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Mille 1 C 
rak Gö d r 

jyeti i a. cağa Müşahit Ola
;ği He et Dün Antakyaya Vardı .. 

M hh H 1 Antakyaya Vardığı Sırada Fransız Kuvvet-
ura as eye l M . h. I H D Bü 

l · Ç L ·ı . B /ıınuyor ardı. üşa ıt er atay avasını -
erı eRı mış u . .. . . 

tün Acıklığı /le Ve Bıtarafane Tetkık Edeceklerdır .. 
' müd11haleııi imkanı olmadı Hıtatler olduklarını ve hatta Ve aynı Antakyalalar te 

Ankara. 
2 

(A.A.) Mıl- fını h~r Türkü· dınlemek mezar ta,ları tetkik edilince tkik heyetine seyahatlan 

letler Cemlyetınln lıkende h f 1 h 1 k Alevilerin nasıl saf Türk arasında ) aptıkları bu mü· 
run için .rır.ır.nderdfjı deleıe içın er ır "\ ı nzır ıyaca 

• u racaatın ula bir tezahürat A l kyaya ha !aranı bütun bundan müı kütleler• oldukl11rmı göre· ler Halepten n 8 

reket etınıılerd•r terih olmalarına tıöylediler. ceklerıni, Arapların bu küt 
1 l muva11alatını 1 1 · h bi zaman Delege er n _ " " Gene Antakyalılar heyet e erı ıç r 

müteakip bir piyade bolu~~- ten hır ricada daha bu'un· Arap camialarında sayma 

ile 3 oto mıtralyözden mu- yıp daima hakaret ettikleri· k v dular Hu da Antakya ve ha-rekkt::p Frantıız tRkviye "u 
vetinın Halebe döndüğünu ve valısinde Suriye ve Fransız ni, son zamanlarda mahsus 

maksatlarla bu kütleyi 1 ü bir h !lflf süvari bölümünün memurlarının a 'evi dıye hı 

de Harımın C•nubuna çekı • d' T·· k k" ti · d rk'erden ayırmak ma~sadı ... tap e ıp ur u esın en 
diilni Havas Ajansı bıldir ayrı tutmak ıstedıkleri küt ile Arap camiasından say 

mektt-dir lenin tamamPn Türk olduk mağa kalktıklarına söyledi· 
lstanbul, 2 (Husm-il larını ve bu küt'enm eskı ler . 

Surfyeye gitmek istiyenlerin 

mahıyetinde görülmemeıini 

ve nezaketle kabul edilme· 

1 e r i n d e n dolayı le· 

ıekkürlerini sunarak ayrıhr

ken heyet Antakyalılara: 

- Türkiyede seyahatımız 
aırasında hiçbır tarafa lıiçbir 

suretle bizi incitecek bir te 
zahürat aörmedık. Biliıkiı 

her yerde sempatıle karıı · 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

pdaportlarını. Fransız kon aw w w w w 
t ekte AA AAAAA .. ıoloıhanesi vize e mem ~ 

dir. Birçok kimseler, bu yü- • ATA J ÜRKON 
zden lstanbulda kalmışlar- •• 

dır ,tt ULUSA l~ŞEKKÜRLERİ 
Adana, 2 (Huıuıi) Sa· it fstanb11/, 2 ( A.A) 

ncaRa gıtmekte olan müta· t• } tlbaşı m uırısı l•e/lle 
hıdler, Toro!!ları geçerken C memle , fiil lıtr yenn 
manilı ve aaıl tezn huu. tla = dt'll qelt 11 ııe volandaş 
kıırıılanmı§ ardır istasyonda Hl /arın h t/t t tlll ı e it mı= 
toplanrnıt o an H t 't ı r, f luslt n ı t' ,ı; 1111 il l 

1 

ir Alman Krovezörü 
Bir lspanyol Gemisini 

Topa Tuttu .. -
müı"hidlere Hatayd ki Iü· tf mc11111lır/11ıhfld11·e11ltl • 

K o ftzöıün m'ina i sat trniyan gemi kuaya otur~u. 
rkleri de dınlemelerını, bir ı=ı ı/r<l}lardan Al ılıırk 11111- :J 
taraflı Franıız propaıan~a- ti ielwssıs < lm11şlur m tel 
larına l<apılmamalarını soy •• leşeklwrlcrım ııt ljeni •• 
Jemiılerdlr lf yıl l~ ın smuil l dılt kle t• 

Bir asi gemi ~e ~ir ingiliz gemisine ateş etti. 
Londra, 2 (A.A.) Bıl M 

bosdan bildırildiğ•ne ııore ı Si r 
Batk sahilinde dolaıo alcta 
olan Almanyanın Köniıberaz 
Krovazörü btr fspanyol ae· 
mhını durdurmuı ve gemi· 

Mnıahid heyet, Sancakta tt r111i ılt'lme!ie ıjarısımı n 
h~rkeıle temaata bulunacak ,~• :ı mrmı r ı /mlşlt rdir tf 
laranı. vıcdani hareket ede ...... .., • ._ wa. 
ceklerini bıl Jırnuılerdlr He .-a•a. AAW ye Galıçe ı .ıhilinde bulun11n 

Nasyonalıst lımanına g tme 
sını emir elmıııede gemı 

sahile doğru yOrümü~ ve 
kendisini karaya oturtmuı 

yet dün gec .. Halebe varmış Leh·, tan 
ve lıugün Sancağa geçerek 

ite baılamııtır. 
Adana, 2 (A.A.) Mı:. 

letler cemlyetınln Antakya 
. 1 . tetkık ıçın 1ıönder 
ıı erını 

diği heyet Yenlct:den gecf"r 
Ada nadan lcen Meuin ve 

. I birçok ftatAyh 
gelmıf o an 1 

d toplanmıı ar lar i11tasyon a 

dı bir Ha 
Burada bulunan . 

... pıek ıs· 
tay heyeti ile görUO 

tedi Heyet derhal AntakY 
k salon· 

alıları trenin yeme 
1 unda büyük bir ne:ıakel e 

kabul ettıler. Antakyalılar 
heyete A ntakyada cereyan 

eden mezahm ve haksız 

lıklardan ve 

reva aörülen gayrı l,anurıi 
hareketlerden bahsed rek 
bu işin derinden ve inceden 

inceye tet ık edılmesını he 
yetm vıcdanlarmdan bekle 

diklerini, Milletler cemiye· 

tinın yüksek otorite Vt! senı· 

patlıinin mutlak surette mu 

hafaza edılerek Antakyada 
ki Türklerin ehemmıyet ve 
<lıkkatle dinlenmesini çünkü 

orada bulunan 1Uüstemleke 
memurlarmın hirçQk tazyık 
ve tertiplerle murah"aılar 
la ternaaa girmeleri ıhtı"'alı 
oldujunu söylediler 

Murahhas'ar cevaben Arı 

k 11 aosterdıklerı bu ta ya ı arı ~ .... 

lıtvanyaya karşı 
vazıyet 

ıldığı 

Varıova, 2(AA.' Le 
hıstan hükümeti Litvanya 
da ki Leh ekalliyt tlerıne ya· 
pılmakta olan muameleye 
karııhk olarak bugünden 

itibaren Lıı vanyn otomobıl 

lerin n L"h arazisinden g ç

melerını y&tJctk ve bu suret 

le Litvanyanın garbı ıle olan 

yo\ münaka'esini ı ga el 

01 ııtir 
--=-c. H. P a 

tur. 
Könisberg 

tutmuı ısede 
mııtır. 

gemiyi 

ıaabet 

topa 

olma 

Bir hükümet tayareainln 

Alman krov"zörü üzerinde 
dolftş-nası üzerine krovazür 
açık denıze açılmıf, lspanyol 
gemısi de kendisini kurtara. 

rak yoluna devllm etmlıtir. 
General Frankonun bay

rağını ta~ıyan bır İspanyol 
harp gemısi de bir İngiliz 
vapuruna ateı etmitlir. 

isi Vilayet 
Ko. gresi deki ilekler 
MeıKez ve k .zalar de.ıeuierlnin ileri sür~üklerı ~ile~

terın neşrme devam e~ıyoruz .. 
il partısı kongres~nin 1 Çiftçinin el h yvanların 

C. kaıa delegelerınin dan çift öküzünden sayım 
muhtehf . de ılerı ürdük· I n m 

8 
m aıı 

sesıo " vergisi a ı 
son ce . de bugun } a kıl ve k dan alınan 
leri dıleklerı k k oyun . 

ır kuruı sayım yergisının 
zıyoruz: dilekle· d h k 

kaıssı a a afeğı indirılmesi ha 
Dursunbey saçma fı kınd"'kı dıleklerinde keza 

rinden: Barut \'e dırılme ıcabede d 
atlarının yartY8 

10 
ak ba· n vekalet nezdin e 

'·un"' temenntyatt 1 
stne daır dilek Ol\ teklı'fı 6 bulunu mail 

d reye vaz l 
ıkanlık makan110 811 kam idi el ıltr k kabul edi· 
. ~ ına 

- -
Ordusu~dakı zıbitl•r dı

g ~ta uecek. 
Kahıre 2 (Radyo> 1 !'> 

kanunuıaniden ltıuaren Mı 
11r orduıunda bu1unan lnai· 
liz zabitleri yerine Mı.,rlı 
zabitler tayin ed•leiekUr. 

Kahire mevki kumandan· 
lığına d" Muırh bir general 
tayın edtlecektlr 

Devlet Oemiryollannm ilk 
treni Edırnede büyük tezı

~üratla karşı land1. 
Edirne, 2 (A A.) Dev-

let Demiryollarının Edirne· 
ye giden ılk tren Çorluda 

Kolordu komutanı, Muradla · 
da Tekırdağ, Alpulluda, 
Kırklareli valileri ve mai 
yetleri ve kalabalık bir halk 
tarafından kar,ılandı Edir 
nede de büyük tezahürat 
gösteri miti ır. 

Tren Yunan toprakların· 
dan geçerken hir Yunan 

müfrezeıi tarafınd..ı.n selam· 
lanmıı. maha1li memurlarla 
halk büyük 11evgi ve teza 
hürat göıtermiılerdir. 

ing llerenın memnuniyeti 
Londra, 2 (AA) hı 

malumat almakta olan bir 

membadan öğrenildığıne ıö· 
re lngiltere hükürneti Ame 

rikanın bıtaraflık kımununu ' 
dahili harblere de tetntll 

deceiii hakkındaki beyana 
~ dan dolayı Amerika hü 

r4p s,RP.. 

e enginler· 
le Konuştuk .. 

" Bana Çıkarsa Şu Boza/arı 
Sokağa Dökeceğim .. ,, -

12500 lirıri aldı~tın sonra biral dı havı ılmık üz-
ere parka doğru giden Neızıdm pııinden biz de yılmz 
hava (1) Almak üzere gittik. Bir ıırnuş bir yıkıuı ... 

Sojuk alabildıiine. Ku 

ru ıojuk diye buna derler 
Arabalar birbirini kovalıyor. 

Ya Şehir Kulübü baloıuna 
veyahut Orduevi ejlenceaine 

veyahutta evden eve •• So· 

kakta öteye beriye rüzgarlı 
bir havada ıavrulan l&ar 
parç"ları gibi inaanlAr ko

ıuyor. Bunlar da radyolu 

bir eve, kahveye veyahut 

mağaza önüne üıüyorlar 
Bir ıki kahve dükkanının 

içi ıöyle dur sun ör 1 ·ride yeni 

talıhini .ienıyenlerle dolu 

Yılbafı tayare piyankoau 

nun çekilitini dınlıyorlar. 

Saat 9 a doğru Balıkeılr 
bir haberle çınlıyor: 

500,000 hralık büyük ık 

raıniye Halıkesıre çıktı. 

* • 
Ertesi gün ıoluju 344 7 

numaralı bt'eti satan Elek 
trrkçi lımatl fo'rçevıttn d6k 
k&nmda aldım 'Zenel•in 
parası zGfOrden çenee6nt yo 
rar .. derler. Ne dolru e6s. 
80y6k lkram•ye kazanarak 
zenr•nleıen bay Nevzat ve 
Mehmedin para11 birçok B•
lıkeıirlilertn çentfeınl, bentm 
de hem çenemi hem de ba 

caklarımı yordu BileU ••· 
tan lımaille beraber Balı 
kesirde talıhlHerı aramadık 

yer bırakmadılc. Meterae 
Balıkesır ne büyiık bir yer 

mit de benim haberim yok 

Ara ara bu'amadım Nihayet 

Mehmet Arkanı bir manifa 
tura mağaza11nda bulabil 

dim Yürürken İsmail anla· 
hyorclu: 

Kahvede elımde tefter 
numaraları gözden geçırıyo 

rum. 34417, 500,000 lıra di· 
yince yerımden fırladım. 

Orada Nevzat Ozan vardı 
Hemen Mehmet Arkanın 

evıne koıtum. Niçin aradı 

ğımı sordular: Piyankodan 
500,000 lira çıktı dedim Ha. 

na sadece te iısız bir sahi· 
mi demeleri vaıdı. Ne ıevf. 
necekler kim bılir dıye te 

laıla ıöylemiıtim. 

Nihayet Mehmet Arkanı 

berber dükkanında bulabıl· 
dim. 

- Ne yapıyormuı. 

Orada tıraı olmuı, 
ötede berfcie yılbaıım yap· 
anlarla o da yılbaıını ora· 

cıkta yapıyor Dükkanın 

köşesine baktım. Hir ılıede 
aarıaralık su {!) Gözüme 

ılltta Miljdeyi verdim Hiç 

aldırmadı. Yalnız "Sahi mi?,. 
Dedi. Onu oradan aldım 

Mehmet Arkan nqeılz 
heraünkü tabii vaziyetinde 
12,500 lira eline ıeçen bir 
inean hali yolc. 

Bir tebe11ümünl ittemek 

istemek için bir piyanıo 
daha çıkmuı lazım Hnki 

- Zengin oldunuz dem-
ektir Alacajınız para ile 

ne itler yapmayı dilıündü 
nüz. 

Meseli. ben bir bilet bile 

almadığım halde aitaydım, 
kazanıeydimlerle hayal üz. 

erınde apartmanlar lı:urdum. 
Siz?. 

- Ben hiçbirfey düıiin
medim. Şimdilik memuriye· 

time yani belediyedeki tah 

sildarlığınıa devam edece 

,lim 1 lenüz hiçbir fıkrlm 
yok. Para ııelıin baka'ını 
Dedi Ve ilive etti: Yalnız 
dün ıece rahat •e düfiac 
eelz bir uyku çektim. l1111a
ille m•f•zadan •1rıldı• lu 
..fer de Ne•ndın peftocle 
do'af1f'Oru2, K1raethlı11ecle 
baba11 btze: 

Hele lculGlte dotru 
bir gideyim. hava 
dedliial ı6yledi 

alayım 

D6tünd6m 12500 lirayı 
aldıktan ıonra hava alma· 
kda gider ya (') Diye 

Ben de lımaile sıfar lira 
aldıktan sonra hava almak 

(!)üzere iıtaayona dofru yol. 
landım. 

T elaılı teliıh 
bir arkadaı önl~dı. 

din neler anlathiını telM-ı 
ıürnle sordu Hiçbirıey aly 
lemedijini duyunca ıGldü. 
Ve ben anlatayım O ıece 
b i r a r ııı b o z acı da 
beraberdık. Çılrarsa ne ya· 

paraz diye konuıuyorduk. O: 

Bana cılcarsa fU dilk
kiındaki bütün bozalan ıo 
kata dökeceğim dedi. 

E yakal"dtn mı? 
- Dinle. Çı1nnca 11tUm. 

Söz.ünü yerine getir dedtm. 
Gülerek, yahut ıörH dta 
yanda Mehmed'! para çakın 
ca ne yapacaiını ı•tnch k• 
çardı. diye ıüler be DHI. 

Güldüm. Kendi kendime: 

"Herkes çıkmadan bin tirle 
vidlerde bulunur. fak atça 
kınca h~pıint birden unutt.r. 

l ıpkı, evlenmek ııratlile 
genç kalpleri aYlıyan aYcı 
atıklar ıibi." Oıyerek hava 
almak (!) üzere yoluma ko· 
yuldum. 

içimizin avazı lıtaıyon, 
'k t l·plt'rin gozonün-

naı.t ane a "' 

d ld ,. nu bıtaı 11 fon" e tutu u"u • 
tf"tkildcrlnf" hiçbir kuvvctın 

uzerıne aıt oldugu 
1 \ I \ lll 

n~:ıd ındf t enH'nnı yn 
lunulrıı uı 

Sındıraı k 
azası 1 1 ki . ( Sonu 3 c ı e erı 

n •ıca 
~ayf nda ) 

tın . . . 
t e memnunıy,.tını 

k~me ın 

beyaıı ,tınittir. 1 
kahveye aetirdim. Bir de 

bııktun Ncvıat kaybolmuı. 

kulüp, Hallrevi, un fabrika 
ıı, binalarile parkın bOtlin 

( Sonun 2 irıct ıayf ada ) 



Lt-

il ... en cenaze baıın -
ralebetl haklunda l>trkaç 

iti ., ..... ,, aıretmen oku 
lu fli budila blrer ıenç bir 
lraç ı6ale arkactaılarana olan 
ıoa MY,stlerlni ve nygdarı 
-nt ~later:aüılerdtr 

H.U.ri '*tkanı Feyzi 
SJzeaer'de 16ıterilen bu ka
dir .--lal• temiz ve ıa 

miali &tir lhanla tepkkür 
mu~le11ncle bulunm~ıtur. 

....... t Dolan lı~ed' Ed 
...... Halkevi taraf andan 
okunulmakta ve Feyzi S6 
zener de kendiıiuın burada 
haapl" ~Ytlunmakta idi. 
Avuatfenmızdan Tevfik 
aıarenın kızı Milveddet 

Baıaran Gç tenedtr çektiil 
baıtahktan kurtulamamıı ve 
lstanbulda 6lrnlıt61'. 

Ailesine ve kardeıleri 
Vahdet ve Meserrete taziy· 

Hırllıtilı kıtap ntanfır 
yakalandılar. 

Malatyanın Darende ka
za11 aıaiı Şerik k61Gnden 
Giimöt Mehmet oflu Meh 
met bu kö1den lımail otla 
Yuıuf, Mehmet oflu Sile:v 
man, Mehmet otlu Kadir, 
Alt otlu Haan Arap harfle· 
rile ba11lmıı karan ve dua 
kitapları tattıklar1 16r6le · 
rek :vakalanmıılar ve hakla 
randa tutulaa evraklarlyleile 
adliyeye tewll edilmlılerdlr. 

Birlik- Yurt 
Maçı. 

BuaGn Ali Hikmet itadan· 
da meHlmtn mGblm maç
larıncla biri olan Yurt Birlik 
takımları araıılHia yapılacak· 
tır. 

Adana fellketzeclelerlae 
yardım için yapılan mi· 
tabakaların bu maç ıoaun
cuıu ve ebemmlyetlitfdlr.Bu 
ltlbarl4 mllıabakanın he1e· 
c:ah •i• m-..ltaktll'. 

MIA'bab .. at l 4 de Gflç 
ten Şu6rlaln bakemhtande 

llat.-ltü. 
3 

Vekalet Ydbaşı Tay~;; 

Eırine ~ınii ıııırlırı 'gosunda Kaıan 
v~~~!cı~~!~ılı!~... Y ılbaıı •if ınaısuıR 11 iti• ı•t1ıiJ1 1111 m 

memurlara verilecek en çok lirının yirıi~ı ~iri ıe~riıizı dlııtıtlı. 
iki veya iç tenelık vekilet Şehrimizde bu 1.ı 11tbaıı 
emri maaılann111 baılanıacı plyanptu bClytlk bir ralbet 
baza yerlerden soraldupncla g6rmiiftlr. 
bu hu1Uıta Maliye veklletl Baletler k91lde atbllnden 
vlliyetlere bir tamim yap çok evel her baJlde bttmq 
mııtır. Bu tamime ıöre: bulunu1ordu Piyangonun 

Hizmet mClddetlerl on beı çekllecell taat olan 20 
ıeneye kadar olanlara iki ye doiru facbo bulunan ka· 
eeae. ve hizmet m0ddetler4 bveler ve dtter yerler nu· 
on beı .ıeneden yukarı olan· maraları dlnlem,k iıtlyen 
lara iç ıene miicldetle vekl - meraklılarla dolmuıtu. 

Bu yıl ptyanıonun en bü 
let emri maaıı vntlecek .; 
maaıın baılanııcı vek&let 
emrine alınan tarihten baı 
hyacaktır. 21 mart 1938 

ylk tkramlyett olan 500 bin 
lira 34417 numara ya dGım 
üıtür. Bu blle\ın bir parça 
ıının ıehrJmtzde ollhila o 

tarl~lne kadar aldıkları ve gece etrafa apzdan atıza 
kllet eftlrl maaıları mllddet - yayılmıı ve çok ••çmeclen 
!erine ıöre iki veya Gç te - bu yirmi de bif bde\ln 
neye balıt olalara artık bu belediye tahakkuk memuru 
tarihten ıonraıı içtn vekllet Nevzat Ozan ile tahıtldar 
emri maaıı verllmlyecekttr. Mehmet Arkanda bulundutu 

Bu tarihten ıonraıı için ve 
kllet emri maaıı almıı olan· 
lana altlıkları paralar tçm 
iıttrdat muameleıl yapılma· 

yacak ve bunlara maaı ••
rilmeıtae devam olunmıya 

caktır. ~ maıı 1936 tarihi· 
ne kadar aldıkları vekilet 

tarihten itibaren bu mllddet 
lerl doldurancaJa kadar ve 

anla1aln1ıfl11. Bu iki akadaı 
12500 zer lira alac:allardır. 

Bu bilete Jakıo btletlerde 
19brlmizde b1it .. «ktaclır. •••. ,., 

l!&Jllk lkramlfe alan nu-
mara tarı aıatıya : . ._ .. U .. ~~ 

jdJet emri mutı tediye edl 
bl1' mGıamere •erllimallilftittril.illl';iJ'lecek, bu miiddetlerl ikmal 

talebeler milıameretle hil edenlerin vekalet emri maaf· 

,g•ıt, 1 (a-
Yel batı mla•nlMttıle 11tıda· 

ftamızı oyauyoru'I adb yer ları knilecektir 
•-=ı z • c:. 

il ••llatmı allkadar eden 
klçtlk temıll fArkıla bebek 
danı ve kertemik hareketler, 
numua1ı. ah fU bGyOkler 
adında iki monolotr, kum 
bara11zlara 61lit, Atatlrk, 
Akdenlze, Tirklertn tilrkü 
ıü, Tilrktlm ve daha birçok 
tlirler okumuılar ve muvaf · 
fak olmuılardar. 

6 E1161 talebeılnden Va 
limizln kızı lıttklll Aykut 
Şeyh Şamil Rabını oyna -
mıı ve çok alkıılanmııhr. 

Millamerede Vah Ethem 
Aykut ve her üç okulun ta
tebe velileri bulunmuılardar 

DanlıiJ 
Güneş 
Tutulması. 

Din 1aat 22 yi 5 leçe 
bizim me..-lekettmtzden g6 
rllmiyeo ıüneı tutulma hl
dtıeıl olmuıtur Bu güneı 

tululmaıı ancak Paaifık de 
nizlnden, Japon adalannm 
cenup sahillertle tlmalt Ame 
rtkanın cenubi ıarbl tabii 
lerlnden g6rtllebllmiı olacak· 

" lnhi•ar 
Memurlarının 
Parası. 

labiıarlar ldaretl memur 
tarının maaılarmdan timdi 
ye kadar fazla olarak kul 
len verıllerln ladeai hakkın

da lnbltarlnr ~eklletine ya 
pdan mOracaat Maliye ve 

kaleti tarafından da tasvip 
edtlmiıttr . 

Şimdiki halde f nhlıarlar 
ldareıl ıubeleri, faz a 
keıtlen bu verıtler için 
birer bordro tanzim edecek 

ve bunlar a defte darlıklara 
mOracaat ed•rek fazla ah 
nan paraları memurlara da
iıtmak ii:ıere ıeri alacalrtlr. 

30 Lnaı m çaln111 
Altay maba leılnde otu 

ran lbrahlm kızı Mahmure 

çarııda leblebici Anenln 
dikkinına giderek ıandık 

iizertnde"i bir bez içinde 
bulunan 30 lira para11nı çal 

mııtır. lddia ve ıtkiyet Oz 

erine ıuç*-fakalanarak çal 

Lira Kazanan ıa2 ı 

100,000 
Lira Kazanan l 9360 

10.00ll 
Ltra Kazanan 38159 

60.000 
Lira Kazanan 15068 

50,000 
Lira Kazanan 27789 

30.000 
Lira Kazanan 5847 

15.000 
Lira Kazanan 30458 

28,180 
Lira Kazanan 33215 

280.008 
Lira Kazanan 6145 

Bu numaranın 25 numa
ra yukar111nda11 25 numara 
aıafı11na kadar elit nvtbara 
onda bir itfbartle 1lnr, 
yirmide bir tttbarlle de eltl 
ıer ltra alac:aklardar. 

• 

Ltra 
33128 
381 zt:ı 

7345 
26647 
30849 

10,800 

e.a .... ıunıln 
di. Baloda tdtçok at!eler ita 
luamuı •e Mfdı lrle ..
~filfttti. PIJaqo 9lllati 
mit ve daha birçok etlen· 
celer tertip edl...,...,. 
Aytaktıa 1ık11f llCltlll 

iciı Dli 
AJvalık. 2 (Hutuıl) 

Ka1makam Hlmtl Bralm 
hlma yetinde burada Çocak 
Eetrıeme taittal.._, 

daa Halkevin~ .Jıl b,..nda 
btr balo vertldt Sahab 
dar dev•m edetı b•locl• .. 
lenl•t ejl~acelt btr telltlde 
•akit pçlrmlıierdar. Bırt. 
ce yoktul çocuklar 1f1D ele 
iyi ı,., pltr temba edt•-.ıı-0~, 
tir, 

Edrııittt 



C. H. Partisi VilAyet Kongresinde Almanyada Bugünk · 800,000 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
nln okunmaıına ıeçtlerek: 
Sandırııda tahtsarlar idareıl 
tarafından 11\ftHlt bir zürra 
Ultfle depoıu yaptmlrnası 

hakkında l:endtaine söz ve
rilen inhisarlar baı müdürü 
Salih lhıan Sındırgıda tütün 
lıtthaalltJnın bu ıene fazla 
olması dolaylslle inblaarlar 
veklletlnde bu kazada mG 

satt bır tOtOn depoıu yapıl 
mHının mutaaa••er bulun 
dutunu ı6Jledl 

Baıkanlık tarafından l,ey
ftyetln btr delikten ibaret 
bulunma11 itibarile Yekilet 
nezdinde temennıyatta bu
lunulmaıı teklif ve kabul 
edildi. 

Oilefin tklacl maddesinde 
kaıabanın ortasından ıeçen 

derenin kurutulmatı için hü 
k6metln kanunu mahıusu 

tatbik etmesine dair dılek 

çe okundu. Baıkanlık tara 
f andan En harı Saiırenln tat 

hlri hakkındaki kanunu muvak· 
kate tevfikan belediye budu 
du dahilinde olan bu gibi 
mahallerin kurutulmaeı mO 
kellefiyet ıurettle mahalli 
balkın vaztfe11 icabından 
bulunduiaadan bu huıuada 

· karar ittihazanan kanunen 
ıayrl mOmldln olduiu lza h 
eclllerelr karat ltıtb&&111da n 
.. r1, nazar edtlmesi kabul 
ecMdt. 

Üilç6ncü maddesinde Sın 
dırıı kaza merkezinde 1 1 
k6Jfln bai•ı bulunduğu ta 
nm luredi koopra trf ıne mer· 
keze mGcavlr ve koopratlfe 
muhtaç k6ylertn bailaaması 
ve merkeze uzak olan k6y· 
lerin blrletUrUerek ka, ta 
ram kıredi koopratıfleri te 
ıfıi hakkındaki dilek okun 
du. 

Bu huıul&a .az alan Ba 
lıkeıir clelepal ltaaim, Man 
yas delegeıt Ahmet Kalyon 
cu Edremit delegesi 11. Kara 
ve ziraat bankası mOdlbü 
lsmail Akbaıan verdikleri 
tıahat ve mutalaat kifi ıö 
rOlerek mOdürlyetl umumıye 
nezdınde temenntyatta bu· 
lanulmaaı taıvib edıldi. 

Balya kasası dıleklerin 
den: DGa1a ktrlzl yOzG•den 
fazla amele çalaıbramıyan 
Balya Kara AJdın madeni 
nln bu vaziyeti 9alyanan 
vaziyeti iktıaadıyesi üzerin 
de fazla tesir yaptığından 
bu suretle Balya halkı mu 
zayaka içinde bulunduğun 
d a n maliye tarafından 
evvelce satılmıt ev lerln tak
ılt ffatlarının indirllmeıi ha 
lckındakf dilek okundu 
Buaa •it kanunu ıörmnk 
Ozere bu maddeni .. n mLız,.. · 

kf'reıl celseyi atıyeye t ilk 
eclıldı. 

Köyl6 ıfgaralar rıın fiatla 
rının •lnaıtp miktarda ın
dirl!meıl haklcındalct d 1 le 
bıuh ıe 

•atta dıter kazaların 
dıleklerı tle te•hld ,_ en maKa· 
mı aldJ nezdinde t 

~nıennı 

yatta bulunulmasına 

Dördüncü maddeıtnde: 
Çift hayvan'armdan vergi 
alınmaması hıkkandalci rlı· 
lek keza buna ait dilek'erle 
te•btden temenni" edılmesi 

Beıincı rnaddeıiodr; !'al· 
ya rnaden tirketı ftçı \'e 
••eleılnt tazJtkli çalııtırı 1-
maıı için (Bedo) ilmlode 

ki Dilekler.. lktisani Vaziyet.. Lirıhk ıırıi ıııılnt 
lıtanbul, 2 (Racl10) 

Alpullu teker fabrika11 1 
sahipleri tarafından yapıldı· 
i• tesblt edilen 800,000 

bir usul bularak bu usul da· 
irealnde it )aphrmakta ol 
dulu ve ameleye yetu it ıe· 
ksen lcuruı gündelık veril 
diğlnden buna bir çare bu· 
lunmaıı hakkında dilek ok 
unarak baıkanlık tarafından 
hükömetln yeni bir it ka 
nunu çıkardıfım, ve bu ka· ı 
nuınun tatbiki tle beraber 
amelenin de it "e gOndelık 
•azt yetlerenin teabit edilecefı 
hakkında verilen izahat kifl 
Ye muvafık görüldü. 

ktorlar maaı'arile fidanlık 
masrafına yardım edılmesi' 
hakkındaki dilek okunarak 
bu cihet umumi mec ilce her 
aen .. nazarı dikkate almmak 
ta olduiundan bu ıene 

içinde nazara dikkate alın· 
maıının tabii bulunacağına 

Zeytinlerin tamamen ma 
hıulden kalması ıebebile it 
siz kalan muhtaç ailelere 
Hlllliahmerın gentı mikyas 
ta yardımd• bulunmaeı ha 
kkındaki dilek okunarak 
umumi merkezden temenni· 
yatta bulunulması reye vaz 
edi)mul kabul edıldı. 

Altıncı maddesinde gaz ve 
ıeker f ıatlarmın indtrilmeıl 
hakkındaki di 1ek okundu. 
Baıkanlak tarafmdan ıeket fi 
atlarının indlralmesinln derdest 
bulunduğu ve gaz f iata ha 
kkında bir temenni yapılm 
ası izah edilerek bu ıekıldP. 
kabul6ne 

Yedinci maddesinde- il ca · 
da ıdarei hususi yeye ait lca 
plıcanın ıayri fenni bir ha 
ide bulunmaaından muhase 
bet kuıusiyece fenni bir ıe· 
kaide lnta ettiril meıi hakkı 
nda.ki dilek okunarak vtli. 
yetce takip edılmeıl taevlp 
edildi 

Saklz•od maddatnde elli 
evden az olan obaların bir 
araya toplandmlmaaı hak
kındaki dilek mizakere edi 
lerek hiik6met bu cıheti dü 
ıGnmekte oldujundan bunun 
temenniıfne hacet bulunma 
dığına. 

Dokuzuncu maddede 935 
yılında teıekkül eden bina 
tahrır kom11) onunun ka dı 
ralmaıı yüz6aden kazada ta 
hrlr yapılmadıiını ~e bina 
•erglslntn yOktek olduğun 

dan kazada biran evvel ta· 
hrerln yapılması içın komtı 
yoaua te,ekkil ettirilmesi 
haklunclaki dtlek okuoarak 
bina tahrir komlıyo · 

nunun f a•ltyet~ geçmeslnın 

derdeıt hulunduğu ve kaza
zalarda bu itlerle lttiıal 
edecek memurların vilayet 
ce tayin edılmekde olc!uiu 
halde batkcsnhk taraf andan 
veralecek izahat kafi görül
dü 

l!rdek kazası dileklerloden 
Erdekde yapılacak tayyare 
cemiyeti binası ıntıuına yar· 
dım edilmesi hakkındaki di 

lek okunarak Eı dc:k gençli 
ğinin kahve köıelerinden 
kurtarı 1arak bir arada top 
lamak ıayesine matuf olen 
bu dılek yerınde görülerek 
gençlık ıçln bir bina yapdı 
rılması ıçin f ırkaca takip 
edılmesi muvafık görüldü 

Hüdcesi dar olan beledi 
yeye kasabaya getirilecek su 
tes11ah için huıusi muhase 
be büdceıinden bin lira yar 
dım yapılması hakkındaki 
dileğin umumi meclis ictt · 
maında nazarı dikkate alın-
maıma 

Memleketin zeytin mah
sulü üç ıene için tamamen 
mahvoldufundan vergiden 
affı hakkandaki dılek oku
narak Büyük Millet Mecli· 
ıl ce buna aid bir kanun 
çıkarı ınasının derdest bu un· 
duiundan yapılacak baıka 
b:r muamele g6r0lmedlği 
ne. 

Tahsilatın yapılamamasın 
dan pek m6ık<U vaziyette 
kalan belediye için senet 
aabık mliıüllü kabile ve do 

Gönen kazası dilekıerin

den kaza dahilinde yeni bır 

nahıye teıkil edılmesı hak
kında dılek okundu 
Baıkanhk tarafından ev· 

velce söyle.ndığt veçhile teı 
ktlitı mülkıyeye ait itlerin 
940 seneıinde yapılmasının 

muktezi bulundujundan bu 
dilek hakkanda ittihaz edı 

lecek bir karar olmadıiı bi· 
ldirildi 

Oileftn ikinci maddesin 
de Gönen _.JJaza-da polis 
teıkt1Ahnı11"" thtiyecana att 
dilek okundu. 

Emniyet müdürü bel i ba 
ılı kazalarda polis teıktlitı 
kurulması Dahllıye vekale 
lince bütçe mülihazaaı do 
laylıile kabul edilınediiinl 

izah edildijl cihetle timdi· 
ye kadar kurulmadığı ve 
maamafi böyle belli b~tlı 

kazalarda polis letkilata vü 
cude getirilmesinin vekalet 
çe mutasavvel oldutunu 16· 
yledlitnden temennisinden 
ıarfınazar oldu. 

ÜçGncO maddeılnde G6-
nende yapılacak halkevi bi
naeı tçJn eski baıkan Lütfi 
Kndar tarafından 937 ıe 
neıe bOtçeainden yardım ed· 
1 eceiı vadedilen 7000 lira· 
nan verilmesi hakkındaki dı. 
tek okunarak ceryan eden 
müzakere neticesinde bu it· 
in vıliyet idare heyetince 
takibi takarrur etti. 

Ural 
AUm madenleri 

Uralda Miaı civar1nda Tı 
yelgln madenlerinden son 
ıünlerde bir 'ıkamada 1 1 
ki 1o 740 gram altın elde 
edılmtıtır. 1936 yılı bidaye 
tinde aynı madende zengin 
ahan mine tesadüf olunmut 
ve bir haf ta ıçlnde 40 kilo 
814 gram çıkarılmııtır. Bun· 
lar aruındct 14 kilo veznin 
de büyük bir külçe de var · 
dır 

Tı yelgin madenlerinın ran 
dımanı, Uraldaki altm ma 
denlerınin zenganl ığınl göster 
mektedir Bir kaç ıuırdan 
beri itletilmekte olmasına 
rafmen hl i bu madenler 
bitmez tükenmez bir J.aalde· 
dirler. 

Teırinievvel bidayeti erin 
de Nljni f!lgtl civarında 

bir mahalde Y metre der.n 
1ikte genif ve kalın bir al 

tın'ı kum Jabakesı keıfedıl 
mtrtır. Bu damarın bir kaç 
kilometre uzunluğundH bu· 
lunduiu antaıılmııtar. Blıava 
civarında çok yakında ayrı · 

ca bund benur baıka bir 
damar deha bulunmuıtur 

La Republtquede Jean Pi· 
erre Gerard yazıyor: 

Almanyadan aidatımız ha· 
berler iyi delildir. Hu bü 
yük milletin bugün içinde 
bulunduğu maddi ve mane 
vi vaziyet ıon deı ece endi~e 
•erici bir mahiyettedir. 

Evveli iktisadi bakımdan 
Almanyanan durumu "ölü 
leımekten hali kalmıyor. Ta· 
hdıtler her gün biraz deha 
fazla artmaktadır ki gıda 

maddeleri için vesika uıu 
lün6n ihdası dütiln61mekte 
dır. 6 aydan beri yal tevzi 
edtlmemittlr. 

Fakat Alman evolüıyonu 
bilhuta manevi bakımdan 

eodiıe uyandırmcı görQnü
yor. Btliyoruz ki bir zaman 
danberi orada artmakta olan 
bir amele ajıtaayonu var 
dır. Renotesi lfçilerintn 
son derece atalı olan ücret· 
lerf bir ıef alet ve hoıuııd· 
suz uk halt idame etmekte 
dtr ki bunun ini bir tekil· 
de, fatiıt diktat6rlükte me• 
cud olmayan, grevlerle te 
zahür ettli görülmGtUir 

GaçUUcler artmakta de
vam ederse ve beklenmedik 
bir deitııklik olmadıkça bu 
nlar artacaktır Alman hü
kumetinin yarın tlddetten 
baıkn bir ha 1 çareııi mev. 
cud olmayacak bir vaziyet 
karımnda kalma11ndan kor· 
kulabiltr. Dolttor Şaht "yeni 

muhaltlra poletıkasına" de· 
vaın olunduiu takdırde böy 
le bir lnftlakan öniine geçil
mez bir hale geleceğınt ı6y 
lemlttir. 

Sistematik bir tarzda Al 
mantara muhalif olmayan 
lnıi iz'erin gltatde daha ba 
riz eadıtefer izhar etUklerf 
ni mOıahede ediyoruz Uzun 
zaman "Fran- korkuıu,, 
aa ıOIOmsedikten•onra ıtm
dı de lngtltz matbuatı büy6k 
kayıular ıöıtermlye baı 
1 amııtır Y orkse hire Poıt, 
Manchester Guardian veya 
Nevvs Cronicle aibi muhte· 
lıf zıhniyette gazeteler dün 
cidden telaı verici makale 
ferle doluydular. 

Bedbınlere hak vcrdırecek 
mahiyette olan ıey, 8 erlin 
hükümetinın alma"ta olduiu 
hayret verici tedbirler serls· 
idir. Bir kaç güodenberl ge 
nç' zabitlerin toplanmasını 
hızlandırmak için l11elerin 
son aınıflarını ilga etmiı ve 
"harp bakaloryası,. usulünü 
ihdas etmlttlr. Evvelki gün, 
Führerin endüstriyeller kon· 
feranslarını ve genel ~urmay 
toplantılarını arttırdıiı kay· 
dediliyordu. Nıhayet dün. 
Almanyanın ıeferber edile 
bilir vatandaılara pasaport 
vermeyi kaldırmıı veya hiç 
olmazsa ıon derece tahdid 
etmtı olduğu öfreniliyordu. 

Almanya hiçbir.. zaman 
muvazeneli bir memleket 
olmamııtır Topralının fa
kirliği ile nüfusunun mlkta· 
rı ara11nda mevcut o'an te 
zad bu nıemlekeUn bütün 
dramı belki de Avrupanın 

bütün dramıdır Hıtler rejimi 
"Alman millf'tini manen yQ 

kseltmekle., ırkın büyük ku 
suru olan kusuru olan au · 
ruru çok tehyiç etmiıtır. Ça 
lııkao, dalma dısıpltnlt, na
mualu olım Alms11m kalite 

lf'rl araunda ne itidal, nede 
ölçü vardtr. !:;autlmantal he 
yecanlı ve hatta saf olan 
Alman, bQtün fedakirlıkla 
ra bütün tiddetlere Amade 
dır . Tenkit hasauından ma 
hrum oluıu , otoriteye tapııı 
onu mükemmel bir insan 
materyelt haline koymakta 
dır. Almanyanın kıymeti. 
t~flerıntn kıymetiyle ölçO 
IOr. 

Almımya daima meçhul 
peılnde görQnOyor. Daimi 
kararsızlıtı dOnyanın mu 
kadderata üzerine afır ç6 
ken bir tehlike yeıratmalr
tadır. 

K,um Muhtar Sırret cu
aıhuriyıtı 

Geçenlerde teesı6ıün6n 
onbeıtad yıldöaüm6oil kut 
hyan Kmm cumhurıy !U bu 
mGddet zarfında aerek t0s
yalızm ıerek ekonomi ıerek 
kültQr ve ıerek endilıtrl 
alanlaranda bOyOk muvaffa• 
kiyetler elde etmlf buıanm 
alctadar. 

1913 le Kırım endüıtrtıl· 
nln umumi isUh•ali ancak 
45 milyon ruble tutmakta 
idi. Halbuki yalnız 1936 yıh 
içinde Kırım endüıtrilerl Is 

tihsallni ~90 milyon rubleye 
varmıthr . 

Kmm köyleri tanınmaz 
bir hale ıelmtıtlr. ·Kırımda 
200 kadar sovkboz v6cuda 
aetlrılmtıttr 1'.6yl6 ekonomi
li 1300 kolkhoı halinde to 
planmııtır. Kmm arazisi üz. 
rinde J bin trakt6r ve 1200 
harman maklneıl çahımak 
tadar. Geçen yı harman ma· 
kinelert ,alnıs hububatla JI· 
zde 26 sı üzerinde çallflalt· 
ta, halbuki bu yal Jlade 70 ı 
üzerinde ltlemııttr 
Ommllık ve okuyup yu 

ma bılmemek, busG• Karı 
mda tam surette Jok ecltl
mlttir. KlfJ te,kJllth U.k 
tahatl ı•bekeai mmataaam 
surette tılemektf', •e bu tık 
tahıil mecburi bulunmakta 
dar. Ayrıca memlekette btr 
çok yüksek mektepler aanat 
mektepleri ve itçi f akGltelerl 
vücuda geUrilmitUr. l:iu ,a. 
ksek mekteplerde en binden 
tozla genç okumakta •e ya 
hut malümatını tamlaıbr
maktadır. 

Yoksullın Gözetme bulqi 
baş~ınhamdan: 

hk vergi kaçakçılıiı borcu 
nun ~den meal l&zumu Dlv a 
nı muhaıebattan btldtrJI 
mtftlr. 

Eıki tlrlcetle alllaadar 
olanlar bunun btr kaçakçı 
lık defll, bir verıt lhtdlfı 
o1dutunu s6ylemektedtrler. 

Fransada 
leledıyı ımıleıinin nOııriıi 

Paraı, 2 (Radyo) Be 
ledtye ameletl ilcretlertnln 
a2lıtından f kiyet ederek 
b61ük bir nQmaylt yapmıı 
lardır Belediyeye karıı tı 
ttbfaf bıslertni ıöıtermfıfler· 
dır. Bir nilmayif eanaımda 
s6k6netl temine çab•n bir 
ı6varl cumhuriye muhafızı 

attan d6terek 6lmOttClr. 
Ayrıca 6 ölü, birçok ya· 

rala vardır ,. ..................... , 
iDOKTOR! 
• • • • 
İEKREMi • • 
i N Af l Z 81 YSll İ • • : Bilumum deri, saç, • • • • ilrnak lıaslalıklarilt : 
İ her şekıl firtngl. belıo- : • : ukluyu ve yumuıak : 
: kurJıa lıaslulıklurım id : 
• • : rar yolu darlıklarını, : 
: ademi iktidarı en sun : 
: u:sullerle tc.davi eder. : • • • • : Heatalarını hik6met : 
: cadcleatncle numara 56 : 
: da hwah aaat OD Hr = • • 1 tea IODl'a kabaletler 1 
,............... .. .. ,, 
Murahha• 
Heyet 
Antakya da 
(Baıtarafı l inci Sayfada) 

landık. ISu mGracut ve ko· 
DUfm& da bu sae91dendır 
demtılerdlr. 

MOıahtd heyet bu"8kı 
T oros ekspresile Adanadan 
Halebe ıeçmitUr, Yilzlerce 
Antakyalı TOrk kendllertnt 
lstlklıal ve tetyi etmiıtar 

Müıahttler ekspresin bet, 
on daktkahk tevakkufundan 
lıttfade ederek gara lnmlt 

Bırlıfimlzin ıenehk ko• ler ve lstaıyoada ıezerek 
gresi 3 Kinunuaani 937 te · Adana manzaralarena ı6ste 
rihine rastlayan pazar ılnfi ren kart postallardan almıı 
ıaat 14 de Halkevl Salonu lar ve katarın aeyyanna 
nda icra kılınacafından bir damıalatmıı1arclar. 
liiimfıe kayıtlı bılumum Müıahttlere iki zat daha 
azaların ıelmelerl rica olu refakat etmektedir Bunlar 

nur. müıahitlerin aekreterleridir 
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§ BONO 5 - -- -E ~übadil ve gayri mübadil bonoların 5 
; Bılum~m .. banka ve şirket hisse se- : 
: neti en yuzde 5 ve iki faizli hazine i 
: tahvilatı ahnır ve satıhr. = - -- -: fldres: : - -: lzrr irde Kemer Alt11ıda Hacı = = Hasan Otehnde 6u Numarada: 
- Cavit Telefon 3903 : 
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SAYFA 4 

-
lngilterenin 
Tayare 
Taarruzlarına 

Karşı 
. Müdafaası .. 

Bundan bet ıene ıonra 

lnıiltere Adalara, tayyarele 
re lcartı eörünrnez ve lcaçı 

nılmaz bir ıua ıeddı tara -
fta4an korunacaklar Şımdi 

bu ıuaı neıreden aletlerin 
çofaltılmaaına çalaıılmakta
dır . 

Son hafta yapılan tecrü
beler bu ıuanın hattl üç 
dört bin metre yOlcıekUkte 
lct lıomba tayyaresini btrden· 
bire durdurduiunu ıöıter 

mıtır. 

T • yyareden pilotu mec. 

Amerikada 
- ~ 

Orıanlınn muhal azası iç
in ıhnın tedbirler. 

Bir leıik Amerika orman 
idaresi, ormanların tahripten 
muhafazası için kadanların 

yardımını istemeie mecbur 
kalmııtır. 

Bu talep üzerine Mis Mart 
Munt rıyaaetınde bir " kaduı 
orman himaye lcomiteai,, te 
tekknl etrniı ve her tarafta 
kadınlar f aaliyele geçmiıtir . 

Bırletik Amerikada bu lll· 
yede ormanların tahripten 
muhafaza edileceji kanaati 
büyüktür. Fakat Noel do 'a 
yıaile çam aiaçlarının tahrl· 
binin önüne ıeçilip geçl'mi 
yeceğl füphelidir . 

:::! •n~~.::.:~~::~ ~:~~.: Hılkııi baıkınhğmdın: 1 
ha•a nazırlıiının fevkallde 5 1 937 Pazartesi eünü 
ıtzle tutmakta olduiunu bu Ali Şuürı tik okulunda Al -
yeal fU& lnıilterecle moda- manca kursu Açılacaktar. 

istekli olanların bu okul 
f aa pllnın en önde ıelmek-
teclir. baf61retmenlliine müracaat 

ederek adlarını yezdırmala-
Buaa benziyen bir ölüm rını rica ederiz. 

ıuanın tecrObelert, Almanya· ı----------·---

da d.a yapıhnaktadır. Fakat BDl~IRİYI İCll 
fnıtha, ıuuna 1c.,,, tayya-

relert koruyabtlmeık için he- Maıurluğundın: 
nGz hfç bir vulla buluna- rlürhaniyenin Kocacami 
mamııtar. Bundan baıka · mahalleıinden mahalli ıka 
t•y,are makinalarının man -
yotoları bu ıualara kartı 

metl mechul Haılp çavuıa; 

Biirhaniyenin Kocacami m 
koruDM bile, ıerlye iki ih· ahallesinden Kizım oilu Naz 
tlmal daha kalıJor: minin bit kıta ilamla ıızde 

Bu J•nl ıualar hayata bir alacalı olan 21 ı lıranm tah. 
iki dakika içinde imha et- ıili içın daıremizde yapılığı 
... "tedtr. takip üzerine namının ııön 
Şu. cıvataaından 11a1et has- derilen icra t:mrfnln mı.h"I 
MI btr talcım lnfi •k mad· li ıkameti meçbul olmaa·n 
delerlnl ıöUirerek yülcı"k dan teblıji mümkün olma 
lnfllllda parlatmaktaJır mıt ve bu sebeple ıcra em 

Malrtna bu ıuaa karıı rinln ilanen tebliiine karar 
miteeıılr olmata dahi pilot •erılmit olduaundan tarihi 
ilmektedir.Yahut görünmez ilandan itibaren 20 ıün iç· 
ıua tayyareain taııdıiı bom inde utenilen borcu ödeme· 
l:taları derhal patlamaktadır. niz ve m 1 bryanmda bu. 

Pılotıuz tayyar,. kullanıl lunnıftnız ve hır ıtirazınız 

dıtı talcdırde bile Jlne ıuam varaA bildırmenız li7.ım<lar 
vücuda ıetirecefi mania per· Alcıi halde cebri tcra yolıle 
dealnl aımanın imkanı olmı borcun tah11l olunacağı ıll 

yacaktır. nen tebliğ olunur. 

Sarbayltktan: 
Belediye hfaiye efradına belediyede mevcut örn«"Ain~ 

ıöre elbiıe yaptmlacaiından 15 ıün ekııltmeye çıkarıl 
nuıtar. Ta1iplerin depozito yatırmaları mecburidir Açık 

ekılltmeıi 6 1 937 çartamba 16uü beledıyede y. pılac111' tır. 

isteklilerin ve fazla ma ümat almak itliy"nlerin beledıye 
ye müracaatları ilin olunur. 1 4 1086 

Balıkeair Aakeri Satın Alma 
Komiayonundan: 

Temdit ıuretile ekııltmiye konulan 10000 kilo sabuna 
vakti ınuaJeninde iıtekl11i çık madıiında n meı.k ür sa bun 
19 l 937 ıah ıGnü Hat 15 de pazarlıkla alınacaktır Mu 
hammen bedelı 3500 liradır. Muvakkat teminatı 262 lira 

50 kuruıtur. iıtelcltlerin tartnamuini görmt-k üzere her 
16n •• pazarhta ittlrak edeceklerin de adı geçen günde 
ve aaatinde temınat makbuzlarile Kolordu ıatın alma ko 
miıyonuna müracaatları 1 J 4 

TÜRKDiLI 
PazartHlnden baıka her 
ıia çıkar . Siyaıal ıazete . . 
Yıllıiı: 800 Kurut 
Altı Ayhta:400 ,. 
Sayuı: 3 ., 

GOnü ıeçmıı ıayılar 25 
karuıtur . 

ADRES: 

\e BALIKESİR TÜRKDİLIJ 

Kıyıp cüzdan 
Kültür Bakanlığı zad it· 

leri dlrekt6r1Gt6nden aldı 

iım 4726 numaralı aic ı Hi 

cüzdanımı kaybettim yenisi 

nl alacalımdan eıkiıinin hük· 

mü yoktur . 

Ltıe kimya öfretmeni 

H . Vtc-dani Ataaev~n 

Posta Telgraf Telef on 
Müdürlüğünden: 

Balık~sir cıvarında luıınsız orm;ın arırıdan " 90,, gelendo 
ros orm•nlarand, n "150,, Bıfa dıcm Çam ormanlarından 

' ' 180,, ki. "420 , direk al ınacakhr Bu direk ler 26 1 1 936 
tarıhınden itibaren '' 15 ,, gün müddetle münakaaaya çıka· 
rılmııtır . ' ·9,. metrelık elli adedıne dörder lirft 11ekiz met
roluk 190 adedine 3 lira 7U ıer kuruı 7 metrelik 90 
adedine J lira elhıer kuru~ altı metrolutf 90 ad~dfne 
3 lira yirmiıer kuruı bedel tahmın edllmittir. lJipozito 
akçası 122 lıra 95 kuruıtur ihale günü 9 1-937 cumar 
te i günü aat ) 1 dedir ll\liplnın müdürlyett> müracaat 
ları i in olunur. 

4 1095 

Şarbayhktan: 
Belediye tahıildarlara ve odacıları için 12 takim elbise 

yaptmlacağından on beı gün mnddetle ekıiltnıeye kon 
muıtur. Kumaı ve e lbisenin ornekleri belediyede mevcut · 
tur. ihalesi 6· I ~37 çartamba günü beledly~de yapıl1tcak · 
hr. 

Münakasaya lıtırak edeceklerin konuni depozito verme· 
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~ ANKARA -----------------------------------------------

Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan. 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

!IDRES 

------------------------------.. -.. .. .. 
ANKARA Sanayi Cf! d - : 

deıl ALI RlZA Apart = 
manı N UM A R A : 3 = - -- -~1111111111111111111111111111111111111111111~ 

lerı mecburıdir. 1 
~"'az ' a malümat almak iıtiyenlerın belediyeye müracaat •""~~~~~~~~~~~ 

etmele<J tliq oluqur 
4 

_ 
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ı I 
Bahkesir Tapu Sicil 

Muhafızhğından: 
Nahiyesi Köyü Mevkıi Cinai Hududu 

Şamh llısaralan ·oombay Su detir Dotusu, Dere ve 

1 
Hır T ıcimanin En Büyü~ Dileği: 

Satış Sürümünü Artt1rmıktu. 

1\ 

Satışta Birinci Şart: 
alanı meni kısmen yol batııı ~ 

dere ve k11men it. 
yol, poyrazı yol 1 
kıblesi dere . 

"REKLAM,, DIR. 
Hududu b~ı 1 unduiu yer yuk11rıda -'fazılı ıu değirmeni · 

nin ıaıhibi Balyalı Hacı Yakup ağa ıken 16 zilhicce 1228 

larıhlı vakıfname ile vakfetmit olduğundan bahsıle vakıf 
namına te-11cıl edilmesi istendtğınden tahJcıkat yapmak için 
10 l ·937 pazar 1ü11Q mahalt1ne memur göndeııleceknr . 
Bu yer hakkında bır hak iddla11nda Lulunanlar vaısa bu 
günler içinde yazı ile tapu aicil mu haf ızlıtına veyahut 
mahalltne gelecek memura müracaatları lilzumu i lan olu· 
nur 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 \ 't• ~lu ll~k_hh11hırınızı 
1 ( TURKD/ll) IH" \'t•riniz. 
1 .. . 

Balıkesir Tapu Sicil ı T U R K O 1L1 
Muhat ızhğından: 1 Bahkesirin Biricik GaLetesidir 

Nahiyesi Köyü Mevkii Cinıi Hududu .C 
Kepıüt Bey köy Şeremetli Tarla Doğu yol , bah de. it,. 

Her Yerde Okunur. 

Numara: 1 

.. 

merci oğlu Ramazan 
poyrazı Gedik ojlu 
İbrahim vereıeainden 
Süleyman ve Rama
zan ve yine Gedık 

oğlu Mustafa Vt!re· 
ıe11inden Ali ve H1t · 
ean kıble Kara Sü· 
leyman oflu Meh 
met tarlaları ile ma · 
hdut 
Doju yol . bata De 
mircı otlu Ramazan 
poyrazı Kancı oğlu 

Mustafa vereıeıi kı · 

ble vereıedeaı Hati
ce tarlaları ıl e ma· 
hdut 

Hudut ve buluadugu yer yukarıda yazılı tarlayı liam· 
za oğlu lsmallden 60 ıene evvel 10 fıra bedel mukabilinde 
harıcen satın almak suretıyle Gedık ojlu Hüseylnin se· 
netsiz malı iken 40 sene evvel ölıneııle kızı Hatice ve 
kendin~n evvel ölen oğlu Ramazanın evlatları İbrahim 
ve Mustafayı terkedıp bunlarda Gedik oğlu Hüıeyintn 

ölümünden bir ıene sonra mezkur tar ayı ikıye bölerek 
1 numaralı mahal Hatice ve 2 numaralı mahal de İbrahim 
ve Muıt 1fa hiRse lerlne ayralarak o l suretle ıenehiz olarllk 
tasarruf ve ziraat etmekte olduklarından İbrahim ve Mu. 
stafa teaçlle ta lip o 'madıklarmdan hı11e l eri müraccathuana 
bırakı l arak Hatice için ayrılan mahal için namına teıçil 
edilmeai iatenildiiinden tahkakJtt yapmak için • O 1 - 937 
pazar günü mahalline memur gönderllecektlr . Hu yer ha
kkanda bunlard~n baıka tasarruf veya sair bir ıurerle hak 
iddiasında bulunanlar varsa Lu günler içinde yazı ile Ta

pu Sicil Muhafızl atına veyahut mahallin• ~elecek memura 
müra~aatlhrı lüı.unıu ilin olunur 

·~~)p,J,~~~~~~~lAt~ 

Balıkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden· 
Çakır inhisarlar anbarından Bandırma anbarlarına de 

ve ile nalcil edilecek kabili tezyit ve tenkiı olmak üzer 
( 100,000) kilo idare mali yaprak tütünler mevcut ıartna 

meıi mucibince 18 12 936 gününden itibaren 20 ıGn müd 
detle açık eksiltmeye konu lmuttur 

Taliplerin iha1e tarihi oları 6 ı 937 çarıamba aünü ua 
16 da Gönen ve Baltkeslr inhisar larına müracaatlara ili 
olunur. 4 1 1093 -----· 
Bahkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Gönen inhiaarlar anbatlarından Bandırma anbarların 
kaıoyonla nakil edılecek kabıla tez.yıl ve tenkıa olmak Oı 
ere 300 Ot:O) kilo idare mali )Aprak tütün lerin ekıtltme 
28 l 2·936 ıününe kadar temdit edilmııtır . Taliplerin B 
lıkeıir Gönen ınhisarlarına müracaat l arı. 

1 - 2 - 1094 

iyesi ve Baıya~mana: Balıkealr ldylavı H KARAN 

Çıkarını G~nel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri lı Balln evi 


