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Zıraat Vekilinin Adana 
havalisindeki tetkikleri 
Vekil, zıraatın kalkınmasıieiRlıınan ve alınması dü
ıünülen ıed~irler uz erinde çit tçiye malümat verdiler . 

•• 
:: Adana, 16 (A A) - Dün 

:: 2traat Vekili Muhlis Erk· •• 
=~ lllenın baıkanh~anda Ada 
•' :: ~'· Menin valileri, say 

• :: lvları Adana ve Ceyhan 

:: çlftçllerile fabrikatörlerinin 
~ iıtırakile yapılan büyük bir 

Nafıa -- . 
Vekili yakında lsve-

çe gidecek . 

. :: :0Plantıda Vekil ziraatin ka· 
1 :, kınrnası yolunda alman ve B. Ali Çeli llk(ıya 

:: llı Relgrad, J 6 (Radyo) -
•' nrnası daıanülen tedbirler !/. Muhlis Erkmen 
•' .. Vreme gazetesi Türkiye 
:: Ulerinde malumat vermiı Çul<urovadaki ameleye Nafıa vekili B. Ali Çetin 

~ Ve bilha11a fazla verimli mahsus pavyonlar inıası iç. kayanın fsveç hüluimdinin 

=~ l>ltnuk iıtlhıali meıelesinde tn hir teıekkül kurulması daveti ile yakınlarda isveç 
:: Uıun uzadıya tevakkuf et kararlaıtmlmııtır. nafıa teşkilatını tetkik için 
:ı, n.ııtı·r İıtokholme gid~ceg-inl ha. Ceyhan ve Adana çiftçi :• ç ber vermektedir. 
:: hu iftçi bırliği; Klevlant to ıine dağıhlmak üzere daha Buluda zelzele 
~ ltıu yerh koza zirai kredi yüz bin kilo tohum verile · 

i "e iki tekerlekli arabaların cektJr. Ankara, 16 (A.A.) -· Ev 
~ n.enı rneıelesi hakkında hıı Vekil Menine gitmiıtir velki gün Boluda. biri şld· 
:: lırlad1ğı raporu Vekile takdim oradan Sılifkeye geçerek te· detli diğeri hafif ikt yer sarsı. 
~ ~· tkikler yapacaktır. ntm olmuıtur Zarar yoktur. 

~ ~st Ve Mlittefik Romanyanın Hariciye Nazırı: 

~ A.~tenesko Dün lstanbul
da Merasimle Karşılandı. 

'ltomanya Haric-iye Nazırı Saat14 de lstanbu-
IQ Geldi. Taksim Abidesine Bir Çelenk Koydu. 
() •tanbul, 16 ( Hususı) mıı, bir kıta aslcer ve polis 1 ı li Oıt Ve müttefik devletin resmi selam ifa etmlftır. 

{• 

L lticlye nazırı B Antenes B. Anteneskoya ıehir na· 
'lQ ·ı 
'to~ e refikası. beraberinde 
•i anya h'lriciye umur ıiya· 

h tn"'d hau U Ürü ile kalem ma-
ld 

1 ltıüdürü bulunduğu ha 
e bu .. 

<:I 1( Run saat 14 de birin· 
trtl llrol vapurile ıehrimh:e 

lrılılerdır a . 
k0 • Anteneıkoya Bükreş 

llıolu B . 
de ıu ~uphi Tanrıöven 

tdak li at etmelctedir. 
b--. tr Yer Türk ve Romen 

.1rald ·ı 
~tht -rı e donatılmııtı. 
li.rı.d'lllde vali muavini 8 . 

\1 ili . 
' lstanbul kumandanı 

rvlusolini 
lnmıda ~yÔk teza~üratla 

~arşılınaca~ 

({ IJ. M11ssolilıi 
Otna 1 

a.~u· 6 <Radyo) 
holınt bu ayın 23 iln 

.. 

B Arıl<'neslw 
Elçilık ve konsolos erkanı. 
matbuat mümessilleri bu 
lunuyordu. 

Muzika Romen milli mar · 
11 ile İstıklal Marşımızı çal · 

Varşova 
Oniversitesin~e Ya~udi 

kavgası 
Belgrat, 16 (A.A) Var 

ıova ünlversıtcsinde Lehli ve 

Yahudi talebeler arasında 

yeniden kavgalar olmuf, bir 

kaç Yahudi talebe yaralan 

mııtır. 

de değil 22 ılnde Romaya 

avdet edecE'ktir. 
Düçe Fafitist mücadele te. 

ıekkülerinin yıl dönümü mü-

naııebt-tile yapılacak olan 

tezahüratta bulunmayı arzu 

etmektedir. 

8, Mussolini 

muazzam bir 
karoıln nacaktır 

ftVdetinde 
teuhiiralln 

mına bir buket de armağan 
edilmiıtir. 

Dost ve müttef ık de\'letin 
hariciye nazırı resimselaOJ 
ifa eden kıtaları teftlt ed

erek Parapalas oteline git· 
mitlerdir Yolda halk tara 
fından hararetle alkıılanm 

ıılardır . 

istanbul, J 6 (Huırnıi) -
lstanbul vali mua vint B. Hü· 
dai ile lstanbul kumandanı 
General Halis Parapalasa gi· 
derek Romanya Harıcıye 
nazırını ziyaret etmlılerdir . 

Bir müddet son ra B. An 
tenesko vilayete giderek ia 
dei ziyaret etmiş, lıtanbul 
kumandanlığına da uğrıya
rak karne bırakmıılardır 

Bılahara Taksim abidesine 
lliderek b ir çelenk koymuş 
)ardır. 

Aziz miaaf ir yarın Anka
ra ya hareket edeceklerdir 

İngiltere 
Hava bütçesine 26 mil

yon lira ilave etti. 
Lonra, 16 (AA.) - in 

giltere hükumeti ha va büt-

çesini bu sene 26 milyon lira 
fazlalıkla 82 buçuk mtlyon 
lngili7. lirası olarak tesblt 
etmiş ve bütçeyi Avtım Ka 

maraema vormlotlr. 

Vilay Umumi Meclisi Dün Geç 
Vakit Ç a l ı ş a 1 a r ı n ı Bit i r di.. 

. 

Tele fon tesisatı iç in köy bütçelerine yardım olıra~ 2 bin lira ~a~ul edildi. Dahi-
liye ve masarifi muMelife ~ütçelerini yaZ1yoruz. 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün de saat ondan onikiye, 
ondörtten yirmiye ka· 
dar vali muavini B. Ekrem 
Yalçın Kayanın başkanlığın 

da toplanarak bütçeleri tet 
kik ve kabul etmi~tir . 

Dün kabul edilen bütçeler: 
Maarif, Sıhhat. maaarifi 

muhtelife, N a f i a . 
Teyzelerinin ölümü do 

Daimi enc11me11 a:alığtna 
seçilt!n B Fey::.l Sözena 

Jayııile mezunen lstanbu 
la giden Valı ve C H Par· 
t11i Baıkanı A. Ethem Ayku· 
ta b&t u~lığı telgrafı çekıl. 

meal kabul edildi. 

Daimi Encümen seçimi 
Bütün bütçeler çıktıktan 

sonra Daimi Encümen aza· 
lıkları seçimi yapı 1dı. 

Heyi erin tasntfınde Sala· 
hallin Yücel (Erdek), Feyzi 
Sôzt:ner (Edremit}, Hilmi 
Şeremetli (Balıkesir) Hulusi 

• 

Umumi meclis başkan ve 
/dli 13. Hkrtm Yalçwkaya 

JJalmi encwnerı a:alığrna 
seçilen B. Hıılftsl Kı1çı1kler 

Küçük er (Dursunbey) 
D"imi Encümen azıılı 
ki arına ayrılmışlardır Ken· 
dilerini tebrik ederiz. Hunu 
müteakip meclis 1938 bir 
şubat salı günü taplanma 
kararını vermiştir. 

Baıkan; 11 yrılenları tebrik 
ettıkten sonra üyelere 
muvaffakiyet ve saade~ler 

diliyerek toplantıya son ve· 
rmiıtir. 

Bütçeler 
Pazartesi günkü içtimada 

Milletler Bir Defa Daha 
Silaha Sanhyor. 

-
Heryo f ransamn sitaManm vaUi gelince ter~e ~azu 
ol~uğu, şim~ilik ~ülya ile vakit geçirilemiyeceğini söyle~i 

Paris, 16 (Radyo) - Is· ı 

tikraz lehine radyoda nutuk B 1• r H va 
söyliyen B Heryo Fransız 

lann istikraz tahvillerinin 
birinci tertibini almakla ma 
ddi menfaatten baıka birde 
hisle hnreket ettıklerini 
söylemiıtir. B. Heryo ezcü· 
mle şöyle demiıtlr. 

.. Mılletler bir defa da 

ha silaha sarılmıılardır . F r 
ansa vökti gelince silahları 

terke hazırdır. 
Fakat şimdi kendimizi 

hülyalarla avutamayiz " 
Heryo silahsızlıktan sonra 

tekrar silahlanan lnglltereyi 
misal göstermtıtır. 

Hindistan da 

Vilayetlerin muMariyet işi 
Lonclra, 16 (A.A ) 

ı l lındiıtan umunıl ultıl H111' 

Faciası 

Oldu. 
Londra, 16 (Radyo) -

Bir İngiliz tayaresi Ko 
lonyaya hare~ et etmiş ken 
diıinden uzun müddet ha· 
ber alma madığından en· 
dlşeye düınlmüştür. 

Tayarede 3 yolcu bulun• 
maktadır 

Londra. 16 (Radyo) 
Tayarenin Kolonyanın gar· 
bında düştüğü ve kömür 
haline gelml§ bir halde bu· 
lunduğu haber verilmektedir. 
Yolculardan üçü de ölmü§tür. 

dlstanda vilayetler muhhı.ri 
yetinin önümüzdeki ay için· 
ele merlyete glreceğıni söy · 

lcmi§tlr 

kabul edilen dahiliye ve 
masarifi muhtelife bütçele· 
rinl bugün veriyoruz. Yarı· 

ndan itibaren de diğer büt. 
çeleri ve müzakereleri neı · 
redeceğiz: 

Bu dilekler ara11nda ka
zalarda sef at istasyonları te -
sisi, bağ çubukları verilmeıi, 
köy yollarınm, köprülerinin 
yapılması ile diğer muhtelif 

Daimi encıimerı azalLğına 
seçilen B. Hilmi Şutmeill 
dilekler vardır. 

Merkez ilk mekt~p su yo 
lları için de bütçeye bin liralık 
bir tahsisat konmuıtur. 

Burada celseye bet daki · 
ka ara verildi. 

Dahiliye bütcesi 
Umumi meclis aza tahıi 

satı 1 J ,520 lira kabul • 

Daimi encümen tahsisatı 

5750 kabul, umumi meclis 
muvakkat zabıt katipleri üc· 
reli 4 O lira kabul, huıuıi 
muhasebe memurları maaıı 
60,370 lira bir red ile kabul, 

Daimi Encümen ki.tipleri 
maaıı 2820 lira kabul, 

Köy bürosu itleri 1968 
lira kabul, Tahıildarlar ve 
müfredat katipleri ücreti 
51 ,342 lira. kabul. . 

Vilayet avukatı ücreti 
720 lira kabul, levazım ve 
memurin ücreti tay edil 
mittir 

Daktilo ücreti 960 lira 
kabul. Üç dane daktilo üc 
reli 1200 lira kabul.. 

Erdek taı ocakları kıfayet 

memurları ve bekçiıi 
tay edilmi§tir . Müvezzi ve 
vali konağı bekçiıi ve ha 

demeler ücreti 5160 lira ka · 
bul, Muhasebei huıusiye 
memur ve müıtahdemlerfnin 
harcırahı 700 lira kabul, 
Tahsil memurlarının hayvan 
yem bedelleri 1000 lira, 

Burada hususi muhasebe 
müdürü bu yem bedelinin 
masarafa zaruriye olarak ka 

bulünü iatedi. Huluıi Kü 

çükler ise bunun ancak yem 

bedeli olarak verilebileceAlnl 
ileri sürdü. Neticede encü 

menin teklifi beş red ile 
kftbul edildi. 

Meclis umumi aza harcı · 
( Sonun 3 neti sayfada ) 
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SAYtA: 2 

Terbiye Ve Ruhiyat: 

le a Ve Değeri.. 
Her tarihin dayana -

cağı bir varhim bulunması 
nasıl zaruri bir icapıa, var· 
olanın, var olmu~un da ta 
rih sahibi bulunması o kuv. 
vette bir kanundur. 

İlme ve müsbet hakikat 
lara dayanan araştırma ve 
incelemelerde. ilim ve haki 
kat, izzeti nefh>tir. (İlim ve 
hakikat izzeti nefis) milli 
kültürün asaletidir. 

mahsül Türk eseridir. Bu ha· 
kikat üıtünde füpheye 
düşmek son müsbet tarıh 

lcanunlarını bilmemek gibi 
ayıp ve gülünç bir ıey 

olur. 

Bütün delıllerile hazırlan· 
mış ve i bat edılmi~ olan 
bu davayi burada tekrarla
mıyacağız. 

Zekanın medeniyet ve tarih 
yaratan, yazan yegane kuv
vet olduğunu anlamakta 
dahi gecikmemek lazımdır. 

Kültürün özlü olarak mi 
llileş:nesine başhca sebep 
hCr ilim, hür hakikat, hür 
ısanattıı·. 

İlimden, haklkattan, san 
atten kornmıyırn otorite id
eal cemiyeti ve onun kanu 
nlarmı , prensiplerini, ideo 
lojlslni yaratmıf, kurmuş de 
mektir. 

Buna göre tarih ve me.ieniyetle 
lsbat ederiz ki Zeka Türktür. 

Zekalı bir otorite zeki 
cemiyetlere muhtaç ol· 
olduğu gibi , zek" h cemiyet 
zeki otoriteyi sever. 

Cemiyet zeka11 ne va kit 
zaiflemlş veya böyle olma· 
ema çalııılmış fse otorite il 
imden, sanattan, hakikatten 
korkmuttur . 

llım, sanat ve hakikat 
cemiyetin zekasında dır. 

Bu üç serveti ancak zeka 
suiistimal etmez 

Bir inkılabı yaparken önce 
cemiyetin zekası yaratılır 

Türk inkılabının, Türk 
kurtuluounun mucize oluşu 
milli zekanın yeniden yara· 
tılmasındadır 

Cihan tarihi bir çok lnki· 
laplar yazmııtır. Eıt ve ben· 
zeri yazılmıyan ancak 1 ürk 
inkılabıdır ki ite yeni ve hür 
bir (cemiyet zekası) yarat
makla baılamııtır. 

"Sosyal zeka,, güneıi ilk 
olar~k [Anadolu Rumeli 
müdafaai hukuk cemiyetleri) 
nin yalcın tepelerinde şafak 
söktü. (Halk Partisi) yaratı 
lan cemiyet zekasının terbi 
ye edildiği beılendiii yer 
dir. 

Cemiyet zekasının kemali 
ci"raya millet ferdlerinin ek 
siksiz zekalarını katmakla 
kabildir. 

Bu prensıbin tatbikatını 

(Halkevleri) üstlerine almış 

bulunuyorlar. Bu suretle en 
yakın zamanda en köıe 

Türk köyünde (sosyal zeka] 
nan kızıl sabahlarım seyre . 
deceğiz. 
1 Zekalı milli Türk cemiye 
ti ilimden, snnaattan, haki 
kattan en hür şekilde milli 
varlığını ve ideolojisini istifa
delendirec<·k çağa eriomit· 
tir. 

ilmin haldkatin, sanatın 
istiklali Türk içtimaı yapı

sındB "idealine" kavuşmuş 
tur. 

Bu lstıklal lmılli zeka] nın 
enerjık yaratıcılığında arsı 

ulusalla§mak hedefine yürü
mektedir 

Türk nıılleti , daima (bü
yük insanlık cemiyeti) nln 
refahı yolund.a kendıslni ha
.ıırlamı hr. 

Onun her milli davası in 
sanlığın menfaatidir 

T arlh ve dil in kıla bile ar
sıulu sal bir vazifenin başarı 
cısıy .z 

Sonra, hemen ilave etme· 
liyh. ki, tarihi ve medeniyeti 
te§kilatlandıran şüphesiz dil· 
dir. Ve bugün Türk dilinin 
bütün dünya lisanlarına 

"ana" ve "kök,, olduğu teo· 
rlslnin kanun olması zamanı 
gelmiştir. 

İlk konuşulan dil eğer 

Türkçe iıe ilk kc;muşanm 

Türk olduAu inkar edilemez. 
Konuıan zekadır. 

Tek hücrede husule gelen 
elektrik, ki biz ona zekanm 
ilk hali diyoruz, ilk defa 
Türk kafasının taşıdığı hüc· 
relerde, Türk vücudunun 
bütün hücrelerinde müteka
mil gösterilerini vermittir. 
Ve ilk olarak bir Türk ağ· 
zından "a" sesi çıktı. Niha. 
yet güne§ dil teorimiz pek 
güzel ortaya koymuıtur ki. 
Zeki Türktür. 

Bundan baıka idyotizm li· 
san bilenlere Türk dilinin diğer 
dillerden daha ktSkin manalı 
veciz, çok d~fa istiareli 
oluıu, daha çok da realıteye 
uygun olduğunu gösterecek· 
lir. 

Olgun ve güzel ayılması 

la :zım gelen Fransızcada 

Galislzm {Gallicismes) de · 
nılen bir takım ifadelere 
dikkat ediniz. Ve Tnrkçele 
rini dütününüz. lddlamızda 
ki neticeye pek kolay 
ulaşırsınız 

Zekanın miyarı düşünce 

dir. Ve düşünceler ifadeler 
le anlaşılır. ldyotizm bize 
anlatmıştır ki en realist en 
lirik, en lakonik, en tflir, 
en zeki dütünceler Türk 
dilile ifade edilmiştir . Di· 
ğerleri hemen kopye hiçi 
mindedir. Türk dili, yüksek 
ve ideal Türk zekasının dü· 
şüncesi demek olduğuna 

göre ve gene zeka yetiştir· 

mekte düşünce kabiliyetir.i 
büyültmek esası bulunduğu 
na göre zeki olmak için ilk 
olarak Türkçeyi ve onun 
ruhununu öğrenmelidir. Bu. 
ndan dolayı da her Türk 
çok zekidir. 

Artık zekanın Türk oldu 
ğuna bu akisli 
dan sonra oüphe 
gerek .. 

münakaşa 

kalmasa 

Bu her milletçe ve herkesçe 
çok eskiden bilinen ve bf· 
!indiğini tatbikatında isbat 
eden fakat bir türlü kanun 
halinde bir ıf ade ile itiraf 

· edilmiyen açık h kikattir 
Tarihin hangi betbaht 

Türk milleti , ınsd nlığn en 
büyük hizmeti insanlık lçın 

bir medeoiyett yaratmakla ya 
pmıştır Ve ıüphe yokkı med· 
niyet zeka mahsulüdür. Bu 

devrine bakarsak bakalım 
Türk imha edilmek istendl
ml daima ilk olarak zeka 
sınınm ortadan kaldırılması, 
meflüç bırakılması hedeftir. 

Atatürk bütün bunları 

sezerek bir tanrı kuvvetıle 

l U KlU.>lLl 17 MARl' 937 

AB LER 

Soyadı Gö ende Yakalanan 
Almıyanlar cezalandırılacak T Ü t Ü n Kaçakçılan .. 

Bu kacakcılardan biri kadındır , , 
kaçtığı için aranıyor. 

Demir 
Ve celik , 
Sanayiimiz 

Ankara, 16 (Hususi) - ik
tisat Vekaleti kurulmakta 
olan 
imiz 

Verilen emir üzerine, nü· 
fus dairelerinin ıtmdlye ka
rlar her nasılsa soyadı almı 
yanların listelerini tanzim 
etmekte olduklarını yazmıı· 
tık. Dahiliye vekaleti soyadı 
almamıı olan vatadaıların 

az bulunduğunu ve esasen 
onların da soy adlarını al 
mak üzere müracaat etnıek 
te olduklarını nazarı dikkate 
alarak bu gibiler hakkında 

mühim bir karar ittihaz et
miştır . 

Gönende iki kaçakçılık maktadır. Hakkında tahkikat olan 

demir ve çelik aanayl. 
için çok ehemmiyetli 
bir kanun projesi ha-

vakası olmuıtur. 

1 - Gönenin Akçapınar 
köyünden Şaban oğlu Çolak 
Ahmet evinde tütün kıyar. 

ken cürmümeıhut halinde 
yakalanmııtır. 

Evde bulunan bir havan, 
bir bıçak, 48 kilo tütün mü 
sadere ediln iştir. Ahmedin 
930 senesinde de yine böyle 
bir suçla yakalandıAı anlaııl 

yapılmaktftdır. 

2 - Tuzakçı köyünden 
Kamile i•minde bir kadın da 
sırtında btr çuvalla giderken 
ıüphe edllmlf, bunun üzeri· 
ne kendisi takibe betlAnmıı · 

tır. Kadın eve glrmlt ve 
çuvaldaki havana saklamak 
üzere iken yakalanmıotır. 

Kamile kaçtığı için ar n· 
maktadır 

Da biliye vekaletinin ta -
mim ettiği bu karara göre 
her vilayet ve kaza merkez 
!erindeki idare heyetleri timdi· 
ye kadar soyadı almamıı olan· 
ların vaziyetlerini tetkik ede· 
cektlr. Bu tetkikler gayet 
dikkatli yapılacak ve bundan 
sonra karar verilecektir. Ve· 
k81et eier hu vatandaılarm 
ıayanı kabul bir mazeretle
ri varsa tecziyeleri cihetine 
gidilmemesini bildirmiştir. 

Eter hiç bir mazeretleri yok
sa soyadı almamak hususun· 
daki ihmalleri derecesine 
göre tecziyeleri için VilAyet 
ve kaza heyetleri bir karar 
verecektir. Hu tdari karar 
derhal tatbik mevkifne ko 
nulacaktır. 

8.Hayri Karan Dahili-ye 
Ankaraya Gitti Vekaleti 

Bir müddettenberi ıehri
mtzde ve kazalarımızda tel 
kiklerde bulunmakta olan 
mebuslarımızdan 8. Hayret 
tin Karan dünkü trenle An 
karaya hareket etmitlerdir. 
Kendileri istasyonda birçok 
zevat tarafından uğurlan · 

mışlardır. ... -......--

ı Halkevi 
1 Halk ders~anelef i kongresi 

Maliye 
Dairelerı~nin 

193 5 senesi faaliyeti 
Maliye Vekaleti memle -

ket içindeki bütün teşkilatı . 

nın 1935 senesine ait faali 
yet ve verimini arattırmak 

tadır. Vekalet bu mal\imat 
la yeni yıl için alınması lü 
zumlu tedbirleri tesbit ede
cektir. 

1935 it bilançosu teıkila 
tının aksıyan taraflarını be 
lırtecek ve Vekalet bilhas 
sa bunları ıslah ile uğraşa 
cakhr. Vekalet verilecek ce 
vapların hakikati tam ola 
rak anlatmasına dtkkat edil
meıslni teşkilatından istemi§ · 
ttr, 

Maliye Vekaletinin en 
ehemmiyetli ve halkla te 
mas halinde bulunan kısmı 
olması itibarile ilk olarak 
muhasebe teşkilatının duru 
mu tesbit edilmektedir. Her 
Vi ayet ve kaza kendtsine 
sorulan suallere mart niha 
yetine kadar cevap verecek· 
terdir. Vekalet gelecek bu 
cevaplara göre icap eden 
tedbirleri alacaktır. 

önce (içtimai zeka) yi yarat
mıştır. 

"Muhtaç olduğun kudret 
damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur ... 

Derken Türk zekasına 

hitap etmtştir 

1 

1 

Çünkü zeka bOtün hücre 
ferde kaynaşan bir ele trlk 
kuvvetidır. Bunu hır maka· 
lemizde izah etmiştik . Ve 
kanda da ayni zeka cereyan
ları mevcuttur. Kandaki asa· 
let budur ve zeka Türktür. 

Şükrü Galip 

Halkevi dershaneler ıube 
sinin kongresi dün yapılmıı· 
tır. Seçim sonunda komite 
baıkanlıtına baoöğretmen 
Raif Erdem. öğretmenler 

den Sadberk Erdin . Adalet 
Cansel, B Ramazan Kor 
kut, B Naci Erçevik ayrıl 

mıılardır. 

Ömer köyde 
~ 

Yapılmakta olan işler 
Ômerköy, 16 (Hususi) -

Nahiye köylerindeki hayvan· 
lar baytar tarafından mua 
yene edilmektedir. Bu mu 
ayene neticesinde icap eden 
tedbirler alınmaktadır. 

Nahiyeden geçen gün ka 
çırılan Ömer kızı Naciye 
Alibey muhtarı tarafından 

yakalanarak jandarmaya 
teslim edılmittir 

Reıadiye ve Betak köy 
!erinde iyi çalıımalar göze 
çarpmaktadır. 

Merkezde inta ndilmekte 
olan be~ sınıflı okul binasını 
bitirmek için nahiyemiz bü 
yük gayret se.rfetmektedir. 

Bu okulun inşaatını ya 
kından görmek üzere Kül 
tür Direktörü B Emin Er · 
gun bu pazar günü buraya 
gelmiotir. Kendisine lazım 
gelen izahat verilmiştir 

~POR: 

Ankara ya 
Gidecek 
Sporcular 

Balıkesir, Ankara, lstanbul, 
ve lzmirden kır koşularında bi· 
rinci gelen ko~ucular arasında 
mart n heyetinde müsabaka 
yapılacaktır Böylece Türkiye 
birincisi belli olacaktır 

Bu dört vilayetten koşu 

culerla birlıkte birer idareci 
de gldecektır. 

Mülkiye müf ettişlerinf n sa
lahiyetlerini arttuıyor 
Dahiliye vekaleti, Mülk· 

ye tefttı heyetinjn teşkilat 

ve salahiyeti hakkıni:la bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Hu projeye iÖre, mülkiye 
teftiı heyeti, Dahiliye Veka
leti teıkilatı araıında olup, 
bütün dahiliye itlerini dahi 
liye vekili namına tetkik ve 
teftiıe ve dahiliye memur 
ları ile bu vekalete bağlı 

daireler ve memurları hak 
kında tahkikat yapmaia ıa 
lahlyetlldirler. Bu salahiyet 
dahiliye vekilini lakalıyan 

bütün kanuni te§ekküllere, 
cemiyet ve müesseselere de 
şamildir . 

Dahiliye vekaletine bağlı 

dairelerın ve müeueselerin 
muamele ve teıkHatına ve 
vilayet dabıllye dairelerile 
mahalli idareler ve beledi · 
diyelere ve bunlara bağlı 

müesseselerin ve memurla
rının çalıımalarını tefti§, 
dahiliye tef Ut heyetinin bat 
laca vazifeleri arasında bu 
lunmaktadır . 

Projenin bir baıka mad 
desine göre, mülkiye müfet 
titleri memur oldukları yer -
lerde bütün dahiliye müease· 
selerini, askeri ve teknık it 
leri müstesna olmak üzere 
jandarma ve polis kuvvetleri 
de dahil olmak üzere bütün 
zabıta teşekküllerinin idare 
heyetlerinin, nüfu6 daireleri 
nin vilayet mahelli idarele 
rinin ve belediyelerinin 
her türlü itlerini, fa 
aliyetini. hesaplarını , 

kararlarını ve bunlara bağlı 
11hhi vesair teıekkül ve mü· 
esseselerln dahıliye vekaleti 
bakımından olan bütün itle 
rıni teftış ve tetkik edebıle 
ceklerdır. Mebus seçimile 
vilayet ve beledi}'e meclis 
!erine, köy derneklerine, 
muhtar ve ihtiyar meclisleri 
ne ait seçim işlerine bak 
mak da müfettişlerin vazi 
felerJ arasından bulunmak 
tadır. 

Kızılaym yılhk toplantısı 
Kızılay merkez heyeti 

bu ayın on ıekizlnde, umu· 
mi kongre de 24 martta to 
planaco.ktır. 

zarlamaktadır. 

Alakadarların üzerinde 
çalıımakta bulundukları bu 
projenin ada '"Devlet tarafın· 
dan kurulacak demir ve çe• 
lik fabrikalarının haiz ola
cakları muafiyet hakkında 
kanun,, dur. 

Bu dört maddelik kanuni• 
demir ve çelik fabrikaları 

için tefviki sanayi kanunda 
konulmuı olan muafiyetlere 
fU haklar ilave edilmekte· 
dir. 

Çelik ve demir fabrtkala· 
rının yapılacaiı yerler de•· 
let arazisinden iıe fabrika· 
ların mebanl müıtemtl&.tı 

için parasız olarak verilecek· 
Ur. 

Bu bınalat ve teli atı ıle 
yahut müeueselerle devlet 
ıebeke i arasında huıuıi te 
lefon ve telgraf hatları ku· 
rulabilecek. kavaidi muhar 
rıkelere alt hatlar devlete 
ait araziden paraaız istifade 
edebileceklerdir . 

Memleket dahilinde bu· 
lunmıyan veya hafi miktar· 
da istihsal veya amal edtl' 
mtyen maddeler gümrük ieı· 
mlnden muaf tutulacakrır· 

Bu maddeler bu müeHe elerlı 
müıtemilatının teala ve iP 

şası ve terfilerine muktaıl 
inıaat malzemesi, bu müe•· 
seselerin imalitına ve a>U' 

amelahoa lazım olan ipti' 
dai mac«deler, her nevi ..,,. 
kine ve Aletler, bunların ye 

dek ve yeni parçları, b\l 
müesseselere ait olarak vö· 
cuda getirilecek nakliye tab 
mil ve tahliye ve kuv••1 

muharrike istihsal, nakil .;t 

teılsatına lazım olan bilcüır> 
le malume vuaiti muh•' 
rıke ve yine gümrük re• 
minden muaf tutulacaktır· 

Projeye bir liste ekleO · 

mittir. 
Burada yazılı olan ve dı 

ıardan getırilen itletme rrıol· 
zemesi de gümrük reaml .,.e 
buna munzam verıilerdefl 
muaf olacaktır . 

Demir ve çel ık f abrıkall' 
rının inıaat ve tesiaat nı& 1 

zemeleri ile makine ve ,,ı· 
resi memleketin bir ço~ 
yerler.ne gönderecekleri ııı•· 
mul, maddeler. demtryol" 
hariç olmak üzere. di~er 
devlet taııma vasıtalarırıd' 
liman ve rıhtımlarda, yôı 

ı 

il 
1 

de elli tenzilata tabi tot", ~ 
lacaktır. Devlet demiryoll'~ () 
için ayrı bir tarife talb' 
olunacaktır. 

Fabrikaların ihtiyacı ol•~ 
keresteler devlet ormarılıır 

~' dan tedarik olunacak 
bunlardan da yüzde elli ,e 
sim alınacaktır. 

tl 

Evlenme ~ 
Bürhaniyede Ali Cavit e: d 

lavcı ile Bayan f• 
1 

~ 
manan nikahlan beled1f1 : 

salanonunda yııpılmııtır. "" 
lularız . 
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Azarbaycan 
~ 

IVJBt sosyalist cumhuriyeti 
Aıerbeycan. 80 bin kilo 

ltıetre murabbaı genltlifin · 
dedtr, ve l 93J ıenesi raka. 
llllarana, göre, 2,891.000 
tıufuıa maliktir. 

l\ıerbaycan, tabiat itiba
riyle çok zenıin ve müte· 

:evvıdtr; memleketin deniz 
trıarı, da""lık meralık, ıı 

c k 1§ ' 

' ve mutedil mıntakala 
tına ö b 1 re, hayvanat ve ne· 
atat da deAlfmektedtr. Az 

trb 
'Ycanda birinci 11nıf pa 

llıuk, ilzam, incir ve badem 

e ~ettıtıfi ıtbl ormanlarında 
I' Çok kıymetli a~açlar bu 
tUntnaktadar. Azerbaycan, 
Oı>rafc llltı cihetinden de 

Çok 
a lk ıenglndir; Bakudan Pr 

Uttte kadar alden muaz 
ı,"1 b • lh lr petrol hazinesini 
l tıv, eylemektedir. Sovyet· 
l>ttfn kurulmasından beri 
etroı fstlhıalt hemen he · 

llien 6 1 1
913 

ç mlı ine çıkmııtır; 

tol de 7 milyon ton pd· 

daıc:•Uhaalıne mukabil ı 936 
to lıUhaal 20,5 milyon 
~ nu bulrnuıtur Son ıeneler 
trfınd 

l>et a ayraca yeni yeni 
tııı rol mıntakalara keıfedil-
ııt 1 ve lıletılmeie baılanm 
b ır. Petrolden mada, Azer• 

le 'Yce.nd i tııQ a aemir, bakır, gü 
et "' •• kurıun, moltbden ve 
e td~adıum madenleri d ! va· 

Sovy t •Gnd e rejiminin tee11ü -
" enberi Azerbaycanda 
.rtrıt 

e btıJGlc endGatri merkezleri, 
~e b kimya müe11eseleri 
l'bu ldroteknlk teıiaat kuru· 
•lıtttl~r. Bu hldroteknlk te 
tı le lrva ve laka teıiıa . 

1
. th;"1Yeıtnde memlekete yQ 

erıe~J~rce ktlovat elektrik 

rlı )Q 1 
11 •ettlmtı ve a yr1ca 

tere h l>atn e ektar arazi de 
:ı tılGk Uk lfraatına elverıılı 

lbtıtı'""rrıel bir hale getiril-
•· '" 
u· ~Q Azerbaycan köylOıünün 
ti' h0~dh ~O den fazluı kolk 
• · ~ a inde çalıımaktad11. 
e 1G'- ıerbaycanda bugQn 15 

b" "•ek k 'll•tlt(i lllt: tep ve 87 ilmi 
O· '•• 1 Yardır inkılaptan 

letee 23 btn çocuk mektep· 
~lkd giderken bugün bu 

Posİ~c~la
0

r ;:· ~Ö~;k;;;ı v,,,b 
~ttııı ıton poıtalara mü · 
lull erı, birçok evlerde bu 

•n k~ 
0 • l•ıtıld opekler tarafından 

~I l ıkle.rından tlklyet et 
1 erdir A 

dı S>oıta ld · tJ münasebetle 
,I· k6Pek llreai evinde saldıran 
~e btt ed bulunan evlerin teı· 
ıı ho lldi.ıc• . 

t ""tkt sanı ve bunların 
Up 

ti td·ı ve ıazetelerlnio tev 
lı· 'ttecb

1 llllyeceğlni bildirmeğe 
si 8u ur kalmııtır . 
111· Poıta h&dtıe üzerine Londra 

0~ le b tnüvezzıleri de ıikaye · 
lo11d ltlanııılardır . Çünkü 
S tada b Soo lr •ene zarfında 
l~ Poata - . _ 

t le, muvezzı kopek f rafınd 

, ~relerin ·~e;di'u~i;etınrLJ 
t" ''enk b ft. 
,.rı .,.llıek b eyenmek , renk ıe 
b'~ oı,bil~r· jr zevk için ölçü 

'ti "tn 1 akat farelerin ma-
l•~ 'tteı,t.gl beyenmelerine sev· 

r I~ •ne ne 
ıı tırtıd mana vermek 

t t ır? D x. 
" llt. Oısruau bilmiyo. 

,ı f "r l.pıl11u 
'tel, tecrübelere göre 

l:l~lı tln halılaran mavi re 

,,diki kııırnlarını dıDliyerek 
fi ~,il b erı anlaDılmııtar . Bun 

ı "'I "ıka bı 1 8.tırırı rçok fare yu 
11

1 
"' ı,1 11 

hlavi renkli yün 

' 

ı t re P 
" llt, arçaları bulunmuş 

[n güzel fer yad 
Feryadın güzeli olur mu? 

Varmıı ki, Amerıkada Cak 
Döval iıminde birisi ferya 
dını 25,000 dolara sigorta 
ettirml§ Halbuki bu adam 

oir muganni değildir t sesi de 
güzel olmaktan çok uzak 

hr. 
Şu halde ıaçmalayoruz. de

lil mi? Hayır! 
Bu adam, filim ve sahne· 

terde icabında o kadar ıü 
zel feryat edebilirmlı ki tarif 
mümkün defilmtı! Korku lı· 
hrap ve dehşeti son derece 
de mükemmel ifade eder ve 
bu sayede hayatını geniıçe 

kazanmakta fmif. 

istifi bozmalar kulübü 
Amerlkada değil, fakat 

t'arbte bir tılifi bozmazlar 

kulübü kurulmuıtur . Bu ku 
lübe 'lz.a olmak için en mil· 

him ve büyük bir hadiıe 

karıısında bile hiç acele et 

mcmek, adet ve uıullerindeh 
ayrılmamak lazımdır . 

Meıela bu kulüb ezuıiı · 
dan biriıi, bir çocuğu denize 

düıerken göne ve seri bir 
iki adımla çocuiu denize 

dOtmekten kurtarmak müm 
kün olsa, bu adamı; i1Uflnl 1 

Utbti yürüyütüoü boymıya 
. i caktar .. 

Acaba bu kabiliyette bü 
Uln Pariate kaç kişi buluna 

caktır? 

Stenografi yeni keşif değil 
Stenoğraf inin yeni keıfe 

dllmlı bir uıu 1 olduaunu sa 

nanlar çoktur. Halbuki bu 

zan çok yaolııtır. Çünkü 

bundan 2000 sene evel Mar
k üt Tülliyüs Tiro Romada 

Forümdeki nutukları steno; 
rafik usuUe zaptetmek uıli 

lünü bulmuttur. 

Bundan baıka 1588 de 
tabiiyündan biri&i bu uıulü 

tekemmül ettirmif ve 1836 
da Samuel Pavyon da bir .. 
ihtisarlı yazı uıulo bulmut· 

tur. 

Satlltk vol~ın 
Vakıa sahlak adalar görül · 

müıtü; fakat buğüokü gibi 

satılık volkan götülmemifti. 

Evet, bir volkan satılıyor. 
Vo ikanın. satıcı sa H ondoras 
cümhuriyetidir ve 250,UOO 
dolar istemektedir. Fakat 

alta aydanberl bu volkana 

hiçbir talıp çıkmamııtır. 

~e yazık .. liöyle bir fırsat 
- hiç olmazsa garabeti cihe 
tinden · bir daha ele geçer 

mı? 

Amerikanın paraaı çok 

vakti bol ve aklı kıt zengin· 
leri paralarını niçin Bak l ıyor 

lar? 

Garip ~ir ruzname 
lngilterenin müstemlekat 

müzesine papas Tomıon 

isminde birisi bir ruzname 

hediye etmitllr. Bu ruzna 
me baıtan baDa mürekkep 
bağı mürekkebi ile yazıl· 

mııtır 

Uzun zamırnlar Samya 
adasında yaıamıt olan bu 
papaa. hatıratını günü gü· 
güne bir deftere kaydetmıı· 
tır. Bulunduğu yerde kim· 
yevi mürekkep olmadığı 

için yerlılerin avladıkları 

mürekkep balıklarının siyah 

renkli maylini kullanmııhr. 

SA YtA: 3 

Filistinde 
Yeni hadiseler 
Oldu 

Vilayet Umumi Meclisi Dün Geç 
Vakit Ç a 1ışma1 arını Bitirdi .. 

Pariı , 16 (Radyo) Fi 
ltstind~n verilen bir ha bere 
göre, Tiberyadda Araplarla 
yahudtler araaında dün de 
çok kanla çarpıtmalar vuku· 
bulmuıtur. Bu çarpıtmalar 
esnumda üç bomba patla 

mıf ve altı kitinin ölümü 
ile birçok ktmıelerin yara 
lanmasana ıebebiyet vermtı 

tir. 
Diğer taraf tan, görülen 

lüz.um üzerine milli Arap 
komiteıi reiıi tevkif edilmiı· 

tir. 

Londra, 16 Fıliatinde 

suikastlar ve tecavüzler ıon 
yirmi dört saat zarfında büs 
bütün artmııhr. Hayfa polit 
merkezine bir bomba atıl 

mııı infilak netıceılnde bir 
Arap kadını yaralanmııtır. 

Nablıı civarında halk ara 
sanda ıilAhlı bir çarpıtma 

olrruı. bir kiıi ölmOı, Qç 
kiti afar ıurette yaralanmıı· 
tır. Köylerde çete taaruzla 
n devam etmektedir. 

(8a§tarafı birinci sayfada) 
rahı 500 lira kabul. Muha 
ıebei hususiye kırtasiye ve 
evrakı matbua masrafı 300 
lira kabul, Muhasebei husu · 
aiye tenvir ve teshin 800 lı· 

ra kabul, Muhasebei huau 
ıiye müteferrika 400 lira 
kabul, akça nakli ücreti 600 
lira kabul , Poıta telgraf ve 
telefon maaraf ı 500 lira ka 
bul, 

Muhaaebei husuılye mü 
dürü bu tahıiıatın ayrılma· 

ıını çünkü bütün veka letle. 
rle muhabere zaruretinde 

kalındıiı için bu mıktaran 
yetiımiyectii ıöyledl. 

Neticede encümenin tek· 
lifi gibi 500 lira olarak ka 
bül, atlı tahsildarlar hay 
van yem bedeli tay edildi 

fcar bedeli 1500 lira ka 
bul, Geçen senenin diyunu 
500 lira kabul, Umumi mec
ltı azalara tahıilat dıyunu 

1152 lira kabul. ayniyat 
muhaaibi ve memurları ay· 

General F ranko Mad
rid Cephesine Gitti. 

Parla, 16 (AA.> - Ge 
neral f ranko yanında bir 
çok yuksek rütbeli ıt.ibaylat 
olduiu halde Madrid cephe 
ıine gltmtıtir. 

Malaga, 16 (Radyo) -
Cenup cebhesinde General 
Keyodö Liyano kuvvetleri 

Kordo üeerine ilerlerken 
Yuzo Blanko mevktinf zab · 
tetmtılerdir. Bu kuvvetlerde 
ilerlemektedirler. 

Madrid, 16 Radyo) Res 
mi bit teblıgde, .. Düımanıti 
müteaddid hücumlarmı püs 
kürttük. Yaramada çok za 
yiat veren asiler, O~iversıte 
m"~all~aindt! de püıkürtül 
müılerdir ,. Denilmlttlr. 

Cebelütarık, 16 (Radyo)

Aıilerin ileri hareketi devam 
etmektedir. Motörlü Aragoo 
kataları Tortora mevkıinde 

Sur ya kıtalarıle birleımtş 

lerdır. 

Guadalaharanın 4 kılo 
metre yakınında bulunan 
Taraı;eoa milstahkem siper 
lerioi asiler zaptetmlılerdir . 

Ter.iyoda dört .köy iıgal 
edilmif, Banll nehri havza 
sanda ıki mevki almmıttır . 

Madrid, .16 (Radyo) 
Asilerin hücumları dün dôrt 
defa tekftrrür et mit ve de 

fedılmiştir. 

Cumhuriyetçiler diişmanın 

bir tereddüdünden istifade 
ederek mukabil hücumda 
bulunmuşlardır. Karanlık 

bastığı halde taarruz ve harp 

devam etmektedir. 
Madrid, 13 (A.A.) Ya 

hancı gazetecıler dört hal 

yan ask erile .ftalyan müla · 

zımı Gazetano Burruzoyu 
istivcab elmitlerdfr Müla 
zım İsp&nyadaki ltalyan kı 
l.aah yelu'.inunun yalnız 40 
bin kişi olduğunu eöylemi§ 

ve ıunu ilave etmiştir: 
Biz Habeşistrrn için gö 

nüllz kaydedılmiıtik 1-Jare 

k~lımizden on bet gün evel 
lspanyava gideceğimizi aöy 

ledıler ve biz de kabul ettık. 
Burada askerlerden biri 

mülazlmln ıözünü keıerek 

demlıtir ki: 
- Hen Habeıiatanda yer

le eceğlmi zannederek kay· 

dedilmıottm . Fakat bize va· 
pura bindikten 8<Jnra İspan
yaya gidecefimizi ıöyledıler 
ve tabii hiçbir fey yapama· 

dık Yola iki vapur çıkmıı 
tık . Bırind kasım 31 Kinu 
nuaanide, diğer kıımımız da 

1 Şubatta yo 1a çıkhk Hepi· 
miz 5000 kfıt Idık. 

İspaııyaya ne yapmak için 
ge)di4i kendisine sorulan 
mülazinı : 

- Faıizml' korumak için 
Cet'ab•na vermiıtlr. 
Cevapların heyeti umu · 

miyeılnden çıkan neUce hal· 
yan kıtaatanın tam teallhat 
ve tecbizatile geldiğidir. 

Eılrlerden biri bölüğünün 
mevcudundan yüzde yirmi· 
ıinin Habetiltanda muhare 
be etmit kimıeler olduğunu 

ıaylemif, bir aakerin gün

de beı liret aldığını aünde 
60 liret alan zabit alleaine 
ltalyan hükümetirıin ayrıca 
20 liret verdiiinl taarih ey 
lemlıtir . 

Askerler ıunları ıöylüyo 
rlar : 

- Kızıllar esirleri derhal 
kurıuna dıziyorlar. diye bi
zi aldattalar . Bunun doğru 

olmadığını gördük. a le ade 

esir muamelesi yapılmak 
tadar. 

Mülaı.im de şunu söylü
yor: 

- Hiç şüpheı1 z fl!sarette 
bulunacağını zannettiğim ha 
vayı görmedim Bununla 

beraber hali mütereddidJm. 

Sonunu bekliyorum. 
Guadalajarada esir edılen 

ltalyan kumandanı Luciano 
Antonie Sylvia İspanyada 
800,000 ha lyan ve 40,000 
Alman mevcut olduğunu 
tahmin etmektedir 

Esirler V alenıiyaya gön 

derllmişlerdir Müteaddid yn · 
bancı elçilikler mümeuille 
rinin kendilerini zıyaret et
melerine mü1aade edıleceği 
zaonedilmektıdır. 

lıkları 'i80 lira kabul, 

Dahiliye bütçesinin umu 
mi yekünu olan 152,332 li 
ra kabul olundu. 

Mu~telif masraflar bütçesi 
Reddiyat 500 lira kabul, 

1525 numaralı kanunun 18 
inci maddesine göre tahıil· 
dar ve muhtarlara veri lecek 
ikramiye 2000 lira; irad 
getiren hususi idare emlfı · 
kinin tamirat ve slgorta11 
30(.ıO lira kabul; mahkeme 
ve tapu harç masraflara 500 
Jira kabul; bina tadil ve 
tahvil masraflara 28,520 
lıra kabul.. 

Maaarafı gayri 
200 lira kabul; 
neırJyat 600 lira 

melbuze 
müıterek 

kabul, 

Telefon tahsisaımm müna· 
kaşa lan 

Telefon için köy sandık · 

larına yardım tahıieata en · 
cümen tarafından tay edil
mitti Bu hususta uzun mü 
oakeıalar yapıldı Ali Reıat; 
Hul6ıl Küçükler, Feyzi Sö-

zener, Hilmi Şeremetll ıöz 

aldılar. 

Mevcut teıiaahn milhim 
bir kıamının husuıi bütçeden 
yapıldıiı halde bundan be· 

lediyelerin muhtelif teıekkül 
lerln iltif ade ettirilmediğini 

ileri ıürerc.k telefon için tah
sisat konması yolunda ıöz 

ıöyledıler, 

B Ü r h a n < Bandırma ) 

Telefonlara dair tatbik 

edilen ve resmi dairelerden 
baıka ıı:ı Ü e a ı e ı e l e r i n 
kullanmasına mani olan 
kanunun Abdülhamit devri 
ne ait bulunduğunu, binaen· 
aleyh bu kanunun değiıtf
rtlmeai için BüyQk Mıllet 

Mecliıf rlyaeetlnden temen· 
niyatta bulunulmaamı iıtedt. 

Baıkan bu tekltfl reye 

Madrid, 16 ( A.A ) -

Faıiıt teıekkülünün iki aza 

11 tarafmdao idare edilmek· 

te olan bir f aılst pomploıu 

meydana çıkarılmııtır. Ko · 

mployu kuranlarm makıadı 

general Miajı ile halk cep 

hesinin baza erkanını ele 

geçirerek bu cepheyi teokil 

eden partiler arasında nifak 

husule hetirmek için bulka 

adlar yapmakta. 

Suikasdcılar dün Madrid 

müdafaa komitesinin nakli 

yat murahhasını katletmiş 

ferdir Bunlar harekete geç 

mek için aıileriu Guadara 

ja cephesindeki taarruzun

dan is'if ade etmek ıatemiş · 

lerdir 

Madrid, 1 :i (A.A.) - Hü

"ümei kıtaları aıllerln Gu 

adaraja cephesindeki ta ar 

ruzlarıua kolayca muka ve. 

met etmişlerdir. Bu taarruz· 
lar dün hafiflemiştir . Dün 

akşam vaziyette hiçbir de· 

ilıiklık kaydedilmemiştir 

M i 1 i s 1 e r asi kolla · 
rına yandan taarruz etmeğe 
başlanııılardır Hükümet kı 
taları Jarama muıtakasın 

daki mevzilerini aalah etmiı 
lerdlr. 

koydu Kabul edildt. 

Rtyaaet makabu bu gtbt 
mülahazalarla telefon teı· 
kilatının yapılmakta olftn 
yardıman keıilmeılnfn doğru 

olamayacağını vilayet makamı· 
nın bu noktayı takip etmek
te oldutunu, onun için her 
zamanki gibi tahsfıahn ko 
nulmaaana ftaret etti . 

Neticede bu fa11I üzerin. 
deki karann dünkü cel eye 
bıralnlmaıı kararlaıtmldı. 

Dün sabahki topla tada 
telefon teıiıatı için köy gan
dıklarma yardım olarak Fey· 

'zl Sözener, Medaha (Dunun· 
bey) iki bin Ura, Hilmi Şere
metli bin lira olarak teldıf 
ettiler. 

İki bin lira iki red ile lıa 
bul, 

Cemiyetlere yardım 39 
bin lira kabul, Ali Reıat 
Sındargıda yapılmakta olan 
Halkevi binasına da bu tah 

ılıattan verilmeıinl istedi. 
Kabul edilerek zabıt böyle· 
ce geçirildi 

Spor teoekkallerine 8 bin 
lira kabul; panayırdan za
rar gören köy sandıklaraDa 

tazminat bin lira kabul, Cum
huriyet merkez bankası hia
ıeal 15, 170 lira kabul.. 

Tekaüt sandıkları hi1teıi 
29 bin lira kabul , Umumi 
mecliı ve huauıi muhasebe 
binaları tefrit 1,000 lira 

kabul, rüeaai memurin bl 

nalan masraflara 500 lira, 
vilayet hizmet otomobili 
masrafı 1000 lira kabul Cu

mhuriyet bayramı masrafı, 

1000 bin lira kabul.. 

Vilayet otomobilt ıoför üc~ 
reli 900 lira kabul, hava 
taarruzuna kartı 1 ,000 lira 
kabul, Milli ıeferberlik ha 
zar)ıkları ı ,ooo lira kabul, 
2871 numaralı kanunun tat· 
bikah masrafı 26,465 lira 
kabul .. 

ihtiyat tahıiıat 3000 lira 

kabul, 

Geçen ıeneler dlyonu 500 
lira kabul, 

Vali konağı ve Halkevi 
i&Umlak bedeli 6 bin lira ka
bul, 

Ayvalık Hususi muhaıebe 

bina11 mubayaaııı 4 bin lira 
kabul. 

Gönen maarif cemiyetine 
yardı .. 1500 lira kabul, 

İzmir f •varma yardım 500 
lira kabul, 

Ziraat banka111 hissesi 

10.000 lira kabul, 

Arazi ve bina vergilerinden 

belediye hi sr.sl 5 bin lira 
kabul.. Tayare hiHesl 20 
bin lira kabul , 

Umumi meclis salonu ve 
Muhasebei husuılye binası 
ilavesi için Hükumet kona. 
ğına 11 bin lira kabul 

Bütçenin heyeti um~miy. 
e 6 l n i n tutarı ve köy 
andıklarma telefon tah-

sisatı i,ln iki bin lira kon· 
ma11na ait madde dünkü cel
sede kabul edildikten sonra 
muhtelif masraflar bülçcsı 
nln umumi yekunu olan 
465,855 lira ttlif akla onay
landı. 

( Yattn mütebaki bütçe-
lerin müzakere ve kabul 

edilmlı ıekillcrlni vereceğiz.) ... 
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TÜRKOİLI Münihte ıon zamanlarda ili 111 . 
Pazartesinden baıka her ~~~I b~~~.m~· .. r~? ~6ck~k s~;g1: •• K o 1 aylık Ate 1 ye si .. =.:E. < '~{ :,,~' ~ 
ıün çıkar Slyaaal gazete. . , •ı 

sinde teıhir edilecek imif. 111 ı ı ı ·· · .;.· 'l'1il·''l Yıllığı: 800 Kuruı Bu halı, Almanya güzel .. 
Alta Aylığı:400 ,. sanatlar odaıı relıi profesör Sayan halkımıza kolaylık olmak için bu kerre :: /'. 
Say111: 3 .. Ziegler tarafından tenim •• yeni aldıtımız aletlerimizle Paıacamt civarında Zai· ı••ı :: 

Günü ııeçmit aayılar 25 1 edllml~ ve buna göre doku 111 nos Pata caddesinde açtığımız atelyemizde 1 :: 
kuruıtur. nmuıtur. Halının mevcud :: ,. 

ADRES: halıların en büyüğü olacağı •• llPI' tiirlü ıuolÖI', ıuo11laj \'l' tamiratı, pa- •• :: Y ALNJZ 8/R KAŞE :: 
yani ana m erbeayı temsil IUll . c•ı l'I . arı, vapa~ı l~n·a. arı, HtHlllJ' ma- •• e •' BALIKESİR TÜRKDİLİ ve ateı , hava, su. topralc, 111 k k ki - ki t ı ı ·· ,,, 

~--~~~~~~~~~:==========-.1 __ e_d_e_c_e_§ı_•_ö_y_l_en_m __ e_k_te_d_i_r __ •• k.~n.~ · lt:ı·i , ya" _ıw:n~.wı~r.IPrİ , !"İS~~ll :ı\İlindirlt•ı·i •• ii HASKALMIN ~! 
B 1 k . T s· ·ı lll llllllll IH'P.~IPl'I. urı \f' lahııı dt\!!lf'IU ·rı takmı· ııı ·· :-a 1 esır apu ıcı ları Yt! llİ olaı·llk ~apıhr \t' lwrıiiıJii larnir·aı EE ~~ 

M h f 1 d ·ı·ı l{Hl':ırıtili ol:ırak k:ıhııl ı·ıl.ilİI'. . - ' ı·ı·ı ~~ Alar.ak. ağrılardan sızılardan her türlü il u a iZ ığın an: Adres: /'cı~ııcu'.'" c/11arı Zaynos J '.ışa :: ıztıraplar~an ~uıtulacaksımz :: 
Vilayeti Nahlyeli Köyü Mevkii Cinai Hududu 

1

.. cnddtsl Nu: l u Ko/flyltk Atelytsı 

1

.

1

.

1 

:: ' :: 
Balıkeıtr Kepıüt Şapla Erıkll Tarla Doiu: Poy · il Riza Hangül, Salih Ersoy :: Baş1111z . dişıniz ağnyabilir: so,quk a/abi- :: 

raz Kıbl~: :: lirsiniz nezle olabilirsiniz,· romatizma :,: 
~ ---.---. . . . . . .. ,, Ha yar. 

Yol. 
Bah • .---.---.---.- ·===·---.• :: ağn/an size çok iztirap verebilir. ;i 

:: Htç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklint gör- :: .. " 

" " " 

" .. 

Çınarlı 

Cevizli 

Çınarlı 

nam 
Çakıllı . 

.. Dofu: Ayte 
ye kalan tar
la. Bali: De 
vrlı oflu Ha· 
ı an tarlara 
Poyrazı: De· 
re. Kıblesi 

Mezarlık ile 
mahdut. 
Dofu: Dere. 
8 atı Bayır . 

Poyrazı: lbit 
tarlası Kıb

lesi: Bayır: 
Doğu: Bayır 

Batı: Emine 
ile Yusufa 
kalan tarla 
Poyraz: Dt:rc 
Kıblesi bayır . 

Evsafı ıalresi yokarda yazıh gayri men~ullerin eahibi 
Şapla k8yGnden Hacı Mehmet otlu Jsmadln ecdadrndan 
ıelme ıenetaiz malt iken 13 l 8 tarihinde ölilmile mirası 
kar111 Ümmühan He evvelki kar111 Emineden olma evllt
ları Ayte, Fatma ile sonrakı karıaı Ümmühandeın olan evlat
ları Neılıhan, Ümmü, lsmail, Emlneye terk İımallin de 
1319 da ö'ümile anaaı Ommahan ve kardeıleri Fatma, 
Ayıe, Emine, Neıltban, Ümmiye terk Fatmanın da 1322 
de ölümfle kardeıleri Ane, Em1ne Nulıhan Ümmiye terk 1326 
yılında Ümmüoün de ölumile miraaı anası Ümmehan kar· 
deıleri Ayıe, Emine, Neılihana · terk 1335 yı 1ında Nulıha· 
nanda ölümlle anaaı Ummehan oğlu Yuıufa terk bad~hu 
Ümmehanın da 1336 yılanda ölümıle evlatları Emine, i1e 
kendlılnden evvel ölme kızı Neılihamn oğlu Yusufa kal 
dıklarından bahlıle namlarına teıcılt lstenlldtfinden tahki · 
kat yapmak için 28 3 1937 Pazar günü mahalline memur 
ıönderilecekdlr. Bu yerler hakkında bunlardan ~aıl<a te 
sarruf iddiasında bulunanlar varaa bu a6nlerde yazı ile 
vlllyel tapu sicil muhafıılıiına ve yahut mahalline gele · 
cek memura müracaatları ilin olunur 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Balıkesir Evkaf 

Satıı 

No. 
308 
475 
476 
477 
478 
479 
9Jl 
932 
933 
934 
935 
942 
945 
948 
954 
964 
972 
974 
975 

979 
981 

982 
983 
991 

993 
995 
998 
999 

1012 
992 

1001 
1023 
IOl4 
1205 
lÜLfi 
1027 

Müdürlüğünden: 
Mevkii 

istasyon civarı 
Eıkiciler sokak 
Hayvan pazarında 

İstaııyon civarı 

" " 
Cami çeıme sokak 
Sülükçü çcımeıi 
Hükumet caddesi 
Yetilli çıkmazı 
Bığadıç caddesi 
Sobacilarda 
Y eıılli caddesi 
Boyacı ıokağı 

Pat" köyünden çayır 
Peynırci ,. 

Paıakö y killik tepesi 
p Aıcı deresi 
.. Taı altı 

T ahlrağa çeımeai 
Paıaköy Ulumezar 

Orhaniye aıcı derui 

" ,. ,, 

Nevi 

Hahçe 
Han arıası 
Dükkan 

Muhammeb 
bedeli 
500 oo 

Kiremit hane 

1500 " 
150 " 
400 .. 
300 .. Arsa 

" 
Dükkan 

.. 

250 
50 

100 

" 
" 

Alt üste dükkin 3600 
,. 

Dükkan 

" 
,. 

.. 
Tarla 

.. 
" 

" 
" 

" 
" 

1000 

' 500 
500 
800 
ıoou 

125 
800 

" 
" .. 
" 

" .. 
250 " 
800 

10 
150 

680 
300 

.. 
" 
" 
" 

Cevizler altı 

Çene sokatı 
Ayazma mevkii 
Şamlı caddeıi 

Sebze bahçeal 

Arsa 

90 
50 

suo 
,, 

" 

Şadırvan meydanı 

Biiadıç cami ıokağı 

" .. " 
,, Kasaplar caddeıi 
,, Emirzada aokafı 
,, 

" 

Bağ 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 

" 

ve ana 

" 
.. ana 
.. 
" 

" " " 
Dükkan 

" " 
,, " 

:!O ,, 
559 

" 

400 
50 
50 
ıuo 

200 
50 

n 

" 
" .. 
.. 
.. 

Vtliyeti 
Balıkeatr 

Mahalleıt 
Vicdaniye 

Ctnıi 

Ev 
llududu 

1028 
Sağı H6seyin 

,, Y etilli cad ,, 
desi sokağı 

" 

100 " 
100 .. 
50 ., 

oflu Ahmet 
1029 

evi solu tat· 
lıcı Salih ka 104 ı 

,, Cumhuriyet • Han arsası 
F enercimeııcidi Mescit anası 

150 
600 

.. 

rısı Hüsniye 
evi arkası kız 
Ahmet karı 
sı Şefiye ve 
kısmen Arif 
hanesi cephe 
si Vicdaniye 
caddesi: 

Evıofı salreıi yukarıda yazıh hanenin yeri e~aaen Ab
durrahmanın malt iken Hasköylü Şahin oğlu Mehmede 
haricen satarak o da mezkur yerin üzerine hane inıa et 
mek ıuretlle o tarlht~nberi btla niza ve bila f aaıle hüı· 
nü niyetle tasarruf ve temellükünde ıken l 334 yılında 
Mehmedln ölümüle karuı Kerime ve evlatları Osman, Ha 
ftze ve Hamldiye terk badehu k~rimenln de 1 ~-'7 tarı hin· 
de ölümlle evlatları Osman, Hafize, Hamide ile kendisin· 
den evel ölen otlu Mehmedfn evlatları Mehmet Emin ve 
Ahmede kaldıfmdan bahıtle namlarına teacil edılmesi iı 
tentldiğlndcn tahlcikat yapmak için 28 3 1937 Pazar günü 
mahalline memur gönclertlecekUr. Bu yer haklunda bunlar. 
dan baık~ taaarruf iddiaaında bulunanlar varsa bu günler 
içtnde yazı ile Vıllyet Tapu Sicil rnuhafııhiına veyahut 
mahallin ıelecek me ura mOracaatları ilin olunur. 

" 

Yukarıda yazılı 38 parça emvali gayri menkule peıin 

para ile ve 15 gün müddetle açık artırma ıle tem liken ıa

tılığa çıkarılmııtır . ihalesi 26 3 937 cuma günü saat 14 de 

Balıkesir Vakıflar müdürlüğünde yapılecaktır 

İıtekli olanların muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 

niıbetinde 

olunur. 

teminat akçeıi ile birltkde müracaatları ilan 

1 . 4 . 89 

Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Muhaıebei Huıuslyeden maaı alan emekli ve ökıüz 

lerin 936 Mali yılı 4 düncü 3 aylık maaı havaleıl gelmif 

mtıtir. 

lıtthkak ıahlpl rlnln d lroye mUracaatl :tı ıl n olunur . 

:: düğünüz mllvl renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerin (: 
:: den bir kutu llteylniz. Ani ve y~ksek tesiri sayesinde :: 
:: pek az ııonra ağrılarınızdan kurtulmu~ olacaksınız ;: 
:: HASKAL.MlN bayanların muayyen 2amanlarındakl :: 

:: hususi aa~cı1arına karıı da pek tesirlidir. :: 

:: D I K. K A T :! .. •' .. ,,, 
:: D IK K A T :: .. ~ 
•• Kutular üzerinde bu iördüğünüz alameti farika :: .. ,,, 
:: pul ıekllnde bu 1 u n mas ı ıartttr. ,., 

•' ,,, 
•• •• •• 
•• Taklitlerinden sakınınız . •• 
:: HASKALMIN kutuları ma· 

,,, 
\~~ I :: 

)\\~~ ;ı 
~ ~~2 ii :: vl renktedır . 

•• •• •• •• •• -- ,,, ,,,, 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

HAS KALMfN 
G.r.~. ~· ~ ~zma 
ağrı I arını dind;rir. 

fiab Her yerde 7 ,5 kuruştur . 

il •••••••••••••••••.••.....•••••.•.•••••••••• 
........... ··············••••k••••············· 

Her T acimenin En Büyük Dileği: 

Sat ıs Sürümünü Arttırmaktn. 
A K ;\ 'I., 

İyesi ve Baoyazma nı : Balık~ıir sa ylavı H. KARAN 

Çıkarını Genel Direktörü FUAT BİL'AL 
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