakkat teminat •ermeleri ve 939 yılına ald 
ttcaret otlaıı Yeılkaaını ibraz etmeleri llzımdır. 

4-1-16 

• 
Gönen icra 

Menıurluğuodan: 

Me•ldl: · Ctnıı : 

Detlebaıı Tarla 

incirli l&f • 

Sırtlan « 

« « 

Uzun tarla c 

Dumus alaa (( 

Haae 

D E . 
5 00 

4 OD 

4 00 

3 00 

;$ 00 

20 00 

Yeminli 3 eh
li. V. mulııam. 

mea kıymeti. 
L K. Hududu: 
93 00 Ooyol batı11: Eneç, 

Şı. Alı, C. SOley· 
man. 

25 ou Do. Murad O. Ala · 
met, 8. Alı, şı. 
MevlGd, C. lımall. 

25 00 De. Yol, 8 . Genç 
Oı•a11, Şı . Saltla, 
C. Cebel. 

20 00 Do. Sadık, G. yol, 
Şı Ahmed, C. Şey · 

60 00 Do. B. Şı. yol, C. 
AH tarla11. 

200 00 ş ırmak, G . yol, 
Şı. V aclp, C Aiuı · 
toı tarlaıı . 

Mlıte•llltı. 

ft~ oda, bir ıamanlık ,) 
bir oda Ye bir d6oDm) 
kadar balaçe, bir ıu· ) 
kuyuıu, bir oda•• bah~) 
çe içinde l>eı dut bir) 
ceviz alacı me•cut) 
muham•e• kı1metl) 
300 llratlar. ) 

• 

Satı, arka11, 
cepheıt yol, 
ıolu Şevket 
hane Ye bah · 
çeıl tle mah· 
duddur. 

Bir alaeafı• temini lıtlfaaı için borçlu Gönenin Balcıdede 
karyeıfnden Haaan oflu ôlQ T evflfln biraderi ata Alı Ya 
rlılerl Fatma, Zehra, Haaan, Hüıeyln , Nıair, Zehra ve 
Halli SerYet ile mflıterekea tabla taaarrufuoda bulunan 
yukarıda me•kll ye clnıl Ye mlkdara •• kıymeti mukati 
tlerelerl ıaaterllen ıayrl menkullerin 40 aehlm itibariyle 
ltorçlu TeYfik bl11eal olan 20 aehmlne haciz vazedl lerek 
ita kere aatılmHı malrarrer oldufundan mezkör aayrl 
•••k•llertlekl 20 ıehml açık art1rma ya konmuıtur 

1 - Açık artırma icra dalreıtode 16 - 2 · Y39 tarihine 
raıtlıJaD perıembe ıünü ıaat ] O- 12 1e kadar yapılarak 
en çok artıran OıtOne ihale edtlecektlr ~u kadar kı ıür6 · 
len pey muham•en kıymeltn y6zde 75 ol bulm zaa artı 
raaın teahlaCldtl baki kalmak ıartlyle artırma 15 gOn uza_ 
tılarak 2 acl artırma 3 Mart - 939 cuma güoil ayol aa-

• 
atte yapılarak •ohammen kıymetin ylzde 75 nf bulma-
dıfı takdirinde 2280 Ne. K. . hükümlerine ıöre aatıı ıerl 
bırakılarak ._orf tal11UleadlrtlecekUr. 

2 - Artar•aya aiti ıartaame herkeıln ıörebllmeıi için 

icra 4alreaın•• 11·1 939 tarıhtndeo itibaren açıktır. Artır
maya tıtlrak için muhammen luymetlo yüzde 7.5 nl•be~ 

tlade depe akçeal veya milli bir bankanın temluat mek
tt1laanu icraya tevdii iktiza eder. 

3 - Gayri menkuller 6zerlnde ipotek ye irtifak hak 
ıabı,Iertle tlli•r alakadarların fatz ve masrafa dair ıcldıa
ları olduiu takdirde lllo larlbtnden itibaren 20 alo içinde 
••rakı müıhttelerlle birlikte tcraya müracaatlara akıt bal 
de hakları tapu clclllle ıablt olmıyanlaraa aahf bedelinin 
paylaıma11ndan hariç bırakılacaklardır. 

4 - Satıt peflD para Hedir. Delli.1 üç defa baiır 
tmlarak yapılacak ihale üz~rlne alıcı aatıı bedelini derhal 
ve1a •erilecek bir hafta mehd içinde nrmezıe üıt&nde 
bırakılma karan bo~ularak k~ndınden evvel en yüluek 
teklifte .bulunana bu da razı ol111azaa tekrar 15 gQn müd· 

TÜRKDILI 

Balıkesiı· Evk<ıf 
üdüı·Jüğüııden: 

EmYall ıay- Clnıl: Mevkii: Muhammen be-
rl menkule deli Lira. K. 

No: 
18 d6kkiD Cami çeıme ıo 100 
19 (( Sülükl6 çeım• 200 
29 (( Y •ıllll çıkmazı ıooo 
30 « Bıtadıç ca. 400 . 
53 « Seb:aecılerde 500 
75 bahçe lıtaıyon an 

barı 500 
76 ana (( 400 
17 han araa11 Eıkıcıler 3000 

ııo tarla Paıaköy çayırı 200 
118 (ı( « Keklik ça. 200 
120 « t: Aıçı dereıl 700 
121 « « Tat altı 15 
125 (( « Tahir çeımeıl 150 
127 « « Ulu mezarlık 500 
128 « Orbanlye: Aıçı dereal 200 

22 llCINCllCANUR 1911 

• ~~~ ~t ~~ ~-~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
: K apita_J: 100/)00,(J(JO Türk lirası ~ 
.ı Yurd içinde 26 J Şube Ve ffjans -
: DünytJnın Her Tara/!nda Muhabirler = 
1ltJ. Her t6rll zirai lkrazlar-dlier btlc6mle banka mu· ~ 
1IJ amelerl bQyGk ıubelerinde kiralık kaıalar. · -
ıtJ. lhbaraız t ıarruf ve kumnara hesaplar1nda lkra· = 
: mt1eler. -. 

~ ikramiye: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ! 
..- ADEDİ LiRA LiRA ~ = 1000 ıooo -
~ 500 500 ~ 
... 1 250 250 ,,-: 

: ıo ıoo ıeoo = 
25 50 1250 ~ = 30 40 1200 ~ 

~ ~ ~ ~o ~ 

~ 1M 6~ -
... Ba lkraadgtler her üç aM-'• IJir olınak üzcrt se· ~ 

Yukarıda mevki •e clnılerl ile muhammen bedelleri ~ nede dört defa •u miktar uurintien kura ile titığıtı- ,. 
yasılı Yakıf ı•rrt menkuller temllken ıatılmak ilzere 11' lacaktır. .,t 
11/1 /939 afinüoden itibaren yirmi ıiln açık arhrma1a ko • "j. "t-'i-W. W. ...... J. "i W. • W. • '1-W. W. W.. "# 1-. '1--. ı • 
nulmuıtur. 

12~ « (( (( (( 50 

ihale 30/lkınclkinun/939 paze.ateal Hat 14 de Va ......................... . 
kaflar tdareılnde 1apılacaktır. Muvakkat teminata mubam- 1 
men bedelleri 6zerlnd~n yüzde yedi buçuk nakit Ye ban • Kulak, Boğaz, Burun Hasta/Jk/arı 
ka teminat mektubudur. Talıplerıa ıeraltl anlamak Y• 1 Mütehassısı. 
pe1 ıürmek (lzere bu mtiddet içinde 'alnflar tdarealne • 

mir•coall•rı lli.a olunur. • D O K ~J' O R 1 
------~--

4

---
1 

_-_s -1 Refik Sert 1 
Bandırma inhisarlar • 1 

• MU,_. YENEHANESI: BALIKESiR MILLIKUVVETLER-. 
l'lüdürlüğüodeıı: • CADDESlNDEANKARAOTELIKARŞJSJNDA1'0: 15,.. 

1• DE HASTALARIN! ÔGLEDEN SONt<A SAAT 15 I 
Baadırma lnblaarlar tı evi lçtn muktezi: 
ldet 

44 lıleme maaaaı 
176 lıleme aaadalyaıı 
176 Gayri mam61 paatal kutuıu 
176 Gayri mamQI paatal ıehpaaı 

. 352 G6rmez kutuıu 
176 Görmez kutuıu ızkara11 

176 Saz kutuıu 
880 Tefrik kutuıu 

Çeııtlert yukarıda ıöıtertlen 8 kalem avadanlı&cların 
ıatan alıomaaı iti IO·l-939 tarıhınden Jttbaren 15 gün müd. 
detle açık ekılltmeye_konalmuıtur. lıteklılerln meYcut 
ıartaame Ye reatmlerl ıörmek Y• muhammen bedeli olan 
1467 lira 40 kuruıun yiizde 7 ,5 unu muvakkat teminat 
akçaaı.olarak vezneye yatırmak üzere ihale ıOnG olan 
25 1·939 çarıamba günü Hat J 5 de Bandırma lnhlıarlar 
ldareıtnde miiteıekkil komlıyona müracaatlara ıllo olunur. 

4- 1-10 

Balıkesir Ortaokulları ~Satın 
Alma Komisyonunundan: 

Tahmini Mu•akkat 
Cıaıt: Azı: Çoju: Fıatı Teminat 

Lira: Lira. K. Eluıltme ıekli: 
Takım el. 404 440 7700 577 50 Kapalı zarf 
bııe. 

lıkarpln . 404 440 1980 147 50 Açık ekıtltme 
çift . 

•• alakeılr ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıda yazıla 
takı'D elblıe ve lık11rplnlerl 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkanlmııtır Her ıkıılnln ıh leleri 6/Şubftt/939 pazarteıl 
ıünl aaat 15 de B!llıkeılr Maa.r!f Müdürlüğü odaemdıı ya 
palacaktır. Kapalı zurfla yapılacak" olan elblıe ekstltmeıl. 
ne ald ve 2490 numarala kanunun tarlfahna uygun olarak 
hazırlanacak temin t Ye tek ıflert havi kapalı zarfl r ıha 
le ıliatlnde nihayet ıan t 14 de kadar komııyon b11şkanlı 
tına verllmtı bulunacaklar. 

Açık ekıtltme ile yapılcc k lıkarplnlere talip olanlft
rın da thale aaııtlod~n evYel kanuni temlnatluıaı vermlf 
olmaları ve bu lflere alt ıartoame Ye numüneler Balıke
ı!r Necattbey öAretmen okulunda herıüo • görülebıleceil 
tlin olunur. 

4 - J - 13 

detle arttırmaya l<onarak en çok arttırıma lhRle edtltr. Ve 
• 

ikt arttırma araaında fork edecek bedel y6zde 5 faiz ve 
aalr z rarlarla bırhkte hük'lle hacet lcalmakıızın ılk alı0t 
daa tahıll edilecektir. Delliltye reıml ve tapu ferağ harcı 
ve ihale pul eamnnı alıcıya aittir. Daha fazla malumat al. 
mak btlyeolerln 935-408 D uyımızla memurlyetımfze 
mür•caatları ilin olunur . 

• DEN iTiBAREN KABUL VE TEDA VI !DER. . ı* 

•••••••••••• . ......... . 
. Ayvadlar Köyü 

ihtiyar Heyetinden: 
Ağızları nıühürlü k<tp

larda Ayvadl<tr su,ru: 
AyYadlar iyi ıuyuou bazı köylülerlmiz.tenekefer içinde 

araba ile ıehlre ıettrmekte ve aatmaktadır. 

Bundan ıonra kö,iimüz ihtiyar he,ı:eti tarafından aiı:ı· 

ları kurıun müh6rlü ve temiz kaplar içinde muhafazalı 
olarak ıehlre aetlrllerek k6y namına aatılacaktır. Aiıaları 1110 
hürlQ olmıyaa bu ıibl keplardakt ıuların haoıl çeımeler 

den doldurulduju belli olmadığı için ıatılan ve aahlmakt• 
olan AyYadlar ıuyuoun . kaplarının badema afızlarındakl 
mühürlerine dt kat cdllmeat. 

--------------------------------~ -~~-__./ 
Bürhaniye Ha·vıı 

K ııruııııındaıı: 
Bu ıene Kurban Bayramında Kurumumuza teberru!edl· 

lecek kurban deri ve bafıraakları9· 1 ·939 tarıhlnden 23 1 939 
tarihine kadar 15 ıün müddetle müzııvedeye çıkaraldıalıJJ 
dan taliplerin Bürhftnlye Hava Kurumuna müraca tlar• 
illa olunur. 15 

Devlet Demir olları Ücüncü • 
işletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulundufu yer, miktar ve va•f• 
•ıafıda yazılı ihzar edtlecck ba laıt 30 1.939 pezuteat ,o· 
nü ıaat 1 O da açık eluıltme uıult le Bahkealrde J. ıı'' 
tıletme bınaaında ekstltmtye konn:ıuıtur. 

Bu ııe girmek lıtlyenleılo 112.50 !ıra n.uvakkat teıı>1 

nııt vermeleri ve 2490 numar h kanunun 4 •cü · nıııdd'' 
mucibince lıe ıtrmeğe kanuni mani bulunmadıiına ds1' 

beyanname ve veılkalerlle aynı g6n ve ıaatc kadar koa>I" 
yon reisliğine müracaatlnrı lazımdır 

Bu f§e ftld ıartoame Bahkeııtrde J ncü tıletme ·müdOr' 
IOğliode •e Maniııa lıtaıyoounda paroıız dafıhlmaktadır· 

Balaahn bulunduiu Mıktruı Muhamot'" 
yer Kllometreıl Cln•I Metre hedell 

mllc6bı L " 
Monlaa civara 66 67 Toplama 1500 1500 oO 

Karma 
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