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B. Mussolini Romaya Döndü Ve Dün 

Mühim bir Nutuk Söyledi. 

24 MART ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON B1RINCt YIL SAYI: 10184 

Türk - Romen D luk Paris 1 F~şist Bırliğinin 18 nci Yıldönümü Müna-
1 sebetile B. Mussolini Bir Nutuk Söyledi. Belçika 

Ve e··r a b 1 iği.. Sel irimiz şeref ine 
ziyafet 

verilen P ofe yo el Sulhçula- -
Kralı ile Eden arasrndaki 

mahrem görüımeler lasretil ismelmhü ıfomanr8 Hariciye Nazırı ile ya
~ılan görüşmeler ı f nda Parti grubunda inhat verdi. 

8AŞVEK1L iSMET lNÖNÜ 
1:1 -"nkara, 23 (A .A.) - C . 

Parttıf Kamutay grubu-
nun bu - k .. 1 d li aun u top antısın a 
le oltbalc.an lsn el lnönü An· 
•rayı ziyaret eden Roman· 

h h.... . ı ... rıcıye nazırı ı e görüı 
~elerinden Balkan Antantı-
11111 - d ıtıun en gün<: daha kuv 
~•llı bir vaziyette olduğu 
llu 
lt ve umumi şiyaıette 

dulb bir görüı birliğ i bulun . 

hl tunun müşahed~ edildiği 
•hlatmııtır 

l ıParu grubu Romanya 
•hınd 

ltııb e genit muhabbet te 

söylemfıtir . 

Ankara , 23 (Hususi) 
Romen gazeteleri; Büy~k 

Şefimiz in, Ankara Palasta 
söyledikleri ,sözleri iri harf 
lerle neıretmektc ve uzun 
makaleler yazmaktadırlar. 

Aduerol Gazetesi : 
" Reisicumhur Atatürkün 

hikmet dersleri" baılığile 
yazdığı uzun bir baımak•lede1 

bu beyantı tefdr ve ve tah 
lil etmelite ve AtatürkOn 

devlet zimamdarlarının 

vazifelerJ hakkındaki düoün 
celerinln yükıekliğini teba· 
rüz ettirmektedir. Gazete 
yazısını Atatürknn Türk · 
Romen doıtluğundan heret 

le bahsetnıio olduğ
0

unu kay
dederek bitirmektedir 

Romen Gazeteleri: Büyük 
Şefimizin Romanya hariciye 
nazıra B. Anteneıko için si

tayiıkıirane ıözler ıöyledikle
rinl ve Rom111nya h111kkında : 

"Her gün kudreti artan 
Romanyayı bütün kalpleri· 
mizle isteriz. Dostlufumuz ' 

o kadar sıkı v~ emindir ki, 
Romanya daha kuvvetli ol
dukça. biz de kendimizi 
kuvvetli addedeceğiz. ,, Söz 
!erile ihtisaslarını lf ade bu 

8. SÜAT DAVAZ 

Paris, 23 (Hadyo) - Tür· 
ktyt! Elçisi Süa.t Davaz ve 

rdıka111 şerl'fine öğle yeme· 
ği ziyaf,~ti verilmiıt ir 

Hu ziyafette bir çok si 
yasi rical bulunmuştur Zı 

yafet hararetli bir topluluk 
ha vaıı içinde geçmiştir. 

Ziraat 
Ve~ili Antalya~an ayul~ı 

Ankara, 23 (A .A.) - Zi · 
raat Vekili B. Muhlis Erk 

men dün Antalyadan a)nl 

mııtır. 
- --c::::.>:.> c:::ıoc:::ı--

lnkıldp 
l 
Clratı yapmııtır. 

• • J 

8 lbet InönO Yugoslavya 
'ı"ekilinin geçen seneki 

'°'h 

yurduklarını yazıyorlar 

KamutayReis vekilliği seçimi Şehi~i _ 
) reunı iade etmek üzere 
~•kında Belgrada gid~ceifni Ankara, 

23 (A~A ) - Nu Kubliy ve ırka~a,larınm 
ri Conkerden munhal Ka- \1 

' b tek u veııleden istifade ede· 
d Utnumi siyaset vazlyetıni 
"1~tlaruıı1zla gözden geçlr

mutay reiı vekilliğine Sey ruMan taziz edildi. 
han sa y lavı Hilmi Uranın 

tk fırsatını bulacaklarını 
namzetliği ittifakla kabul 

edil mittir. 

Yugosl~v Ayan Meclisi 
tlde Bütçe Müzakeresi 
1•ıva~il 8. Stoyadinoviç Veldiöi bir nutukta · yapılan 

isleri ve takip etliği sıyasayi iza~ etti. 
8eı d ı ara , 23 (Radyo) - ~...-------.-. 

~y, . 
ç, . n tneclislnde yeni büt· 

rıı 11 ~ 
b rnuzakereıi münase 
'tile b' . 

b,
1
b ır nutuk !rad eden 

'ten tkan B. Stoyadinovlç 
inle demiotir kı: 

tnı, F•aliyetimiz memleketin 
r lıl i ttk er üzerinde bilha111a 

ı •if ed· ı 
'"er ı rnııtir. Bütçe müza 

'•lnd S bir e ırp ve Hırva l arın 
lrıill<'t l Gıtr · o nıadığı meselesi 
•nde d d 

'" ur u Kralltk be-
Qrı,lb 

01,l'flk e~lnde bu mesele sarih 
Yolct lfoıterilmiıtlr Ayrılık 
''h ur, Memleketimizin dıı 

•etı le 
~'mi k ço mükemmeldir. 
ıtldığ e et ida resini teal ı rn 
~lıtylrtaııdan çok deh iyi bir 
:.Ott etteytz. ve i}' I bfr v z.i
f e telirdık M -

l
'k•Yetl · uhim muvaf· 
ttl er elde ett k M il 

~r , 
~ lltt\ arası barıomm , 
ı~'in r Ceıntyetı prensip · e .. 
~dil Kore mu haf aza 

tce"'· "il, iline kanUz Kendile 
tllOQaıeb.ette ul odu 

B. STOYADINOVtÇ 
jumuz memleketlerle iyi 
anlaımalar yaptık. Bu mü 
nasebetimizde devam ede 
ceğiz. Küçük Antant ve Bal· 
kan Antantı devletlerile Fra· 
nsa ve İnKiltere ile ıiyase
timiz çok doıtanedır Bu si 
yasamızda deve.an edecefiz 

Alkıılanan bu söylevden 
sonra bOtçe kabul ed!lmlttlr. 

Ankara, 23 (AA) Dün 
Menemende İnkilap Şehidi 
Kubliy ve arkadaılarının 

hatıraları binlerce halkın 

huzurile taziz edilmitlir. ·--Türk Hava 

Kurumu şu~eleri ~ir top
lantı yapaca~lar. 

Türk Hava Kurumu ıu 

helerinin birinci mıntaka 
müfettiılik merkezi olan Bur 
ıada bir kongre yapılması 

k ararlaıtırılmııtır . 

Bu kongrede gCSrüıülecek 
mevcıd arasında llılhusa yer 
ürünleri mcıelesinin mevzu· 
bahıedileceii anlatılmakta 
dır 

Hindistan da 
Ayaklanma 
Ve yağma 

Londra, 23 (Radyo) 
Hindistanın batı bölıeliinde 
aılretlerle İngiliz mOfrezelerl 
arasında çarpıımalar olmuı
tur. 

A,iretler yatma ya devaoı 
etmektedirler. 

f ili~ede8üyü~ ~ir yangın çıktı 
Sofya, 23 {Radyo) - Bul · 

garlstanm f'ilibe eyaletinde 
Rukf en köyünde çıkan bir 
yangında ( 400) ev yanmııtır. 

1 Yaptığı ü c um .. 
~-

B. Mussolini Bu Hücumların 
Şirndik lı' tilô.fları Ve Karışık
lıkları Doğurduğunu Söyledi. 

Roma, 23 (A .A .) - Mus- ... 
soltni Romaya dönmüıtür. 

Faılat Muharipler Btrliğl
nln on sekizinci yıl dönümü 
münasebetile Mussolini ver. 
diğl bir nutukta Trablus seya
hatmın program dahilinde 
yapıldığını söylemlf ve de
miştir ki : 

Dokuz ay süren ve 
rıcatile neticelenen ilı ti -

sadi buhran ltalya h alkının 
cıddiyetini göstermiotir. 

Profesyonal su1hçular ta· 
rafından tertip edill'n bu 
hücum ıimdıkı ihtilafları ve 

karatıklakları do~urmuştur. 
Dernekte ve ltalyanın her 

iti kolayca batarRblleceği 

demektir nden 6ahsetmektedi 

Unutmamak ve hazırlan · 

mak paruolrımızdır. 

Kahire, 23 (Rad yo) B 
Muesolinin Mısır gazeteleri 

ne yaphğı beyanat bütün 

Mısırda iyi bir tesir husule 
getirmiş ve meclis reisi lm 
hususta: 

- M111r ıle halya 
11nda ııkı bir dostluk 

ara 
var 

B. MUSSOUNl 
dır Mısırda yaoamakta o lan 
İtalyan tebaası çok ,. e Mı-
sır için mlifid k imselerden 
mürekkeptir Bunun için Mı 
sır ltalya ile daima doıt ge· 

çinmek i~ter! Üemffl ir. 

Snbık Bakanlardan İsmail 
Sıdkı ve Vahap paıalar da 

ayni ıekilde beyanatta bu 

lunmuılardtr 

Kapitillasyonların ilguın· 

da İtalyanların kolaylık aöı 
tereceğf hakkında Mıurda 

bir kanaat v111rdır. 
==========~===~=--=-::==°"'-~====--=========~====o.=..= 

l ondra, 23 (AA) Be · 
lçika krala bugün buraya 
gel mittir . 

Londra, 23 (Radyo) 
Belçika krala ile Eden ara. 
sında gizli bir mü1akat vu 
ku bulduğu öğrenilmtıtır . 

Londra , 23 (Radyo) 
İyi haber alan mehafiller 
Belçika kralının dün akıam 
Edenle hususi bir görüıme 

yaptığını bildirmektedirler 

Sanat 
Me~tepleri ihtiyacı ~arşıh
yaca~ ~ir hale getirilece~ 

Sanat mekteplerine ıon 

yıllardn umulandan çok ta le 

be baf vurmuıtur. Geçen 
senelerde yatılı talebi! bu
lm kta zorluk çekilirken bu 

yıl bazı yerlerde yatısız ta · 

le be saym yatalı talebe ka · 
dar. ihattıi çok bir miktara 
çıkmıttır. 

Bakanlık önümüzdeki yıl 

için artan bu isteği karıılı 

yacak tedbirler almııtır. 

Gelecek yıldan itibaren sa 

nat mekteplerinde fakir ya
tısız talebeye öfle yemeği 

de verilecektir Bunun için 
1937 mali yılı bütçesine 
para konulacaktır 

Hal ya Romanya Mebusan Meclisinde 
Kralın Beyannamesi Okundu •• 

Hariciye Bela.ra.da ve Ati- ' Kralın sulhun muhafazaITTe memleketin müdafaası 
naya uıdıyor. etrafında~i beyannamesi süreUi alkışlarla karşılandı. 

Bükre§. 23 (A.A.) Ta ı parlamento kavealarile iaraf 

B. KONT ÇiY ANO 
Relgrad. 23 {Radyo ı 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Çıyano yarın (bugün) Roma· 
dan Belgrada gelec~ktir. 

Nazır bırkaç gün burada 
kaldıktan sonra Atinaya gi· 
decektir 

Roma, 23 (Radyo) Kont 
Çtyano Yugoslav hükQmet 

eErkanı ile görilımek üzere 
yarın (bugün) Belgrada ai 
decektır. 

Kutuba seyahat 
Moskova, 23 (Radyo) 

Golovi admda meıhur Ku 
tup seyyahı yenı kutup se
yahati için Moıkovadan tay
yare ıle hareket etmittir. 

taresko mebusan ve ayan edılmemeıl büyük milli eme 
meclısinde parlamen to ilerin zaferi için kullanılma 
nun alelade içtima devre sı lazımdır. Beyannamede 

sinin hitamı münasebeti le b d 
kralın beyannamesi okun 
muıtur. Beyannamede cari 
ıenenin bütçe f azlalıkluın
dan bahsederek maliyetinin 
kati surette islah edilmlt 
olduğu devlet borçlarının 
tasfiye edildiği ve bütün is 
tihsal kuvvetlerinin faa l ıye
te getirilmio olduğu müıa · 

hedcı: edilmektedir. Heyan 
namede yüksek tahsil ka 
nunundaki yeni ahkamın hu 
tahsili yalnız devletin yük 
sek menfaatleri çerçevesi 
dahilinde lnkiıafa milsait 
bir ıekle sokulmuo olduiu 
bildirilmekte ve umumi me 
nfaat hizmeti tesisinin gençli 
Ain ilk tahsilini ikmal eden 
yeni bir mektep vücuda ge
tirmiş olduğu kaydedilmek 
tedir Beyannnmede §Öyle 
danllmektedfr: 

"Bu müeueseler memle 
ket gençliğini en müessir 
çarelerle disiplin çerçlvest 
dahilinde bulunduracaktır. 
Çünkü ıençlik hamle 
lerinin kin k a v g a 
larile iaraf edHınemesl bü 
yilk milli emellerin zaferi 
için kullanılmaaı lazımdır 

Beyannamede bundan ıonra 

un an sonra parlamento-
nun orduya karıı eöıterdtii 
ıefkat kaydedilmekte ve 
müdafaa hava ve deniz büd 
çeleri için k111hul edi -
len yeni tahsisatın ordu ta
kviye programının tahak
kuku için büyük bir yardım 
teıkıl ettiği bildirilmektedir 

---'!le.r-=ı-~ 

Amerikada 
Çarpışmalar 

Nevyork, 23 (AA.) 
Aıoclatet Press yazı)·or: 

Nuyonaliıtlerle muhalif. 
ler araıında P ince Portori· 
coda vukua gelen arbede
lerde 7 ktıl ölmüı ve 125 
klflnin yaralanrnıı oldufu 
haber verilmektedir . Arbe
deler nasyonalistler tar
afından tertip ve zabı 
taca menedilmıı bulu

nan bir geçit resmi dola. 
yıılle vukua gelmııur Nü . 

mayioçilerden birisi bir po . 

il üzerine ateı etmlı, bu
nun üzerine poltı karabine 
lerle halkın üzerine ateı 
açmııhr. 

• 



• 

SAYFA: 2 

acaristanın Siyasi 
Ve iktisadi Vaziyeti .. 
Macarlstanın ihracat Uca· 

retlnln yüzde 25 i Almanya -
ya ol d u~u iç in Almanyanın 
bu memlekettt>k2 ekonomik 
r,üfuıu geni şt i r . Fakat Ma 
c ristanda Alnıan nüfuzuna 
karıı, zan ve tahmin edildi· 
ğlnden çok fazla mukavemet 
gösterilmektedir Macarlar, 
Almanların orta Avrupiidaki 
hQküm ve nüfuzları hakkın 
da fazla hülyale ra kapılma 
makta, onlar Avusturya ile 
halya ve Macaristan ekono
mi ve politika huıuıunda 

blrleıtlren Roma protokolu 
na bel bağlamıt bulunmak 
ta dırlar. 

Bütün seynhat1ar, muasır 

Avrupanın kendini düıün~n 
ve amansız bir siyaset takip 
etmekte olduğunu bilirlu. 

Çekoslovakya baıvekili 

Dr Mllan Hodza, Macariı 

tan parti liderlerinden Dr 
Tibar t.kharlJ Praga davet 
etmtıtir. 

Müstakbel Macar baıve
klli telakki edilen bu zatın 
orada Slovakyadaki Bulgar 
az1nlıkları hakkında müza 
kerelerde bulunacağı umul
maktadır. 

Dr . Ekhartın Budapeıte· 

deki Çekoılovakya konsolo 
suna vize için yaptığı mü
racaat reddedilmif, bunun 
üzerine Macar parti lideri 
telefonla Hodza ile görüt 
müı, baıvekll de gene tele 
fonla Budapeıtedeki Çekoı
lovakya elçiıine bu huıusta 
emir vermiıtir. 

fakat Avrupanın bir çok 
yerlerinde ç•kan bu türlü 
pürüzlü itler, böyle iyi ne 
ticelerle bitmemektedir Kal 
dı ki Romanyalılarla Çekoı 
lovakyalıların bir taraftan, 
Macarların öte taraftan göı· 
terdikleri ıüphe ve emniyet
sizlik de itin kolayca hal 
ledlleceği hl11ini vermiyor. 
Hiç olmazsa, memurlar, aa
kerler, tüccarlar ve gazete 
ciler arasında vaziyet böy 
ledir . Nüfusun ekseriyetini 
teıkil eden.ıı. ve toprak üze 
rinde çahıan köylülere ge · 
lince bunların it baıında bu
lunanlar kadar 11nırlar üze 
rinde tesirli ., ve. hakim oldu 
ğuna inanmak da müıkül 

dar. 
Budapeıtede bütün kütüp 

hanelerde ve resimci dükan · 
larında elan, Macaristanı 
daha geniş hududlar içinde 
gösteren kartlar satılmakta 

ve bütün partilere mensup 
politikacılar, mil i program 
larmda St. ::>tefen muahede 
revızyonu üz.crınde daima 
münakeıalar yapmaktadırlar 

fakat etraftan bu türlü 
dıleklerin yerine getirilmesi 
içm zamanın müsaid bulun
madığı , eğer Macaristan bu 
günkü s ı nırları içinde kala 
cak ve bunun idaresini da
hn mükemmel bir hale ko 
yacak olursa o zaman, daha 
sempatik alakalar toplıya

bileteği söylenmektedir. 
Macar,memurlarından bi· 

r i i oturduğumuz odanın pe 
nçereslnden Peşte ve Budin 
nrasından geçen Tunaıım ke
narlarındaki manzarayı bana 
göstererek dedi ki: 

Şu güzel şehre bakl 
nız: Çek tayyarelerınin ımı -

rı geçtikten sekiz dakika 
sonra burada buluoncağrnı 

düıünüyor musunuz? Biz eski 
sımrlarımızı gene ele geçir
mek için bir harp tehlake&i · 
ni nasıl göze alabiliriz? 

Fakat bundan yarını aaat 
sonra görüıtüğüm bir Macar 
diplomatı Avrupanm sulh 
arzuları beılediği hakkında 

ıözler söyledikten sonra, 
lakırd111nı mılli programda 
en üstün bir yer alan "mu
ahede revizyonu., na getir 
eli ve bunun harbetmek su
retiyle temln edileceğini 
anlattı. 

Macariatanda iki türlü dü-
~ünü§ mektebi vardır Run 
lar biri eski nesle mensup 
ve Çekoılovakyaya kartı 

ırki dQımanhklar beıllyen 

ı~rdir; bunlar her ıeyl göze al
mak taraftarıdırlar 

lklnclıi daha genç neıtl· 
lerdlr ki bunlar da orta AV· 
rupa meselesinin l.löyle hal· 
ledileceiine inanmıyorlar. 
Bu genç nesle menıup olan
lar, Çekoslovakyeda bulu· 
nan muasırlarfyle temaaa 
gelmek taraftarlarıdır. 

Macarlstanın gerek harp, 
gerek sulh yoluyla revizyon 
davası, devamla surette, sta. 
tüko taraftarları tarafından 

önlenmektedir. Gizlfc" söy . 
lendiğine göre bu yılın bit 
mesinden önce memleketin 
bütün vilayetlerinde gizli bir 
reye müracaat yapılacak bu 
suretle, ilk defa olarak 1938 
parlamento seçimi gizli ola 
rak yapılacaktır. 

Eskiden gizli reyler yalnız 
ıehlrlere inhisar eder, köy · 
lerde ise köylüler, toprak 
sahiplerinin gözü önünde rey 
verir, yani reylerini onların 
keyflerine göre kullanırlar· 

dır. 

Romanyalılarla Çekoslo· 
vakyalılar, lıe Macaristana 
ve Tranıilvanya ve • Slovak· 
yada bulunan Macar azın

lıklarının yalnız maddi refah 
ve saadet noklasından detti, 
ılyasi hürriyet iUbariyle 
Macariıtandak l Macarlardan 
daha rahat yaıamadıldarını 
hatırlatmaktadırlar. 

Politika ile ilgili olan Ma · 
carlar araaında, bugün, en 
'hemmiyetli meıele, ıeçimde 
bir reforma yapılmaeıdır. 

Herkes, bu gizli reyden 
sonra parlamentonun nasıl 

bır ıekil alacağını merakla 
beklemektedir. Umumi ka
nat, bunun neticesinde kö 
ylü ve demokrat mebusların 
artacaiı merkezindedir. ÔI 
en baıvekil Gömböşün baı
vekilin otoritesini artırmak 

h u s u s u n d a k i teıeb · 
büsü bu ııte çıkarı olanlar 
dan baıka herkes tarafından 
mukavemete uğramı§tır. 

Macarlar, günün birinde 
memleketin ayak takımını 

it başına getirip bir karga 
ıalık çıkarır düıüncesiyle 

naayonal sosyalist partısini 

kaldırmıılardı Her halde 
Budapeşıe nüfuıunun yahudi 
olmasa ve Macaristanda top
rakların yüzde 25 i yahudl 
lerin elmde bulunmım da 
ehemmiyeti göz önüne alma · 
cak bir mese'edlr. 

Fakat her ne kadar gizli 
reylerin neticesi mühim ka · 

TORKDJLl 24 MART 

.. i L i M i Z DE N HA BE. R LE R 

Bursa.va MemlekettellkokulÇağ Hazinede 
Gidecek olan bayıarlar ın da NeKadarÇocuk Var Taksitle alınan mallar 
Bu ıene Bursa mmtıkaam 

da yapılacak merlnoı ıuni 

tohumlama itinde çalııtml

mak iizere merkez baytarı 

B. M. Ali ve Edremit bay
tarı B. Safanın Buraaya git
meleri ziraat vekaletinden 
vilayete bildlrilmiılir. 

Valimiz 
Bandırmada 

Vali ve C. H . Partisi ba
ıkanı Ethem Aykut fstan
buldan dün Bandırmaya. gel· 
mlılerdlr. 

-•••M.---

Terazi 
Bütün memlekette bir tip 

olarak ka~ul edilecet 
lktııat Veklletı Ölçü ve 

Ayarlar ldareılnce, bütün 
memlekette (bir tip terazi) 
tıtlnıali için uzun zamandan 
beri telkıkler yapılmaktadır. 

Bılha11a ıeyyar satıcıların 
taııdıkları eıkl cins zincirli 
el terazilerinin gerek ba11a · 
ılyet ve gt"rek kullanııtaki 

bazı mahzurları dolayıılle 

tamamen terki düıünülmek
tedlr. 

Bu takdirde her tarafta, 
sabit cine terazller kullanı 

lacak ve bunlar 5, 10, l 5 ... 
llih ktlogramhk nevile muh 
telif büyüklnklerde olacak · 
tır. 

K11a bir zamanda bu cinı 
terazi imalatı, bütün mem 
leket ihtiyacını karıılıyabi· 

lecek yekunu bulunca zin 
cirit el terazileri piyasadan 
kaldırılacaklar. 

--===-=--
r ı t tı r ı c ı da olıa, herhalde, 
kral naibinin mevkilini ku 
vvetlendırecektır. Bu ıeçim 
reformaa1 için lazım ıelen 

tedbirler eeaılı surette alan 
maktadır. 

** Maili programın mfthim 
maddelerinden b.rlıl de ha· 
mmadde temini memleketin 
end üstrlleıtiri lmeıld ir. 

Bu huıusta gayet hızla adım · 

larla terakki görülmektedir. 
Hammadde noksan olmaama 
rağmen 20 000 kadar ifçi ç1tlıı· 
tıran ma ve Granz fabrikaları 
dııarda bir k111m itlerde 
Alman ve İngiliz firmaiarı 
le rekabete getirmektedir 
ı~r Macariııtandaki 3000 
köyün 1000 tanesi elektlrik 
lendirilmiotir. 

Bir\ok Macar liderleri, 
pan·cermanizme karıı pan 
slavızmin orta Avrupada 
oiddetle kendisini hiuettire 
ceğine kttnl bulunmakta 
ve burada aıkeri çarpıoma 
lara mani olabilmek için or
ta Avrupada birbirleriyle iyi 
şartlar içinde ticaret yapan 
istiklaline sahib devletler 
bulunmasını 

mektedirler. 
lüzumlu 

Buralarda dolaıan lngiliz 
seyyahları, aık sık, İngilte 
renin Tuna devletlerinin çek
tiği ıstirabı ve içinde bulun· 
dukları zaf i gıdermek icln 
neden önayak olmadığı sua
liyle karıılaımaktaôarlar. 

----
Kültür Bakanhğı mecburi ilk ta~sil çığmda bulunan 
1.700.000 çocuğun okutulması için tedbirler ahyor. 

Kültür Bakanlığı mecburi 
tahıil çağında olan çocuk
ların ıay111na vilayet nüfuı 
direktörlerinden lıtemit ve 
aldığı neticeleri tesbit et · 
mittir . 

Bakanlık Türkiye nüfuıu 
nun yüzde onunu mecburi 
ilk tahıll çocukları teıkil • 
ettiğini göz önüne almıı ve 1 
bu takdirde 1 ,7(0,000 çocuğu 
okutmak mecburiyetinde 1 
olduğumuz meydana çık 

mııtır. ' 
Bugün bu miktarın ancak 

700'- bini okula devam ede · 
bilmektedir 

Geri_ kalan 1 ,000,000 ço 
cuk da okutulmaıı lazım 

gelen ekseriyeti teıktl et -
mektedlr. 

Bakanlık, bu vaziyet ka
rtllında en çok hangi vila · 

yetlerin okul ihtiyacı oldu · 
ğunu teıblt etmektedir. 

Alınan neticelere göre, 
birçok vilayetlerde yeni ilk 

okul binalara yapılması için 
bütçeye tahsisat konacaktır. 

- -------------------------------
Gönende 

50 binden fazla çubuk da- Pehlivan güreşleri yapılacak 
ğıtıldı 

Gönen, 23 (Hususi) 
Burada köy itleri iyi gltm · 
ektedir. Köylerin hepsinde 
ecza dolapları yaptmlmıı 

birçok köylere de yangın 

söndürme aletleri ahnmııtır 
Ziraat menf urluğu bu yıl 
çiftçilere 50 binden fazla 
köklü Amerikan uma çu · 
buğu dağıtmıthr. Diğer ta
rım tılerinde de köylü tle 
yakından alakadar olunmak· 
tadır. 

Çıkmasımn sebebi ne imiş 
V ıcdani ye mahallesinden 

Abdullah oilu Oımanan 

evinde dün gece saat 24 
de doğru yangın çılt lafım 

ve .C~ndürüldQiünü dünkü 
sayımızda yazmııtık . 

Sobadan çıkan kıvılcım 

lar hayvan abmndakt ıa 
man ve kuru otları tutuı 

turmuıtur. 

Alevler evveli evin saça· 
ğını sarmıı daha ıonra Be· 
kir oğlu Kadirin evinin ça· 
t11ıua ılrayt:l etmittir. hf ai
yenin yetiımeıi üzerine yan
gının önü alınmııtır . 

Piyankodan 

Eşya isabet e~enlerin 
ikramiyeleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

ile, Yoksulları Gözetme Bir 

liğlnin müıtereken yaptık

ları plyanlrndan kendılerine 

etya isabet eden bazı kim 

ıeler bu hedıyelerini henüz 

aldırmamıf lardar. 

Evvelce verilen bir aylık 

mühlet bittiği için iki ku 

rum bu müddeti 15 gün 

daha temdit etmtılerdir . He

diyeıini almıyanlarm bu ta

rıhe kadar müracaat etme 
leri 18.zımgelmektedir . Akel 

takdirde hakları ıaklt ola 
caktır 

Sındırgıda on .. btr nisan 
pazar günü büyük pehlivan 
güreılerl yapılacaktır. Gü
reıler için flmdtden hazırlık 
lara baılanmııtır. 

Parti yararına tertip edi· 
len bu güreılere memleke 
UmlziD tanınmıı bütün pehli
vanlarının ittirakleri da temin 
edilmiıtir . Dolajıtile güref· 

terin çok alakalı ve güzel olaca 
ğı umulmaktadır. 

Güreılerde kazanan peh
livanlara bat• l 70) baı 

altına (40) üçüncüye (20) 
ve ayrıca da bütün pehli 
vanlara münaıip ikramiye 
ve hedıyeler verilecektir. 

Doktorlar arasında tayinler 
Bandırma belediye halta

hanesi dahiliye müteha111sı 

doktor Raıit Rıza Ankara 
belediye hastahanesi daht 
llye müteha1111lığınn, Veka
let ıeyyar emrazı sariye 
mütehaesm doktor 8 . Nuri 
Bandırma beledlJe hastaha
nesi dahiliye mütehaasıılığına 
tayin edilmiılerdir. 

Edremit belediye basta -
hanesi namzet hemıireai Pa -
kizede Mürefte ebeliflne ta
yin edilmııtir. 

---cı-~•m----

RADYO 

24 Mart 937 ÇARŞAMBA 
Öğle Neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk 

muıikiıi 12,50 havadlı. 1305 
muhtehf plak neoriyata 14,00 

son. 
Akşam Neşriyatı: 
Saat 18,30 plakla dans 

musikisi 19,30 konferans ta 
yare cemiyetı namın" Naci 
ye Toros 20,00 Nezihe ve 
arkadaolara tarafından Türk 
musikisi ve halk ıarkıları, 
:!0,30 Ömer Rıza tarafın
dan Arapça söylev, 20,45 
Bimen ve arkada~ları tara
fıntlan Türk muıtkisi ve ha 
lk şarkıları Saat ayarı 21, 15 
orkestra. 

22, 15 Ajans ve borsa ha 
berlerl ve ertesi günün pro 
gramı 22,30 pli.kla ıolo1 ar, 

opera ve operet parçaları 

23,00 ıon. 

Hazineden takıftle 111• 

almıı olanların takıit bedel 
!erinin tecili hakkında blj 

kanun çıkarılmııtı Malif' 
Vekaleti bu kanunun tatb~ 
oekline dair yeni kararl• 
vermtıttr: 

25 mart 193 1 tarihinde 
evel, takıttle aatılmıı gayri 
menkullerden akar olanlar 
tecili kanunu meriyete ıtr 

diğl zaman kaç takıiti k•1 

mıı ise hu takıltlerln mnd 
detlerine bir mtı!ı ilave ol
nacaktır. Kıımen tediye ef 
ilmtı taksitler bakayeıl.,
de tecili cihe•ıne gidilece~ 
tir . 

Ayni müddet içinde nıel 
ken olanların 25 mart l 93 
tarihinden evvel hazlned~ 
takıitle almıt oldukları ef 

lerhı akar addıle takıitle'' 
rlnln kanunun akara rnOl' 
allik hükümlerine aöre ti 

elli kararlaıtırılmııtır. 
Müıtereken satın ahodl 

olan bir evin hi11edarlarıo~ 
ıahııları bazan muayyİ 
olmayabileceği için bu ıl"' 
evlerde mesken bulunmıY' 
hiasedarlara biri oturdul 
takdirde taksitler 
meıkene; ev akar olar' 
kullanılıyorsa kanunun alı' 
ra ait hükümleri tatbik ol 
nacaktır. 

25 mart 1931 tarihtod 
evel taksitle almıı oldd 
iki evi. de kiraya vere 
kendiıi kıra ile baıka 
evde oturanların, takılt b' 
deli en fazla olan evi nı"1 
ken, diğeı i akar addedt~ 
cektir. 

Tecil üzerine tahakk 
ettirilen takıitlerden mad0' 
ti ay baıına gelenler t~ 
ay ıonuna kadar mühlet ~ 
rilecek, bu müddet fçiO~ 

vermiyenler hakkında tı~ 
ıillemval kdDUOUDUD hOlı 
lerl tatbik olunacaktır 

Yanlıı kaydile satılan ı•1 

ri menkul mallar ıatıdılıl' 
tarihte irat getirmlyen • 
vazlyP.tinde tıeler huni• 
takıttlerl kanunun meılı' 
alt hükümlerine göre t~ 
olunacllktır Bu vaziyete ·~ 
re tedıye zamanı gelen t• 

aıtler sahipleri taraf ın°' 
rızaları i!e ödenmez'e o 11~ 
rimenkulün vergiıl için tld 
ıiliemval kanunu tatbık e 
linctye kadar b~klenece" f 
verilmiyen taksitin, vergıd 
dolayı yapılacak icr al ''!ı 
bat ile tahsili yoluna ıı 1 

lecektir . ~ 
Bir aylık mühlet için ti~ 

aitten faiz ar;mılmıy•''~ 
ondcın sonra geçmiı zaf111

1 
lar için yüzde 9 faiz alıll 
caktır. 

Bahar 
le indeyiz 

, ı1 
Havalar ıon günlerde 

1 
den iyiye ısındı. 8irçok!8

•' 

farın çiçekleri açılmııtır· 

•'' . taraf tam bir bahar ha" 
11
, 

indedir . Bu yıl diğer '11 ~ı 
dan çok erken olarak ~ 
valar ısınmaia baılanllft 
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Türk - İtalyan Dostluğu 
lillno konuşmılınn~ın iilrı Tü,kiye - halya ırı
ıındıki dostluk ıı ıımiıiyet bir kat daha kuvvetlenmiştir 

Mtllno m61lkatl tle Tür 
lıı1e - ltalya arasında slyaai 
llllnaıebet normal vaziyete 
llrcltkten ıonra "Stllnpa" lı
llalndekl halyan gazetesi 
Aakaraya huıuıi bir muha 
btr 16ndermlttl· Bu muhabir 
T&rlclyedekl mGıahedelerlnl 
Jazdıiı ıarada Dıııılerl Ba 
ilanı Tevfik ROştü Aı·aı ile 
ele bir mOlakat netretmlttir 
h 1&tarlar1 halyan gazete 
•lain bu entereıan m61lka · 
tandan ahyoruz: 

.. RGıtO Araıın Hariciye 
Velc&letlndeki biiroıu çok 
llneılıdır; odaaına airdikten 
IOara yazıhanenin yanına 
kadar lhenkli renklerle ıüı 
lenınıı olan bir halının kır 
lllıaalatı lçtnde gtdlltyor. Eler 
lirle devlet adamının bına 
llıterdtlt fevkalade ıaml · 
llalJet olmasaydı yalnaz 
'- lllanzara ı6zlerlne "ifi 
clerecede hareket hl11i ve
tebUırdt. R6ıt6 Araa beni 
btr ıazeteci gibi delil, bir 
4'0tt ılbi kabul etti. Bunun 
içindir ki millkattan ıonra 
telırafhaneye 11ttlffm za · 

llaao hayli ııkınta çektim. 
ltra doıtluk denilen ıey in
.... ı6ylenen ı6zlerl gizli 
llibnalc ıtbi bir vazife tah · 
llall eder. Halbuki ben va 
...... ber ıeyi lfta etmek 
olan bır profeıyonel ıazete 
CIJhn! 

RGtUl Arasın fotoğrafı 
.., Jerde olduiu gibi hal · 
, .. IDatbuatında da tanın. 
llııııtar. Bu zat henilz ıenç, 
:;•rlı fak at kendt kendine 

lcı1n olabilen bir adamdır 
~· haf lf surette dum&.nlı o 
:: btr ıözlilk kullanmuı 
1. illthnal ki ıözlertntn seri 
la •relcetlerinden nı uhatabının 
1111Jatanı anlamHına lmkln 

"•r11ae1aek içindir. 

Ben TGrktyeye ıelmeden 
~"•l lıkenderunu ıörmüıt üm. 

lttG Arasın bu bavalıyl 
:''"'•dlllni biliyorum. Is 

._derun ve Antak yadan 

~hıettııımtz sırada kend lıi 
~ buralarının Adana ve 

116 
rtalr bav~ltai ıtbı oldufunu 
~1•dım. Fakat Roıtn Araa 

'elı~l benim aözlmü kese 

d - Daha ıüzel! dah ıOzel 
•dt. 

, 11:•
11 Kürtdaiı Tnrklerlnln 

ot hlanll'laaınan dolru olup 
ll llaadıtını sorunca kahkaha 
e IGldo: 

ldtt Onlar eHıen sılahlı 
er. Bunlar bize kartı mü· 

'-dele •ttikleri zaman f ran
••ılar · ı 
ş1 il ihtarını iılmadılu. 
.,. lwıdi bizimle dost olan bu 
"'''td il lcl a ılara ıtlihh bulundu· 

lrı lçın ıon derecede me · 
......... d l 
dı ur ar. Diye cevap ver 

ltendııtne litıfe kılıklı bir 
•ua1 

•orarak: 

'ilik Sancakta fôyle küçük 
..._:••ta bir' emrivaki yap 

fUcri hiç zihninizden 
ltçaaedı rni dedim 

~ Velcu l•yet ciddi bir ta 
'' talc · · ınarak cevap verdi: 

"•l-;, A~ll. Her ıeyden ev 
.... iz Oir kere verdliimız 

l•t•ak lıtt1oruz . Ban-

1 

dan sonra da biz ıtatüko 
taraftarı olduiumuz için bu 
yüzden baıkıdarına bir mi 
ıal olmak iıtemlyoruz." 

Bundan ıonra Türkiye 
ile ltalya ara11ndaki müna· 
ıebete ıeçtlk. Ben balyanın 
yeni Türkiyeye göaterdlil 
ıempatlnln tarihçe "ıkiltğlni 
hatırlattım. Muhtelif dost• 
luk tezahüratını anlatarak lt 
alyanın yeni TGrkiyeyl ta· 
nımak için öbür devletleri 
beklemedijinf, daha Sakar 
ya harbinden evvel Antal · 
yayi İtalyan aakerlerlnin 
tahliye etmlı olduğunu söy 
ledlm 

Rüıtü Aras dedi ki: 
- Pek gQzel. Bl"Z bOtün 

bunları hatırlıyorua. Fakat 
sonradan ltalya ile aramızda 
bir takım ıuitefehhümler vuku 
bulduğunu ~a bllinınlz. Bir 
kere Lozan konferanıının 

fatlıt inkılabının ilk gün1e 
rinde bOyiik 8aıvekıltnlz 
Mu11o' lnl kendisi için daha 
mühim olan dıter itlerle çok 
meııul olduiu ıırada hal 
yanın muraha1111 eıkl idare. 
lerden kalma bir zattı. Bu 
zat· o vakit ltalya namına 
bizim kara ıularımızda olan 
Kaıtellertzo adası üzerinde 
fazla israr etli. Biz ne u 

keri ve ne de ticari kıymeti 
olmayan bu ada üzerinde 
iararın doiru olmadıiını, 

bunda larar etmek ltalyanm 
bilinmlyen bir sebept~n do 
layı bizim kapımızıu anah 
tar delilinden evimizi gö
zetlemek demek oh.cağını 

ıöyledik. Neticede b1r ıui · 

tefehhüm ıilılleıidir batladı. 
Daha ıoora İtalyanın On 
iki ada 6zertnde tahklma· 
ta. 

Ben ıözü kestım: 
- Ayni mülahaza Kıbr11 

ado11 için de ileri ıürülebl 
lir ... 

- H111ün bir çok teyler 
vuzuh peyda etmiıtir. Fakat 
evvelce böyle dejtldi. lngıl · 
terenin Akdenizde ıilih an 
dıjını ıörilyoruz . Fakat in· 
ıiltere öyle hlr devlettir ki 
bizim onun doıt l ujundan 
ıüphe etmemize imkan yo 
ktur O zamanhır kı ltalya 
bile 1nıilterenin Kıbr111 tah 
kim etmeıinden asli kut 
kulanmamıttır. Faliat Tür 

kiye ile halyayi ıenelerce 

birıblrin~en uzaklaıtıran 

suilefehhümlere ge ince, bu 
ıkı devlet arasını açmak hu 
ımsunda menfaatleri olan 
memleketlerin faaltyetlerini 
de heıaba katmak lazımdır . 

O memleketlerle İtalya nın 
1 ürkıyeyl alikalandırabıle 
cek her ıözünü ve her ha 
reketini tahrik edıci bir su · 
rette tefsir ediyorlardı 

Fakat 1928 aeneıinde ben 
Milanoda Duçeyi ilk gördü· 
ğüm zaman tamamen l<ani 
ni oldı•m ki böyle bir ada 
mla pek iyi konuıabılirlz 

ve anlaıabi l iriz Bizim haki 
ki düımanlarımız ~força 

tipınde olan adamlardır Bu 
nlar bir mektepti, siyui bir 
akıde~· i temsil e.diyorlardı ki 
Türklere ula itim at le kin 

edemez 
.. Sıze bir miıal zikrede· 

TORKDILI 

Yeni izdiııç delllllın! 
Nev.yorkta nevi ıahıına 

münha11r bir evlenme del 
lallıi• idarehanesi vardır Bu 
müe11eaede, canlı olarak bir 
mabl6k yoktur; bütün vazı 
feler otomat [makine inıan) 
lara verilmiflir. 

Koca veya kara bulmak 
lıtiyenler bu makine tnaan· 
lara müracaat ederek birer 
numara almakta ve her 48 
Hatte bir ufrayarak bu nu 
maraya mukabil birçok re 
ılm ve teklifler almakta ve 
betendlkleri ile de evlen 
mektedır 

Erbabı müracaat idareye 
her ufrayıfta yarım dolar 
parayı muayyen bir kutuya 
atmaktadırlar. Akıl takdir 
de hiç bir makine fnaan ta 
rafından lltif at görmemek· 
tedlr. 

ilim va eUir 
Yunanca ıazetelerin Pa 

zar nüıhalarında okuduğu 

muz ıu haber çok tuhaftır: 
Milattan evel yettımtı 

Yunan milnecctmlerlnden Ta
leı, yıl~ızlara bakarak bere 
ket ıeneılnl keıfedermiı; fa 
kat bundan htçbtr ktmıeye 
bahıetmez; Sakız ve Ete 
uhillerl.Pde eıkl zamanlarda 
bulunan Mılet ıehri civarın 
dakl yafhanelerl birer, birer 
kiralarmıı 

Mahsul idrak edıltpte 

fevkalade zeytin elde edil 
dili zaman, ihm Tales bir 
muhtekir 11fatile bu yalha 
neleri 20 30 defa daha ba 
halı fiatıerle ihtiyaç erba 

1 

hına klralar ve bu sayede 
pek çok para kazanırmıı!· 

~ 

yim: Türkiye ile Yunamıtan 
arumdaki doıtluk münase 
batman bat\angıc• bir hayli 
miltkOlita ulramııtı. Bu iki 
memleketi anlatmaja ıev

keden, ademı tecavüz mu 
kavclealnl kolaylaıtıran kim 
dir? t\u Mu11olint oldu. 

tiay Vekil. fakat Ha 
h'"t meıele11nde Cenevrede 
ıankıiyon rejimi tatbik edil 
dıği sırada bize öyle geldi 
ki siz halya aleyhtnde ıah 
11 bir ı•yaaet takıp ediyor 
dunuz. 

- Hayır. Şahsi , ıssla b6 
yle delil. O zamanda bazı 
ahval oldu kl ben otomatik 
bır ıurette tetekkill eden 
bir vaztyetın portparolü ol 
me.k mecburlyetınde kal 
mışhm Pek iyi hilirsiniz ki 
ben Cenevrede Türkiyenln 
Harıclye Vekili 11f ati le me 
mleketimln ula itatya aley 
hınde askeri aankııyona it 
tlrak edemiyecefini ıöyle· 
dım llattl Hnksıyon rf'jtmi 
tatbık edtldıil zamanlarda 
ltalvaya Zonguldaktan k6 
mür verdik. Bundan baıka 

altın vererek italya ıle mil 
badeleye devalJ'I ett ı ğlmiz 

gibi lt"'lvaya olan borçlarr 
mızın faizini de yine altın 
la ödedık. Bizim için lıal 
yan doıtluiunun reallıt bir 
mahiyeti vardır . Daha 
mükilememizln batında ıö 
yledim kı biz kclimelf'rle 
ovnıyan inun değ· ıtz . Hadi
selere, hakikatlere bakarız. 

Eğer bir taraftan balya ile 
lngtltere, dlfer taraftan İrf 
giltere ile Ruıya arasında 
ıvi bir anlatma oluru bizim 
için dünya cennet olur. Bu 
nun akıl ise bizim için ce 
hennem demektir. itte bt · 
zim ııiyasethntztn esrara bu· 
radadır . Ve eğer İtalya ile 
yııptı~ımt7. veni doııtlnk bu 

11aharfa ve istikametle bir 
hizmet yapmaia muvaffak 

olursa .. . 

Sovyet sivil tırrıreciliain
de tara~kiler 

Moskova V ladivoıtok ha 
va yolu boyunca radyo ve 
fener tesiaa tı bitir ilmek üze 
redir. Bu suretle dünyanın 

en uzun hava yollarından 

biri olan bu yolda seferlerin 
lam intizamı temin edilmlt 
olacakhr. 

Moskova ile Taıkend ara 
ıandaki ay•ı derecede mil 
hım hava yolunda da bu 
ıene dört mot6rl0 büy<ik la· 
yareler itllyecek ve bu me 
aafeyi 24 ili 26 saatte ka · 
tedeceklerdir. 

Bu sene Odeıa ile Batum 
arasında yeni bir deniz ta~ 

yftreıl hattı ııletilmeie açı· 
lacaktır. Nihayet. ilkbahar 
dan itibaren Moıkova ile Le · 
ningrad ara11nda günde iki 
defa muntazam ıeferler ya

pılmağa baılanacaktır. 

Sovyetler blrltğl ılvil ha 
va ftloıu, bu aene zarfında 

J 80 bin yolcu, 38 bin ton 
muhtelif etya ve 6,200 ton 
da posta nakledecektir. Ay. 
raca huıuıl tayyare ftloJarı, 

ııhbat ve ziraata mızır ılv 

riılnek, çekirge ve aafre it 
lafı için l 70 bin saatlik 
uçuf yapacaklardır 

Sovyetler blrltil ılvil tay
yare filo•una bu ıene "Ant 
· 35., ılıtemlnde 50 yeni 
tayyare ile bir çok diler 
Sovyet malı tayareler tllve 
edilecektir. 

Sovyet yolcu tayyareleri 
çok konforludur ve ıece 
uçuıları için her türlü lü
zumlu tertibata haiz bulun · 
maktadır. Yeniden ilave edi 
len tayyareler, bilha11a ıe · 
nııl ı k ve aym zamanda ıü 
rat bakımından b6y6k terak· 
kiler göstermektedirler. 

Sovyetlır birl . ğindı deıir 
ıadıni 

Son ıeoe' er zarf mda ya 
pıian tetkiklerin neticeıtnde 
teıb . t olunduiuna göre, So 
vy~tler bırlttı topraklarında 

mevcut demir madeninin 
umumi yekQnu 260 milyon 
tondur ve bu mıkdardakl 

ıaf demir lıe 80 ili 90 mil
yar ton tutmaktadır 

Son yapılan jeolojik tet 
kikat, memleketin btitQn 
eıki demir maden mıntaka 
larande ve ezcümle Sovyet 
Ukranyasındaki Krivoyroı 
da, Uralda ve Kerç yarım 
adasında, demir ihtlyataoın 
mal6m mlkdarmı faztalaı
tırmııtır. 

Miknaliılyet bakımından 
gayri tebiilikl~r ıöıteren 

Kunak mıntaka11nda 250 
milyon ton tahmin edilen 
yeni ve Zl!nffn demir ma· 
deni ıht l vatı bulunmuıtur. 

Sibiryada yapılan tetkik· 
lf'r de ha11alan kıymetli ne
tıceln vermftlir. Son zaman 
lara kadar Sibiryada demir 
bulunmadılı kabul edilmek 
te idt; halbuki Sovyet jf!O· 

logları bir çok zengin de 
mir madenleri keıfetmitler 

chr. Bu yeni damarlar 11ra
ıında e n mnhımleri, garbi 
Sibiryada Gornaya Horya 
Horya madeni. gene aynı 
mıntakada Angaro ilim ma 
deni ile Uzakıarkta kOçilk 
Kıngan dağlarında ve Amur 
nehri manubmda keıfedılen 
müteaddtt yf'ni damarlardır. 

Son ıünlerde alınan ha-

Öksürenlere: 

SAYFAı J 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Sat•ı 
No: 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
910 
911 
912 
nı3 

Mevki NeYI Muhammen 
Lira 
320 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
320 
120 
120 
120 

bedeli 
Kr. 
Oo Süleymanb~y Cad: Arta 
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" " ti 

,, '' ,, 
' ' ' ' it 

,, " 
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, 1 ,, 
it 

Babucçular araıtaıı ., 
" 
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" " ti 

'' " " 
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il " " ,, ,, 
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240 
240 
240 
240 
500 
500 
700 
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Babuçcular ara1taaı Dlkk&n 

" 

914 
915 
916 
917 

" 
" 
" 

Gazlpaıa caddeai 
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ti 

ti 
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1000 
750 
750 
750 
750 
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,. 
" 
" 
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" Kandırma kazasında evkafa alt yukarıda yazıla 38 par
ça emvali ıayri menkule pefin para ve IS ıOn müddetle 
açık arhrmaya konularak temhken aatalıia çıkarılmııdır. 
ihalesi 9 4 9:i7 cuma ıOnii ıaat 14 de Bandırma evkaf 
dairesi binasında yapılacalından latekli olanların mubam • 
men bedelinin yGzde 1edi bocuk nlıbetlnde teminat akça
ları ile birlikde muayyen ıOn ve 1aate mlracaatları ilin 
olunur. 4 - 1 - 99 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Çanakkale mOıtahkem mevkii için (25) ıdet naldtre 
, rabasa imali ekıiltmeye koaulmıtur. lhaleıl 8 4 937 1a
at 15 tedır. Muhammen bedeli (2500) liradır . MuYakkat 
teminatı (187) lira (50) kuruıtur. lıtekltlerln ıartname
ılnl g6rmek Ozere her .Un ve adı ıeçen 16n ve 1aatte de 
temlnatlarile Ko'ordu S.tıa Alma Komtıyonuna mlra
caatları . 

berlere g6re, memleketin 
ılmalinde Kola 1arımada11n . 
da da yeni demir madenleri 
keıfedihniılir. Ru meden· 
lerde 500 milyon tona ya
kın demir vardır. 

S.birya dımiryolu çill hıt 
ıh yor 

1937 ıeneıl zarfında So
vret Uzakıarkı demlryolun 

da ikinci bir hattın lnıaııl?a 

baılıyacak ve Maverayııibi 

rya demiryolu bu suretle 
az bir zaman ıonra çift hat 

olarak tıltyecektir . 

Sovyet Uzakıarkı demir· 
yolu faaliyeti fulanın en 
mühim k11ınmı teıkil eyle-

miıtır. Son üç buçuk ıene 
içinde Kranııkayadan Kaba
rovıka kadar olan k111m 

Qzeriade 2200 kilometrelik 
ikinci hat dötenmlthr. Halen 

d6tenmesl lazım gelen kı 
11m, Kabarovsk V oroıilov 

k11ımdır ki burada esaılı 

itlerin mühim bir lnımı bu· 
ıOnden bltlrllmtıtir. 

Bu demfryolunun çift bir 
bale getirtlmeıi, Sovyet 

Uzakıarkınan ekonomtılnde 
m6hlm lnktıaflar dofuracak· 
tar. 

Bu uzun hattın çift bir 
hale ıettrllmeıl için büyük 
çalaımalarda bulunulmuıtur 

1937 bidayetine kadar bu 
yolda 63,5 mtbon metre 

mikabı hacminde toprak tea. 
viye edihntı ve 870 bin met

re mikkabı hacminde de 

duvarcılık iti yapılmııtır. 
Ayrıca bin kadar da köprQ 

inıa edtlmlıtir. 

ı;,ınct battan döıemeıl key 

f ıyetlnden biliıtlfade, bOUin 

hat aynı zamanda blrkere 

daha gözden geçtrilmiı ve 

icap eden tamirat yapıldığı 

gibi bir çok yentleıttrmeler 
de vücuda getirilmittir. Bu 
eanada bir çok ltçl evleri de 
yapılacaktır. 

KATRAN HAKKIEKREM 



SAYFA 4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Bahkeıirde yeniden inoa edılecek bir a skeri bina iha -
leıi 26 Mart 937 cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Keıif bedeli (2271 ) lira (53) kuruıtur. Muvaklcat teminatı 

(170) lira (36) kuruıtur. İatekhlerin fenni ve umumi ıartoame 
plin, ketfini görmek üzere hergün ve adı geçen gün ve 
ıaatte de teminat makbuzlan ve bu ııibl inoaat işlerini 
muvaffakıyetle başardıklarma dair deva iri a ideainden tas · 
dtkli vesaik ile Kolordu Sahn Alma komisyonu Baıkanlı 
ğana müracaatları Gazete ilin ücreti de müteahhide aittir. 

4 - 1 - 84 

Vilayet Makamından: 
Karaojlan mahalleeinden Riza karası Hatice Kep11ütlü 

otlu Kasam karıaı Emine Memlı otlu Cemil karısı Raife 
Rfza oflu Yahya Riza kızı Kaptan Hasan kansı Hasene, 

. Acı Payam İnhisarlar Muhakemat memuru Mümtaz Müs · 
tecapla oğlu Darbali oğlu Hulusi Defterdar l ık . 

Poıta ve Telıraf ve Telefon binası inta olunmak üze
re iıtımlakinde menafii umumiye mevcut oldufuna karar 
verilmiı olan Bahkeairde kain olup yukarıda adları yazılı 
kinıaelerin müıtereken temellüklerinde bulunan Palamut 
hanı anasının; hali hazar vaziyetine göre 21 Cemaziye -.!Vvel 
1296 tarihli lıtimli.k kararnamesinin 7 nıei maddeaı mucibince 
mGteıekkil erbabı vukuf tarafından takdir ve mülk ıabtp 
terinin itirazı üzerine Belediye mecli&ince tetkik 
ve tudtk olunan (24 J 8) Ura (8) kuruı bedelle poıta ve 
telgraf ldareıi namına alınma11 takarrür elmittlr. Müık 

ıahlplerinln tarihi Handan itibaren 5 gün zarfında mua 
meleı feragıyeaini yaparak herbirinin hiııaelerine isabet 
eden parayı relip mezk(ir daireden alarak takrir v~rmeıleri 
ı6zG 1eÇ411n kararnamenin 13 üncü maddesine tevfikan 
ilanen teblli ve ihtar olunur. 1 - l 

--~~-

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahallesi: 
Umurbey 

Cinai Mevkii Hududu 
Yathane Mahallede Doiuau: Karaman 

halen saman köylü Mehmet ve 
damı. Ahmet ve Hulusi 

batııı: Dereköylü 
Mehmet kızı poyra· 
zı: Yol, kıblesi: Gü · 
lüm oğlu Ahmet 
vereıeai. 

Yukarıda hudut ve evtafı aaire•i yazılı yağhane halen 
ıaman dammın ecdadından inllkalen Kara Yakup oğlu 
Muıa karm Kadriye ve kızları Kamile ve Minirenin ec
datlarandan intikalen malları olup bunlardan Kadriye hiı 
ıeaini 326 ıer.Hinde 20 ıarı lira mukabilinde Mecdiye 
mahalleılnden Haltl oğlu kOçük Muıtafaya hartcEn ve ad 
iyen ıatarak Muıtafamn da 936 da vef ati le kar111 Zehha 
"e evlltlar1 Halil ve Ahmet ve Mehmet Ali ve Hasan ve 
Fatma ve Rabia nam Tayyibeyi terkederck ö1düğünden 

ı.ahiıle na~larana tapuya bağla~masım iıtediklt!ırlnden bu 
yerin mahallen tahkiki lçln 4-4 ·937 gününde tahkikatı 
yapılacakt1r . itirazı olanJarrn bu eünler içinde yazı ile vl
llyet tapu •lcll muhafızlığına veyahut mahBlllne g"lecek 
memura müracaatları lüzumu ilin olu•ur. 

TÜRK.DiLi 

'. ~===· . .---. . ·====· .. ~ ~ 1 • • • 1 w•= 
1 

JJ Kolayhk Atelyesi llJ ~~ 
............•...................••......... , 
l l llllllllDllll••llll••lllll•lllllllllallllJ 

Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerr• 11 ~~ 
nos Paıa caddesinde açtı§ımı:ı atelyemizde :: 

•• .. ,.. •' 

11, 
l ııuk cıkrıklnrı, v<ıı>a~ı taraklar·ı, hamur rna- ... • •' 

~ . . . .. .. 
kinfllPri v::ı~ nım1geneleri , si~nm ~iliudirleri :: HASKALMIN :: 

l•ı• (tlllİn p;'(;~h·:,.İ. un' yp tahlil de~iı:~ll :~l tak.Jlll· ı·ı•ı ii ai 
hrı v~ııi olarak vapıhl' "') her ınrlu laıııırat •• •' 

( . . .. ,. 

1

.

1

.

1 

garantili 0ıarak kabuı rtlilir. ·ı·ı ~~ Alara~ ıönlardan sızllardan her türlü !! 
•• Adres: Paşacuml civarı Zağnos Paşa .. i5 iztiraplardan ~UrtU18ClkStntl, i~ 

caddesi N a: '.!U Kolayltk Atelyesl 111 , 

1
1 Riza Hangül. Salih Ersoy 5~ Başınız. dişiniz ağnyabilir; soğuk alabi- i: 
ı • :: lirsiniz nezle olabilirsiniz~ romatizmo :; . . . . . . . . .. .. 

•• • • • • • • • :: ağnları size çok iztirap verebilir. ;; .. ., 
B •••• mu •••• llHI ~~ •• --;;-' ımı -...-·-ıını-.-.-.-.-r.::@)=11 :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklini gör- :, 

:: düğünüz mavi renkte mUhürlü HASKALMIN kaıelerin :',, 
• • • • 

.. -: :: den bir kutu isteyiniz. Ani ve yr.kıek tesiri sayesinde :: n uz.. : :: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakımız :: 
§ :: HASKAL.MlN bayanların muayyen zamanlarmdaki :: 

Bayanlar ' Baylar!. :: husuf:İ sancılarına karıı da pek tetirlldir. :: 

LQtfen Okuy 
. .. ,. ... 

! E linizde hatıra olarak saklanacak öyle eski re i :: D J K.. K A T ;~ . .. •' 
h ı·· D IK K T •' _ ıimler vardır ki bunların jyi bir tekilde taıhı ini ve- iS :: A ,, 

~
as ya buyütülmeııinin kabil olamıyacağı oı zannedersiniz - , :: :: 

b • •• Kutular üzerinde bu gördilğünüz alameti farika :: : lıte t-ütün bu düıüncelerin aksini iddia ve iı et •, :: ,, 
pul teklinde b u l u n mas ı farttır . ,, J ediyorum: • :: ,, ,, .. ~ •: 

§ çok 4 ·~ki ve yıpranmış t'e~imlt>rİ bii~kr iik § :: Taklitlerinden sakınınız . I v~ ... ~ı : ~ - "' :: 

~ 
bir agr ııdismaıı falırika~rnda kara ·a- : :: HASKALMIN kutulanma- ,~/~~~~·· ~. {jj~_J' ,~ :: 

}f-'uı, sepya, pasftı) \·e yaµlı hoya oJarHk İS- : :: vt renktedir. "'~ .~· ~ ~ y>Jfi; ;; 
tenikıı hovda \'t~ ~İZİ IJWIHllllll t)dt'cek hi f' :ra :: - r ~ 1. -) =: 

Si! . a::a •• - - - _ -:..::._/ ~"--.,...;, z..:;. :, 

~
şekilde biiyli · olarak ~Tapıır·nı: ı kta~· mı. ~ SE :: 

Resimlf,rinizde isteıu)n her de~işiklik ya- i EE HAS K A LM!N ;! 
1 t . '. ~ •• G.;-Jp . fia.y · D.~ R~zma •' Pi a u 11'. :: - 1 r. ı. ' ~~ g !5 agrı c:.~.ri •• ı am c.: ırır. .. 

l 
Hayanhu· için yctglı hoytıltır hiHıa~~a ~a- ~ E: :~ 

• · l' • •• Fi atı Her yerde 7 ,5 kuruıtur. '' • \anı ta v~ıvet 11·. : •• ,J • • • 
• E~fn· t•esirnleriııiz giizt\l oluı·sa rwl İ C('. • :::::::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
- h·w tle pek f.<İizd olaı·ak ~eh• ~·p k vt~ luığPuİ· Si~ 
• lecekl.iı·. : ı 

i Si~arişleı bir ay sonra iade edİlir. Fiatıar pek ucuzdur ~1 ~~~ ""' ~-:~~ ııa~~~lP<!~'tı\~~ı 
i!5 Mesela: 30 x 40 ebatla kara kalem 275. yatlı boya 1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: i 
1 350 kuruştur. : 1 ~ 
: .. Nü'!'.u~e~eri hergün mağazamızda : 1 Saııs SürDmünO Arttırmaktır. ~ 

gorebıhrsınız . § ,,.f. ~ 

11 
Saraçlar başında Curnah Hasan oğlu ·ı ~ ~~ A K ;\ "I~ ! 

: flBDULLflH • 1 ~ 

--------------------------~---------~....,..----~~ ,!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!.:~~~, 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
ıün çıkar. Siyaıal gazete .. 

Y ılhğ1: 800 Kuruı 

Altı Ayhfı:400 ., 
Say111: 3 .. 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKES1R TÜRKDİLI 

'· ,, 
OOnkü un ve zahire f iatlan 

UNLAR: 

Azami Asgari 
K. K. 

55 Handıman 910 900 
60 .. 870 860 
70 

" 830 8IO 
80 " . 770 760 

BUGDA Y PlY ASASI 

Yer il Sert 4,SU 

Yumuıak 5,25 

4 

5 

Hariç piyasadan gelen bujday 

Yumuıak 7.25 6,25 l 
Mmr 3, 75 3,50 
Arpa 4 3,7& 

1 Satacağınız. Malınızı ; 1 · Herhalde Reklam Ediniz. ~ 
Ve Bu lek ılnı larınızı.J 1 . ~ 

J (TÜR " ... Dili) n <' ~:cı:iniz~ 

~ TU KDILI ~ ~ 
~ 
J Ba.l!kesirin Biricik Ga2etesıdir ~ 

Her Y<~rde Okunur·~ ~~ 
, · ~~~ 1 

~~~~~~ 

İyesi ve Baıyazmant : Ba.lıket1ir ssylavı H . KARAN 

Çıkarını Genel DtrektörO FUAT BİL' AL 

Batım Yeri İl Baıın evi 

--------------.-


