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B. Mussolini dün Trablusgarba vardı. 
Ve İtalyan Deniz manavratan başladı 
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''Türk 
• • 

Milleti Her Za· i • • • 

mandan Kuvvetlidir.,,~ 
• 

! «Türk Milleti Uzak Yakın Bütün Milletlerle 
• • • • a; 

• • • • • • 

samimi Dosttur.» - ((Her Çalışan 1 ürkün Milli 
Disipline Uygun Çalışması Milli ödevdir.» • • • • • 

Dolıiliye: 1 Vekili 
B. ŞÜKRÜ KAYA 

Ankara, 12 (AA.) - Anka 1 
tada toplan,ın dünkü üzüm 
~0ngresi murb hlıaslara ıere· 
ltıe Vt"rılen ziyafette B. Ce· 

ı · 1 l Bayar, Harıclye vekili 
R Araı, Partı Genel Sek 

teterı Şükrü Kaya nutuklar 
•tat etmitlerd ir 

R B Celal Bayar, B Şerif 
~ :nııiye bir kere daha hü 

Urnettn pfonsibini tekrara 
~es·le vnmış olmasından do· 
"Yı t ~ekkürle söze baılıya ;ak .filhakıka çiftçinin nıen 
llatı, ihracatçının menfaati 

diye bir şey olmadığını ve 
ttıııı· ı ekonomi bakımından 
tek bir menfaat ve yalnız 
0tıun icapları mevzuu bah 
'0ldu~unu ız.ah etmfı ve kon 
lıreoın bu bakımdan en uy 
~Un yolu en isabetli tekilde 
~ıbıt hedefıle toplanmıı \'e 

al· k da adarların bu makııadla 
l\>et edilmiı olduk)armı , .. 
0 Yhyerek tiddetle alkıılan 

'tıııtır. 

8unu müteakip büyük bir 
'kıertyet B. Şükrü Kayamn ... 
Üı söylemesini istemiş vt: 

. C tne! Sekreter söz. almııtır. 
tı 'ncl ıekreterln irad ettiği 
lltuk ıüpheıiz ki, kendisi 

tıı.ı -en heyecanlı ve en bu 
l'Gk , 1 nutukları arasında yer 
h llcakhr Yalnız kudretli 
ltlp değil olgun ilım ada· 

'tıı k b arekteri taııannunıuz 
Ş~I' cumlesinde ta§an B 
r,ukrü Kaya hemen hemen 
I •ılasız. alkıılanmı§ ve sa 

c:nda büyük bir milli heye· 
itin havası yaratmağa ta · 

~t'tıen muvaffak ol muıtur. 
1 · Şükrü Kaya Türk mil · 
'litıj b d lıt, n ugünkü avası ha. 

, dava11 oldu~unu bılhaı 
' iz t 1 l'a a t etmfı ve her ça ııan 

t l"~ün milli disiplin ve ileri 
' tl' .ı:. Od 'ıs uygun çahıması mılli 
~o e\> olduğunu ıöyllyerek 
) ngre mevz.uunun ehemmi· 
'llrı · 1 teba •~gayet parlak ıeki de 
C ruz. ettirm lıtlr. 

.\t enel Sekreterin Büyük 
ijQ 'lürke ve onun büyük 
•alrekıtinin adlarlle biten 
~tt erı Ulun müddet ve mü· 
10 1"1 'eren alkıı1anmıı ve aa 
d, heyecii n içinde bir a~ız 

11 
istiklal Marıını ıöyle 

ll'ııllır 

Son olarak sözü B Tcv· 

Hariciye Vekili 
B. T. R. ARAS 

fık Rüştü Araı almıştır . 8. 
Tevfik Rüttü Aras siyasi va· 
zlyeti hulaıa etmış ve Türl< 
milleti her zamandan kuv · 
vetlid ı r. Türk milleti ıulha 

bitıtikt r . Ve dünyanın sulh 
elemanlarından birisidir. Türk 
milleti uzak yakın bütün 
mıllt:tlerle samimi dosttur. 
Türk milleti bugün yalnız 

her milleti seven değil her 
---

/ki/sat v ·kiU 
8. CELAL BAYAR 

milletçe de ıevilen bir mil
ı~ttir, demit ve 8. Celal Ba· 
yarın dıı ticaret politikasın
da büyük müsbet rolünü ve 
muvaffakıyetlerini ıizhar ede · 
rek kuvvetli harici potıtıka 
nan temeli kuvvet i ve raı 
yonal bir milli istihsal ve 
ticaret kuvvetidir. Söz.lertle 
nutkunu bitirerek şiddetle 
alkışlanmışlardır 

inhisarlar Ve ki 1 i in 
T r a k y a Tetkikleri. . 
8. Ali Rana Tar~an Trakyada ~i tet~i~lerini ~ilirerek 

dün istan~ula avdet etti. 
lstanbul, 12 - Gümrük 

ve inhisarlar Vektli 
B Ali Rana Tarhan Trak· 
ya gümrük ve inhisarlar İf· 

leri üzerinde yaptığı tetkik 
lerden sonra buraya dönm· 
üttür Vekil Uzun Köprüde 
trenler üzerinde yapılan gü 
mrük muamelelerinin müm· 
kün olduğu kadar seri ve 
muntazam yapılması için 
alınacak tedbirleri de göz 
den geçirmiıtir 

B. Ali Rana Tarhan av 

dette Alpullu ıeker ve alkol 
fabrikalarını da ge~mitlir . İn 
hisar! r Umum müdürlüğü 

için Ank rada yapılan bina · 
ya Vekalet taıındığı için 
Umum müdürlüğün nakli 
ancak yeni bir bina yapıl · 

,.-

B ALl RANA 
dıktan ııonra olabilecektir. 

Vekil ıu bir iki gün için· 

de Ankaraya dönecektir. ı 

Almanya 
. ~ 

Deniz manevralarına başla~ı lngiltereye cevabım ne va-
• Roma, 12 (A A ) Mue· kıt verecek? 

solini dün Trllbluııgarpta Tab· Londra, 12 (Radyo) -
ruk limanına varm ııtır Fon Rıbbentrop hariciye na 
İtalyan deniz manavralan da zırı, B. Edenle görüıecektir. 1 

baıtamııtır . Bu görüımede birkaç ay 
- evvel İngiltere tarafından ve 

Amerıkaya tayyaeci gönderecğiz rııen projeye cevap verilece· 
Ankarı., 12 (Hususi mu · ği manası çıkarılmamahdır. 

habirimlzden) Hükumet, Rtbbentrop cevabı getir· 
tayare zabltlerlmizi Ameri memıştir. Cevap lneılterenln 
kaya taynrecilık tahsiline Berllndeki büyük f"lçisine 
gönderoıeie karar vermffllr tevdi olunacaktır . 

,,----------.. ı Müzede 1 
1 1 
ı Atatürk ı 
1 --·~r- 1 

l Büstü Törenle açılacak 1 
1 İstanbul, 12 (lfodyo) 1 
1 Hu hafla içinde Ala 1 

i
l llirkurı bıisfu mt!rcısim 1

1 I le ımiuye konacaktır. I 
I BLislıin açılma töre- I 
I ui11ln Kültiir Hnkam I 1 
1 B. S<{/fei Arıkan tara 1 
1 jwdan cumartesi gıuıu 1 
1 yapılması da çok mu lı· l 
1 temeldir. 1 

L---------~ r••••••••••-. 
! Montrö 1 
t -=-~~ • 

~ Mu~avelesinin imzası ~ 
~ Hatıra11 : 
t /sltınbul, 12 (llususl) t 
• .l1011tr6 ımıkautlesirıin = 
• lm:.ası münasebetlle t 
~ bastırıları posla pulla t 
• rwdan bir lakun al· t 
t bıim halinde bu mu 1 
• kauelenin im:as111da • 
• ha:ır bulunan devletle· : 
f r/n hariciye vekl/lerlrıe 
: ve mLimessilluine V<'- ~ 
f rilmesl kararlaşilrıl- t 
• ımşlır. t 
• Alhıımler Darphane t 
• ve /Jarııga mallmasw· t 
t da lıa:ırlcuımakladtr. t 
t Ayni allmmlerden t 
t ayrıca f~umlıurlıaşkam t 
: Alatürke, Jfoşvek/le ve : 
~ vekillere de armağan t 
• edilecektir. Hu albıi • 
t mün üstünde /akdim t 
(i l!dilecck :alw ismi. t 
t makanı ı•r menuıriyell t 
• Tt'irkçe ııe Fransızca t 
t olarak b11lı11111Za1'taılır. ıt 
L., • .,.,..,., • ., .... 

Umumi Meclisin Dün
kü Toplantısı .. 

-
Gönenin Kava~ na~tyesina Buğ~ayh adı verilmesi wı 

8alya~a bir hayvan panayuı açıl11a11 ka~ul edildi. 
Vilayet Umumi Mecliıi tür Dlrektörlüfünün fU ya-

dün de saat 14 te ikinci baı · zıları bulunuyordu. 
kan 8. Feyzi 8özenerin baı 1 Mıthatpaıa okulu ha· 
kanlığında toplanarak eörüt hçeeinin genııletilmui için 
melerine devam etmiıttr. 421 metre murabbaı binanın 
on beşinci toplantının zabıt iıtimlak edilmeıt tçln bülçe· 
hulfuası okundu ve aynen 
kabul edildi. Bundan sonra ye 700 lira tahıiıat konma11 
ruznamenin müzakeresine ge 2 - Bu yazının evvelki 
çildi . I ile birlikte tevhlden milza 

Evrak varide arasında Kül· kereıi için muvazenet malt-
- ye encümenine verildi 

Festival 
İçin istanbul~a büyük ~a

znhklara başlanıldı 
İetabul, 12 (Hususi) 

Önümüz.deki Afuıtoı ayı 
içinde yapılacak olan Festi 
val hazırlıklar1na baılanmıı · 
tır. 

Festivalin gerek m~mleke· 
timizde ve gerekse komıu me 
mleketler ara11nda a 1Aka uya· 

ndırılmaıma çalıımaktadır 937 
senesinin festi va li geçen se· 
neklnden daha ıeniı ve de
ğltik bir programla olacak· 
tır . Balkanlardan mada Ma 
caristanın ve Sovyet Ruıya 
nın da lıtiraklerl temine 
çalııılacaktır Bilhana bey· 
nel milel Roiaziçi yüzme ya · 
rı§ına ehemmiyet verilme 
ktedlr Bunun için bir çok 
memleketlerin yüzQcülerl 
davet edilecektir, Memleke 
timizin her tarafından Festi 
vale ittirak olunmast için 
teşebbüslerde bulunulacaktır 

2 Bliadıçta dört köye 
devam eden köyün talebe
leri fazla bulunduiundan 
buralara birer muallim tll
veıi için bütçeye tahılıat 
konma11 hakkındaki lltek 
muvazenei maliyeye; 

j Bıiadıçta talebe 
ftdedinin f azlalıiından yeni 
bir mektep yapılmaaı üze
rindeki ietek de aynı encÜ· 
mene, 

lıtanbul yalı mektepleri· 
ne 2893 lira tahalsat kon· 
ma1101 iıtlyen Koluır Ba· 
kanhiının yazısı muvazenei 
maliyeye. 

Enclimerılerdnı çıkarı erı 

ıak: 
Balya boz ırk ııiır .. ay

vanatının satııını fazlalaıtır· 
mak için burada varidatı 

Belediyeye alt olmak üzere 
her sene 17 mayıata 
bir hayvan panayırı açılma -
ıının kabul edildıflne dair 
olan encümen yazm ok un 
du. Üyelerin bır kıtmı pana· 

Madrid 12 Gün Sonra 
Düşecek mi? 

yırın 27 Mayısta açılmaıını 

istıyor 'udı ve ıiddetli müna 
kaıalar oldu Yapılan teklifler 
ikt ıekil arzediyordu: 

1 - Panayırın 27 mayı . 

ıta veya daha ıonra açıl· 

ma11 .. 

Franko Almanyaya Her Sene 
300 Bin Ton Demir Vermeği 

T aahhüd Etmiş·· 
Belgrnd, 12 (Radyo) 

İspanyadan gelen haberlere 

göre Franko, Nasyonalist 

kıtasının bu ayın 24 ne ka· 

dar behemehal Madridı zap· 
tedeceğhıi söylemitlir 

Valanıiya hüküRıeti iıc 

talih harbin elden çıkarıl 
madığını ıöylemiıtir . 

Fransa gemileri bu günden 
itibaren İııpan)·a lu)'larınm 
mürakabesine baılamıılardır. 

Londra, 12 (Radyol -
Nevyorka gelen İıpanyol hü 

kiimeti mümeuilleri gazete 
ellere Frankonun Almanya 

ile 30 senelik bir muk11vele 
yaphğını. bu mukavele: mu 

cibince İıpanyanın Alman 
yaya harp malzemesine ka· 

rıılık olarak her ııene 300 
bin ton demir vermeği ta · 
ahhüt eylemiıtir . 

Salamanka. J 2 (A A.) 
Franko tayyareleri pazerteıl 

ve salı günleri Madrid üze 
rinde uçuılar yaparak ıeh 
rin Franko kuvvetlerine ter· 

kedllmesi hakkında beyan· 

nameler atmı~tır 
Barselon civarında da tay· 

yarelerin faaliyeti artmış ve 

liman civarındaki kiliselerin 
birçoiu bombardıman edil · 

nıiıtir . Ôğrentldiğlne göre 
Cerdobanın ıarkında An 

dujar mıntakaııında hüku 
metçiler büyük köprüleri 
berhava etmittir. 

Londra. J 2 (Radyo) -
Tredünyonlar beynelmilel 

konferansı, ispanya vaziyeti 
ili telklk etmek üzere bugün 

tredaünyonlar ııekreteri 8 
V al ter Sltring riyaıetinde 

toplanmııtır Bu konferanıa 
yirmi memleket murahhası 
iıtlrak etmiıtir. Konferanı 
metalsi yaranda devam ve 
çok mühim bir tebliğ tle la· 
uıı faaliyet edecektir. 

2 Enc6menin noklai 
naz.arı Baıkan enc6merıin 

kabul etliil ıekli reye koy· 
du. 

Bu ıuretle Balyada her 
ıene may111n 17 ıinde açı· 
lıp üç eün devam etmek 
üzere bir hayvan panayın 

açılma11 kabul edildi. 
1 - Ayvalık idarel huıu · 

siye binası olmadıiından bü 
tçeye ( 4000) lira tahılıat ko· 
narak yeni bir idarel huıu· 
ıiye blna11 yapılması veya, 
Halkevi için bir bina yapıl
makta olduiundan- ıimdiki 
Halkevl binaeının satın 

alınarak idarei huıuıtye hl· 
na11 ihduı. 

2 · Hayat bahah\ıiın
dan Ayvalık huıuıi muha
ıebe memurlarının maaıla • 
rının arttırılma11, 

3 -- Ayvalık hükumet 
konağı yanındaki binanın 
iıtimliklle ılaveıı ... 

Ayvalık ldarei huıuılye 
bina tılnin muvazenei mali· 
ye encOmenfne tetkik edil 
mek Uzere havalesi, 

Ayvalık memurlarının 
zam 1rörmelerinin bütçe 

( Sonu ikinci Sayfada ) 
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Mühendisler lzmir Bir isi Ma~ ma~~elerin~en alman vergi ve resimlerin kal

~uılması için bir kanun projesi ~aznlan~1. 
Hü nimetlmızin bir tara

ftan anayıimı2in kalkınma 

sını dığer taraftan istihlak 
maddeleri üzerinde ucuzluğu 
temin için mühim sanayi 
maddelerınin mevaddı ipti· 

daiyeslni ucuzlatmağa karar 
ver mi§ olduğunu yaz. 
mııtık. Ham maddelerden 
mühim bir kısmından alınan 
rüsum ve vergilerin kaldırıl 
ması suretiyle temin edıle
cekoian bu ffe dair iktisat 
vekalet! bir kanun projesi 
hazırlamıı ve alakadar ve 
kaletlere vermlftlr. 

ilıği, ham ezilmiş kabukları, 
çıkarılmı§ marine kendiri, 
servet, Remi ve sair iplik 
imaline mahsus nebati mad 
deier, kasarlı keten ipliği, 

ham kauçuk, fanala, feldispat, 
külçe ve kültük halinde her 
nevi demir, aleminyom, ve 
halitası, salon ve tezyinat iti 
ve zikrolunmıyan diğer ale 
minyon halitası eıyasmdan 

yalnız lame külçeç, çubuk, 
(lehim dahil), külçe nikel, 
tahta, çubuk, külçe ve sair 
~ekilde antimuan, kobalt, 
uzvi ve suni boya1arla kö· 
mür katranı yağından müs 
tahıl alevinler, al~izarinler. 
Slyanurre Sodium, boraks 
ve sair emlahı, kibrit nühas, 
kükürt ve mürekkebatı. 111-

nuai ve kimyevi müstahza
rat 

Ne !~~!~~J~1~~i~~~,~~? Güreşçileri şehirimize ge

Giden 
Mebuslarımız 

Evvelsi gün Dursunbeye 
giden mebuılarımızdan B. 
Hayrettin Karan, B. Cemal 
Esener, B. Doktor H. Vasıf 
Somürek dün şehrimize dön
müılerdir. 

Yaralama 

Vatasrnm ~vnl ü muha~emesi 
2 Kanunusani gecesi Ke. 

bapcı Mehmedln meyhane· 
sinde Berber Lattf adında 
birine tabanca ile dört el 
ate{ederek-katil kasdile ya 
·raladığından dolayı tevkif 
edilmiş olan Hel\facı Kasırrı 
oğlu Mustafanın dün de ağır 
cezada duruımasına devarrı 
edilmiştir. 

Birinci ve ikinci beı sene· 
Jik ıanayf ve zirai proğram· 
1 rda bir kısım ham madde 
lerln memleket sanayii için 
temın edileceği nazara dik 
k te alınarak bunların mua 
fiyetf cihetine gldilmemiıttr. 

Teklif edilen ham madde 
muafiyetlerinin kanunlaşması 
halinde husu le gelecek istfh 
sal çokluğu muafiyet nok· 
anlağını telifi edeceği mu · 

hakak görülüyor. Program
lara dahil olmakla ileride 
elde edilecek maddelerden 
muvafıyet tatbik edilmi 
yecek şunlardır. 

Boyasız yün iplik. boyalı 

yün tpllk ,suni ipek, sodapik, 
profil demir. kalın ve ince 
saçlar, ve teneke saçlar, ba· 
kır nema çubuk, bakır tah
ta, çinko külçe, yapağı 

(Merinos kirli) yapağı (Me 
rinos yıkanmış), sud kotik 
ve hamızı azot. 

Ve~gisiz gire ~ me~~eler 
Vergisiz girmesi düşünü 

len m ddeler şunlardır: 
Sanayide kullanılan ve ta 

rif enin baıka yerlerinde zik 
redilmlyen hnyvani yağlar, 
yağ asıtlerl, domuz kıh ve 
döküntülerı, levha, yapuak 
ve saire şeklinde kemık ve 
tırnak, mevaddı saire ile mü· 
rettep veya gayri mürettep 
kemik, tırnak ve boynuzdan 
mamul e ya, ham gerkedan 
boynuzu ve mamulat, hay 
van dıılerl ve ma mulatmdan 
fal, deniz aygırı, gerkedan 
dişleri, sair hayvan dişleri 

(lılenm mlş) balina kemi~i 
ve çubuğu. (mürekkep balığı 

kemiği ve rnamulntının ham 
ve döküntulerı) oğa ve ma 
mulfıhnm ham ve döküntü 

lerl) boğa ve mamulatının 

ham ve döklintu eri hayva 
nalı naimc kabuldarı ve ma 

mulittmm ham ve döküntü 
leri. Ham mercan ve mamu 
lalı jeliitın levha çubuk, vetoz 

ha1mde tutkal gamalata 18 kilo 
ve ondan yukarı yaş derıler 
tuylü veya tüysüz işlenmiş 
tu u v y kesılmemiş 15 
kilo veya ondan yukarı tüylü 
v ya tu ye üz ~uzu derıleri, 
h lı örmt'ge mahsus tuğra 

halın de ip k iplıkleri ko bu
klu ve kabuk uz kakao, çam 
y gı, külçe levha çubuk, 
y pr l halinde sel!üold, ga-
1 it ve ın alı ve bunların 

m muliı.ıa odun, kömür la· 
d.in, tnck ağacı, müdevver 

şırın, abanoz, mnun, p lesenk 
demlrhındi ve sair ınün.ıasıli 
g yrı meHut ağaçlar, ağı, 

Bulaşık Hayvan 
Hastalıkları 

için memleketimizin mu~
telif yerlerinde mücadele 

teş~ilatlan kurulaca~ 
Ziraat Vekaleti, memle· 

ketlmlzin değerli bir servet 
kaynağı olan canlı hayvan -
Jarın sağlığı ışiyle yakından 

alakalanmaktadır. Vekalet 
mücadele teıkilatı bilhassa 
bulaıık hastalıklara karıı 

geniş ölçüde bir savaş aç
mı§tır Ru&m da bunların 
arasındadır 

Geçen aylar içinde bu 
sa vaıtan alman neticeler 
hakkında rakamlı bazı ma· 
lümat vermittik. O zaman 
yazdığımız gibi Ruam sava 
ıı yalnız lstanbul belediye 
hudutları içinde devam edi· 
yordu. Artık bu hudut için 
de de sa vaıın esas kısmı 

bıtirilmiş olduğundan bu it 
le çalışmakta olan heyetin 
sekiz aylık çahımasınm de
vamına lüzum kalmamı§tar. 
Laboratuvar ve pratikte de 
çalıomak fizere. İstanbul be· 
lediye baytarlık işleri direk· 
törünün reisliğinde baytar 
ve fen memurlarından mü 
rekkep altı kitilik bir ekip 
bırakılmııtır. 

Önümüzdeki yıl içinde sa 
vaş eylulün 15 inci gunu 
başlıyacak ve bırlncı kanun 
sonunda bitecektir. Savaı 
mıntakası fU suretle tesbit 
edilmiştir: 

Kocaeli, Bılecik, Bursa, 
Balıkesir. Çanakkale. Mani 
sa, İzmir, Kars. Erzurum ve 
Ağrı vilayetlerinın bütün ka 
zalarile Kastamoni vilayeti 
nin fnebolu, Küre ve mer 
kez, Ankara vılayetinin Çu 
buk, Polatlı, Antalya vila 
yetinın merl.ez. İçel vilaye 
tının Tarsus, Silıfke ve mer 
kez, S vaı vılayelinin Zara 
Gaziantep, Elazız, Dlyar
bekir, Muş Bitlis, Siird, Van 
ve Hakkari vilayetlerinin 
merkeı:, Trabzon vilayetinin 
Maçka ve merkez. Gümüş 
hane vilayetinin Bayburd ve 
merkez, Erzincan vilayetinin 
Refahiye, merkez kaza lan 

Vekalet mücadelenin ya 

hakkındaki 1035 sayıla ka 
nunda yazılı ru hsatnamele
rin itası usulüne dair olan 
talimatnamenin müteferrik 
birinci maddesinin kaldml
ması ve 1,2,3.4,5,6 ve 7 in· 
ci maddelerinin değiştlrilm. 
esi icra vekilleri heyetince 
kabul edilmittlr. Yapılan 
değişikliklere göre Türkiye 
dahilinde yüksek mühendis 
yüksek mimar unvan ve sa
lahiyeti ile icrayı sanat ha 
kkmı bahıeden ruhsatname· 
ler ihtisas cihettle alakalı 

vekaletler tarafından veri
lece~ Ur. Tahsili gösterilen 
Türk mekteplerinden verilen 
diplomalar, ruhsatname ma· 
hiyetfnl haiz olacaktır. 

Bunların diplomaları ait 
olduğu vekalet tarafından 

tescil olunacak ve kendileri 
ne bir hüvıyet varakası ve 
rilecektir. Yollar, demiryol
lar, sular limanlar:, elektrik, 
makine, tehircllik, sıhhiye, 

ve tayare lnıaat yüksek mü
hendislertle yükıek mimar 
larına müteallik tescil, tetkik 
ve imtihan gibi muameleler 
nafıa vekületine ve maden 
orman ve sanayi nesclye ve ki· 
myeviye mühendislerinin ki 
iktisat vekaletine, ziraat mü· 
hendisleriyle zirai su mü 

hendi lerlnki ziraat vekaleti 
ne bağlı yüksek meıılek 

mektepleri tarafından yapı· 
acaktır. Türklyede icrayl 
sanat etmek arzu eden ec· 
nebi mühendıs ve mimarları 
yukarıdaki mekteplerde im· 
tihana tabi tutulacaklardır. 

16 lirasım çalmışlar 
Akıncılar mahaUesinde 

oturan AkhtıaTlı Bahtiyar 
oğlu Şevki iki gün evel 16 
lıraaımn Karaoğlan mahal· 
lesinden Abdulkndfr oğlu 

Kemal tarafından çalındığı 

m ilerı sürdüğünden tahki
tyap kaılmaktadır. 

pılma ıekli ve muktezi teş 
kılat için bir proğram ha 
zırlamaktadır.' Vilayetler şi· 
mdiden mücadeleye tabi at 
sayılarını te6bit ederek ve· 
kalete bildireceklerdir. 

Gene hayvanların sağlığı 
için, Ziraat Vekaleti ve dev· 
let demiryolları idaresi an 
laşarnk hayvan ve hammad
delerini taşıyan va ğonların 
temizlenme ve dezenfeksi 
yonlarını ağlayacak tedbar · 
ler almışlardır. Hayvanlar 

ve hammaddeler vagonlara 
yükletilmeden evvel fenni 
temizleme yapılacaktır. Sağ 
lam ve şüpheli hayvanlara 
göre bu temizlık şekilleri de 
tesbft olunarak bütün istas 
yon müdürlüklerme bildiril 
mittir. 

Diğer taraftan vekalet bir
çok mıntıkalarda hastalık 

bakımından yaptırmakta ol. 
duğu muayenelere.- de devam 
etmel(tedlr. Geçen aylar 
içinde Erzincan vılayellnde 

2358 Kars vıla yetinde 38558 
brış kı ceman419t6hayvan 
gözden geçirilmış ve snğlom 
bulunmuıtur. 

liyor 
Haber aldığımıza göre 

lzmir güre§çilerindeu bir ka 
file Nisan ayı içinde ıehri

mize gelerek gürefçilerimiz 
ile bir müsabaka yapacak 
!ardır. 

Güreıçilerlmiz bu mak 
satla güreı Baııkanı Sel 
manın idaresinde eluenlzle 
rine ba§lıyarak çarıamba, 

cuw a geceleri ve pazar günü· 
çalıımalarma devam etmek
tedirler. 

Güreıçilerimizin bu müsa
bakalarda iyi neticeler elde 
edeceklerini ümit etmekte 
yiz 

Sokağa Atılan 
Cocuk 

t 

Akıncılar mahallesinden Sı 
rrı kızı Zekiye altı aylık çocu 
ğunu sokağa atıp gitmiıtir. 

Yakadan haber alınarak 
hakkında tahkikata baılan 

mışhr 

B.H Vasıf, B. Cemal dün 
Bandırma trenile lstanbula 
haraket etmltlerdir. Kendi 
leri istasyonda birçok kim 
seler tarafından teşyi edil
miılerdir. 

Ka~mlarm döğüşmesi 
Eğe mahallesinden Mus· 

taf a kızı Esma ve Ayvaz kı· 
zı Siddtka Ahmet kızı Ha 
ceri döğdükleri ıtkayet olu· 
nduğundan suçlular hakkın· 
da tahkikata baılanmıştır. 

Çalınan eşyalar 
Sakarye mahallesinden 

bahçevan Mehmet oğlu 18 
yaşlarındaki Ahmet kira 
ile oturdufu evin sahibi 
arabacı Ali kızı Fevt.iyenln 
bazı eıyasını çaldığı şikayet 

olunduğundan tahkikat ya
pılmaktadır. 

--~--------------~~~--~---------

Umumi Meclisin Dün-
kü Toplantısı.. 
( Başterafı Birincide 

darlığından imkansızlığı ka 
rarlaıtırıldı. 

Hükumet konağı iıUmla 
kinin de bütçe darlığından 

dolayı lmkinsızlığı heyeti 
umumtyenin reyine arzedi 
!erek onaylandı. 

Dursunbey hu usi muha 
sebe binası ıçın bütçeye 
(300) lira lııtimlak karşılığı 
tahsisatı konması kabul 
edildi. 

Gönenin Kavak nahiyesi 
adınınJ Samsun vilayetinde de 
bu adda bir kaza bulunması 
dolayısile karıştırılması ıhti 
maline binaen bu nahiyenin 
yelltlirdiği buğday mahsulü 
Jçin buraya (Buğdaylı) adı 
verildiğine dair olan encü
men yazısı okunarak kabul 
edildi. 

Bundan başka encümen 
lerden gelen muhtelif evrak 
tetkik edılerek onaylandı ve 
ait oldukları encümenlere 
havale edıtdı. 

f>artl dilekleri: 
Bu dileklerden olan Ka · 

rınca deresi köprüsü ile bu 
yolun ( 400) metrelık kısmı 
om. İvrindi Güngörmez köp· 
rülerınin. Susuğırlık yolunun, 
KepsüttekJ Sımav çayı köp 
rülerile Edremitte bir köp 
rünün 937 muvazenei mali 
ye bütçesinden yapılması 

için nafıa vekaletinden te· 
mennisi kabul edildi. 

Ayvalık Altınova yo1u, Ba 
lyn Güngörmez yolu ve 
bu arada bir köprünün, Ma 
n)'as Aksakal yolunun, Ma· 
nya Gönen aruındaki Ka 
yacık köprüııü, Kepsüt Dur 
sunbey yolunun tamıri, 

Büyük Bostancı, Küçük 

Bo&tancı. Oval<öy köprüleri 
nin, Ayvalık Kocaçay köp 
rüsünün, Karanca çayı üıe 

rirıdeki köprünün yapılması, 
Gömeç ilkele yolu 

için bin lira ayrılması, 

Şamli • Halıkesir yolunun 
tamiri ile Gönene kadal' uza 
tılması, 

Kurudere, Karaçay köp 
rülerinln, İvrindi · Osmanlar 
yolunun üç senelik Nafia 
bütçesinden yapılması ve di· 
ler Parti dıleklerfnin yerine 
getirilmesi kararlaıtı. 

Nafıa encümeninin yol 
para11nın münasip miktarda 
indlrllmeıl ve bedenen çalı 
ıanlarm ıekiz günden fazla 
ve on saat mesafeden uzak 
yerlerde çalıştırılmaması ba· 
kkında olan yazm ile 1937 
bütçe mükellefiyeti bedeni 
yesinin halk için iş ayı olan 
Haziran ve kıı ayları olan Ka. 
nunuevel, kanunusani, Şubat 
aylarında çalıttmlmasının 

mesai aylarından çıkarılma
sı reye konarak kabul edıl 
di. 

Salahattin Yücel bir takri · 
rile Erdek ku:asındaki mektep 
çağındaki çocuklar için 936 
bütçesinden kalan (] 25) 
liranın yardım tahsisatı ola 
rak verılınesi ve 937 bütçe 
sınden de Erdek Çocuk Esır 
geme Kurumuna yardım 
için tahsisat konmasını isli 
yordu 

125 liranın bu çocukların 
iaşesı için verilmesi yeni se 
ne bütçesinden de yardım 

olunması için nazarı itibara 

alınmak üzere muvazenei 
maliye encümenine havalesi 
karar a~tınldı 

Ruznamede görüşecek 

bavka madde olmadığından 
meclıs pazartesi günü saat 
onda • toplanmak üz ~re da 
ğıldı. 

Meclis kırk günlük 
kanuni içtima müddetini 
bitırmiş olduğundan bundan 
sonraki top 1antılar için Vek~t 
!etten vıın yet vasıtasile mii 
ıaade istenecektir 

Dünkü muhakemede ya 
ralama vakasile alakalı bu 
lunanlardan Hikmet ıle me· 
yhanenin sahibi Fehmi ve 
diğer şahitlerden Berber Sa· 
bri, Zahireci Muharrem Ha· 
ıbi, Lastıkci Kamil dfnlenrrı· 
itlerdir. 

Müddeiumumi Muavini 
Necmettin YEŞiL tevsii tah 
kikat hakkında bir talepleri 
bulunup bulunmadığı anlat· 
ılmak için bu dava hakkın· 
dald dosyanın mahkemeye 
sevkini istemiştir Bunun üz 
erine duruıma l 6 mart ıalı 
günü ıaat 14 de bırakılmııtıt· 

Yeni Adam 
Yeni Adam 167 nci nü•· 

hasında açtığı büyük anket· 
te Abdülhak Hamit, Peyaflli 
Safa, İsmail Hami ve Şükö· 
fe l'lihalin cevaplarını nef 

rediyor. Aynca lımail Hak 
kı, Hüseyin Avni, Füruzaf1 
Hüsrev, Dr. lzettln, Hüı• 
mettin Bozokun yazılan, Mo· 
htelit terbiye hakkında 'le 
liva Erenburg ve GidedeP 
tercümeler var. Bu f ıkir ı• 
zetesini okumanızı tavsiye 
ederiz 

Çocut 
Çocuk Esirgeme Kurufll11 

merkezi tarafından her haf 
ta çıkarılmakta olan bu rıı' 
cmuanın 24 ncü ny1111 çılı 
mıttır. 

İçind~ ho§ geldiniz bab' 
leylekler, milli mücadele• 
leyleklerle kartcallar, ten bel· 
ler ve çalııkanlar, aydedt 
ile helvacı kabağı, birbuçll~ 
gözlü topal karga, yalancı 
nın mumu yatsıya kadı' 
yanar, Alinin düğrrıe•1• 
karikatörler, hilmeceler olıtfl 
ve iki renkli kapak içinde 
çıkan bu mecmuayi her çD 
cuk velisine ve çocuklar' 
tavsiye ederiz. .............., 

R.ADYOJ 

13 Mart 937 Cumartesi 
ÔGLE NEŞRIY ATI: ~ 
Saat 12,30 Plakla fıır 

musikisi 12.50 Hava<11'1 . .,, 
13,05 Muhtelif plak nefrıı 
14,00 Son, 

AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
Saat 18,30 P l il k 1 ~ 

d a n s musikisi. 19,3 

Şehir Tıyatrosu komedı lı1' 
mı - İki temsi! (Bıııb111 •' 
ve Büyük öz). 20,00 f•11

, 

Saz heyetı. 20,30 Ôd'e, 
fJ1 Rıza tarafından Arapça• 11 

lev. 20,45 Fazıl saz heYt 
ır' Saat ayarı. 21, 15 ürke• 

., 1 ~· 2-, 5 Ajanıı ve borsa , 
berleri v~ ertesi günÜP ~o 
ogra"Tlı 22,35 Plalda •0

, 

lar, opera ve operf't P"'ç 
ları 23.00 Son. 

1 
1 
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..,, ll MART 937 TORKDILI 
~A'\ f A: 3 = !iZ 

lngilterenin Halkı Ko
, . ._ _____ ............ ~ ........ ~~, 

TÜRKDİLI 

ruma P lanı .. 
konlar yapıldı ve bütün o-

Pazartesinden başka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

dalara güneı ııığmm doiru Günü geçmı~ sa yı l ar 25 
ca girebilmesi temin edil kuruıtur. 

Sayısı: 3 .. 

di . ADRES: 

Tayareleri 
Havada dur~uran ~uvvet 
Tayarelere l<arşı yeni bir 

müdafaa vasıtası bulunmuı

tur. Bu va111ta ıudur : 

Beri inde Sevgili 
D .. 

f ·ı· ı·ı· k uşman ı ım çellı ır en yapllan em- Filimi 
SBIİ görülmemiş bif htfStZh~ Amerikada , İrlanda ihti · 

Elfnde çanta olan bir me- laline dair çevrilen "Sevgi. 

mur Berlin bankalardan bi li düıman,, filmi gösteril~n 

Şu 11ralarda İngiltere , mil. 
leun sıhatına ve fiz iğini inki
ltf ettirmek için bir plan 
tatbıkıne baılamıı olduğun · 
dan Vfyanadaki sosya l de 

lllokrat belediyenin on beı 
Yıl müddetle , harpten , dört 
lene süren ablokadan, haı 
lalıktan açlıktan , ıefa letten 

•e Yoksulluktan harap ol 

~Ut bir ıehlr halkını zlnde
tıtırmek huıuıunda tatbik 

Fakat veremli olmıyan ço· RALIKESIR TÜRKDILİ 1 

cuklar da dütünülüyordu . \ • .;;;:;..;,:;::;;:;:=::- J 

Küçük madeni ecsamdan 
milyonlarcasınm bir araya 
getirilmesiy le yaratılmakta 

olan bulutlar tayyare motö 
rlerlne gırerek bunları boğ
makta ve yere dütürmf'!kte 
dir. Bu duman bulutlarının 
istikbaldeki ha va harp har· 
terinde çok mühim rol'er 
oymyacağı iddia ediliyor 

rinden çok itlek sokağa çı. arzuya göre iki türlü bit· 
kınca durakladı , etrafına ha- mektedir Mevzuun mantıki 

tttııı uıu lü hatırlamak mu 
Vafık olacaktır . Bu usul, 

~Vrupanın herhangi bir ıe 
it halkına tatbik edilmit 

:" rnuvaff akfyetli u•uldür, 
1Yebllırız. 

le liarb biter bitmez bir ta 

1 •rrı ecnebi paralariyle ça
bltn bır takım yardım ve 
b 'Yır cemiyetlerinin Viyana 
k tlkını acıklı akıbetlerden 
f Urtarmıı olduğu doğrudur ; 
•icat 1921 ıenesinden son 

ta Vı Yananın ıoıyal demok 
''t belediyesi iti kendi üze 
tin 1 I e a rnııtır Geçen sene ö 

l~ı ~rofesör Jullı Tandler 
9 ıeneılnde Viyana ıeh 

rıaı 
n ••ilık ve ıoıyal büro 

•unu b li n aıına getirilmiıti. 
QYülc töhret sahibi bir ilim 

'; bır anatomi mOteha11111 
0 
'" Prof. Tandlerfn ondan •oar 

n. a Pratak itlerde de bü 

'"" b• 1 i ır lyakat aahibi oldu 
U~nlaıılmııhr. 

f •rbın getfrmiı o'duğu 
tl&ketler ve fena gıda al· 

~ı' YÜıünden ıehirde birçok 
"' ıı k tdı· Ve ansız insanlar va 
61c' lcQçQk çocuklar bilha11a 
ı, •Gıler arasında ölüm faz · 
ti tdı. Hatta yaıı daha i1e 
•ını öl f rnurahıklar 

rı/1b"'• harböncesi 
' etle oı 60 

arasında 

günlerıne 

niıbetinde ltt / 0 

Ölü lılııta. Bu niıbetle çocuk, 
ı tıılerlndc yüzde yüzü bu. 
b~Uıtu. Profeıör Tandler, 

iı ;aııyet karııaında, tlk 
1 ° •r,.k harp ıonraaı ıef a 
tller · 
... •ntn ortadan kaldırıl -.... ,,, 
b Çarelerini incelemeğe 
•ıladı. 
Dah6 .. 

A.d 
1 

oncekJ belediye. 
ıı,; Y4 Uk ıahıllerinde bulu 

ı::ı.ıkı Uelaıgloda verem li ço 
t1, l lr için bir yurt açmıı· 
h,, 'ndler, bu çocuk ların 
•ıc,ktıe k•dar Gradonun 
l~ı Ve tuılu havasında 

ol uy 
dölldGk orsa da V iyanaya 
l''•rı lerı zaman hastalık 
lı6t ... ı~ Yeniden nüksettlğiııt 

.. •Uttli 
Vere 

bı.ı, \l ın hastalığına "mor 
dıtını •ennensis,, adıda ve ri l
hrı,d Ve harpten önce Vı 
lerıl 6 Verenı yüzünden ö· 
1 trırı b" .. 
e"htd utun Avrupa ıehir 
tırı, en fazla olduğunu h a 
tıı.ırı ~•nıı lazım ge lir. Bu 
I· ıerırı T d 1 ç0c k e an ler, verem 
t ~ lar 
'cakı •n, sonra dan otu 

lrı h 1 )ak1 te lr erın ıklimine 
tı bır 

'dıtlb l muhitte tedavi 
~... e erirıı lüzumlu buldu 
d,~i•edbeble Viyana c ı varın 
1 •ila " '"'tıd rın guneıl i yamaç-
tı.ıldı.ı a verern kıl inikleri ku 
~ \' 
ltGrı 1Yanadaki bü ~· ük 

1\ eı •ıı .. 
e,lı gı ,, bina sı , yeni 

•lı •ı.ı YetitUrebilmek iç in esa· 
1 ı.ıııd 'ette ıslah ve tad ı l o 
3 u. A 
O ~e 35raıınan ancak yüzde 

)'S>ılrn rnıkdarına bina 
dı. ••ına 
b ' llerı müsaade ed il 
•bçe Ye kalan kısımla r 
~ Park h 0ııı.ıld ve avuz haline 

u. Her kata aenıı bal-

Kafi derecede gıda alamı· 

yan mekteplileri beıliyebil

mek için Schuleraau11pelzung 
teıktlatı yapıldı Merkezde 
bulunan bir mutfakta yemek 

hazırlanıyor ve sürat li ara
balarla bütOn mekteplere 
tevzi olunuyordu. Eğer ço 

cuğun anası babası çalıımak 

ta iseler, kendilerinden ufak 
bir ücret alınıyordu . 

Belediyenin çocukları kurla 
rma teıkı latı daha çocuklar 
doğmadan harekete geliyor 
du. Teıktlitın gebe annele· 
re yı.rdım eden bir kolu da 
vardı. Gebe olduklarını al -
tıncı ayda beledıyeye 

bildiren anneler, yal-

nız bu huıuata lazım gelen 
yardımları elde etmekle 
kalmıyorlar, mutterberatun 
gstellen (analara öğüt ver 
me merkezı ) nde muayene 
ediliyor, sıhhi öğQtler alıy

orlardı Senelerdenberi bu 
teıkilattan on bin1erce ka 
dm iıtif ade f>tmittir. Gebe 
kadınlar, çocuk dünyttya 
getirmelerine bir hafta kala 
belediyenin doğum evine 
de kabul edilmel<te idiler . 
1 ı s i z ve paruız olan 
kadınlara dünyaya çoçuk 
get•rmelerinden ıonr a bir 
sene müddetle bedava süt 
verilmekte idi . 

Çocuk dünyaya gelır 

gelmez, teıkilat, onunla 

alikalanmağa baılıyordu 

O günlerde bir çocuk dün 
yaya geldi mi, teıkilit bir 
çok müfetiılerl o eve uğrı · 
yarak ailenin dileklerini sor 

makta idiler Eğe r nlle, ken 
dini geçindirebi lecek bir va 
ziyette ise o zamau müfet
ttıler yalnız tebrik le iktifa 
~derek dönüyorlardı. Eğer 
ihtiyaç ve sıhhatsızlık varsa 
o zaman teıkilat makinesi 
itlemeğe glrlfiyordu. Bu hu
suıta hiç bir mecburiyet 
yoktu. soıyal demokratlar, 
iıimlerinden de anlatıldığı 

gibi ikna vasıtasile itlerini 
görmeği tercih ediyorlardı 

Eier doğan çocuk, gayri 
meşru ise o zaman teıkili 
tın gıançlik ıubeıi derhal bu 
çocuğu kendi vesayetı altına 
alıyordu Eğer doğan çocuk 
meıru , fak a t aılesı yoksul 
ıae o zaman haftada bir in . 
giliz lira sından f az1a tahsisat 
ba ğlanıyordu Eğer çocuğun 

babas ı ayya f ise, etrafında 
ki ıartlar sıhhate uygun de 
ğılse o zaman teşkilat mü 

fettiıleri müdahale ediyor 
lardı Çocuk veyll ana baba 
ııha tsız ise gene aynı ted 

birlere bat vuruluyordu . Bu 
takdirde çocuk Kınderuber

nahmeıtelle (merkez i çocuk 
yurdu) na naklolunuyordu. 
Çocuklar, burada yalnız 

h irkaç haftalık bir karantl. 
ne d ::: vri geçariyor ve müte 
ha ss ıs doktorla r ta rafın 

dan her ıeki lde mua yene· 
ye ta bi tutuluyorlardı Psi · 
kopatik tecrübeler iy i neti 
ce verirse çocuklar , Rt ne 
e vlerine iade edil iyor, yal · 
nız mekteplerdekinden gar · 

tenlerden istifadeleri le · 
min o 1unuyordu. 

Eğer netice menfi çıkarsa 
o zaman bu çocuklar Vil 
belmlnenberge alınıyorlardı 
Burr81 Vtyananın dağlık bir 
yerinde ve bol güneı alan 
bin saraydır . Eskiden Arıi · 
dük Leoponldun mahkaneai 
iken 1927 de Viyana bele · 
diyesi tarafından satın alın 
mıı ve çocuklara tahsis ol · 
unmuıtur. 

Doktor Tandlerln emriyle 
bu ıarayın dıvarına ıoyle 

bir hitabe konmuıtur: "ço. 
cuklar için saraylar kuran 
lar, hapilllne duvarlarını 
yıkarlar " Burada iki ay da-
ha, çocuklar muayeneye ta 
bJ tutulurlar ve bunların 
neticesine göre müeueseler · 
e dağıtırlar Bugünkü Avus 
turya hükümetl bu ite de 
vam etmemlı bu aarayı, es· 
ki imparator ıaraymda ka 
tollk havaları teganni ede 
cek "Viyana gençler koro 

ıu" na tahsis etmlıtir . 

Evelce bu saraydan zayıf 
ve hasta çocuklar, ya onla
rı evladlık alan aılelere ya 
hut kendi ana babalarına 
gönderilirler,ii Bun ludan 

yüzde otuz kadarı resmi ve 
ya huıusi gece yatısı ınek 

leplerine gönderilir. bunla 
rın okuma masrafları bele 
diye tarafından verılirdf. 
Gene bunlardan oğlanların 

yüzde yirmisi kızların daha 
az nlsbetl ıslah mekteplerıne 

gönderilir Oıada kendileri 
ne ahlaki ve zihni bir ter · 
biye verilirdi . 

1,800,000 kitlden 240,000 
kiflyi barındıran yeni Viya 

na evlerinin ynnında kinde · 
rgartenler ve küçük çocuklar 

için ılk mektepler bulunu 
yordu. Belediyenin 120 den 

fazla çocuk bahçesi vardı. 

Mektep ücretleri ucuzdu. 

Ve talebenin yüzde kırkın 
dan bu bile alınmıyordu. 

Öteki bele.diye mekteplerin· 
de mükemmel jimnastik sa 

lonları bulunuyordu. Vıyana 
civarına sık sık gezintiler 

yapılıyô'r, spor teıvık ~dih 
yor. spor techizatı temin 
o lunuyordu 

V ıyana belediyeainin vü 
cude getirdiği bu çocuk ko 
ruma t,.şkılatı dünyanın en 
iyi düşünülmüt ve tatbık 

edilmiı teıkilatı idı. Ne va· 
zık ki, bugün artık bu ya . 

famamaktadır. 1 Y34 şubatın · 

riaki sivıl harbında n sonra 
ıktidar mevkiine gelen yeni 
tefıer. bu teıkilatın parça 
larını ele geçirdiler. Fakat 
onu eskııi gibi iıletememek· 
ted ırler 

Fakat yeni rejim hiç fÜ 
phe yok ki , bu teıkilatın 

semerelerınden istıfade etm 
ek tedir Bay Şuıning, ırec 

buri askerliğı canlandıraca k 
Q(ursa. askerliğe elverişli 

bulac1'ğı gençler bu eski 

teş~.ılatın kurtardığı cocuk 

lar olacaktır . 

Alman müteha1111ları bu 
yeni tehlikeye mukavemet 
edilecek bir motör icadı için 
uğraııp durmaktadırlar. 

Bulut havada duman ha 
linde uçacak ıekilde bıra
kılmakta, tayare mekineıi 

pietonlarının her vuruıunda 

ıillndirlere girerek motörü 
derhal boğmaktadır. 

Kullanılan maden c isimle· 
ri. çelik zerratı, çam tozu, 
korundum kriıtalleridir . 

Bunlar husuıi mermiler 
tarafından havaya atılarak 
bulut vücude getirılmekte
dir - ....................... _ 

Simpsonun 

(•lenme hazuhkları 
Fran1ada Toura ıehrlnden 

bıldlrıldiğlne göre ıabık in 
giliz kraliyle evlenecek olan 
Madam S ımpıonun bugün 
veya yarın bu ıehire 15 ki · 
lonıetre mesafede bulunan 
Cande ıatosuna gelmesine 
int•zar edilmektedir 

Şatoda çok büyük hazır 
iıklarda bulunulmuı ve hiz 
metçiler miktarı y'irml beı 
kişi faz la laştırılmııtır . 

laimleri gizli tutulan bir 
çok Fransız ve yabfrncı yük 
sek zevatın da ıatoya gele. 
ceği bildirılmektedir . 

Nıhayet Windıor Dükü 
nün Madam SJmpıon ile nl · 
kah merasiminin Cande ıa· 
tosundaki ufak klliıede ce 
reyan edeceği söylenmekte 
dlr 

Vindsor dü~üne verilece~ 
maaş 

Loodrada çıkan bir akı 
am gazetesi, yazdığı bir ya · 
zıda liberal ve İfçl partile · 
rinin muhalefetine bakmıya
rak Vinr:f sor Düküne bir 
maaı bağlanması için hül<ü· 
metan p .. rJamentoya bir la· 
yiha vermesini istedi. Her 
zo. man iyi ye rlerden haber 
a lan bu gaz.etenın yazdığı 
bu ha ber. bu defa, yan ' ıı 
kllynaklardan gelmiıe ben 
ziyor. Çünkü bu iki muha · 
lefet partısı ile hiıkiimet 
arasında l:öyle bir vaziyet 
bulunduğunu söylemek, Ve 
ıtminister havasını bilmem· 
ek demektır 

G erek Jiberaller , gerek İf · 
çıler tahtından çekilen Vin· 
dıor düküne bir tahsisine 
aleyhtar değillerdir: fakat 

bunun kralla kardeşi arasın 
da hususi bir anlaıma f)e 
temıninı daha doğru bulmak· 
tadırla r. 

İıçllerin bu husustaki ka 
rını ha:Clunda çok ıözler 

söylenmiş, fak at bu partinin 
krallık müesııesesfni daha 
sağlam bir hale getirmek 

yretle baktı . seyrine göre fılmin sonunda 
İoaret kulusindeki ıııkların kahramamn ölmesi lazım 

yeliil olmalarına rağmen se- gelmektedir. fakat sinema 
yrüıefer tıkanmııtı , yukarı tlrketi birçok seyircilerini 
dan aıağıya gelen otomobil 
ler iıaret memurunun kalkık 
elini görünce duruyordu 

Memur meıeleyi anladı. 

bundan memnun kalmıya
caklarını düeünerek garip 

bir hal ıekli bulmuıtur: 

Orada durmakta olan oto 
mobilin tepesine kurulmuı 

sehpanın üstünde film çeki 
liyordu. Herkeı filme çıkmak 
istiyordu. Bu sebeple toplan 

Filmin ıon ıahneıi ayrı 

ayrı iki defa çekılmittlr . 

Bırinde kahraman ölmekte, 

diğerinde ise sevgilisile ev· 

lenmektedir. Sinema 1alonu 

sahipleri hangiılni befenl· 
mııtı 

Banka memuru manzara· 
yı görmek için durdu Di
rektör elindeki meaafonla 
birıeyler söyleniyor, ·dlfer 
eliyle de iıaret veriyordu. 
Sinema makfneıi tıkırdatm· 
ağa baıladı . Makine. ban
lranın kapmm \ekmek için 
çevrildi. Odacı çantaaını ko
lunun al tına 11kııtırarak ka 
ltlbalık arasından bir yol 
açmak için ıleriye dolru 
atıldı. 

Eli megafonlu adam oto 
mobilin tavanından aıafıya 
atladı, Megafonu bir tarafa 
attı Sanki onu fotoğrafın 

yolu üstünden uzaklaıtırmak 
lstiyormuı gibi memura do. 
fru yürüdü. 

Eli kalktı ve indi. Odacı 
yere düttü, çanta 
fırladı Sinemacı 

kaptı Otomobile 
hızla ilerledi. 

da elin 
çantayı 

atladı ve 

Kimse kıpırdanmadı, Sah 
nenin gerçekliği kerkeıl taı · 
kınlıktan olduğu yere çivi 
Jemiıti, Ftlmlerjn hayata ne 
suretle aynalık yaptakları 

hakikatten hayrete ıayandı . 
Sahneyi belki de yapma .. 

cık bir ıoygunculuk vaka11 
sanırs ınız. Fakat banka me
muru kaldırımların üstüne 
serilmitli Ayağa kalkması 

lazımdı. Orada bulunanlar· 
dan birisi ilerledi, memura 
doğru değıldl, takağında bir 

çatlak görünce yaygarayı 
bastı . 

Berlin polisleri hala, oto 
mobili, ve sahte sinemacı 

adamları aramaktadır 

Berlin ıehrinin yirmi ııene · 
dir bir eıtn e daha tesadüf 
etmemiş olduğu derecede 
kurnazlık yapılan bu h ırsızlık 

IH 2~ 0,000 Mark aımlmııtır . 

Amui~ada zelzele 
Nevyork, 12 (Radyo) -

8itrayide yeni zelzeleler ol 
muf ve brçok kimseler ya 
ralanmıttır. Zelzele, bu sa· 
bah Amerikanın muhtelif 
yerlerinde dünkünden daha 
ııddetlı hissedilmiştir . 

hususundaki gayretlerinden 
bahsolunmuıtur. 

Liberallere gelince, onlar 
bu husuıta karar vernıek 

ıçin henüz, toplanmıı değil 
lerdir. 

Bu toplantıdan önce bu 

meself> hakkında müsbe t ve · 
va menfi bir söz ıöylemek 

mevsimsiz olur Bununla be 

raber, Liberaller in Vindsor 

düküne maaı verilmesine 
' esas itibariyle muarız olma 

dıkları söylenebilir. 

rlerse müıterilerine o 1ahn

eyi göstereceklerdir. 

Halkevi Baıkınlığmdın: 
Halkevimfz Şubeleri Yö · 

netim kurullarıataiıdft ya· 

zılı günlerde ıeçtlecekdtr. 

Şubelere kayıtlı arkadat-

larımızın bu tarihlerde ve 

ıaat 20 de Halkevlmlzde bu· 

lunmaları rica olunur. 

13 Mart Cumartesi: Gösteril 
Şuğbeıi 

14 Mart Pazar: Spor Şubeı 

15 Mart Pazarteıi: Soıyal 

yardım Şu beıl 

16 Mart Salı: Halkdenha-

neleri 

17 Mart Çarıamba Kitapıa· 

ı:ay ve Yayın Şuğbeıi 

19 Mart Cuma: Köycülük 

Şubeıi 

20 Mart Cumarteıl: Müze ve 

ıergller Şubesi 

~ 

Çocuk Esirgımı Kurumu 
Bıtkınhğındın: 

Bu gün Halkevinde 1aat 

( J 5) de kurumumuzun mer· 

kez kaza11 yıllık genel top. 

lantm yapılacafından tayın 

üyelerimizin lütfen teırlflerl 
rica olunur. 

-=--r:m.~==o::.-

Oün~Ü un ve za~ire liatlan 
UNLAR: 

Azami Asgari 
K. K. 

55 Handıman 9 IO 900 
60 870 Sfio 
70 " 830 820 
80 " 770 760 

BUGDA Y PIY ASASI 
Yerli Sert 4,75 4,5U 
Yumuşak 5,250 5 

Ha riç piyasadan gelen bufday 
Sert 7 ,25 7 
Yumuıak 6,25 6 
Mı ır 

Arpa 
4 

4 

Kayıp saneı 

4 
3,875 

11 12 932 tarih ve 1525 

numaralı Bahkeıir ıkincı 00. 

terlikten almış olduğum l 80 

l iralık emval senedimi kay 

bettim Suretini alacağım · 
dan hükmü olmadığ ı ilan 
olunur. 

Martl ı mahallesi Yenı 

köprü sokağında Ka· 
lemköylü Hacı Osman 

kızı Hat1ce 
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Bahkesir ap icil 
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_ [IJ . ~yl . -· 
h fız ığın 

Sıra Köyü Mevki Cinsi Hududu 

• 
• 

• e 1 ----
~ 111 Sayın halkımız kolaylık ol m n k için bu kerre 

--= Avuka krem A GUN Ve 
E Şeriki Ziya SIDAL 

• 

Pamukçu Sazhk nam Tarla 
pınara yağı 

Doğusu molla İsmat iken 
§imdi kabakcı oğ'u batısı 

topalaklı Ahmet poyrazı 

çayırlık kıblesi İbrahim; 
Doğusu dere batısı lsmail 
poyrazı izzet kıblesi Ga 

E Tanınmış değerli avukatlardan. 
: dır. Hernevi hukuk, ceza davalarınızı 
: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
E ve Devlet Şurasında murafaa kabul 

! İİI ~::i al~~~:•• ~~~~·:::~·~• P:::.~:::. cl•::~~~:m~::~ 
= .. 11 .. 1· tiirlii motör, moııtaj , •. t~11uiralı, pa- 'ı 

1 
rnuk t·ı~ı·ıkl~rı, ~apa~ı ıar·akları, hanılll' ma-1 

2 
" 

Ağa deresi " _ kiıwlı · ı·i \aü: tnPn~erwlPı'İ, si,a1u sillndil'leri , 
•• ' • ,, t 

nime; -3 
" 

Kesrevin yolu " 
nam kaydıran 

Doğusu Vl' batısı mollll 
İsmatl payrazı kabakcı oğ 
lu Ahmet kıblesi imam 

: ederler. -- flDRES 

: 111 tiitiin pı·r~ı~ı·i, un \'t
1 talı111 dt·~i~~U· 1.~ı w~_rnı· 

: l~u·ı ~t·ııi olaı·ak ~apılıı· '" lıt'I' turlu tamıral, 
:ı 1.

1

.

1 

uaı·aııtili olarttk kaimi Pdilir. 

4 
" 

Köy ardı nam .. 
kovacık 

oğlu Cafer; 
Doğu HüBeyin batısı yol 
poyrazı Raif kıblesi Hüse · 

- ANKARA Sanayi cad- ' 

deı;i ALI RiZA Apart - Adres: Paşacaml civarı Zağnos Pa~a • 
--------

5 .. Köy ardı .. 
yin ; 
Doğu molla ismail batısı 
soluk Halil lbrayim poy· 

m nı N U M ARA : 3 : 

1

.

1

.

1 

raddesi N ı: 2u Kolaylık Atelyesl 
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r zı Ahmet kıblesi Ali; :: 

6 Ahlat baıı nam " 
kesrevin yolu 

1 •• 
Doğu yol ba.tıeı smail po· •• 

" ... 
yrazı Osman kıblesi Mus :: 

f •• 
ta a; •• 

7 Kör kuyu 
•• Doğusu Osman batı11 Şe· •• •• " rlf poyrazı İzzet kıblesi yol :: 

8 
" 

Ahlat baoı 
" 

Doğusu ve batısı lımatl :: 
•• YALNIZ BiR KAŞE Poyrazı Rabia kıblesi Meh· •• •• 

met, 
Yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı sekiz parçft tarla 

Pamukçu köyünden bektaş oğlu lsrnallin senetsiz tasarru 

funda ıken 50 sene evvel ölümile evlatları Osman ve 
ve İsmail ve Havvayı terketmio ve bu vereselerde O seni 
terde aralarında yaptıkları rızai taksim ve tef rıkda O man 
ve lımail kendi hisaelerine düıen tarlaları Ma >ıs 319 
ta rıh ve 169 ve Eylü 1 322 tarih ve 1 1 1 ili.. 114 ve 
K. Sani 321 tarih ve 52 ila 54 numaralı senetlerle nam 
larına tescil ettirdiklerinde adı geçen Havanın bu sekiz 
parça tarla hissesine kalıp tescil ettirmcmj~ ve müracaa 
tına bırakılmıoh Bu kerre 316 da ölümıle evlatları Adem 
ve Kazım ve Hanifeye ve Ademin de 317 de bekiıı ola 
rak ölümile babası Mehmet Ali ve kardeşi Hanifeye ve 
Kazımın da 321 de bekar olarak ölümile baba11 Mehmet 
Ali ve Mehmet Aliofnln de 339 da karısı Kamile ve ev· 
tatları Adem ve Halil ve Kazım ve Hava ve Fatma ve 
evvelki karısı Havadan olma kızı Hanifeye kaldığını ve 
bu vereıe namlarına muameleyi tescıliyesinln yapılmasın 

dan bahsile vaki müracaat üzerine bu yerlerin mahallen 
tahkikatı için 21 3 937 de mahalline memur gönderilecek· 
tir. Bu yerler hakkında bir hak iddia eden varsa bu müd· 
det içinde Vilayet Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahal· 
ltne gelecek memura müracaatları ilan olunur. 

Bah~esir ma~~eme Baş~atipliğin~ n: 
BALIKESIR iCRA ME 

MURLUGUNDAN: 
Açık artırma ile par ya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne oldu§u Nefise ve Mehmet 
AH ve Eminenin Şayan mu · 
tasarrıf oldukları gayrimen 
kul ün bulunduğu mevki ma . 
hailesi, gokağı numarası Ka-
aplar mahallesine ile Dur 

nalar ve Dimeli kuyusu me 
vktindekl iki parça tarla 

takdır olunan kıymet tarla 
lar 1300 metre 35 lira 
hane 35 lira tarlalar 817 4 
75 lira hane 35 lira yekun 145 
lira artırmanın yapılacağı yer 
10·4 937 Cumartesi günQ 
aaat 10 da: 

J - İşbu gayrimenkulün 
arttırma ıartnamesl 10·3·9J7 
tarihinden itibaren numara 
ile Balıkesir icra dairesinin 
muayyen numarasında her· 
keetn görebilmesi için açık· 
tır. ilanda yazılı ~!anlardan 
fazla malumat almak iııtiy 
enler, itbu şartnameye ve 
dosya numaraaile memuri · 
yetimize n;ıüracaat etmeli 
dir. 

2 - Artırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kıyme· 
Un yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir Bankanın te· 
mlnat mektubu tevdi edile· 
cektir. (124) 

3 - İpotek ıahibi alaca 
klılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı 1&hiplerinin 
gayri menkul Qzerlndekl 

haklarını hususile 
masrafa dair olan 

faiz ve 
lddiala 

rını ııbu ilan tarihınden itı · 
baren yirmi gün içinde ev· 
rakı müıbitelerile birlikte 
memuriyetimize blldirmele· 
ri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicthle sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaımasından hariç kalır· 
lar. 

4 Gösterılen günde ar 
ttırmaya iştirak edenler ar 
lırma şartname&ini okumu~ 

ve lüzumlu malumat almıt 
ve bunları tamamen kabul 
et mit ad ve itibar olunur · 
lar. 

5 Tayin edilen zama · 
nda gayri menkul üç defa 
bağrıldıktan sonra en çok 
artırana ıhale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş be· 
şlnl bulmaz veya salış isti· 
yenin alacağına rüchani ol· 
an diğer alacaklar bulunup 
ta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş 
alacaklılarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok 
arthranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arhrma on 
beş gün daha t e m d i t 
ve on l-eşinci 

gün aynı gaatle yapılacak 

artırmada, bedeli salış iste 
yenin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ıle temin edılmiş 
alacaklıları mecmuundnn 
fazlaya çıkmak fRrtile, en 
çok arhr na ıh le dlllr 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •a •• •• •• •• •• •• •• 

• s M 
Alarak a~nlar~an s1Zılardan ~er türlü 

iztiraplar ~an kurıutacaksımz, 
•• •• •• •• •• 
EE Başınız. dişıniz ağnyabiliı: so,quk alabi-
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz; romatizma 
•• 
:: ag"nlan size çok iztirap verebilir. .. ' 
:: Hiç merak etmeyin eczahaneden }Ukarıda şeklini gör · •• 
:: düğünüz mn vi renkte mühürlü HASKALMIN kaşelerin :: 
:: den bir kutu isteyiniz. Ani ve y:-luek tesiri sayesinde :: •• •• 
:: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuş olacaksınız :: 
:: HASKAL.MIN bayanların muayyen zamanlarındaki :: .. .. .. 

• hususi sancılarına kar§ı da pek tesırlıdir. •• •• • • , 

Dl KAT 
Dl 

•• ... 
•• •• •a 

T 
.. •• •• •• 

:: Kutular üzerinde hu gördüğüniiz alameti farika 
•• 

•• •• • •• • • •• • • •• •• •• •• .,. 

:: pul ıeklinde b u 1 u n m a s ı şarttır. 
•• •• •• •• •• Taklitlerinden sakınınız. •• 
:: HA SKALMIN kutuları ma-
•• •• •• •• •• •• •• •• •• 

vi renktedir. 
•• •• 

•• •• •• •• •• •• •• •• 

HAS KALMIN 
6'-lp · Ra.., · ~ Roma,!.; zrr.a 
ağrılarını dindirir . 

•• •• •• Fi atı Her yerde 7 ,5 kuruıtur . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... ··················~················· 
Böyle bir bedel elde edıl 
rnezse ihale yapılmaz Ve 

salış talebı düıer. 

6 Gayri rucnkul ken 

1 Balıkesir icaret Ve 
San~yi O asın~an: 

disine ihale olunan kimse 
derhal veya verılcn mühlet 
içinde par yı vermezse iha 
le kararı f esho'unarak ken· 
dislnden evvel en yiik 
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmi§ olduğu b ( delle Al
mağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa he 
men on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir İld iha
le arasındaki fark ve geçf•n 
günler için yüzde 5 tt;n hesap 
olunacak f a.fz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet lfal 
maksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil o1unur. Madde 
( 133 ) ıki tarla ve hane 
y u k 8 r ı d a gösteri1en 
tO 4 937 tarihinde Ba 
lıkeılr mahkeme kalemi oda · 
sında ltbu i an ve gösterilen 
arttırma Dartnnmesi dafr~sin 
de ı tılac A• il n otunur. 

Ralıkeslr V ıla yeti merke 
zinin Anafartalar maha le 
slnın makkacı sok ı. ğında( 102) 
numaralı evde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tabaasından o 

lup Balıkesir şehri çarıısının 
Postahane sokağında ( 168) 
numarulı dükl<anı ikametga 
hı ticari ittıhaz ederek 931 
yılındanber i Mdrangoz ve 
Müteahhitlik işlcrıle iştigal 

ettiğini b yan eden Mehmet 
hzet oğlu Ahmedin unvanı 
ticareti bu kerre ( Mehmet 
lzıet oğlu Ahmet Konyalı ) 
olarak teıçil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de el 
yazısile A Konyalı ) olarak 

ticaret kanununun 42 inci 
maddesine göre Balıkes r 
Tıcaret Odasınca 907 ıicil 

sayısına kayt edildiği ilan 
olunur. 

11 n numar 11 : 167 

TRAŞ BIÇAKLARI 

YuRTDflŞ, 

Yurıfomuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ-

daşlarına da tavsiye et! .. 

Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 

diğerine girdiğini unutma 1 

Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! 

İsrarla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK 

Traş Rıçaldarını iste . 

B O Z K U R T TrdŞ bıçağı (5) kuruş, HAL 1' 

Kasabamızda her dükkanda satılır. 

Balıkt•slrde Toplan Satış l'erl: 

İbrahin1 Çavuşoğlu .. 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü 

.t\ li f 

rttumaktn. 
'l" 

e • 
iŞ 1 CI a 

,, 
1\. 

LA ,, IR. 
Sataca e; ınız Malınız 

erhalde ek a 
(_' a ı·ı 

. 
UR 

Balıkesirin Biricık GaLetesidir 

' 
' 

Her Yerde Okunu 

İyesi ve nHazrn nı: Balık sir scıylavı H 

Çıkarım Genel Direktörii 

Basım Yeri lı Basın evi 
------------.-..~------

FUAT BİL'AL 

KARAN 


