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D?st Romany~ H~riciye Nazın Bu- f ~TikMüf;~-~-~-~i-~-iŞ-B;ş~-~-d-~l 
e.u~ .Memle~etırr~zden Aynhy?~lar ! Olduğun u Un utma sın 1 ar.. 1 
lııafırııız d11t •.• müıtdık Ram~ny~ harıcıye Na~ııı B. Anıenesb dua ıst1nbulı 1 . " 1 

. gıldılır, ıebııde gezınlılar ve bazı zıyıretler yaptılar. 1 Sancakta lkı Tarafta Dolaşan Silahlı Çete 1 
... Ankarha, 20 (AA ) - dRo· Türkiyeyi dotrudan doiruya onomi heyetinin Hükreıe 1 Bozuntuları Böyle Söylüyor Ve T'ii.rklere ,• 

llJa arlclye nazırı On llıllendiren meselelere temaa gitmeıinl kararlqtumıılar - 1 ~ 

•1c .. m ıehrim•zden ayrıımıı- eden ••met ınanü ve dsr. ı Yapmadık Şey Bırakmıyorlar 1 
tır. iki memleket Hariciye Bu anlaımamn imzaıına 1 • 1 

Muhterem ml1&flrlmiz bu- nuarJar1 8. Tevfik RGıtü intizaren mübadele haclmi - Lazkiye, 20 Bura · lenilen biriıi de vard1r rtlar tamamıle kabul edil. 
lia latanbulda Dolmabahçe Araı ve B. Anteneako iki nin fazlalathrılma11 için iki ya aelen haberler bazı B ı B B k 
S., • un ar ay1r. uca ve mit ve ıöylendifine ıöre 

•Jını ıezmlt ve fener.le doıt m e m J e k e t i n hükümetfn kartıhklı huıuıl ıllihli adamların Bodurau hazne nahiyelerı'nin tnrJ" 
.._._. u u tazminat olarak verilecek 

~..-.ıı al1aret etmtıtlr ıeniılemeılnl 16rmek Bl'zu· kolaylıklar g6ıtermelerl ka köyü civarında dolattakları 
11 _ _._.1 1 1 1 yerlerinde halkı korkutmak alhnların ilk takaltl de 6d· ••tnnn ımet n6n6 Ro· ıunda bulundukları ekono· rarlattm mıtbr. Ayrac" iki nı röıtermektedir . Bunların 

... için tedbirler almaktad1rlar enmlttır B ı ti b ...... ajan11na verdllt be1a· mik münaMbetlerine buıuıl doıt ve mOttefik memleket d ı k ki k 1 
• u aı re er un 

._t d tim 1 1 yaptı arı ıey ö içlerinden biri iıtaayon cad· dan " A L h l 
ID • 16yle demtttir: bir ehemmiyet atfetmlıler ara11nda kültürel münaaebe ylüye alt sürülere muıalJat once mua ovaıı a · 

•R-..nJ•J• ıunu temin ve 1eni bir ticaret anlaıma· tlerln takviyeıi için talebe ve olmaktlr. desinde bir kahvede ı e- rhoı kını bizar etmek için ıön -
-.:lebtlırız ki Romanyaya ıının eıaalarını koymak Gz prefeıör teatisi ve kartıhklı Bu ıllihlılar Bayır Bu bir halde atıp tutmuı ve bu derilmiılerdi Fakat bu ıon 
~lhlıiamaaın kaYvetl ve bir· ere Romen ıellh•yettar me· ünivenitelerde ihtiyari Türk c•k TOrklerine kartı tatbik s1rada ıunları ı6ylemittir: teıebbüs batarılamamıttır. 
lltaaızın emniyeti artmakta· baflli ile tema .. ıtrmek ma · ve Roman dilleri künftleri "Hareketlerimizi blof zan · Seb~bı de tudur: da edilmek istenilen tethlt ha· 

r. Manaı~betlerimiz ıık· kıadtle pek yakmda bir ek · ihdası tekarrür ettlrifmlttlr. nedenler yakmtfa hakikatı 
ı .. _ reketinin tik unıurlar1dır 
.._hlcça beynelmilel ıahada anlıyacaklardır . llk müfre 

Hazne nahiyeıi civarına 
ıttmeli kararlaıan aıtret er-

:!" ::::~!:~:~:~~·•1ad. Türk ofis T eşkil~tında :;:.:0:ı~:m:::~~:~~~.:'~·:~ ··m•••n ., baııoda olduiu , ••• ıün yerinde bulunama 
A takları tlki.yetler dinlenme- unutulmasın!. , mıı bütün •tireUn çadırları, 

ıılrara, 20 (A.A ) - Ro y 1 o e • k 1 • k Şam, 20 8 b d 1 ..... d a p 1 a n eg"" 1$1 1 mekte ve tlkiyette buluna· azı e evi ıürü eri ve develertle birli 
.. 1 Ya 11 lt1erl bakanı el~.- •• aılretlerln Bayır . Bucak ve k l 

•nı B. Anleneıkonun Zi· nlar da tehdld edilmektedir. te çö e savuıtuiu anlaııl-
,. - H ı 20 A A ) Son Hazne taraflarında iıkinla t H•dı k d ..__.reu mtlnaa~ betile •talı ,. , , 

1 
d h L. ki L a ep, . mıı ır · o se o a ar te-

..._, 'fblil neıredllmlftlr: ıcin 11 lfİR 8 1111111 uH ıe 8 10011811 için Tür- ıünlerde vatani partisine rma batlanmıthr. Bu husuı · lit uyandırmııtır ki bu mil 

4 
11 

Ek.elanı 8 Anteneılro L f' L'I 'L' L ld menıup bazı kimıeler Şam la atlret feyhlerjnden bazala zakereyi baıarı ile bltlrdif· 
C •ılrara ziyareti eına11nda 18 il lllıl 111 lıl ıllll IJrl 1. dan buraya ıeldile r . İçle · rı ile de görüımeler o\muı inden dolayı bir ıGn •••l 

11•hurbaıkanı Atatürk ta Ekonomi Bakanhlı Tor - konjoktOr temayüllerini be rinde Elkabeı ıazeteıtnln aıiretlerin yerlerini deiiılir· takdir edilen memurun teY. 
;::-... kabul eclilmtı ve koflı merkez tetktlltında lirterek milli k<1ruma poltti abone memuru olduiu ıöy mek için ileri ıürdükl~rl ıa · klflne karar verllmtıtlr . 
1) elrll lımet lnönii ve Yazlfelerle allkalı bazı de kamızın prenılplerlnl h:tzar =======:::ıı-==---
~ lıleri bakanı Te'lfik iltiklıkler yapmıt ve bunu hyacakt1r. Sandler 

lwaıla uzun ve doı · bir talimatnameye balla Bundan ..... baıka, bu daire, 
llrGımelerde bulun- mııtır. dıı UcareUmizln ekononı ık 

: .. tar. B ı 16rü1meler eı· Türkofi•i 1 Ticaret pohti 
• d& .. mclikl beynelmilel kaıı ve anlaımalar clatreıf, 
._.,•Un ve Atinada U Maddeler dalreıl adil! 

.._ D antantı daimi ko-

•ttı:'llln ıon toplantı11nda 
" •z edilen kararların ıG 
..:: tatbik meYlrUne konul 
ltf 1 leclbtrlerinln ıenlt ve 
~ruatlı bir ıurette aelki -
I~ te•eual edJlmltUr. 

..ı _ •Gttefilr memleketin 

..... et d 

iki k11ma ayralmııbr. 

Blrlacl daire. yabancı 

memleketlerin ekonomik, 
mali, politik ve ıosyal t eı · 
ktllt ve mevzuatına, ticaret 
ve ödeme muvazenelerini , 
ıermaye v~ para plyaıalar1nı 
takip ve tetkik edecek. hu 
memleketlerin kendi arala· .,._. • •mları 16rilfmele 

t'- •••zu teıktl eden bO r1nda yapmıt oldukları tlca
~-leler hakkında ara- ret ve tediye anlaımalarını 
lt1t tam bir ıörüı bir bılhaaıa rakip memleketlerin 
~ •e•cut oldufunu mem· alıcı plya .. larla olan ahdi 
~ Jetle •Gıahede ve teı vaziyetlerini daimi bir tet 

bGnyeılniD buaualyet ve lca 
plarına uypn olarak hazır 

hyacak ve ıellftlrecel& ... , 
ları tetkik ederek bu mak 

kıatla yabancı memleket 
lerle akdolunacak ticaret 

ve ödeme anlaımalan tçıo 
lilzumlu olan teknik hazır 

hfı yapacaktır. 

Ticaret paltUka11 ve an 
laımalar daireıl , (etild), (tat-

blkat) adında iki luıma ay 
rılmııtır . 

Maddeler daireıl, ıhra~ 

maddelerimize alt üretim, 
ticaret ve çofaltım çahıma· 

f rırıı rıiıi cuıhuıı tı
rıf mdın kiul ıdilıcık 
Parfı, 20 (Radyo) lı 

veı; harlctye nezm B. Saod 

ler bir ziyafet vermit ve 
bu ziyafette B Delbeı, B. 
Şotan ve maliye bakam ha · 
zır bulunmuıtur. 

Bu116n ıaat 13 te B. Del 
boı ta mukabil htr ziyafet 
vermlıtir. 

B. Sandler yarm Cum-
hurreiıl tarafından kabul 
edilecek ve öğle yemefinl 
baıveklltn evinde yiyecektir. 
~~ .. a'"aatı bulmuıfardır. klka tabi tutmak ıuretlle 

~!!!n IOnr~ Romanya ile umumi ticaret polttlkuı ve 
larının teknik meaelelerlni, 

( sonu lkınc~ Sadada ı Asya Pakti 
~amKamarasındaMü Amerıkada 1. . . d~. 

1 hirn GörüşmelerOldu .. 1 Müthis bir infilak 
1~~~D~!,'.0 :0 '~!~!.~:'11 

1....... Nevyork,20 (AA.) Ameri· Parbten telırafla bildtrtldi -

"lllflftlft ~. laplantısmdilııiılari Bıkım 8. Eden k a d a N e w . L o n - llne ıöre Asya devletleri 
9 d o o t e h r ı n d e al - arasında milblm bir pakt 

D l
1
lz alarak lökip ettig•i dıı ııyısayi izah illi. bndan 11eçmekte olan l•Z için müzakere ceryan etme 

lllt ra • 20 (Radyo) in - tanda zehirli gaz lculla11dık · 
ue ı d borularından birinin lnfi ktedir, Aıya devletleri 8 ; 4 .

1 
ı~ •re h 1 j d ilk etmrıi netlcrıi Tiber ıında bir anlaıma teıiı ve 
~ L . . ar clye nazın B larına dair tal yan ra yoıu Büyük Koll•Ji berhava 
ta.__-~ uub RGn Avam kama nun verdlil haberlerin tam· temin edecek olan bu m6-
t&-....cla olmuı ve o anda yedi 
~ı, •Y•natta bu 'unarak amen a11lıız oldufunu ı6y - him pakt nlıan ayı lçtnde 1 
L:-•J •b 111 yüzden fazla talebe ile 
.._b,a U•aazaf ~ ıtalarının lemlıttr. ı mzalanacaktır. 1 
1....~-.r• c h 1 d !=-=-----======-=-= kırk küı6r muallimden ' ~ ep e erin e bar · _.. w • 1 

1atı,~.,..,t,·t.or.'d•klarını , .. m.n Romanya •baret olan mektep mevcudu 
ndan tlmdlye kadar on yedııi 

~ ~dentn bu beyanatı ~ muallim olmak üzere bet yüz 

"'~ ,:.:::;::;-ı· .. abi bir Maliye nızırının serahalı ..... , ç.ı. ... ım.,11. 
lı-ı,: ... ı lnehafil, lnııltere · Bükreı, 20 (Radyo) -
'-fi.,._ •Oaaıebattnın ıon Romanya bankaaı nıüdür(i 
"•t. '•bdaa memnuniyet B Kontlneıko, Parlıe hare , ...... le 

l.altlta e tedirler. ket etmlttlr. Franıız banka 
~.. Hariciye nazırı ıı müdGrO ile milzakeratta 
de..1ri 4 ••rn Kamaraıının bulunduktan ıonr" Brükıele 
.._ toplanta11nda lrendiıl ıidecek ve Belçika bankaaı 

IOruı 
• •n ıuallere cevap mQdQrO ile de tf'ma1larcla 

1 lqllblertn Htndk bulunacaktır 

Irak Heyıti Kıhiradı 
Londra, 20 (A.A ) -

Irak ile lbniuuut arasındaki 
doıtluk ve Utif ak muahede
ılne Yemenin de ıtrmeılnl 

temin için Sanaya ıttmekte 
olan Irak heyeti Kahlreye 
aelmlıtlr 

Gazetecilik 
Kanunu 

lıtanbul, 20 (Huıuıi) 
Dahiliye \' ekiletince hazır 

lanan yeni ıazetectltk ka· 

nunu llylhaıı Batvekilete 

verllmiftlr 

Batvekllet, yeni projeyi 

tetkikten ıonra mecllıe ıev · 

kedec:ektlr. 

HükQmet Kuvvetleri 
8 KasabavılşgalEttiler 
lıpııyıdı ııi tarraıler ıfİİİıdı •ızı ce•ıır• ••

runın itılyınlır ııri çakilııjı ~qlıdllır 1 

Parlı, 20 (A.A )- lıpan 
yada Madrld tlmalinde Gu 
adalajara cepheılnde h0k6 · 
met kuvvetleri yaptıkları 

taarruzda birkaç ka1aba da. 
ha istirdat etmltlerdtr. 

Salamanka, 20 ( Radyo) 
Dün iıi tayareler Sam· 

ordo mfihimmat fabrikaları 
mıntakaaını bombardıman 

etmtılerdir . Ayni tayyareler 
Valaoı Baraelon yollarını 

bombardıman etlnltlerdir. 
Salamanka, 20 ( Radyo ) 

Sogoençada Gaadalaha 
raya doiru tevcıh edılmlt 

aat taarruzunun iki hedefi 
vardır. Birinci hedef Teryo 
yu mtUıJerden temizlemek 
tir. lktncı hedef te Genaraa 
nehri üzerindeki kızılları 
kaçırmaktır 

Salamanka, 20 <Radyo) 
Aıi Karanarya krovaz6rll 

hilktlmete menıup bir vapu 
ru babrmııtar. Vapurun ta · 
yfaıı kurtarılmııtar . Bu va 
pur, 19 ıubatta Mekıika 

da Vera Kro7.dan hareket 
elmtı ve 8 top, 30 tayare, 
milyonlarca ftıek ve 1000 
ton gıda maddelerini y6kl6 
idi. 

Londra, 20 ( Radyo ) -
iptidai maddelerin yeni ıu 
reli takılmi komltealne Al 
manyanın tıtlrakten imtinaı 

haaebtle (Morntnı Poıt) ga· 
zeteai dl yor ki: 

"Almanyanm müıavi mu 
amele 16rmedlilnden bahıe 

hakkı yoktur. Eter iptidai 
maddeye lhUyacı vana, bu 
komite m6zakerelerlne tıtt · 
rak etmekten niçin laatlna 
edı,or? 

Londra, 20 (AA.) - lı· 
panyanın denizden •e ka
radan konturolG projeal ad
emi mlidahale komlteılnln 
dünk6 toplant111nda ta1vlp 
olunmuıtur. Almanyan1n 
kendi hl11eıine dtııem mH· 
rafları tediyeıt meıeleıl hi · 
li balledllmemııtır. Alman· 

ya kendi hlıaeılne dGıen 
14J bin ıterlinıl ecnebi 
d6ylzl ile vermele muvafa· 
kat etmlıttr . 

Londra, 20 (A.A.) lı -
panya itlerine ademi mllda
hale komlteıl . tarafından 
neıredllen tebliide icara ve 
deulz kontrol planının ka 

bul edlldtfi btldirilmekte ve 
alikadar deniz devletlerinin 
ite 13 Martta baılıyabılece . , 
kleri h!lber verdikleri illYe 
olunmaktadır. 

Franıız müme11lllnln tek 
lifi ilzerlne kontrol planını 
idareye memur konteJe aza 

olarak lnıtltere, Fran .. , 

Almanya, ltalya ve Sovyet 
l< uıya mGme111llerlnden ma 

ada dlier üç h6k6metln de 
m6me11illeri ithal olu,acak. 

tır. Komite diler bilv&1ıta 
müdahale ıekillerlnln de 
meni meıeleılnl mGzakere
Y• devam edecektir. 



St\YFA: 2 
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ü efiki iz 
yaya Bir Bakış .. 

Romaııyamn coğnfi vaziyıtı, nüfusu e~onomisi, ithaf it 
ve ıhracatı, Enaı1 as2sı. sosyal ~ayat1. ~ül1üıü ve ilerleyişi 
Kom~u ve dost Romanya ı 

tabiatın her bakı mından lüt· 
funa uğramıt zengin, bere
ketli ve güzel bir memle
kettir. Zengin tabiatı şehir 
lerinfn, canlı ve hareketli 
hayatı. ahalisinin nazik ve 
ıempatlk misafirperverliği 

dolayısiyle Türk seyyahların 
huBusiyle ziyaretinden hoı 
landıkları bir ülke olan Ro 
manya, tam manasiyle bir 
coğrafi ünite teıkil eden 
bugünkü smırlarını ancak 
umumi harpten sonra elde 
etti ve 1919 da büyük Ro 
manya kuruldu. 

29 mart 1923 de Roman· 
yanın kati anayasası kabul 
ve ilan edildi. 1926 da kral 
Ferdlnand öldü ve veltahd 
Karol oğlu prenı Mitel le 
hıne tahttan ferftğat etmit 
olduğu için, prens Mltel, bir 
niyabet meclisinin teıekkü· 

liyle kral ilin edildi. Fakat 
babaıı prenı Karol, mille 
tanin lttlyak ve temenntle· 
rlne uyarak 1930 da mem 
leketine döndü ve tahta 
cülQs etti O zamand11nberı 

haımetlt ikinci Karo), Ro 
menlerin çok ıevdiklerl ve 
aaydıklara büyük krall ra 
dır. 

Nıi[ııs : 

Homanyanan 294.822 kilo 
metre murabbaı arazisi üze 
rinde son istaslistiklere na · 
zaran J 9 196. 071 ki§l ya 
ıamakt dır 1914 de Roman· 
ya nfifusunun ancak 7 .600 000 
ni bulduğu aöz önüne geli 
rlllrae, Romanyanın, harpten 
iki mislinden fazla büyümüt 
olarak çıktığı farkedilir 

Bu nüfus rakamı içinde 
il 200 000 <yilzde73 l) ha · 
lis Romenlerden mürekkep· 
Ur. Azlıklar içinde en fazla 
Macarlar yer tutmaktadır. 

( l 400.000 ) Hunlardan baf· 
ka Romanyada Türk, Alman. 
Yahudi, Bulgar ve Rus az. 
lıkları da ya§amaktadır. 

Ziraat: 
Takriben l 4.000.000 köy. 

lüsü olan Romanya (nüfu
sun yüzde 81 i) her ıeyden 
önce bütün karakterlstlkle
rlyle bir zı~act memleketi· 
dır . 

Romanyanın 29.50'1 900 
hektardan mürekltep arazi · 
si fU §eki)de taksıme uğra . 

maktadır l 1935 ): 
Hektar 

Ekilen razi 13.806 l 24 
Mera ve çayır 3.857, 102 
BaA ve bahçe 562.7 ı 2 
Orman 6 448.473 
Ekılmez toprak ve sular 

4.770 473 
Billhassa Transılvanya ve 

Sanat do. entansıo makine 
ziraatı yapılmaktdaır. Hu 
bubat zirde.ti 11 525.974 
hektar. yani ekilen toprak 
ların yüzde 91 .6 sını i~gal 
eder. 

Hububat urellmi: 
1934 l g35 (bin kental) 
Bu~dav 20,835 26,247 
Çavdar 2,110 3,'.:!32 
Yulaf 5,632 5,927 
Arpa 8 ,713 9,238 
Mısır 48.462 s ı ,ıoo 
Hayvancılık - Entanelf ve 

fenni bir oektldc yapılan eüt-

çülük ve etçilık, çayır ve 
meraların azlığına rağmen , 

hayvancılığın memleketin 
bathca ıervetleri &rasında 

bulunmasına imkan vermek
tedir. 1935 istatistiklerine 
göre Romanyada 12 m iyon 
koyun, 4 milyon ıgır , 3 mil 
yon domuz ve 2 milyondan 
ziyade at vardır . Et ihraca· 
tından daha mühim olan 
yumurta ihracatı senede 200 
ila 250 milyon yumurtaya 
v&.rmaktadır. 

Ormancılık Romanya to 
praklarının yüzde yirmisini 
ivgal eden ormanlar, mem 
leketin tabii ve zengin bir ' 
ııervet kayuaiıdır Romen 
peyzajının orijinal güzellik· 
lerlnl meydana getiren or 
manlar kuvvetli bir kereste 
endüıtrlıini de beslemekte· 
dir. Ormanların yüzde ellisi 
yapraklı ağaçlardan, yüzde 
~O u yapraksız sert aiaçlar· 
dan ve yüzde yirmtıi kıy · 

metli bir lejislasyonla or· 
mAncılağın lnkiıafına hizmet 
etmektedir. Her türlü vergi 
den muaf olan devlet orma
nları iç piyasalarda hususi 
ormanlarla rekabet etmek · 
tedir. 

Şarapçılık - Memlekette 
mevcut 239,825 hektar bağ· 
9 milyon hektelitre tarap 
istihsal edılmektedir. Şarap · 

çılıkta Romanya, Avrupada 
Fransa, ltalya ve ispanya 
dan ıonra gelmektedir. 

Maden (petrol): 
Petrol kuyuları Romanya 

nın en büyük servet kayna · 
ğıdır. 1913 de Romanya 
1,885,000 ton petrol i tihsal 
etmltti . Harp eRnasında bu 
endüstri çok zarara uğradı 

fakat harbdan ıonra büyük 
inkiıaf devresi baıladı. 1935 
de petrol istihsali 8,394,000 
tona çıktı (Dünya istihsalinin 
yüıde 4 ,1 i) 1935 de 7.9Y6 
000 ton ham petrol Romen 
rafinerilerinde itlenmlş ve 
ıu maddeler istihsal edıl. 

mittir: 

Benzin 
Gazyağı • 
Motör gazı 
Maden yağı 

Parafin 
Mazot 

Ton 
ı .853,037 
1,3t,6,8l7 
l ,226,000 

82,000 
7,821 

2,833,373 

Bundan ba§ka 1935 · de 
Romanyada 15,064 kilo gü· 
müı V• 444 1 kılo nltın çıka . 
rılmıDtır . Diğer madenler 
arasında çinko, alemin-
yom, antimuan zik · 
redılebilir. Senede 2.000.000 
ton kadar olan kömür istih 
ıali iç plyasanm ihtiyacına 

kifl gelmektedir 

Dış Ticaret: 
1935 de memleketten 

9,276.008 ton ağırlığında 

16 755 000 000 )eylik ihra 
cat vapılmıştır . Bu miktar 
arasında hububat 3 286.0l.ılJ. 
000 leyle ve petrol 8 66 I 000 
leyle baıta gelmektedir. Pet
rol ihracatının bütün ihracat 
yekuou içinde elliden fazla · 
yı temsil ettiğine bilhasa 
dikkat edilsin 

idhalata gelince, aynı se 
ne zarfında, Romanyaya 
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533.268 ton aiırlığında J O. 
847.000.000 leyllk mal id· 
hal edilmiıtir. Baılıca ldha
lat maddeleri ıunlardır : 

Demir ve demir mamul-
leri, dokuma mamölleri, 
makine, motör ve 
aletter, kimya ve ecı.a mad· 
deleri . 

935 sonunda 5.908.000.000 
leylik bir ihracat fazlası ta· 
hakkuk etmiştir . 

Endiiatrf: 
Harpten sonra, endüstri 

merkezleri olan Transilvan· 
ya ve Banal mıntakalarının 
tlhakından ıonra, Romanya 
kuvvetli endüıtrlyel f aahyet 
sahibi bir memleket olmuı· 

tur . Romanyada endüstri it 
çilerlnin ıayııı yüz bini aı · 

maktadır. Demir ve çelik 
endQıtrlıl en mühim mevkii 
iıgal eder. Kereste endüstri 
ıi de çok ilerdedir. 

Bayındırlık: 

7544 kilometreıi yeni vi
layetlerde olmak üzere Ro· 
manya demiryollarının uzu· 
nluğu 1934 de 1 l ,206 kilo· 
metredir. Y otların uzunluğu 
l 28,444 kjlometredir ki bu 
miktarın 78,893 kilometresi 
düzgün ve muntazam vazl· 
yettedlr. Romanyanın deniz 
ticaret filosunun yekünu 
J 50,000 tona varmaktadır. 

Batlıca liman, Karadenizde 
Köıtencedır. Memleket için 
de 71,877 kilometrelik tel 
graf hattı, 65 J 8 posta 
bürosu, 24.000 t Bükreıte 
olmak üzere 55 000 telefon 
aboneai vardır . 

Küllür: 
1_6 yaıına kadar ilk tahııl 

meçburldir. Orta tahsil, 4 
sınıfla kimnazlarla , gene 4 
sınıflı liselerden mürekkep 
olmak üzere lkt ayrı tekilde 
müesıeıelerde görülmekte 
dir. Üniversiteye girmek için 
bu okulları bitirenlerin bir 
bakalorya imtıhanından geç· 
meleri tartlar. 

Romanyada 4 üniversite 
vardır. Bükreş. Çernauti , 
Y aui ve Kluj üniversiteleri. 
Bükreı ve Tamıvarda birer 
politekntk, Bilkret ve Kluj -
de birer yüksek ticaret ve 
endüstri akademisi vardır. 

Bunlardan baıka birçok yük 
ıek ihtisas endüstrfleri ve 
okulları memleketin muhte 
lif şehirlerine dağılmııtar. 

Üniversitelere devam eden 
lerin saym 50,000 dır. Bük-
reı ve Y auide birer güzel 
sanat akademili vardır . 

Sovyetlerde ipekçili~ 
Sovyetler birliğinin ipek 

böceği yetiottren mıntal<ala
rı , 1936 ıenesinde verdıkle 
ri 218190 ton kozaya mu 
kabil , bu aene ıJ 700 ton 
koza vereceklerdir Bu mik· 
dar, inkılaptan evvelki lali 
hsalın iki midinden fazladır. 

~---

Dün~ü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

55 Handıman 

60 
70 

" 

Azami 
K. 

910 

870 

830 

Asgari 
K. 

900 
860 
820 

80 ~ 770 760 

BUGDA Y PİYASASI 

Yerli Sert 

Yumuıak 

4,50 

5,::!5 

4 

5 
Hariç p.yasadan gelen buğday 

Yumu~ak 7.25 6,25 

Mısır 

ArpR 
:i,50 
3,75 
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Hakimler Hayvan Vergisi Ve İkra
miyeAlacak Me urlar .. Kanununun iki maddesini 

Hayvana vergisi yoklamasında kaçak hayvınlan mey
dana çıkaran muhtar ve memurlar verilecek ikramiyeleı 

Hayvan veralsl yoklama· 
laranda kaçak hayvan zuhur 
eden tehir ve ka1aba bele 
diye memurlarına ait ikra · 
miyelerin verilmesi hakkın· 
da Maliye Vekaletinden Vi 
li.yetlere bir tamim gönderil
mittir Bu tamimde tU izahat 
vardır: 

Kaçak hayvan zuhur eden 
köylerde; köy muhtar ve 
ihtiyar mecltelerl azasıJe be· 
lediye memurlarına 2897 
numaralı kanunun 26 ıncı 
maddesi mucibince ikrami-
ye verilmemesi hakkında 
evelce verilmft olan emir 
değittlrllmlıtir . Deği§iklik ıu 
suretle olmuıtur: 

2897 numaralı hayvan 
verglıi t< anununun 9 uncu 
maddeainfn ikinci fıkrasında 
.. Köy muhtar ve ihtiyar me· 
eltslerl, mükelleflerin beyan 
larının doğruluğunu araıtır· 

mak ve hakikate uymadığ1 

anlat ılanlarm isimlerini ve 
gizledikleri hayvanların cins 

diye memurlarına tahmil 
ve haaronulmuıtur. 

26 ıncı maddenin ıon f ık
rasında ki hüküm, tehir ve 
kaaabalardaki belediyelere 
müteallik ve tamil olmadı· 

ğından tehir ve kasabalarda 
belediyelerce kayıd muame 
lesini yapmakla tavzif 
edilenlerin -o 
ıehir ve kasabada kaçak 
hayvan zuhur ehe bile 28 
inci maddenin ıumulüne 

giren ıuçlarctan birini itle 
memlt olmak tartile - ikra
miyelerinin verilmesi icap 
eder. 

Bu tebliğat 1926 senesi 
kayıt ikramiyelerine de ıa 
mil bulunduğundan, bu sene 
kayıt muameleılnde çalııtı 
rahp da yoklamada mınta 
ka11nda kaçak hayvan zu 
hur etmit olmaııından dola
yı ikramiyesi verilmemi§ 
tehir ve kasaba belediye 
memuru varsa bunlara ait 

değiştiren kanun projesi 
Adliye Vekaleti aörOlen 

lüzum üzerine hakimler ka · 

nunu muvakkat maddeıinir> 
2 ve 3 numaralı fıkralarının 

hükmünü 3 yıl uzatmak 
için bir kanun teklif etme· 
ğe karar vermltlir 

2 numaralı fakra adliyeye 
ıtrecek hukuk mezunlarının 

namzetlik müddetinden is · 

tlsnalarına , 3 üncü fıkrası 

da ihtisas imtihanının aerl 
bırakılmasına dairdir . -
T eahhütlerini ıutmıyan ih· 

racat tüccarlan 
Ekonomi 

piyasalara 
Bakanhlı dıt 

karıı teahhütle· 

rini yerine getirmiyen bazı 

tüccarların vaziyetleri hak· 
kında tetkiklere batlamııtır. 
.. İhracatın murakabeııi bak 
kındakl kanun, fena nlyetk 
üç defa teahhütlerlnl yap· 
mıyanların ruhsatnameleri· 
nin geri alınhcağını emret· 
mektedlr. ve miktarı hakkındaki bilgi ikramiye verilecektir. 

~:;:.tl::·~:~~:E~~:;~ Toprağı_S_uıama işleri 
büyük mülkiye memuruna • 

vermekle mükelleftir" De · H azırlıklar- ı 11 e r ı ·ı yor 
nilmektedir. Belediyesi olan 11 

yerlerde bu vazifeler , bele · 
dlyelerce yapılmaktadar. Bu 
itibarla kaçağın tetkik ve 
tahkiki vazifesi yalnız bele· 
diyesi olan yerlerdeki bele 
-== 

Tapu ve 
Kadastro 

Memurlan arasmda tasfiye 
Tapu ve kadastro umum 

müdürlüğü, memurları ara 
sında tasfiye yapmaktadır. 

Un um müdürlük timdiye 
kadar yetmit beıe yakın me· 
murun tasfiye suretiyle eme· 
kliye ayrılmalarına karar 
vermlttir . Karar bu memur· 
lara yakında bildirilecektir. 

Nakledilen memurlar ne 
şekil~e maaş alacak 
Viliı yet hususi idarelerin 

de maa~lı memurların vila · 
yeller arasında nakilleri ya 
pıldığı zaman, eıki vazife· 
l'inden ayralıı tarihi ile yeni 
vazifesine baılayış tarıhlne 

kadar arada geçen zamana 
aid maatlarını yeni vazifeye 
başladıkları daireden alma 
ları kararlaşmııtır . -

Ara~a çarpmış 
Kurtuluo mahallesinden 

tek arabacı Ferhat arabasını 
hoşlurarak yoldan geçmek· 
te iken Okçular mahallesin 
den 80 yaşlarında lsmatl 
adında bir ihtiyara çarparak 
yaralanmasına ııebeblyet 

vermltUr 
Dikkatsiz arabacı yakala 

narak hl\kkında takibfttn 
baolanmııtır. 

Hazulanan ialimaıname Vdiiier Heyetince kabul edil~i. 
Haf ia Ve aletine baüh bir su işleri idaresi turuluyor. 

Su itleri etüd teokilatınıo 
vazifeleri hakkında Ba)•ın 

dırlık Bakanlığmca hazırla 

nan talimatname Bakanlar 
Heyetince kabul olunmuttur. 

Türkofis 
T es~ililın~a · yapılan ~e

ğişikli~ 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

bir plan içinde ıistcmli bir 
tekilde tetkik edecektir. Bu 
daire teıkilatmdan beklenen 
rol. maddeye alt bütün t'ko 
nomik meseleleri objektıf 

bir şekilde tesbit etmek ve 
gerek iç, gerek dıt piyasa 
ların değivme se)•rini deva 
mlı bir tekilde tak ı p ederek 
memleketın ekonomik bün 
yesine en uygun prenıiple 

rin belirtilmesine ve gereken 
teıebbüs ve tedbirlerın a lın · 

masına çalıtmaktadır. 

' Bu maksatla üretmen ve 
ihracatçı tüccarın, itlerini 
geliıtirebilmesine yarıyacak 

surette aydanlannıa.larına, ye · 
ni yeni it ımkanlarının bu 
lunmasına ve türlü kanallar 
dan tcdorik edilecek olan 
ite yarar bilgilerin alakalı 

lara. vaktinde yelletirilmesi 
ne hususi bir ehemmiyet ve· 
recektir. 

Bu gayelerin gerçek lcşme 

sini sağltımak üzere madde 
ler dairesi teDkilatı; z ira i 
teknik, marketing. sergi ' e 
panayırlardan iharel olnHJk 
üzere üç kısmn ayrılmı~tır . 

Talimatnamenin e1aıları ıuf1 
!ardır: 

Yurd içinde büyük ıu if 

lerine aid etüd itlerine roil 
fetUtllk mıntakalara, mın· 

takalar §Ubel~re, ıube ler efe 
kısımlara ayrılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

Mıntaka lar vekiletçe ltl 

yin olunacak ve bu mantll 

kalar tecrübe görmü baf 
mühendis derecesinde bf' 

müfeUitin idaresine verile 
cektir. Her mıntaka tür16 

ıubelere ayrılacak ve bu t" 
beler bir mühendlıle bir rııll' 

avın, bir hesap memuru ,,,., 
ke tip vazifesini de görect~ 
bir anbar memurundan iblJ 
ret olacaktır Şubelere ba§ 
lı kısımlarda bir mühendlf 
iki fen memuru, bir ret 
sam ve kafi miktarda ıntri 
cılar bulunacaktır 

Mıntaka müf ettieleri, ırı 1" 
tak~larındakl sahayı dolaf' 
rak ilk etüdler yapacaklşr 
ve ıube mühendislerine oıt 
rinde çalıtacak arazi parç'r 
tarını gösterecek ler ve tıt 
ay çalıımalarını yazı ile s~ 
lar Umum müdürlüğüne bi 

dlrec.eklerdlr Şube mütıe"~ 
disleri kı ı m la r taraf 111d'~ı 
yapılan etüdlerden roe'ıı 
olacaklar ve kmmlara ufl1 r 
mi proğraml<ı tesblt edil~r 
tekildeki işleri vereceklerd 

tı' Talimatnamede bundall e . b 
ıak postaların vazifeler• f 

"' sap ve anbar memurlar• ~ 
vazifeleri ve çalıınıa ıe~ fı 

lll lerl ayrı ayrı teıblt 0 

muflur 



Avrupadaki Silahlanma Ya r ışı 
Ner e y e O o ğ r u G i d i y o ~-? .. 
lıropdı ~uaon~O sulh nizamım ~ozmıklstemıdıklirini söyliyen devlatlır ö~ür 

tırıl tın ordulınm an yani sllihlırlı teçhii etıektıdirlar. 
Stl&blanma yarıtının faald 

da1reeı Brltanyanın yükıek 
"••ttlrlG ıllihlanma proı 
,._1,le tamamlanmıı oldu. 
4•rupa, dGnya harbinden -...1 bulundniu yere tekrar 
..ı..ı, olmakla bahtiyardır. 
Cene ayni tahneyl seyredı 
,Otua. 

lttltGrO ileri milletler bü· 
tla en~rjll~rlnl 6l0m llet le
rlat Y•lmala haeredlyorlar. 
8- IDilletler, haYa ılllhının 
~fı dolay11lyle kendil• 
tbaı tebdtd eden korkunç 
tehatkeye kar11 korumak 
._keadtyle bummah bir ıu 
'ette çallfıyorlar Buıln ıe· 
... •kuvvet denkletmetf .. 
lr.rıııındayız . G6ya komıu 
.. olaa devlet kendtıinl teh 
dadle etllrormuı diye. bir mil · 

t IDGdaf aa kuvvetini ço 
hltı,or; bu defa öbOr mil · 
1
•t, komıuıunun mOdaf aa 
~~lc~dtyle ılllhlanma11nda 
'Wllellıl için bir tebclıd ma
:-- fıkarak alabıldtfine si 
•lalaaıror. 

1914 den 1918 e kadar 
.... hayal lnkftarından ıon 
ta •bar daha mı? Aıla!,, dGı· 
~Dı ıerç•kleıtlrmek için 
-.ıp 10nra11nda yapılan tec· 
... L 

zarta devri buıOn artık 
U ıurette kapanmıthr. 

... btr neıll , yılın halinde 
Uectılmek üzere oliun bir 

clar. 
k.Uım, ıulh konferanı 

... ""~- raptıklara çılıanhk
•• ltlediklerf ıGnahlara 

.._--... - tekrarlamak deflldtr. 

-- h.aıı bir devlet adamı 
'-t '•hut bir millete kuıur 
, ._k da aklımdan ıeçml · °'' Berhn ile Moskova ara · 
~•lst ideoloji Jar11ını da 
~in içine ıokmak lıteml· 
l&t1s .. Yalnız, buıOnkG ha· 
~ •••IJet hakkında bir 
tlııa •er1nek ve bu vaztye 
aa. de•let ve milletler için 
~ •hemtret•nl meydana 
._t•btlmelc mak .. dtyle, 
._ •raadan ıeçerken bunla 

... ret etmek lıtlyorum . 
~ ıu kanaatteyim kt, 
~ a •lllblanma yarııına 
,11 .. :"1 •dllir de, milletJer bu 
"'1ala laı&ae ıeçmezlerae harp 
,•lslcalctır. Kuvvetli bir 
~ te •lllblanmıt olan dev · 
llae 1'11plert, ıllihh ıulhu 
~lr ~-laa ıetlren de•amh 
~lcunun tazyıki altında 
ti bt ulsça her devlet aake· 
4~ Jllı kuvvetler bul un 
~ •'cça llıllı askf!rl propa 
ta.. d • ile hareket ettikçe, 
~ ••let ıruplarınan tlele 
'd lllıtnlar1nı muhafaza 

tt.1ı1 it •rint •anmıyorum. 

ı, .. :.•••t 1 bir ıurette ıllih ·~ 
lat.. 1 •e barba müheyya 
"-t11::•IJete ıtrmlt olan bir 
, 1 ı. lllukadderatım idare 

~-.... .,' 
0 IDtllete harp ru 

~iç la telkın etmekten batka 
I~ l•J J•pamazlar. Si 
.._..1 • delerl, btnterlandtn 
11._ t91e1c lcCUüne bailıdır . 
l• lae Çok kuvvetli bır ordu 
lct.._~ de bu ordunun ar 

"''•le •ulhcu dilfGnce ile 
"•t •tmek olama.z . Dev 

' ideolojik ve1a ekono 
~".Mı •etNalderı 1ıbı 

gruplat11nlar; muhakkak o 
lan bir teJ vana, o da, bir 
harp baıhyacak oluna, bu 
barbın çok kanla ve korku 
nç bir m(icadele halini ala 
caf ı keyfiyetidir. 

Tahrip tanatı. 1918 den , 
beri ltitilmemlt bir ölçOde 
llerlemtıUr. Son harpta do 
iu A•rupaaında bOyOk bir 
saha harabeye çevrildi; batı 
Avrupa11nda Belçıkadan lı 
vfçreye kadar ıenit bir par · 
ça ç61 halini aldı. Fakat, 
Avrupa kıtaıının en lıOltOr 

yeleri, memleketlerine yap
tıkları zararlarla karıılananca, 

meydana ıelen nlıbetıizllk 
çok ıtUQnç oluyor. Hat -
tl buıQn bile alabildlftne 
ılllhlanmakta olan de•let· 
ferden her hanıl birinin ha
rpta kazanıp muhafaza ede
bllecefl ıeyler ıorecefl za. 
rarlaran yanında bir hiç ol· 
acaktır. Gelecek harptakl 
zafer , hezimet kadar büyOk 
bir fellket halini alacaktır 

Avrupa, bu,On d6nüm 
nokta11nda bulun mı ktadtr . 
Hayat veya ölüm; lklıinden 
birini ıeçecektlr . Fakat bu 
acıkh vaziyet içinde bize 
ümld veren bir nota vardar 
Bu da medeniyetin lıtedifi 

teylere fazlaılyle malik o 
luıumuz, ve vaktiyle mem· 
leketler kaııp kavuran tabı . 

at f eliketlerine karıı buıün 
modern bilıl ile mücadele 
edebilecek bir kudrette bu · 
lunatumuzdur. BuıGn bizi 
tehdid eden fellke~ln mahi· 
yeti bambatkadır. 

lü ve nGfuıu en 11k olan 
k111mlara hOcnmlardan kur· 
tuldular. Harp hattının 

ıeriılnde kalan bu 
yerler nlsbeten emniyet al · 
tında idiler. Fakat, ıelecek 
harpta her kayan, her ,eh· 
rln günGn birinde bir hara 
be olma11. mukadderdir 

Son hapte erkeklerin on· 
da biri telef oldu; timdi 11 • 

ra kadınlarla çocuklara ıelt · 
yor. 

Daha ıomullü ve daha 
uzun ıGren btr harbta, acı 
ıını aıırlarca çekeceil bir 
1ara olacaktır. 

Bllaba11a Avrupadakı 

mdletler araıında fark ıö. 
zetmektea batka bir teri 
16zlert 16rmlyenler, bnna 
hiç aldarıı etmiyorlar. Ştmal 
arkandan durmadan bahıe· 

denler, her ıeJe üıtün bir 
.. Avrupa,, lnlverlltesinln 
me•cud oldulunu tall)amfyle 
unutuyorlar . 

Anupa milletleri harplar· 
la keadllerlnl harap edecek 
olurlarta, ,OOln blrJnde yer· 
lerlni ba1kalar1na terk etmek 
mecburiyetinde kalAcaklar · 
dır. Amerika, Avuıturalya 

ve cenubi Afrikada, eıkl 

d6n1anın kavıalarından uz 
ak duran ve belki de ıGnGn 
birinde kendilerini bu dtdlt 
melere artak kaptırmamak 

kararını •erecek olan beyaz 
arka menıub b6yQk yılanlar 
vardar. Bir de buna, uzak 
prktakf tara ark, cenubi 
Aıyadakl esmer ark, Afraka 
dakl kara ırk kahlmaktadır. 
Yeni bir Avrupa harbının 

akibeti, Avrupadalu bu ve 
ya ıu arkın dünya hakimi 
yetini eline almaıı defil, 
Avrupanın dOnyadakı haki 
miyetinden kati surette fera· 
ıat etmeıi olacaktır 

Bunun için, Avrupa millet· 
lerl tuttukları tahrıp yoluna 
devam etmeden, bunun ne· 
mal olacaimı artık dGınn 
memelidtrler Fakat bu mil -
letlerden ziyade, o milletleri 
tdar.; edenlerin v•zlfeeidır. 
Bunu s6ylerken, yalnız ıı 

batında olan bankalara mu 
rad etmiyorum. Bunların ar 
kalarında duran ve ıerrk 

finan11n ıerelae ekonominin 
hakiki kuvvetınini ellerinde 
tutanların iyice düıilnmelerl 
lazım geldiilne ltaret etmek 
tıt11orum . 

Ben tu kanaatteyim ki, 
biitün dGnyauın milletleri, 
yeni bir harbı korku ve nef· 
ret le . düıün~yorlar. 

lnıaa harptan önceki dev. 
let adamlarının gayeluinl 
16z 4nlai' ı•tlrerek. bu ıa· 

Bu fellket tabiattan delil 
bizim budalalılımızdan ileri 
ıellyor. lıtedtilmfz anda bu
nun 6nGne ıeçebilırlz; yeter 
ki, lıtlyelsm Bunu baıara 
bilmek için tik, çere ekono 
mık bir mahiyeti haiz olan 
harp sebeblerinl ortadan kal 
dıracak bir konferansın top
lanman, ikincisi de buıGnkO 
ılllhlanma 1ar11ına ılrlf1Dlt 
olan her mi iletin 1illb11ala•· 
mıya deiJI de, ılllhlarıaı 
tahdide mu\'afakat etmesi 
dtr Bu ıktıi gerçeldeıtili 

takdirde. Avrupa harbı kati 
ıurette ortadan kaldaracak 
olan bir yola ıırmit olacak 
tır. Bu bir hayal delil ak 
hn. muhakemenin emretUll 
pratık bir dGtOncedlr. Bunu 
ıerçeklettlrmek için henGz 
ıeç defildtr. 

Noyt Fraye Presten .............. -

Son ııdı elbise 
Btrleıtk Amerlkada moda 

busuıunda garabet azami 
haddini bulmuftur. Moda dl· 
ye çok acayib elbiıeler ve 
elbiıe kumaılan yapılmııtır. 

Fakat rekor lnılltereye pç· 
mittir. ÇünkO Laydı Eorle 
tımindeki lnıillz kadını yap· 
tırdıiı elbise Qzerlne yOzler 
ce kedi resmi baıhrmııtar 

Bu uıul pek hoıa ıtt 

mtt olacak ki Londrada pek 
büyük rabet kazanmıttar 

Moskoııdı hılk tıurıuf 
hıııplın 

Son yapılan lıtatlıtiklere 

nazaran, Moskova tasarruf 
1andıklaranda bir milyondan 
fazla tasarruf heaabı açılmıt 
bulunmakta dar. 

Bu suretle Moskova hal 
kının üçte birinin taaarruf 
heıabı me•cuttur. 

Bu he11pların muhtevlya 
h da gittikçe yGkıetmekte· 

dh Halen bu hesapların 

vaıet i muhteviyatı 600 ruh 
leyi geçmektedir. Buna na 
zaran Moıkova halkınm ih 
Uyat akçaıı 600 milyondan 

fazladır 

Kara denizde 

Yani bir ıdı çı~ıı . 
Kıramın cenubi ıarki aa 

hillerlnden blra-z il e rıde Ka-
radentzde yeni bir adacık 
peyda o l muıtur. 25.) m«'tre 
uzunlufuuda ve 30 mt: tre 
kadar ıentıliflnde bulunan 
bu ada, deniz ıathından 5,5 
metre yükıeklir. 

Bu yeni adacıjın çıkıtı 
ile •azlyetlnl teı1-it eden 
Sovyetler bt rlltı ıltm aka 
demlılnln buıuıi bir heyeti , 
bu adanın beltrmeıl ıebep 
lerlnl de tayin eylemtıtlr. 

Filhakika. uzun zamanlar 
teıfrl tle 1Gkselc ıahil bura
da sular tarafından aıınarak 
nihayet deniz alt ından mu· 
azzam bir kaya parça11 ha· 
ltnde ç6kmlt ve aadmenlD 
tellrtyle de deolz dibinde 
toprak ivlcaçları ha11l ola· 
rak bu 1enl ada meydana 
ıelmııttr • 

lıl,ızınm ~ııiıııi 
Nevyork avukatlarından 

Leo Heli müdaf aa11nı Gze
rlne almıı olduiu bir kal
pazanın tuzatına doımnı · 
tür. 

Avukat Heli uzun mnd 
det hakimlik etmlt bir ad 
amdır. 

Bundan iki yıl önce, a•u· 
katlık etmek malcHdlle is-
tifa et mit ve bir yazıhane , 
açarak çalıımala batlamıı 

Haktmlıfl eına11nda bir 
çok hıraızhklarla, kalpazan · 
hlclarla karıılaım'lt olan Mı 
ıter Heli kendiılnl, fntanla · 
ran mllhl1etlnt artik 61ren· 
mit bir kimse ıanıyormuı. 

Fakat ınüdafaa eltili kal 
pazen, ona daha btlmedill 
bir çok teylerln mevcut ol 
dulunu 61retmtı 

A•ukat, mOeklctllnln ma 
ıum oldutuna kanaat ıetl -
rerek kendisini mldafaa et· 
mlı •e bunun netice.inde 
kalpazanın beraet etmeılDI 

temın etmlt· 
HOkOmle bırltkte ıerbeıt 

bırakılan mlekktll kendiılne 
Gcret olarak 1 ~O dolar ver· 
mit Ancak, zavallı a•ukat, 
bir kaç saat ıonra kurtardı-
lı adamın •erdlll pararlann 
kalp para oldutuna ıahld 
olmut. Hu tecrGbedeo ıonra 
Heli artak ne hır11Zlıklaran 
ne de kalpazanlaldann ve· 
klletlnl almamala karar 

SAYFA: 3 

Bahkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Sındırgıda Şerif P•ıa caaiı vakfından Şerif paıa ıoka· 
tında kain 600 bedel muhammenlı hamam Pf'fln para tle 
ve 15 gün mOddetle açık artırma ile temltken tatılıla 
çık11rılmııd1r. ihalesi 31 3 937 çarıamba gOnG Hat 14 de 
Smdırgı kaymakamlıfında yapılacaktır. 

lıtekli olanların muhammen bedelinin yOzde yedi bu· 
çuk nlsbetinde teminat akçattyle btrlıkde mua1ren ıOn •e 
saatte müracaatları ilin olunur 

4 - 1 - 90 

Balıkesir inhisarlar 
Baf MiJdD.rliJğiJnden: 

idaremizin barut depolarına yapılacak telefon hattı için 
numunf'll veçhlle 70 adet •laç telefon dtrell pazarlıkla 
tahn almacaiından vermek lıtfyenlertn bat mGdGrtyetlmlz· 
de mOtetekkll komslyona mQracattları 

92 - 1 . 3 

Devlet Demir-yollarından: 
J - Hareket ve münakalat tenlılmlz için mltabaka 

ile en az orta tahsilini bltlrmıı olanlardan btaıyon memur 
namzedi ahnacaktar. 

2 - MOaabaka imtihanı Sirkeci, Hardarpaıa, Ankara, 
Kayseri, Adana, Malat1a, Afyon, BahkHlr, lzmtr, Mldan 
ya , Erzurum ııletme merkezlerinde yapılacaktır. 

:i - Muıabaka imtihanı: Fen bilıııı, hetap, bendeae, 
memleket cotraflyaaı, ve yabancı liıandan yapılacaktır. 
Yabancı dil veya ltıe derecesindeki tahsil ayni notların ka · 
zanılmaaı halinde tercih hakkını Yerlr. 

4 - Mnıabaka1a lttlrak edebilmek için taliplerin bu
lunduklara ııletme mıntaka mOdGrlOklerine aıalıda fıkra . 
larda J•zıh tartlara ait vetalkl •e 6 tart veıllra fotoirafı 
ile beraber pulıuz bir lıtida tle mGracaat etmeleri ıerektlr. 

Şartlar: 

A) Tcırk olmak 

8) Yatı 18 den •talı ve 28 (dahil) den yukara olmamak 
C) En az iki ıene için ukerlikle allkası olmadılıaa 

dair askerlik ıubeıindeiı •ealkaaı olmak 

Ç) 111 hal eahabından oldutuna ve devlet hizmetinde 
çahttmlmaaına nıani bulunmadıiına dair alikadar maka
matın muıaddak veslka11 bulunmak. 

D) Müıabakaya lttlrak etmeden eYvel tclaremla merkez 
ııhhat be1etlerl tarafından mua1ene edilerek faal aerYlete 
çahımafa mani btr il•• ııhhl artza11 •e haıtalalı olmamak 
llzımclar. 

5 Sıhhi mua1ene ••ıika11 lttlda -verlldtkten tonra 
idaremizce temin edilir. (Taltpler •abhat ... erlrezlwlmlse 
da•et edilmek ••ettle,muayenelerl yaptırılar) 

6 - Aynı tartları haiz olupta iri telıraf muhabereıl 
bilenler yalnız telıraftan imtihan eclUirler. 

7 - En aon milracaat tarihi 1 O Nltan 937 kadardır 
Bundan ıonra •akı olacak milracaatlar muamele1e konul · 
maz. 

8 - MOsabaka imtihanı 17 . Ntıan . 937 cumartesi 
ıOnG ıaat 14 te yapılaoaktır . 

9 - Kazananlara ıehrl 57 lira Ocret •erilecek.tir • .J.t 
mlerf de gazetelerle ilin ecltlecefl pbt kendtlerl•e aJl'ıca 
tebllfat 1apılacaktır. 

3 - 1- 97 

j;j;j'·~Uındı mihlır 
1 
Balıkesir tapu sicil 

Şımali Kafkaıya dallıları Muhafızlığından: 
tarth ve dil ensUtGıii, yap Mahalleal Sokalı Cloıl: 
makta olduiu arattarmalar Mtrzabey Edremit caddesi: Ev 
eınaaında, Çeçeno lnıGılıta Hududu: Safı OmmOhan iken timdi Naimln lcızı Eml· 
nda Arapça çok kıymetli nenin haneıl ve kebapcı Satdtn hane hav1uıu ıolu Sıl 
~lr elyazm eser bulmuıtur. leli Muıtafa ıellnl Cemile ve torunlan "1'brahlm ve Bu· 
Şamilin bazı gızavahnda ı S 

d il 1 k 1 k 1 l lgurcu Çaypınar. ı Oleyman oilu HGaeJinln hane ve a ı arın ı ıç ıvı cım arı., 

h b 1 b havluları kıımep aıçı Ahmet kara11 Hanife ve evlltları unvanını alz u unan u 
kitap, ~afku harbinin 1a32 Ali ve Fatmanın hanesi arka11 Mehmet oflu Abdulıa -
den 18;9 a kadar olan kll· furun hane havlusu önG Edremit caddesi. 
mını, ~amilin Ruslar yanın· Hu~ut ve bulun1uiu yer 1ukarıda yazılı ev Silleli Se 
da eıtr olarak bulunutunu , yit Alı otlu Muıtafanın 50 ıene evel Bakırlı Hüseyin ka
ve nihayet Arabiıtanda 1870 r111 All kızı Hanlfeden haricen satın almak ıurettle tem
ıenealnde vefatını, bütün taf ellükünde iken harici muamelf! ıol tarafını btltfraz kar&1ı 
ıillUyle, bildirmektedir . Bu A11eye bal•tlamıı ve dahili muamele yukarıda halihazır 
eaer, karahh Mehmet Tahtr hududu yazılı aai tarafınıda "325 senesinde baba ve ana 
dır ki bu a dam: Şamilin ya· bir kardatı bardakcı Haıan uıtaya dört bin kurut bedel 
lun ıilih arkad4tlarından muk , bl ltnde haricen ve a diyen aatmıı olup olsuretle es 
ve ~amfm i dostlarından biri nehlz olarak Sıllelt bardakçı Seyit Alt oflu Haun uıta · 
idi . nın temelhlkGnde iken ıubat 326 da ölerek karaıı Habl · 

Geçen müzeılnde aynca beye ıon kar111 Safure ve Habtbeden olma ojlu Haaanı 
Şami lin naiblerlne yazdıiı badehu Hablbenlnde 8 11.935 de ölmeatle evlitlara Muı · 
mektuplardan 33 taneıl me· tafa ve Mehmet ve Hanife ve Şerifeye kaldılından bahtı 
vcut Lulunmaktadır Bu me · le namlarına tetÇll edılmMI i&tenlldlfinden tahkikat yap 
ktuplar, son onyıl içinde ele mak için 31 3-937 çarıamba günü mahalline memur l6n
geçirilmftttr Tarih dil ve derilecektir Bu yer ha kkında bunlardan bı ıka tasarruf ve-
enıtitGsO, halen bu mektup ya ıa1r bir suret le hak ldcltaıand0ı bulunanlar varea buıün . 
lara Rueçaya tercüme etm ler içinde yazı ile vila yet tapu ılcll muhafıı.lılına veyahut 
ektedir. mahalline ıelecelc. memura mGraMatları ıllo -... 
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Satıı 
No. 

308 
476 
476 
477 
478 
479 
9)1 
932 
933 
934 
935 
942 
945 
948 
954 
964 
972 
974 
975 

979 
981 

982 
983 
991 

- • 
,. .-----. • • .. ••••••••• • • •1aeaa1•111•1•1•1••11a••1a1111 

111 K 1 . Al! 1. . . 1 f ES • • • .. • • ................................... . 

Müdürlüğü 
.. o ayı e y ı .. .. 

de : 111 Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre il ~i 

lataıyon civarı 
Eaktctler ıokak 
Hayvan pazarında 

" " 
İıtuyon el varı 

.. " 
Cami çeıme aokak 
Sülükçü çeımeıl 
Hükumet caddesi 
Y eılllt çıkmazı 
Blfadıç caddeal 
Sobactlarda 

Y etilli caddesi 
Boyacı sokağı 

Paıa köyünden çayır 
Peynırci ., 

Paıak6y killik tepeıi 
.. Aıcı dereıt 

" Tat altı 
Tahlrata ç~ımeıl 
Paıak6y U umezar 

Orhanlye aıcı deresi 

" " " 

M:~~:~·n n :::' al~~::" :~~·:!:::· p:::.;~::ı'z ci•::~~::m~::~ ili ~i Si 
Bahçe soo oo •• llPr ıiirlii ıııotör, n ıont:ıj \f! taıııiratı, pa- •• E~ Y ALNJZ B/R KAŞE :l 
Han arıuı 1500 ,, 11 mnk (:ı~nkları. yapağı ı :.ı rakları, hamur rna-ıı EE :: 
Dükkan 

150 
" kint• ltıri , va~ mcn~.:wıwleı·i , ..-;i"a m siliııdirleri : : HASKALMI• N :: Kiremit hane 400 .. •• • · •• •• •• 

A 300 il tiitiin fH't~~kri. uıı Ytı talıııı deuiruı ·rı ıakmı- 1 ~= :: rşa " ~ •• •' 
., 250 .. ları yt-tni olarak \ap1lıı· \P lıt~ r ıiirlü ı ~unirat :: :: 

Dükkan 50 • •• •• 
" 100 : ·ı· ~aı·~ntili nhu·ak kHhul edilir. ·ı· ·=~·. Alarak ağrılardan sızılardan her tOrlO ~! 

Alt flıte dilkkln 3600 ,, 'd J> / l Z x P ' ' 1 ' " ıouo .. •• . tı res: nşacum c ua'1 agıws aşa :: ıztnap ardan ~urtulıca~sımz. ...= •• • 

11 
caddesi No: '.!u Kolayltk A telytsf ı·ı·ı .=.·.·:~• 

~ükkan ;~~ : Riza Hangül, Salih Er soy Başınız. dişıniz ağrıyabilir: so,quk alabi- ii 
soo • • • • • • • • •• lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma :: .. .. . . . . . . .. .. ... 
ıoou ~ :: ağnlan size çok iztirap verebilir. ii 
125 ,, rn!) --•• IDU •••• imi - .... - !Mil •••• ltiJI •••• m :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıekltni ıör- s: 
800 ,, 1 • l :: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMiN kaıelerin :: 
250 .. 1 : L Cı t fen ok uyunuz 1: :: den bir kutu iıteyl~i'l. Ani ve yttksek tesiri ıaye1tnde ~ 
800 • • • •• pek az ıonra agrılarınızdan kurtulmuı olacakıanız ~ 

" 1 •• H S •; 10 as •• A KALMlN bayanların muayyen ı.amanlarmdaki •,, " 8 f •• h ,, 
150 " ayan ar , Baylar!. ~ :: UIU!İ !811Cılarına kartı da P"k teıfrlidlr. == 

1 
:. ,. ~ 

680 " E lioizde hi.hra olarak ıaklanacak 6yle eski re 55 D J K K A T :; 
300 . •• -" .. ,, 

Nevi 

" 
" 

Tarla 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

Cevizler altı Sebze bahçesi ~~ : ~es ;ı;~~Y~;;~;e~ıtni~u~l=~~~ ~r:m~~a!:~~~~e z~a~!:~·:: •• :~~ -~as EE D İ K K A T ~ 
lıte l-ütün bu düıiincelerin aksini iddia ve lıbat : :: Kutular üzerinde bu 1ıördüiünüz alameti farika ~: 

Çene ıokafı 

Ayazma mevkii 
Şamlı caddeıl 

Arsa 5oo " ediyorum: : 
1 
:: pul teklinde bu 1 un mas ı ıarttır. ~ 993 

995 
998 
999 

1012 

Ba~ 20 " - c k k" . l . L •• .. k - :; , ~ 
Dükkan ve arsa 559 ,, i!5 O . t1 ~ 1 Ye. yıpraurnış re~ım •1 rı ıHtyu . ~ :: ~~i- ~ 
E.. l · .J f l "k 1 k k Taklitlerinden 8akmımz. r: • nr agı· .ı rıuısnıau a )rı a ınc a al'a cı- • :: <: r, Şadırvan meydanı Dükkan 400 • •• HASKALMIN kutuları ma- {)lJ ~ ,, 

"O " : l t> IH, scp.ya, pa.Jtıl \ e ya~I 1 hO)'H olarak İ - : :: vi renktedir. ~-; ıi t ~ 

.. 

992 
ıooı 

1023 
10.u 
1205 
10-6 
1027 

Bıfadıç cami ıokağı .. "' •,1 .1 '!/ ~ 

50 
" sa tenilt>n boyc\a ve siıi memnun ecleeek lıiı· es :: \ ı ~ 

1028 

1029 

1041 

" 
., 

., Kasaplar caddeai 
,, Emlrzada ıokaiı 

" " .. 

" 
.. arsa 

.. .. Dnkkln 

" " 
.. Y e1tllt cad .. .. 

de!I iokaiı 
• Cumhuriyet ,, Han arsası 
Fenerclmescidi Meıclt araaaı 

ıoo : :- şekılde biiyi1 olarak ~aptırm:ıkla~ mı. ~ :: - °'' ~ ~ 
200 ,. : nesimlttrinizdP İ~hHtf>tı luw tlflfiişjklik ~'a- i EE HA s KAL M : N 1. 

so " _ pılabilir. / :: G.~.4'. Ba.y . o.;., R.o~z~ı 
:~g " ~ Bayanlar it;in ~H~lı hoyahır· hilha~. ~ ·a- i!S~ ~E cxğrda.rm ı d ioclirir. 

50 " : vanı lav:o:ivcdir. - : :: fiata Her yerde 7,5 kuruıtur. 
" . . ,, . 

• Eğer resimleri 11 iz güıel olursa ıwt it·P- • • .......... • •••• ................... . :;- ...........................•........ 
150 " leı· d~ pek ~llZPI olm·ak gf>l('t'PK Vfl lwğf>Hİ- 52 

• • 
600 

" • lecekıiı·. ~ 
Yukarıda yazılı 38 parça emvali 1ıayrl menkule peşin : Sı~ariştar bir ay sonra iade edllır. Fiattar pek ucuzdur : ~~~~~~~~~ 

para ile ve 15 gün milddetle açık artırma ile temliken sa- i!5 Mesela: 30 x 40 ~b ,fla kara kalem 275. ya~lı boya es 1 H T . . E e· .k o·ı w• 

tıhia çıkarılml§hr. ihalesi 26 3 937 cum günü gaat 14 de ' I= 350 kuruştur. • 1 er ecımenm " uyu ı euı: 
Balıkesir Vakıflar müdürlü~ünde yapılecel tır 1 ı .. Nüm .. un.el.eri hergün mağazamızda : 

b ı Satış Sürümünü lrttumaktn. 
latekli olanların muhammen bedelın yüzde yeıfi buçuk !S gore 1 ırsınız · iS ~ 

nbbetınde teminat akçeıi ile birltkde müracaatları ilAn • Saraçlar başında Cumalı Hasan oğlu ıo ~ t.-, f\ K • 'r 
olunur. • llBDULLllH ı·ı ~ t• 

1 - 4 • 89 @)__.........__ 

---------------------------------------------------------------------------------------,~-

TÜRKDILI 
Pazartealnden baıka her 
ıün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllıiı: 800 Kuruı 

Altı Ayhfı:400 

Say111: 3 .. 
Günü geçmlt eayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDlLl 

\a ,, 

En 
Eski 
El 
Yazısı 

Alman ilimlerinden Er 
neıt Hanrlı 6000 ıene ev. 
vele aid olduiunu iddia et: 
lifi bir el yazısına maUktlr. 
Bu el yaz111, frakta Urak 
hafriyatında bulunmuıtur. 

Uruk, Frak nehri ıahllln 
de bir kaıaba iken bundan 
23 a11r evel ıularm çekilme
ıl haaeblle ahalisi taraf andan 
terkedtlmııur. 

Bu el yazm neden bahla· 
Ur? Bu huıuıta ıimdllik bir· 
ıey bilinememektedir. Çankü 
henQı okuaamaanıtır ' 

E~·~ , ... ,~'J 
ıçın Lu3umu[şyaLarı 

~adan UcuJ 
0

c7f !trı!J _ _:::;...._,_;____.. 

BizJe en eyi Bog~ 
YA.GLARJNI 

eurada bula b11iyoru3_ 

Biı. köylülerde 
Pullu~ ve ~enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan Alır(~-

1 ",REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
~ Herhalde Reklam Ediniz. 

1 \le 1 ~ (\ ; .. 1~1 ııı la ı·ınızı. 

• 

(TÜRKDili) e \ ' eriııiı 

TORKDILi 
Balıkesirin Biricik GaLetesidir 

Her Yerde Okunur· 

~~~1~ı~)/IJ 

İyesi ve Haıynzmenı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Baaım Yeri il 8aııo c\11 
______________ .._ ..... 


