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Belgratta Üniversite Talebesi Atman 
Hariciye Nazırına Karşı Hitlercilik 

aleyhinde Tezahürat· Yaptı. 

10 HAZİRAN PERŞEMBE 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 10146 

(--------------------------------, 

!Dünya sulhunu temine 
Çahşan Devletler .. Almanya Büyük Kararlar Ver- 1 

mek Aref esinde Bulunuyor .. Maraşal Blom~erg beyanaiinda Mussolini ile Hitler sul
~un muhafazası için azami gayret gösterecekler~ i r diyor ,, 

Belgratta Universite Talebesi Hitlercilik aleyhinde Tezahü- Napoli, 9 (A.A) - Dün 
akıam B. Muasollninin ya -
tına blnmedf'n evci Mara
tal Von Blomberg Stef ani 
Ajansının muhabirin~ aıa

ğıdakt beyanatta bulun

muıtur: 

Sıcılya adaıına gttmi1t1r. 

rat Yaptı. Talebelerden 200 Kişilik Bir Grup Von Nöyratın Von Blomberg Musaollni 
ve Kont Çıyano ile fevkall-

Relgrad, 9 (AA.) - Bel· 
aradda üniversite talebesi 
h(hnayiı yapmışlardır 

200 Kiıtlik bir grup Hit. 
lercthk aleyhinde batırarak 
Alman . hariciye nazırı 
Von Nöyratıo ikamet ettiği 
Vllllnın önüne geçmek ir 
tenıııleraede polh menet· 
hıit ve bazı talebeyi tevkif 
etınııtır. 

Sıhhat 
Ye~ili sari hastalığa ~arşı 
alman tel~irleri izah etli . 

B. Refik Saydam 
ttı Ankara, 9 (A.A.) - Ka-
Utayın, bugünkü toplantı-

:•nda Sıhhat ve İçtimai Mu· 
d Ve net Vekili B. Refik Say 

h •ttı Suriyede ç ı k a n v e 
U d u t l a r ı m ı z d a alı 

'•an 
1 sıhhi emniyet tedbir · 
erı h k 

il kında izahat vermlı 
"e bütQn tedbirler ahnmıthr. 
h 8ununla beraber itin ve-
':eu daha zail olmamııtır. 

ll&ün o kadar hududu · 

~llh dahilinde hiç bir yerde 
y I> eli btr vaka ve emare 
'-eıadüf edilmemiştir 

Kamutay 
Je~i~en ~8 kaza teşkiline 
~aır olan kanunu ka~ul elti 

Ankara 9 <A A ) 'but ' . . - Ka 
ıılld:Yın bugünkü toplantı 
ka1t Ankarada bir Tıp Fa 
kaa: eıı leılıine, yeniden beş 
Yi k teıkiline, teQvıkı sana· 
lbaddlnunun 30 ve 36 ıncı 
tle elerinin değfttlrllme;ıl 

llt k 
buı anun layihaları ka· 

M edıtrniıtir. 
l&rlf v kA 1 Yoll\ e a eti provator 

L U Ve 
ll(ılldak •anataryomu hak-
Vek&ı 1 

kanun layihalarlle 
eun k ~e v rner ez teşkilat 

&ı.ifel 
~Ga: erine dair kanuna 

eyYel l& h 
"ıGa:ak Yi aların birinci 

erelerı Yapılmııtır. 

Bulunduğu Villaya Saldırdı .. 
G 

Belgrat , 9 (Radyo) - Sa· Yugoılavya dostlarına ve ittifak tet,.hfl için gelmtıtir ,, 

de sarnlmi bir ıurette veda
latmıthr. Aoıka zırhlısı Von 
Blombergt Napollden ayrı
larken topla aelamlamııtır. mo Prava gazetesi baıma 

kalesinde A lman ricalinin 
bir ıenedenberl Belgrada 
yaptıkları ziyaretlerden bah
ıedeı ek tunları yazıyor: 

mukavelelerine her veçhile Vreme diyor ki: 
- Seyahatimin ıebebint 

bazı gizli siyasi makıadlara 
atfetmek yanlıt bir hareket 
o\ur. Muasolini ile Hitler 
dünya sulhunu muhafaza et· 
mek iıtiyorlar . Biz aıker ol· 
duğumuz için memleketleri· 
mizin büyüklüğü ve hürri
yeti için canlarını feda et· 
meie bazır iyi askerlere, iyi 
silahlara malik olmaları li
zım geldığint biliyoruz . 

"Geçen sene doktor Şaht 
Belgrada gelmiıtt, bir sene 
sonra Baron Von Nöyra t 
gelmiıtır Baron Von Nöyrat 
lttıf ak etmemfttir. Çünkü 

sadıktır ... 
Vereme: 
"Baron Von Nöyrat Bel. 

grada Almanyanın en mü 
him bir devrinde gelmit bu 
lunuyor. Almanya büyük 
ve mühim kararlar vermek 
arefesindedir. Duna rağmen 
Von Nöyrat Bergrada bir 

General F ranko Yelken 
le i" Suya mı indiriyor? 

---------- -----
Bütün ispanyayı ~ana ~oyEmak istiyen adam şimdi de 

memleketin krallık ormasım istiyormuş .. 
Paris, 9 (A A ) - lapan· 

yol kraliyetcılerlnden bir 
zat Ha yas Ajansına aıağı -
daki beyanatta bulunmu§ · 
tur: 

Otto de Habsburg ls
panyol tahtına namzettir . 
B. Muaaolini de kendıalnin 

namzetliğlne müzaheret et 
mektedlr. Bundan ba~ka 

Duçe bir italynn prensesiııin 
ispanyl\ tahtına çıkması ıçın 
Otto de Habsburgun Pren · 

seı Marie de Savole ile t!V· 

lenmesini arzu etmektedir. 

Eski kral Alfons 13 ün 
a vdetlne yegane taraftar ol 
an General Frankodur. Dl 
ğer beyaz tefler, General 
Guetpo De Liano da dahıl 
olduğu halde saltanatın ia
desine aleyhtar deiildırler. 

Fakat ne hanedan erkanın· 
dan herhangi birini Kra 
llıtlerın saltanad müddei 
olan Alfonı Charles De Bo
urbön ölmüı ve halef bırak. 

mamııtır. On üçüncü Aı fon

sun düşmanları İspanya tah 
tına bir ecnebi hanedanı 
ve bilhassa 8. Muaaolinlnın 

namzedi olan Otto De Ha
bıburgu getırmek istemek· 
tedırler. 

B. Mussolini. Arıidük Ot 
tonun Prenses Marie De Sa
voie ile izdiv~cını derpif et 

meden evel Arıidükün Dön 
Karloıun kızı Prenses Ma · 
rle ile izdivacmı tasmln et· 
mekte idi, 

Halihazırda ispanya tah · 
tına oturmak iddıasmda bu· 
lunan 4 kiti vardır. 

Alfons, Cavadonga, Don
juan ve Otto .. 

Bu dört kitiden hiçbiri 
tahttan va-ıgeçmit değlldlı 

Mamafi bunlar İspanyol 
efk arı umumlyeslni pek faz 
la nazarı itibara almıyor 

Halbuki .onun da bu mese
lede söyliyece ği vardır 

Parla, 9 (A.A ) - İspan· 
yada dün hüktlmet harp 

General ı~ ranko 
gemileri ispanya faaı ıahılı
nde Ceutayı, bir asi harp 
gemisi de bir hükümet ltmn· 
uını bombardıman etmi§lir. 

Aıl topcuıunun Madridi 
bombardımanı nüfuıca zayi · 
at verdirmittlr. 

İspanya sahillerinin kon· 
trol meselesinde yeniden ya· 
pılan anlaşmıya nazaran 
lspanyol liman'iarındaki em
niyet bölgeleri geniıletılecek, 
iki taraf ta ki Doyçlandın bo· 
mbardımanı gibi hadiselerin 
tekerrür etmemesi hakkında 
temina t verllecel<tir. 

Jap n 
Hariciye nazırı etonomi 

reisi ol~u. 
Tokyo, 9 (A.A.) - Hari· 

ciye Nazırı B. Hlrota Dlrije 
ekonomi idaresi riyasetine 
tayin edilmtıtir . Bu tdre Ha · 

yasi kabinesi tarafından bü· 
tün ekonomik meselelerin 

bir eltlen tedkik edilmesi 
maksadile teılı olunmuıtur. 

Bu idare ayni zamanda ıi · 
yui ve idari genlf iılahnt 
projesi tanzimine de memur 

bulunmaktadır. 
8 . Hirotanın bu mevkle 

getirilmesi ıiyaıi mehaf ilde 

iyi karıılenmııtır. 

"B. Fon l\öyrat Belgrada 
sulh aaisi olarak gelmekte 

dir. Bu bir Alman Hariciye 
Nazırının Yugoslavyaya i lk 

ziyaretidir B. Hitler, harbin 
bütün fecayılnl basit bir 

nefer olarak yaıamııbr. 
Bunun için üçüncü Relch 

ikinci bir harp istememekte· 
dır. Daha son günlerde 

Doyçland bldiıeal münaae • 
betile Almanya bunu fabat 
etmiıtir. Tecavüze terefll 
bir ıekilde cevap vermlı fa
kat hertürlü ihhlitlarıo önü 

ne geçmiıUr . 

Ha midiye 
Korf oya ~are~eı etli . 
Ankara, 9 (AA.) - Ha. 

midiye krovezörümüz bugün 
Pireden Korfoya hareket 
et mit Ur 

Roma · Berin mihverinin 
takvlyeıl dunya sulhunu te
min etnıek için mükemmel 
bir çaredir. Eier ziyaretim 
bu mihverin takviyealne bir 
vasıta teıkil edecek olursa 
İtalyada geçirdiğim güzel 
günler hatıraslle duyacağım 
sevinç bir kat daha artacak 
tır. 

Napolt, 9 ( A A ) - Al
man harbiye nazırı Von 

Blomberg B Mu1101inln An· 
rora yalına binerek bir müd· 
det istirahat etmek üzere 

Roma, 9 (A.A.) - Alman 
harbiye nazırı Maraıal Von 
8lombergin hal yadaki res. 

mi ikameti bltmiıUr. Napoli 
körfezin de yapılan deniz 
manavraları, Von Blomberg 

tereflne tertip olunan aıke· 
rl tezahürata nihayet ver . 
mittir. 

Rus 
Alimi taltif edildi • 
Moıkova, 9 (A.A) - Bü

tün dünya riyaziye lllmle

rfntn iki aara yakın bir miid· 
dettir halline uğraıdıkları halde 

muvaffak olmadıkları Gol
dvach davasını parlak bir 
surette halleden Sovyet fen 
akademisi azasından riyazi
yeci V inogtadof mezkur ak· 
ademi divanınca on bin ru
blelik bir mükafatla taltif 
edilmfıtir. 

Alman Hariciye Nazırı 
Sof yaya Hareket Etti •. 

Von Nöyrat ile Milô:n Stoyadinoviç Arasında 
Almanya Ve Yugoslavyayı Alakadar Eden 

Bütün Meseleler Görüşülmüştür .• 
Belgrat. 9 (A.A.) ~- Al 

man Hariciye Nazırı Von 
Nöyrat dün öğleden sonra 
yanında Almanyanın Yugo · 
alavya elçisi olduğu halde 

Stoyadinoviçi ziyaret etmf~ 
ve bu ziyaret esnasındaki 
mülakat bir saatten fazla sü· 
rmüıtür. 

Bir müddet ıonra Stoya
dinoviç bu ziyareti iade et
mit ve mülakata u:z.un mü 
ddet devam edilmiıtir. 

Belgrat, 9 <AA) - Baıve· 
kil Stoyadlnöviç Alman Ha
riciye Nazm Fon Nöyrat 

ıercfine bu akşam büyük bir 

ziyafet vermit ve bu ziya 1 
fette hükumet erkanı ve 
Haronurı maiyeti ve ecnebi 
siyasi mümeaalller, Alman 
elçiliği erkanı hazır bulun 
muıtur. 

Ziyafette Fon Nöyrat ve 
Stoyadinoviç çok samimi 
nutuklar teati etmltlerdlr. 
Stoyadtnoviç söylediği nu· 
tukta, beynelmilel vaziyetin 
karıtık ve mühim meıele· 
lerle dolu olduğunu ve fa· 
kat memleketler arasında 
müsmir bir teırlki meıai 

ile bunların hallcdllebllece · 

8. Stoyadlnouiç 
ğinden Yugoılavyanıo fÜP 

hesi olmadığını söylemiı ve 

demlotlr ki: 

- Bunun en mGkemmel 
misali Yugoslavya ile Al

manya arasındaki teırtki 
mesaidir. Yugoslavya bu 
fay dalı teırikl meıaiyi daha 
ziyade gentıletmek ve de . 
rinleştlrmek arzusundadır . ., 

Fon Nöyrat, verdiği ce· 
vnpta Almanya ile Yugoı 
lav ya arasında iyi anlaıma · 
yı bozacak h iç bJr teylo 
bulunmamasından dolayı 1 

beyanı memnuniyet etmlt 
ve Führer tarafından takip 

edilen siyasetin ıon:dört ıe 
ne zarfında ıulbun takvıye · 
sine hadim olduğunu ve 
Hitlerin eserinde Yugoslav
ya ile samimi münasebet 
teıla inln başlıca noktayı teıkil 

eyledığini ilave eylemt~tlr 
Belgrat, 9 (Radyo) - Bu

gün ne§redilen reımi tebHi· 
de deniliyor ki: 

"Almanya Hariciye Nazı

n Von Nöyrat ile Baıvektl 
B. Mtlan Stoyadlnoviç ara
ıında yapılan görüımelerde , 
Almanya ve Yugoılavyayı 
alakadar eden meseleler 
tetkik edilmlı ve müdaveleı 
efkarda bulunulmuıtur. 

B Milan Stoyadinovlç ve 
B. Nöyrat arasındaki müza · 
kereler gayet samimi bir 

rette cereyan ' etmlt ve bü . 
tün siyasi meselelerde iki 
devlet arasında tam bir fi· 
kir mutabakatl bu lunduğu 

görüıülmüıtQr. 

iki Nazır, Almanya Yu· 
goslavya dostane münaae 
batının lnklıaf ı için çalaııl 

masını kararlaıtırmıılıudır. 



lkincikanunda 
Doğanlar 

2 · 2 Klnundan 8-2 Klnu· 
na kadar alan do§umlular 
(iki tarlbde dahil} evve1l 
muvaff akıyetlı ve maceralı 
~aman ıeçlrtrler. Yeni yeni 
vakalar birbirini takip eder. 
TahayyOI ve taaavvurlar 
iyiye döner . Bu dojumlular 
hayatı çok fazla ciddiye 
alırlar. Bir iti yapmadan 
e•vel mütereddit olurlar. 
Kendilerinden fazla fikir ••· 
htbı olanların naılhatlarını 

lıterler. Çok muktedir olur· 
lar. Bunun iç•n mühim me~ 
kilerde kalabilirler. Hayat
larının ikinci k11mı birJnct 
k11mından çok daha neıell 

reçen 1937 ıeneafnln Mart, 
Mayıı, Afuıtoı aylarında 

Dniepr 
Elektrik santrali etratmdı 

Dnlepr hidroelektrik ıan
tralinin tik makine ırupla
rının Jılemeie baılama11ndan 

beri bet ıene o1muıtur. Bu 
seçen bet yıl içinde altı ye 
nt makine grubu daha yer· 
leıtlrerek faaliyete getlrllmi· 
1t1r. Halen de ıon iki ırubun 
montejı yapılmaktadır. 

Dniepr hidroaelektrlk ıa
ntrah, dünyanın en bilyiik 
ıaotrallerinden biridir. Su &le 
tıletmekte olan dokuz ene· 
rjt verici Ulrblnlnin mecmu 
kuvveti, 8 t0,000 beyıirltk · 
tir 

Sovyetler Bırllitnde en 
ucvz elektrik enerjlıini ve· 
ren bu muazzam Doiepr 

birçok defltlkllkler olur. Bu 
aantrallnln etrafında, ayna 

yedJ ~nde eo aaadetlt ıGn 
3 tlcloclklnundur. Bu ründe derecede muazzam bir çok 
doianlar talili yıldızlarına endOıtrl müe11eıelerl kurul: 
teıekkOr etmeie haklıdırlar . mıııtur. Bunlar ara11nda en 
Bunlar için l 937 ıeneel fev- -~ühtmlert, kok ve kimya 
kallde ıaadet ve beklenti· fabrika11, "Zaporojıtal,, çe
medik iyi aervet verecektir. ilk fabrika11, al6mlnlum ko· 
Sıhhat oldukça iyidir. Do · mbtnaıı ve demir fabrtka11· 
luıta naalk olurlar, BOyQ. d 

1 
" · dilkçe 11hhatları daha iyile. Dnlepetrovık, Nlkopol ve 

ıtr . Vücutlaranıa teıekkülltı 
1 

krlvorojle mıntakalarındaki 
çok rnrbüz delildir . Hayat- fabrikalarla Stallnık demir· 
lara uzundur. 

8. B. .............. ' 
Aşkabat 
KiltiJphanesi 

Helen aıkabadda bir bu· 
çuk mtlyon nOsba kitap ala· 
cak bir muazzam belediye 
kGtOpbaneslnln lnıaaı Gzerln · 
de çalıımaktadır. Bu kGt6p· 
hane, iki buçuk milyon rub· 
leye çıkacaktır. 

yolunun elektrlklendf rllmtı 
kısmana da IAzım ıelen ene· 
jlyl, ıene Dntepr ıantrah 
vermektedir. Pek yakında bu 
santralden Donetz havzaaı· 

oa da yQkıek cereyanlı tel· 
ler •ldecektlr. Dnfepr ıan· 
tralfnfn elektrlil, aynı za. 
manda, ziraatte de kullanıl· 
maktadır . 

Gıdıf ınn ıitaminleıtirilmeıi, 
Sovyetler Bırllil vitamin 

ensUUlaQ, ııdal maddelerin 
vltamlnleıtlrilmeal veyahut 
vltamlnlertnln fazlalaıhrıl · 

maaı alanlarında bilyük mu· 
vaff aklyet ler elde etmlttlr. 

Dnfepr ıabllinde, bu ele· 
ktrtk ıantralt ile dfier en· 
düıtrl müe11eıelerlnln yanı
nda, yeni büy6k "Bolıoye 

Zeporojiye., ıehrl dolmuıtur. 

Tecrübeler için "Samol · 
lova .. blskilvlt fabrlka11nda 
husuıl bir yer tertibata ya · 
pılmıı ve blıkilvltler ilzerl · 
ne argon · quarz lambaları 

vasıtaılyle Gltravlolet ıuala · 
rı aöoderllmlttlr. Bu ıualar 
ise bjıküvJtler üzerinde "0,, 
vltaminlnhı husul bulmasını· 
tevlit eylemlttlr. Bu bııkü . 
vltler, bllahere raııdık hay· 
vanlara yedlrilmlı ve bu 
blıkGvlllerle tardiye edilen 
bu mariz hayvanlar, çok llZ 

bir zaman zarfında lylleı· 
mlılerdlr. SGt üzerinde ya · 
pılan tecrQbelerde, eaasen 
antlraıldlk haaaalara malik 
bulunan bu maddenin bu 
ha11alaranın ültravlolet ıua · 
farı aayeılnde çok mGhlm 
ıurette artmakta oldufunu 
r6ıtermlıttr . 

EnstıtQ , halen, Qltravio 
let ıuaları yolu ile fytleıUr· 
mede çabuklulı buıule ıett· 
recek bir metodun teklmG l 
etUrtlmeıl ile me1aul bulun· 
maktadır . 

__ ...._..,..._ .. __ 
Rüzgarla 

yetler Birliflnde, rftzairla 
yel f ırıldaiı vaııtaalle itli 

yen motörlerln ıerl halinde 
lnıa•ına baılanmıı bulunul 

maktadır. Bu elektrik mo 
törleri, bılha11a gayet eko· 

nomtk olmaları ve buna 

mukabil randman kabiliyet · 
lertnln fazlalığı bakımların· 

dan çok ıayanı tavatyedir. 
J 936 Senesinde, memltke· 

tin her taraf ındakl kolkhoz 

ve ıevkbozlarda bu motör· 
lerden 1.300 taneılnin ens 

talaayonu yapalarak tıletil 

mele baılenmııtır . Bu mo· 
törlerln kuvveti , yerine fÖ 

re, 2,5 beyıfr ile 6,5 beygir 
ara11nda tahavvül etmekte 

ve mahalli thtıyaca tekabül 
eylemektedir. 

BGyOk tealıat olarak, K.
ramda Balaklava da bir Ha· 
zer denizi ıahtlinde Kara· 
burgazda da bir bir iki ta . 

I".!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...::::==~!::.'\ ne 100 beyıtrJık motör yer . 

TÜRKOILI leıtlrllmtıUr . Kırımda Aya 
Pazarteılnden baıka 'her 
ıün çıkar. Slyaıal gazete .. 
Yıllıfı: 800 Kuruı 
Altı Aylılı:400 .. 
Sayııı : 3 .. 

G!.inü aeçmiı aayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESiR "fÜRKDİLI 

'-iiimiiiiiiiiöiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii,, 

petrl dalı tepeılnde de 20 
bın kilovatlık rGzılrdan en· 
erjt alan bir elektrik ıaotı· 
rah tealıloe baılanmııtır . 

Üçüncd bet yıllık plln 
zarfında, bu aıbı motCSrlerln 
imi.it genlıleUleceft g 1b1 
memleketin bir çok yerle· 
rinde de bu tarzda elektrik 
lıtaeyonları kurulaoaktar . 

TORKDILI 10 HAZfRAN 937 

• .. 
iZ E HABERLER J • ..... . . ·~~ :; __ · "": . •'. "r.':.. ,, 

Balya Öğ e m leri ihtiyat Subayları Kanu-
K ö y 1 eri Gezecek.. nunda Değişiklik .. 
Balya şehir kuJü~ü iyi biiÇİhşma gösteriyrr. ~ğret -

iMiyat su~ayla ı ı mamurlu~ ve su~aylı~tan ne sebep
lerle ç\kanlacak1 Buna dair kanun projesi hazulınıyor. menler bir toplantı yaptıla r. 

Balya, (Huıuıi muha bi · 
rlmtzden) - Den yılının bt 
timi münaıebetlle bütün ka· 
za öiretmenlerl kaymaka 
mın baıkanlığında toplandı · 

lar. Eğitim ve öğretim tıle · 

rile köy okullarında 6Aret 
menlerce teıbit edilen zor· 
luklar ile btr yılda alınan 

randıman aörüıOldii Kay
makam B. Hakkı Ôney ka· 
za b6lgeılndekl mekteblerin 
gerek reami ve gerek aayri 
reımi ıahadaki çalıımaları · 

nın övünülecek kadar ileri 
ve verimli oldufunu bütün 
öğretmenlere ıöyliyerek te· 
ıekkürle konuımayı açdı. 

KöJ kalkınma11nan meıut 

çalıımalarını köyler ~ üzerin 
de meıur bir hale ıetlrmek 
bQkQmet ve idare Amirle ri 
nln çalıımalarmda öfretmen· 
lerln yapacafı ltblrltğt , çaltı 
ma birliil eıasları üzerinde 
faydal ı kararlar alandı ve 
öfretmenlerin hepıl de :.,ir 
hafta müddetle kaza köyle· 
rinde, köylerimizin ve köy· 
lülerlmlzin ıağlık , içtimai , 
terbiyevi ve lktlaadl yönde· 
ki durumlarını daha yüksek 
bir ıonuca götürecek ma . 
hlyette telkin, irıat ve p ro 
paganda ııeztlertne çıkacak 

lardır. 

Kazada vazife almıt bO · 
tün memurların ve muallim 
lerim bu müteııuııd ve ha · 
yırla it blrlifi önOnde bal 
kımız ve köylümüz ıonıuz 

bir minnet duymaktadır. 

Kasabamız ilçe kulübü fç 

tlmai hayatın ve muaıerettn 
yayımı için bütün güclle 
çalıımaktadır . Kulüp aza lsra 
her hafta tatil lıününde ka 
ıabanın gQzel meıirelerlnde 
aileli ve yemekli toplantılar 
yapmakda ve bu hayatın 

mutat hO l miine ıirmeıdne 

çok çalıımaktadır. 

Partimizin ve belediyeml 
zln mü:r.aberetlle kurulan 
kasaba bandosu da llalıke 

ıtr H a 1 k e v 1 Batka 
nı 8 . Feyzinin her hafta 
munte.~aman Balynya. gön· 
derd lil bando muallimi ıa· 

yesinde müıteit gt>nçle rin 
elinde fay dala bir bale gel · 
mittir. Tatil günlerinde kaea 
ba parkında bando tarafın 
dan halka mllli hava lar ça 
hnmakda ve bu ıuretle hal · 
kda lıtlfade etmekted ir. 

-~· 

Bir Köyde 
Kız 

Kacırma • 
Sındargının Gölcilk nahi 

yeslne batlı Karakaya kö· 
yOnden lımall k ızı Hanifeyi 
ayni köyden lım ı l o~lu 
Halil zorla. kaçırmı ıtı r 

Verilen haber (\zerine 
jandarma Halıli yaka layarak 
adliyeye Yermtıtır. 

============================! ihtiyat zabitleri ve jbtfyat teka iden kullanılacak 
aıkerl memurlara kanununun İvri dide 

Köylüler arasmda bir kavga 
İvrfndiuin lslAm mahalle · 

ıtnden Salih oflu Mehnıet. 

1 23 üncü maddeılnl n de~ltti 
rllmeıtne ve 29 uncu mad 
deıine bir fı kra eklenme· 
ıine dair olan bu lcanun pr 
ojeai Kamutayın ruznameai 

IU• 

bayların komuta mevkUn 
den hariç yerlerde kuUanı 
labtleceklerinl taarlh etmek 
tedir. Kaza jandarma ko· 
mutanhk ların ın emir ve ko
muta yerJ oldu~u ıOphealz 

bulunmasJnden burelarda 
emekli ıul,ayların kullanıla 
bilmeıl için mezkdr ~9 uncu 
maddenin ıonuna bağlı ıe · 
kilde bir fıkranın illveılne 

lüzum görülmüıtur." 

• Osman köyünden Hasan oflu I 
Hüıeyin ve Mehmet Çavuı 

hep bir olarak ıece ynr111 1 

Arif oğlu Haıanın Tatlık 
adı vertlen yerdeki koyun 
ıa yaaına gltm fı ler ve Haaa · 
na hücum ederek kendlılnt 

döfmOılerdfr. 

Yapılan ıtkavet Ozerine 
suçlular yakalanmıılardır . 

14 Yaşındaki 
Çocuğun 
Marifeti 

Dinkçiler mahalleılnden 
Halıl İbrahim oilu l 4 yaı · 
larmdaki kalaycı çırağı Ra 

' mazım Aygören mahallesin · 
deo 13 yatındaki Alt oilu 
Ali ile kavaıa etmiıtar., 

Ramazan Aliyi çakı ıle 

sa ğ kolundan yaralamıthr. 

Suçlu çocuk yakal11nmııtır . 

8. Mehmet Ali Ayni dün 
gitti. 

Btr müddettenberi ıebri· 

mizde bulunan Üniversite 
prof eıörlerinden B. Mehmet 
Alt Ayni dün lıtanbula ait· 
mittir. 

Profesör, ilhuyonda Va 
limiz B. Ethem Aykutla 
muhtelif zevat tarafından 

ufurlanmııtır. 

Mül~iye Müf eltisi aitti. 

ne alınmııtır 
Hükumet bu maddelerin 

deiltUrilın eılo l J(jzumu lulan 
sebepleri ıöylece izah etmek
tedir: 

"I - 1076 ıayıh kanunun 
ihtiyat ıubaylık ve memur 
luktan çıkarılmayı mucip 
ıebepleri ıayao 23 üncü 
maddeıinin "H" f ıkruı or· 
dudan ihracı müıtelzim efa· 
it irtikap edenleri tamamly· 
le ıumüle almadığı, yalnız, 

aıkeri mahkemelerce 1632 
ıayıh ceza kanununun 32 inci 
maddeıl mucibince hükmo · 
lunmuı ihrac cezalarının bu 
fıkranın içine glrdtfl , bunun ' 
haricinde her hangi bir ma 
hkeme taraf andan h6kmol 
unmuı ve mahiyeti ltlbariy . 
le ihrac cezaaının da tatbi 
kini lıtilzam eylem t ı ceza 
mahkumiyetlerinde ve hü· 
kü m ilanın da ihraç cezaıı 

.ıtyrıca ı l kredtlmit ise bu fe 
ri cezanın fıkranın dııında 

kaldığı ve lıanunl tu ir ve 
n eticeleri ka)·dıodan kurtul 
duiu zannını •ermekle ol · 
duğu anlaıılmakta ve bunun 
la beraber kaza ve idare 
mercilerine tatbikatında te · 
reddiltlere düt6lmekte oldu. 
ğu ıörülmüıtür . Bunların 

önüne geçilmek için kanu · 
nun tadilt 

il - Y36 yılı ıonuna ka 
dar muhtelif ıebeplerle jan · 
darma ıubayaız kalan 36 ka · 
zadan ancak 29 una vlla -
y~tçe ıubay verebilmit ve 

Yeni 23 üncG maddeye 
göre, ihtiyat ıubay ve me· 
murlufundan çıkarılmayı '• 
yaılarına göre haklarına at 

kerlJk m6kellefiyetl kanunu· 
nuo tatbikini gerektiren ıe · 

bepler ıunlardır: 

a) Ordu haricinde bulun · 
dukları mQddet eınaıında 

muhilli ıeref ve hayıtyet 
halleri ttlyad etllil ciheti 

a.keriyece teıkll edilecek 
bir heyetin tetklkatana mDı · 

ten iden milli müdafaa vek&
letlnce tahakkuk edenler, 

b) Ordu dabtl ve haricin· 
de tardı veya ihracı müı · 

tclzlm olacak derecede her 

banal bir mahkeme tarafın· 
dan mahkCım olanlar. 

c) Ordu haricindeki me· 
murlyettnden müebbedeıs 

mahrumiyet cezasına mah· 
kiim olanlar, 

d) Hileli müfllı olduğu 
ilin edilenler (tekrar tadet 

itibar ettifl takdirde rütbeıi 
iade olunur. ) 

1076 ıayılı kanunun 29 
uncu maddeıl de ıu ıekilde 
deflttirilmtıtlr: 

Bir müddetten beri muh · 
telif dairelerde mutat tefti · 
ılerde bulunan mülkjye mü
fettiılerinden B. lbsan dün· 
kü Bandırma treni ı le ıeh· 

' geri kalan 7 kaza ile 937 
yılı içinde gene muhtelif ıe · 

beplerle ıubayıız kalacak aa • 
y111 60 ıa çıkacaktır . Bun· 

" - Muvazzafhtı lktlıap 

etmemlt olan ihtiyat •ubay· 
larından astetmen ve yQz 
batı riitbeaınde bulunanlar 
talip olurlana ilzam ıelen 
evıaf ı haiz bulunduklar1 ve 

muvazzuf ıubayların tabi 
olduklara kavanin ve eaasa 
ta tabi olacakları hakkında 
katlbiadilden muıaddak ta. 
abhüt aenedt verdıklerl tak · 
dtrde uıu lü meyzuaaı d•hi · 
linde yetiıtirllmek ıartıle 
muvazzaf 11nıfa nakilleri ca -

rlmizden ayr,lmıotır. 1 

Müfdtit lıtaıyonda Vali· ! 
mfz ve C . H. Partisi baıka
nı B. Ethem Aykut tarafın j 
da n teeyi edilmlttir . 

iki Kardaş 
Bir Olmuşlar .. 

Kayabey mahalleatnden 
Cemal oilu Şerafetlin ve 
kardaıı lımail Altay maha· 
Hesinden Şakır oğlu Necibi 
döfmüıler ve çakı ile de 
arkuandan yaralamıılardır . 

Suçlu kardaılar hakkında 
kanuni kovalamaya baıla 
mııtar . 

Karı Koca 
Kavgası 

Anafarta lar mahallesinden 
Mustafe ile karm Neflıe 

gece saat ilçde kavıa etmlf 
ı~rd ir · Kadın kocaeının ken 
dııtni ve ikt çoculunu dôi
düiilnQ ıık&yet etllilnden 
tahkikata baılanllUfhr. 

lardan yalnız yirmt yediıine 
bu yıl Afuatoıda j andarma 
meılek mekte bini bitarecek 
alleğmen verilerek m6teba. 
kt otuz üç kazanan jandar 
ma ıubayıız kalaca ğı ve bu 
yekunun hemen kamılen 931 
temmuzunda yaı haddine 
ufrıyacak yQzbaıılardan aç· 
ılacafı teablt edilmittl r Bu 
yüz baıı boı'uiu 939 yılı 
ıonuna kadar devam ede 
cektir. 

Memleketin eiikfm ve aaa · 
ylıl bakımından oldukça mü 
hlm olan bu boılufun 1706 
jandarma kanunu mucibln 
ce ordudan ıubay verilmek 
ıuretly!e kimllen kapatılma · 

ıına Jmkin bulunamayacağı ci. 
betle hiç olmazsa yaı haddine 
uirayacak olan Jandarma ıu · 
bayları araıında ılci l durum 
ları müsatd • bulunanların 

mütekaiden kazalarda kul · 
lamlmaları ıuretlyle bt r lu 
11m boıluğun ka patılması 
d016oülm01tOr Ancak 1076 
ıayıh kanunun 29 uncu 
maddHlnln ıon f ıkraeı mil· 

ızdlr Bunlardan bllahara 
1 ikmali tahıllde muvaffak 
olamıyanlar bulununa tek 
rar ihtiyat ıanıfına iade ve 
terhlı kılınırlar. Alel\lmunı 

ihtiyat subay ve memurları 
muvazzaf 11nıfa nakledilmek 
ılzin dahi hazırda Milli mü 
daf aa Vekilliflnce lGzum 
ıörülecek müddetçe ve ken 
dılerl de arzu ederlerae kad 
ro thUyecına göre komuterl 
mevkilerinden hariç vazife· 
lerde kullanslablltr . Yalını 

yaı heddinden dolayı teka
ilt edtlerek ihtiyata ıeçmlf 

olan Jandarma yüzbatı "• 
tefmenlerlnln kadro ıhttyacı 
ıebeblle ve Dahiliye Yeki 
letınce IOzum ıörGlecek 
müddetçe kaza Jandarma 
komutanhlında dahi kutla 
nılablltrler ... 
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1 O HAZiRAN 937 

BahkeSir 
Vilaye inden: 

( Dünkü Sayıdan Mabat ) 

Vilayet merkezinde arazi tahriri için yeniden tetkil 
edilen ıek•z komisyon vazifeye baılamııtır. Kiylerin tah· 
rir ııra larını ve takribi tarihlerini ve komisyon numarala
rını g6steren liste ekli cetvellerde yazılıdır. 

Sıra No: Nahiye ve Tahririn baş Bittiil t•rllı 
köy ismi ladığı tarih 

1 Yentcei Salar 1 6 937 8 6 .937 
2 Gözlü çayır 9 6-937 14 6 937 
3 Çukrova 16 5.937 20 6 937 
4 Çavlu 21 6 937 25 6 937 
5 Kutlu düiün 26 6 937 30 6 937 
6 Sofular 1-7 937 7 7 937 
1 Kiraz 8 7-937 12-7.937 
8 Yaren 15 1 937 18 1 937 
9 Erdel 19 7.937 25 7 937 

10 KüçClk fındık 26 7 937 30 7 937 
il Fındık kebir 1 8 937 10 8 937 
12 Kaleob ıı il 8 937 17 8-937 
13 Akçalöreo 18 8-937 25·8·937 
14 Akçal 26 8 -937 30 8 937 
15 Şapcıı Sağır 1 9 9J7 6 9 397 
16 Hiheyinbey oba11 7 9·937 15·9·937 
17 Oımanlar 16 9-937 30 9 937 
18 Topuzlar l IO 937 10 10 937 
19 Bozvlran il I0-937 25 ·10-937 
20 Okcular 26-10·937 30-10-937 
21 Kara çeplı 1 il 937 15 il 937 
22 Y ajlılar 16 il 937 30 il 937 

TORKDlLl 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Mevkii: Clnıi 

Halalca Köy cıvan Tarla 
nam Oweclk 

Hududu 
Dolu: İzmirler mah: 
den Habibullah ol 
SGleyman Tutyan, 
Batıaı Mtrzabey mah: 
den Ala bey oğlu 

Yahya karm Cemile 
Ayanne, poyrazı Şe
yhliıtfullah mah: den 
İbrahim Etem Subu. 
lan, cenuben Dinkçi· 
ler mah: den bahçı
van Dervlı Alt akar· 
ıu. 

lludud ve bulunduiu yer yukarıda yasılı tarla Bahke· 
kesirli Etci oflu Abdullahın atadan ıoukal clhetfne müste · 
niden 40 ıeneden beri senetllz ve nlra11ı tasarrufunda 
iken 937 de ölmestle kar111 Fatma ve evldtlan Mustafa 
ve M Pertev ye Semiha ve Zehra ve kendiıloden evvel 
ölen oilu Ahmedln evllllar ıŞevket ve Müzeyyen ve Mü 
ıerref v Medıhaya kaldı4ındsn babtıle r.ıamlarma senet 
almak istediklerinden taaarruf hakları tabkık edilmek üz 
ere 20 haziran 937 pazar anno mahalline memur aöode 
rılecektır. itirazı olanlaran bu ıOnler içinde yazı ile tapu 
ıtcıl muhafızlıiına veya mahalline ıelecek memura mira . 
caat eylemeleri tlln olunur. 

:n Bayat 12· tü·937 18 ı 0·937 
~2 Bereketli l9·tO 937 24 -10-937 
23 Konakpanar 25· 10 937 29.10.937 23 Bathk 1.12.937 6- ı2 937 

24 Sarıca 7 12.937 15·12 9.)7 1 
25 K.ocalll 16 12 937 jQ 12 937 1 

24 Tat köyü 30 IO·g37 6-1 1·937 
25 nırkalı 7.11 -937 15 l ı 937 

26 lvrlndt merkezi J 1 938 31 2 938 ı 26 Küpeler 16 l l ·937 29. I l 937 
27 Çoraklık 30 l 1 9j7 6 1 :t 937 

1 Haziran 937 tarihinden ite baılıyacak olan 5 numa- ! 
rola tahriri arazı komiıyonu bir sene zarfında tahrir ya · 1ı paca §ı köyler aıraaile yukarıya tesblt edilmfttir. 

.28 Dere köy 7 12 937 13 12 g'>7 
~9 Dallı mandıra 18 12.937 23 12 937 
30 Saraalan 24 - 12 937 * 29 12 937 

1 - 6 - 937 

Sırl\ No: Nahlyeıi ve 
köyü 

Urbut 
2 Çalulhk 
3 Koz dere 
4 Y~ııller 
5 Söp 

6 Bota tepe 
7 Sügiltlü güzle 
8 Kılcılar 

9 Klrazpınar 
J O Tayıplar 

11 Taıpınar 
12 Bozen 
13 Sıvat 

14 Dııbudak 

15 . Çıftçf dereıl 
16 Kıraz 
17 Peltkçik 
18 Dik konak 
19 Akça köy 

2(J Ayvacık 

Tahririn batladıiı 

tarih 
7 6-937 

10 6-937 
13 -6 -937 
20·6·937 
26·6 937 

1-7 -937 
7 7 937 

13 7.937 
19 7.937 
25 ·7 937 
31 7- 937 
6·8 937 

13 8 -937 
19 8-937 

24 8 937 
30 8 937 

6 9 937 
13·9 937 
24 9,y37 

30 9 937 

TÜRKDİLİNİN MiLLi ROMANI No: 6 

Bitull 
tarih 

9 6 937 
12-2 937 
19 6-937 
25 6 937 
30-6 937 

6 7·937 
12·7 937 
18 7 937 
24 7.937 

30-7 937 
5·8 937 

12 8 937 
18-8 937 
23- 8 937 

2!l 8-937 
5 9 .937 

12.9 937 
19 9-937 

29-9 937 

5-J0·937 

Bu ne dalaınlık yahu - Hiç.. Hedehiz bir ııe · 
Kulaklarımın yambaıın- zloti . . 

da an11zın yükeelen bu ııea - Çok iyi .. Ali . O hal-
beni aanki rüyadan uyandı de bol, bol konuıuruz . 
rtyor .. Kafamı sOratfe ıeri Sana bir 11ürü anlatacak-
çevJrtyorurn. Mektep arka- larım var .. Yalnız biraz hız-
datlarımdan en ıamlmi btr lı yürü. Bayanım otomobil 
doıtum.. de bekliyor. 

Kusura bakma dedim . Seni uzaktan aörönce 
Pek dalgınım . . otomobili biraz llertde dur · 

0, aaıler lnln içine kadar durdum . ÇOnkü yol burftdan 
heyecanla . . daha kııa. Dedi. Bana ı6z 

Yeni bir roman ruı? ıöylemeğe vakit bırakmadan 
Hayır . .. Evet . . Şey . koluma girerek ıOrükler gl-
Nereye gidiyordun bf nrabaya götürdü .. Oto 

bOyl .. · moblldeytz .. Ziya durmadan 

31 Ertutrul 30 · 12 -937 S 1 938 
32 Kuyu alana 6 1 938 1 2· I 938 
33 Köy yeti 13· l-938 18 1 938 

34 Bahçe dere ) 9 l -g38 24 1 938 
35 Meryem dere 25· l 938 29 · J 8 9~8 
36 Yunak dere ~Ü· l · 938 5 -2 ·938 
37 Söğötçük 6 2 938 12 2 938 
38 Bozen 13-2-938 18 2-938 
:ig K.alei kalem 19·2-938 24-2 ·938 
40 Çam köy 2g·2 938 5 3·g38 
41 Bat alanı 6 · 3 · g38 13-3 938 
42 Macarlar 14 3 938 16 3 938 
43 Heı pınar 17 3 938 23·3·f}38 
44 Dere çıftllil 28 3 938 3 4 938 
45 Karamanlar 9 · 4 938 15 4 -g38 
46 Kara kavak 19 4·938 24 4 938 
47 Çukur llüıeyin 29:4·938 5 -5 938 
48 Koz6ren IO 5 938 15 S 938 

l .. Haziran . 937 tarihinde ite baılayacak olan 8 nu 
maralı tahriri arazi komisyonu bir ıene :zarfında tahrir 
yapacala köyler ıarulle yukarıya teabit edllmlttfr. 

31 5 .937 
(Sonu Var) 

l'AZAN: Halll Hedi Fırat 
btrbtri ardına hayatını anla· 
lıyor . Aletli çocuk .. Hiç de 
tıımemlt · · Avrupaya aitmit .. 
Maltye tahsili yapmıf·· An · 
karadeynıit. Bir ay izinle 
ıelmit. Unuttuklarını karıaı 
bayan Nezahet tamamlıyor .. 

Modaya aelmittlk. Zorla 
alıkoydu. Biraz sonra Mo · 
danın Kalamıı koyuna ba
kan, yeni kurıuni boyala, 
k6tkilnün çiçekli bahçeatn 
de ha11r koltuklara yaılan· 

mıı kahvelerimizi içiyoruz. 
içil ve ılık bir akıamdı .. 

Zı1a, maceralar dolu ba1a· 

tını anlatmaktan yorulmuı .. 
Arhk konutmuyoruz. Kendi 
kendimizi dinliyoruz. Ara 
ııra engine dalan gözlerim 
ıüzelllfine doyulmaz ve 
anlatılmaz bir tablo ile kar 
tılaııyordu .. 

Gtttlkce kızıllatan sular 
da, renk renk da1ıacıklar 
ıerpen deniz kelebekleri. . 
Kotralar .. Yelkenler. Kanat 
çırpan martller .. 

Buğulanmıt btr ılizelltie 
b6rftnen Kalamıt sahilinde 
yer yer a51aelf, 1HIZ köfe• 
ler arıyan çiftler... içine 
çilingir sofraaı kurulmut ve 
bir de gramofon oturtulmuı 
bir aandaldan ta kulakları · 
mıza kadar aelebllen ıarkı 
lar: 
«Bana heran ilham vue11 >ı 

«.Senin aşkındır Suna .. » 
Ve karı• k6tklerln radyo· 

tarından ~natne dalıa dal · 
ıa yayılan kıvrak. içli ne· 
ftı beıteler •. 

- KahYen soludu. Bir 
daha ıettrhtylm mt?. 

ZlyaDın thtarlle kendime 

SAYPAı 3 

icara Ve ilecek Köy 
Merası 

Balakeıir Aytebacı k6yüne ait ıarken köy hatları , ti · 
malen köy evleri ıarben köy arazhi, cenuben köy arazlıi 
ile mahdut tahminen (2000) dönOm ve kiremitli mükem 
mel aayaaı ve çoban odası mevcut ça)•arda 1 tetrintevvel 
937 tarihinden 1 O mart 938 tarihine kadar bet ay on ıün 
müddetle koyun otlatmak hakkı m6zayl•deye konmuttur. 
Çayarda yalnız koyun otlayacaktır . Ve koyun miktarı üç 

yüzü geçmiyecekUr. Müddet hitamında derhal koyunlar 
çayırdan çıkarılacakhr. 

Müzayede ekılltme ve artırma kanununa tevfikan Ay. 
ıebacı köyü muhtarlık dalreıinde açık olarak yapılacaktar. 
Arttırma günü J temmuz 937 tarihine müaadlf perıembe 

günü saat 14 dedir. lh"le tarihinde ihale bedelinin nısfı 
petin ve nısıf dfierfnin klnunevvel 937 nihayetinde tediyesi 
tarttır . 

Müzayedeye tıtirak etmek lıttyenler yftzde onbeı pey 
akçesi olarak muvakkaten 45 lira tediye etmeleri il· 
zımdır . ilan bedeli veıafr mesraf muüıtectre aittir. 4-1?09 

ftyşebacı Köyü Muhtan 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğı dan: 

Mevkii cins ve nevi Mahallesi Hududu 
mahallede ev Kaaaplar ıaiı: Cemile evi ve arkaaı 

ve önü yol ile mahdut 
Hudut ve buluodufu yer yukarıda yazıla ev Abdullah 

ojlu Bekir kavaam mali iken 70 ıene evvel karısız olarak 
ölme.ile yeılne k12a Mehmet karısı Aneyf terkederek 
mezbure Ayte 316 aeneslnde evin salından iki oda ayar· 
mak suretlle kızı Cemileye 4 madeni lira bedel mukabf
Unde ıatmıt ve mütebald kıamanı uhdeıinde ipka ederek 
ol ıuretle tasarruflarında iken mezbure A11c ~ 19 da öle 
rek evlltları Bekir ve 1ımatl ve Huan ve Ali ve adı are
çen kızı Cemileyi terkedlp bunlar da 322 de Alt hlueslnl 
18 liraya madeni bedel n ukabillnde kardeıt Bekir ile ls
ınaile haricen ıatıp Cemile ve Hasan ve Bcldr ve lımail 
aralarında bu evi kendi rızalarile yaphkları takıtmde hu
dudu hazıraları gösterlldiil veçhlle Cemileye sabn aldıiı 
ve ilhak ıuretile havludan ayrılmak ıurettle ( J) no: lu 
mahal iıabet etmlt ve (2) no: lu mnhal Ha1an ve (3) no: 
lu mahal Bekir ve ( 4) no: lu mahal de lımall hlaaeılne 
isabet ederek herbiri o zamandan beri ol suretle ayrı ayrı 
tasarruf ve temellüklerlnde iken ( 3) no: lu mahallin sahi · 
sibl Bekir de 328 sle ölerek karııı C< mile ve eYlltları 
Mehmet ve Ahmet ve Fatmayi ve (1) no: lu mahallin lft· 

bibi Cemile tapu kaydı mucibince evini ahara vermlt ve 
yine kendisine rücu ederek mühtedi Haaan fle müıterek 

tasarruf etmlt Tef atlarına binaen 936 seneıind~ 29 aıra 
numarasında verese 6zerine lntlkalen senet alarak vereıe 
arasında vaki muarize netfceslnde lzalei ıuyu dava11 ve 
verilen tankme binaen ahara aatılmıthr. Bu kere bunlar 
dan (3) no: lu mahallin mutaıarrıfları Cemile ve Mehmet 
ve Ahm~t ve Fatma namlarına tescil edflmeal iatenildlfln· 
den tahkikat yapmak için 13 6 l 937 pazar günü mahal· 
line memur gönderilecektir . Bu yer hakkında bunlardan 
batka bir hak tddiaıında bulunanlar varaa bu aünle• için
de yazı ile tapu sici muhafızlığm~ veyahut mahalline ıe· 
lecek memura mnraatları ilan olunur. 

1 geliyorum. Birer ılğara ya· 
kıyoruz .. 

- Buraaı cidden ıüzel 

Ziya .. insamn ıatr o l ıı ae· 
liyor. Diyorum. Arkadatım, 
önce derin bir nefes alıyor. 
Sonra, ıusmaktan yorulmuı 
gtbi ıöylemeie baıhyor : 

- 8ilmeZ1ln diyor Hu 
yerin akıamı bana o kadrır 

dokanar kl.. Bu aaatlerde 
benllflmin bambaıka bir 
varlık içinde kanatlandıAını 
sanırım. Halbuki dekor ay· 
nl dekordur . GGndüz 16r
düklerlmden eminim ki, .. tç 
btrıey noksan detti §imdi · 

Fakat nereden ıclfp ya · 
yıldığı bilinmez bir renk ve 
güzellik her aktam bu ıahi 
it kucaklar durur . Bu 
aüzellıkler bilha11a eylQl 
aktamlarında ıaheaer tab 
lolarla nihayet bulur .. Ve 
yine bu yerlerde, zaman 
saman deitıen bir akıanıla 
karıala11r11nız azizim .. Sana 
bu anzellttt. anzel bir var· 
lakla anlatayım .. Kadın ... Ve 
bu aahilln eylQI aktamı ... 

Bir dakika ••••I ı6r.lert 

nln iıteklerl dıtında allka · 
ıız, Hrııan bir kadm, bakıyor
ıun birkaç dakika içinde 
ıekgapelln kıymet lıiçllmez 

bir ölçüsü ılbi seni gı 

cıklar durur . Çünkü o an 
dekor deiltmlt gibidir ... Su· 
lar yeııl bir renge bürün· 
müı. kumlar zilmrütletmit 
yeıtl yapraklar cllalanmıı. 
ajaç dalları , sanki içine 
klorofil doldurulmut cam 
tnpler gibi yeoi l bir renge 
boyanmıtbr O dakika ya-
nında bir eımer kadm var· 
aa, sana o kadar ıilralz, o 
kadar s6nük gelir ki... Göz
lerine inanmak istemezsin .. 
Fakat yine zaman olur sol · 
ıun ve ııdnız ıandıjın o 
esmer kadıo, birden ıOzelle 

tir «Matis» ve« V andöngen» 
dekorları ıibf neflı bir dekor 
içinde, oaheaer bir varlık 

ıtbt ı&zlerlnl kamaıtarır du· 
rur ÇQnkü &ular kızıllaımıı, 
engin ktpkııal bir renae bG· 
rünmilı, her yer tatlı bir 
kııallıkla turuplaımııtır . 

S0R0YOR -
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

• Türkiye piyasasında yüksek mevki kazanmıt olan 

! dünyanın fn mqhur ([Mil MAROJ ) Kalbur Fab-

Mevkii 
Mahallede 

Ctnı ve nevi 
Ev 

Mahalleıl 

Kasaplar 
Hududu 

Sağı kısmen ·çıkmaz 

sokak ve kasmen 
leabeyfnden maran· 
goz İbrahim ıolu: 
Nalbant Mehmet 
arkası: Abbaı oğlu 

molla Ahmet fev 
tile vereıeıinden 

Emlnittln ve Emi
ne ve Hatice k11· 
men bacak Hüse. 
ylo evleri önü: Çık
maz ıokak: 

Hududu ve bulunduAu yer yukarıda yazılı ev eeıuıen 

80 ıehlm itibarile 40 ıehlml Geredeli Hasan karıea Havva 
ve J 4 derden 28 ıehimi evlatları İsmail ve İbrahim ve 7 
sehimi kızı Stddıka ve 5 sehlmi 40 ıehlml malike Havva-
nın olup bunlardan Havvanın 301 de ölüm ile evlatları 

İbrahim ve lımall ve Siddtkayi terkedlp 308 senesinde 
aralarında yaptıkları razaJ taksim netlceeinde bunlardan 
lımail 3 t-8-9J3 tarıh ve 45 sıra numaraın ile stnede rapt 
ve ahare eattığı ve keza ibrahimin vereseslnde kanunu 
evvel - 935 tarih ve 4 sıra numara ile fntikalen senede 
raptettikleri zaman bunlardan Siddika hiueai kayıt harici 
bırakılmıı olup Sıddlkanın da J 313 de ölmeslle kocaeı 

Alı ve evlatları Mustafa ve Ahmet ve Zarife ve Zehrayı 
badehu Mustafa da 314 de bekar olarak öl mealle babası 
Alt ve karde§lerl Ahmet ve Zarife Zehrayi badehu Ah· 
met de 315 de bekar olararak ölmestfe babası Ali ve 

kız kardeıt Zarife Zehrayı .badehu Ali de 338 de ölerek 
karısı ölü Sıddikaden olma kızı Zarife Zehra ile ikinci 
karısıt ölü Muclbeden olma evlatları Mehmet ve Emlneye 
kaldığından bahtale namlarına tescil edilmesi istenildiğin
den tahkikat yapmak için J 3 6 937 pazar günü mahalli
ne memur gönderllecektır. Bu yer hakkında bunlftrdan 
baıka bir hak iddia&ında bulunanlar varsa bu günler için
de yazı ile tapu ılcil muhafızlığına veyahut mahalline 
gelecek memura müracaathırı ilan olunur. 

izJe en eyi '8 
YA.GL.ARJNİ 

eurada bula blli1Joru 
iı: I" 

Pullu~ ve ~enç ber Dü~enin·ı 
HEp Buradan A tırı7'--
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rikasının mamulatı olan kalburlarır. cen 4 H 6 r.tı · 
maralı bütün ve iki parçalı ~Üliik huılatlı makine· 
ler tlcarethanemize gelmittir . 

İstanbul piyasasın dan yüzde yirmi 
ve yirmibeş eksik fiatla satılmaktadır 

Bu bir fırsatır. Bu !1rsat her zaman 
ele geçmez. Köylü ve değirmencilere 
ehemmiyetle tavsiye ederiz . 

AHMET CUMALI 

Satılık bağ ve oda takımı 
Memleket Haetahaneıi 

yolu üzerinde Operatör 
B. Ali Rızaya ait dokuz dö 
nüm bağ ve fidanlık, içe 
rfslnde iki kuyu, havuz 
ve iki odalı beton ev, 
Alman mar kalı bir piya 
no ve bir oda takımı sa 
tılıktır . Taliplerin Muhar 
renı Hasbi Un Fabrikasına 
müracaatları ilin olunur. 

10 HAZiRAN Y:S7 

iyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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