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Japon hariciye nazın, Japon istekle
ri yerı ne getirilmezse Sovyetlerle bir 
anlaşma elde etmenin imkan ve 

ihtimali yoktur dedi. 
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Vekaletlerde Yeniden Teşkil Edilen 

Siyasi Müsteşarlıklara 
etirilen Mebuslar. 
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Si.Yasi Musteş~riarın Tayin Listesi Atatür-kün J 

Yüksek Tasdikine iktiran Etti. Sekiz Vekalette i 
Muhtelıf ı'\tlebuslar Vazife Almaktadır. 1 

Ankara, 24 (A.A ) - . Ka· katılertne ait mazbataları 1 buıu Abdulmuttallp Oker, 
llıutay bu8cın Tevfık Ftkret kabul edtlmlıttr . Maarife Erzurum mebusu 
Sıl Sı t /1 t 1 '-1 ra aıa· Nafi Atuf Kanıın, •Jın baıkanh~ında topla . yaı muı eıar lK a 
lll k lıdakt zatların tayini Reiıl· Ziraata Mardla mebuıu ta merhum Crmkerdcn 
rtıQ cumhur Atatürkün yükıek Rıza lrtem, 
b rıhal bulunan Kamutay taıdlktne iktiran etmtıtir. fktiıada Konya mebuıu 

Vindsor Düka 

Viyanada ~ir resmi ka~ul 
verdi 

u•tlcanhğı Yek&letlne Hilmi Adliyeye Kocaili mebuıu Alt Riza Türel, 
ran (Sevban) ıeçtlmlıtir. Vindsor Dtikıi (Edvard) 

1 Salahattln Yaraı, Nafiaya Trabzon mebuıu 
Posta ve telaraf hudut ve Milli MOdafaaya Denizli Sırrı Day, Viyana, 24 (Radyo) -

•ahıller tahltılye umum mü · mebuıu Necfp Alt Küçüka, S ıhbata Aydan mebusu ·vıntaor Dükü yanında lngilJz 
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Leo Blum Kabinesine Mussolini 
İtimat Reyi Verildi. 

fransız parlimenıosulid88iümun ıa~ip elliği siyaset 
ten~it e~il~i Va ~ü~Omete ıid~elli hücumlerde bulunuldu. 

Partı, 24 (A .A.) Fran-
•ıt Parlamentosu Kliot ha 
dııeleri etrafındaki müzake· 
teler sonunda Blum hükü 
tlıctıne ~ 15 reye kartı 362 
teyle itimat röstermiıtlr. 

Parıs, 24 tRadyo) - Fr 
'11•ıı parlamentosu, öğleden 
•orı B t ra Hertyonun riyase 

Niçin ~irden~ire Romaya 
döndü1 

Trabluı, 24 (Radyo) 
Bazı ecnebi gazeteleri ta
rafından Duçenln danmeai 
hakkında tıar edilen haber· 
ler hayretle karıılanmakta· 
dır. 

Hükümet reisinin dönme -
sine yerine ıebep kum 

fırtınasıdır . Eaaıen eve 
lce tesbit edilen prorram 
üzerine ta yare ile ıefer ya · 

pmak imkanı olmazsa Duçe 
birrün önce dönecekti. 

ıeflri olduğu halde Cumhur 
Reisini ziyaret etmiıttr. Bu. 

nu müteakip lnglllz sef are· 
tinde bir resmi k&bul ver· 
mittir. Resmi kabule Şuıntng 
ile bir kaç zevat ittlrak et 
mittir 

2 nci 
Asrın 

Eserleri 
İskenderiye, 24 <Radyo) -

Hir taı ocağında yapılan 
aramada kıymet l i heykel 
ler bulunmuıtur. Bunlar ar· 
keolojl aleminde büy6 ı.t ali
ka uyandırmııtır. Eserlerin 
ikinci ura alt oldutu zanne· 
dilmektedir. ~1tıde toplandı . Bu içtima, 

1 
1
tl hadiseleri etraf mdaki 

t~tlıahlara haaredilecek 
.. :~ Bu münaaebetle pa · 
~ lllentoda fevkalade bir 
b ' 1abaJık vardı. Tribünler 
'tt•n beıa dolmuıtu. Halk 

~llrl&rn,.nto bina11nın etra· 

Bir Rus - Japon Paktı 
imzalanabilir mi ? 

'llda toplanmııtı . 
ta ~else açılır açılmaz, eve 
•e · Dınyankor ıöz almıı 
~ 

1 
lçttmaların yuak edilm 

• tıd d lldd en olayı hükumete 
,._ etle hOcum ederek, Fr· 
l&:tlada, söz ve f ıklr hürrJyeti 
b,k~ olduiunu, halkın bu 
tıtt •nı ihlal eden hiikCıme 

/J. I.eoıı Bltırıı 

tilere karıı keyfi muamele
ı~rde bulunduiundan bah· 
ıeylemiıtir. 

Radikal partiıine mensup 

Japon hariciye nazuı lapon iste~leri yerine getirilmezse 
Sovyetlerle ~ir anlaşma elde edilmesine im~in 

ve i~timal yo~ıur. Diyor. 
nın hiç bir siyasi talebi ka· 

bul ede"miyeceğlni bildirme· 

ktedir. Statükonun idameıi 

Japonyamn yapabileceği en 

ıon fedakarlıklardır . 

Belçika Krah ın Lond
radaki Görüşmeleri .. 

Kr 1 leopoldun İngiliz ricalil yaptıür görüşmelere si
yasi bir e~mm:yel atf e~iliyor. 

Londra, 24 (Radyo) - hedıldtkten sonra iki erki. 
Belçika kralı Leopold, bu- nıharblyenfn görüımelerine 

glin lnaıltere baıbakam B 
Baldvfnle uzun müddet ko· 
nuomuı ve müteakıben bir 

ıaat kadar (Golf) oynadık· 

tan sonra hariciye nezareti· 
ne giderek hariciye nazm 
B. Edenle de görüımüıtür. 

Londra, 24 (AA.) - Bel· 
çika kralı Leopoldun Lon
drayı ziyareti münasebetıte 

Deyll Telgraf gazetesi yaaz · 
dığı makalede diyor ki : 

" lngilterenin Lokarno pak
tı Almanya tarafından feı · 

Ademi 
Müdahale işi 

B. Grandi 
Londra, 24 (A.A.) - Ha 

vaa njanıı muhabirinden: 

İyi bJr menb.tdan öfre 
nildiğine göre, İtalyan sefiri 

1 

Grandi, dün Lord Plymouth 

ile yapmıı olduğu aörüıme 
eınaaında ademi müdahale 
kontrol şeflerinin tayini hak· 
kında henüz Romadan tali · 

mat almamıı olduğunu be 
yan etmiıtir. Hatırlardadır 

ki, kontrol ıeflerinin deniz 
kontro!una lttirak etmiyen 
devletler tebaasından olma· 
ıı tekarrür etmiıtf. 

Grandi, Mu11olinin meııe 
leyi bizzat tetkik etmek ar 
zuıunda bulundujunu ilave 
eylemiıtir . 

huıuıi bir ehemmiyet atfet
tiii doğru def ildir. Hununla 

beraber lngiltere diğer mtl· 
let eri hava hOcumlarına 

karıı uyanık bulunmala da· 
vet ediyor. 

Bundan baıka kral Leo

poldun B. Edeni Brükaele 

gayri siyasi bir ziyaret için 

davet etmesi de muhtemel 

görülmektedir.,, 

Taymlı gazetesi de , kra· 

la hararetli bir kabul aös . 

termekte ve krahn reçen 

teırinievelde yaptığı bit•· 

raflık beyanahnın o zaman· 

danberi tahaddüs eden mü

teaddit meselelerin müzake 

reıini iıtllzam ettifini bıld · 
irmektedir. 

Buradaki müzakereler Bel

çlkanın kendisi tarafmdan 

bir taahhüdü tazammun 
etmeksizin bitaraflıiın dtfer 

deYletler tarafından zaman 

altına alınma11 arzusuna ta

all\ik edecektir. Bu görüı· 
meler tamamen gayri reımi 

mahiyette olacak ve fakat 
Taymiı gazetutne •öre pra· 

tik mühim faydalardan hali 
kalmıyacaktır . 

İngiliz 
Ordusu ve deniz filosu mana

vrıtara baslıd1. 
Kudiiı, 24 (Radyo) _ in· 

giliz orduıu Qç ıün sürecek 
mana vralara baolamıtbr. 

Londra, 24 CA.A.) - Ce 
belilttarıktan alınan malü· 
mata göre Galthea gazeteıi 
ile İngiliz Akdeniz filosunun 
ikinci Destroyer filot11laaı 
Tunusa hareket etmek Oze
redlrler . 8 

bata ettıflni ıöylemiıtlr. 
101l unu rnüteekip Bay Do · 
eı e Söz almıı ve Bay Leon 

\ılll k b d,hlli 8 lneıinln, Fransada 
•G,lı bir nifak yarattıfını 
lııl'&tnYerek tenkldlerde bu· 

8 
Uıtur . 

(Dub{ (Dolone)den sonra, B. 
Ctı>h es) · söz almı~, halk 
~G k eıını teıkll eden bugün· 

B. Rak, Kolonel Dölark par 
Uıinin ortadan ka l dırılma -
ıını iıtemittir. Bundan son· 
ra Pariı ıaylavlarından ba 
zıları ııra ile ıöz almııla r 
ve Moskovadan talimat alan 
komüni.tlere hücüm etmit· 
lerdır . 

Hatiplerin ıözleri ıona er 
dikten ıonra Haıbakan 8. 
Leon Blum kürsüye gelmiı 

ve tenkıtlere cevap vererek 

demittir ki : 

Tokyo, 24 (A. A.) - Japon 
Harlcj.Je Nazırı mecliste 
hudut meaeleıl Japon lıtek· 

lerine ıöre kati suretle 
halledilmezıe Sovyetlerle bir 
ademi müdahale paktının 
imzalanmasına imkan ve th-
ttmal olmadıfını ıöylemlttir 

Nazır bazı lnglliz Mehafili 
tarafından ilerı ıürülen itti 
fakın da lnrilterenln Millet· 
ler Cemiyeti azaaından olma 
sı bu huıuıta ıeçecek mü
:ıakereleri kolaylaıhracak bir 
keyfiyet değildir Demittlr. 

İspanyada 90 Bin Ec -
nebi Çarpışıyor. 

Dlapatch, Arethusa ve Pe· 
nelope kruvazörleri bugün 
Cebelüttarık açıklarında ma· 
nevra yapacaklardır 

Bulgaristanda 
~ 

inti~abatı durdurma~ için 
kasten yangınlar çı~anllyor 

~ muhalif par· 

Ciyano 
ıt Bel~ah vardı 

tlcı,:rrıa, 24 (Radyo) - Ha· 
8~ı nazırı Kont Çlyano 

ar~d h ,. a areket et mittir. 
~Grı~rıetnbe veya cuma 
~~tel Belgartta müza 

er c ryan edecektir. 

~ Kar v fırtına 
ll"al K ' S arnero, 24 (R dyo} 

~'el 0
lllosfyerad n Madrlde 

t at he 
"'" d r taraf ta f utına ve 

e~arn •lrncktedlr 

- Bız iktidar mcvkiine 
geldikten ıonra Fransaya ne· 
feı verdik. Memlekette her
hangi bir hldlse olabilir, 
Ben, ıon hidiıelt!rden mü 
tee11ir olduğumu ıttraf ede
rim . Bununla beraber hü
ktl met vazifesini yapmııtır . 

B u ı e b e p l e artık 

münakaıalara son ver 

mek lazımdır Bu kürsüden 
haykırarak diyeceğim, ki 
Franıada tam ve kamil bir 
aıayiı ve emniyet hüküm 
sürüyor. 

Zira bizi sevmiyenler, ha· 
( Sonu ikinci Sayfada ) 

Tokyo, 24 (AA .) Şang· 

hayda devam edilmekte olan 
Çin · Japon ekenomık müıa 
kereleri Çinin Mançurl üze · 
rlndeki kendi tam haklu hü 
kümraniılnln tanmmaaı hak· 
kandaki talebi yüzünden bir· 
denbire fena bir ıafhaya ıtr 
mittir. 

Japon Hariciye Nezareti 
nfn ıalahlyetter ricali ile Ja 
pon ıazetelerl; eler sulhun 
ıdamesl arzu edlllyona, ıi 

yaaetln ekonomik meseleler· 
den tamamen ayrılm•ıı il· 
zım reldifinl ve bu mOza· 
kereler eınaaında Japonya· 

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

Hü ku met cile r de de 200 kadar , 
Sovyet tayyaresi var .. 

Londra, 24 <Radyo) 
İspanyada 90 bin ecnebi 
vardır 

Bunların 50 bini aaı ıaf· 
larındadır. 30 bin A•man, 
yirmi bini de halyandır 

Hükfimetçilerde 200 Sov
yet tayaresl vard ır. 

Salamanka, 24 (Radyo) -
ispanya bankasının dört mil· 
yar peçeta lık altın ları ıi l ô.h 

ve mühimmat mübayaaaa 
için Rusya ve Franaaya ih
raç edılmlt bulunmaktad1r. 

Madrid, 24(A A.) Neı 
redilen resmi bir tebllfe ıö · 
re, Guadalajara cephesinde 

Cumhuriyetçiler birkaç gQn 
evvel ba~ladıkları ·parlak 
taarruza devam etmektedir 
ler. 

Hükumet tayyareleri S liu· 
enza istikametinde ılerllyen 
birkaç yüz kamyondan 
mürekkep bir kolu mitralyöz 
ateıl altına almıılar, bundctn 
sonra da Siııuenza htaayo . 

( Sonun 3 ncü aayfada ) 

Sofya, 24 (A.A.) _ Ge 
cen pazar günü Bulıarlıta . 
nan tlmali garblılnde ki.in 
Vara.ı:a ha valisinde birkaç 
kasabada birden yangın 
çıkmııhr. Yalnız Strupen ka. 
ıabasında 15 ev yanmııtır, 

U ~umlyetle zannedildifi · 
ne gore yangınlar ayni ıün· 

de yapılan intihabat faaiiy 
etini baltalamak makıadlle 
müfrit unıurlar tarafından 
kaıden çıkarılmııtır. Birkaç 
ıenedenberi bu ıehlrde ma -
rkııt nüfuzunun ılttlkçe ço. 
ialmakta olduiu rörillmek . 
tedlr . 
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iZDIEN HABE l Fızloloji bilginleri hayatı, 
inıplratfon •tehık" il" baş· 
layıp eksplration "zefir,, 
ile son bulan bir şeydir. Ve 
bir filosof: "Hayat bekle 
mek, ölüm bek'emPmektir ,, 
Diye tarif ediyor Geçenler 
de büyüklerimizden biri de 
bir konuımada: "Ôlüm en 
son ve en mülcemmel tec 
rübedlr Fakat ne yazık ki , 

bu tecrübeden istifade ede 
miyoruz . ., Demlıtır. 

Hayat ve ölüm hakkında 
bir çok kimseler bir çok 
feyler düıünür ve söylerler. 
Fakat ne olursa olsun ben 
ce yaşamak: Ouymtık, his · 
ıetmek, onlamak ve yara · 
tmakhr. Kıaa hır ömrün kı· 

ymetinl bilmek de yafama 
nın esaslarındandır. 

Burada itııret etmek iste 
diğim mühim bir nokta: Mil. 

li heycanm, milli duygu ve 
milli gururun her ıeyden 
evvel bir mefkure halini al 
ması , öz yurda karıı olan 
bağhlığm batta gelmesi fa 
rthr. 
Yaıamak: Şahsın, bünye 

nln fizyolojik ıartlarmdan 

ziyade so•yeteye kanımak, 

muhitin dertlerıle hem derd 
olup onlar arasında kendine 
bir gaye edinmek ve bu ııa 
ye, bu ideal uğrunda yılma 
dan, bıkmadan yürümektir 
8azan öylelerine rastlarız ki; 

bunlardan bir buz soğukluğu 
duyarız . Bu glbilere ark mu 
hit ve an,ne iıliyebilmiı ve 
ne karakter koyabilmit Jıe 
bunların hepsi en cüce bir 
termometre rakımında eri 
yor, siliniyor. Avrupaya-tah 
ali için, teknik için giden bir 
gence ekseriya büyüğü tu 
öğütleri verir: 

Çocuğum; mesleğin dı 

tında aynı zamanda gittiğin 
yerin içtimaiyatım da tetkık 
et. Biz geriyiz İçtimai sevi 
yemizi siz yükselteceksiniz. 
Hayır aayın büyük, hayır. 

Türkiye kendisine yenl bir 
ıoıyete kurmuıtur, 

Bu orijinal hayatın, bu te 
miz yatayııın hiç bir cemi 
yetin yardımına ihtiyacı 

yoktur. Bllmiyorrnusunuz ki; 
hu benzersiz yaıayış yanın · 

da d i ğer milletlerin içlimi 
bünyesi aönük•ür 

Bu tavılyelerl ellerine bir 
Paaaport gibi alan gençler 
gidJp Berlini, Parisl, Münihi, 
cörüyorlar ve oraları, onla 
rm içtimai hayatlarım tetkik 
ediyorlar (!) 

Dakik olmıyan bazı ka 
frılnr fU bedbaht neticeyi 
kavnyorlar ve her iptidai 
adam gibi: "Türkiye de sos 
yete hayatı yoktur. Türki· 

yede yaıanamaz Yaıamıılc 
için mutlaka Avrupada bu 
lunmrılı" Diyorlar SoruJO ' 
rum, bunların yaşamakhn 

kastları n'dır? Y aıameğ ı 

zevkten eglenceden başka 

bir cepheden görebilmişln 

mi? Ve yazık Türkiyede 
Kemalist cemiy('tin realite 
sini v e ınannsını bilmiyenler 
coktur. Avrupnya teknik 
mevzular gayeıl e gönderilen 
gençler arasında ne yazık ki; 

büyük b1r zararla dönenler 
bulunuyor. Bu ihmal pek 
az dahi olsa bizım için çok 
acı Bunlar glttıklerl yerle 
rin nostaıjısllc dönüyorlar 

Fikirlerimi ve dertlerimi 
bütün veciz cümlelere bedel 

§U bizzat yaşadığım fıkra LER 
size anlatacal<lır: 

İstanbulda dostlarımdan 
~~-IJt..r . '~ . ..,,_ .... ... . ~ ~ ' 7. • 

• • ' .-c -. 

birinin evinde misafirdim. 
Bir akıam tahsilini Avrupa · 
da ikmal etmiı genç bir 
arkadaıla, bir entellektüelle 
(!l tamşmak §erefini kazan
dım. Bu arkadaı etrafmda 
kilerini avam, misafir bulu· 
nduğu evi kümes görüyor. 
Yeni tanı§mıı olmanın icap 
ettirdiği çitleri atlıyarak 

gözlerindeki o manaları te· 
reddütsüz ortaya attı . 

Koy• nla ın Merinoslaş· Çaypınar Köyü Y e n i 
tınlması İşi ile iyor.. Okuluna Kavuşuyor .. 

1 Gelmk yıl viliyetimizin d8i~il oliuüu meriı os mın- 1 On beş yıldanberi uerlkalaööfuf bugün güzel bir ıı-
tıkasmdan 120.000 merinos hzusu elde edilmktir. 

1 

kilde ıamaml2nmak üzere bulunuyor. 

- Bayım, Avrupayı gör· 
melisiniz. Bızde ıoıyete bir 
ıazete edebiyatıdır. 

Bunu A vrupadan geldik 
ten sonra an ladım. Bu ev 
bir kümes, bu caddeler ar· 
ea yolu ve bu lambalar bi · 
rer yağ kandili dedi ve An 
ado1unun hangi ıehrlnde ya· 
ıanabilir ki diye ilave etti. 
O anda beyntmden vurul· 
muş gihl gözlerim döndü. 
Bu genç enle lektüele: Hayır 
Bayım tahıilini ıonuna ka · 
dar tarramlamıt genç ve 
münevver bir vatandatın 

yafıyacağı, ömrünü vakfe · 
deceği yegane yer kendi 
öz yurdu, kendi memleketi · 
dir . Göze çarpan gerilikle· 
rimiz varsa bunları yok et
mek için uğraımahyız. Çok 
mOhim vazifelerimizi bir 
tarafa bırakarak Avrupanın 
hasretini çekmek kadar bü · 
yük bir gaflet olmaz . Dedim. 
O gülerek: 

- Evet bu gün 120 lira 
bir gelirim olsa bir dakika 
tereddüt etmez, giderim. Ma 
mafi tekaüt olduğum za
man hiç olmazsa ömrümün 
son günlerinde rahat yaıı 

yabilmek için gideceğim De· 
di. 

Ev sahibi , derhal beni za 
ruri bir icapla dııarı çağırdı 
ve kendisinin de bu hale mü 
teessir oldutunu fakat fa yet 
müdahale eder, münakatayı 
uzahrsam pek . çok sevdiği 

misafirinin incineceğini ilave 

ederek susmamı rica etti. 
İıte "Yaıama,, mefhumu 

oun muhtelif cephelerden 
görünütlerl ve onu gören· 

ler. . 1 

Hasan !ili Türker 

Leon Blum 
Kabinesine itimat 

. 
reyı 

verildi. 
lBaştarafı birinci sayfada) 

rice karşı f r&nıada komü · 
nistliğin galebe çaldığım ııaa 
etmiılerdir. 

MERiNOS KOYUNLARI 
Ziraat Veklletf. geçen ae 

nelerde Almanyadan behe· 
rtni 300 liraya yakm bir 
para mukabilinde getirmek 
te olduau Merinos koçla11· 
nm ihtiyaca yetmediğini ve 
damızlıkların hepıl Alman 
yadan getirtıldiği takdirde 
iklim değtıtirme dola y1&iJ le 
telef olacağını dütünerek 
Alman koyunculuk lttiha 
diyle bir anlaıma yapmış · 

tir. 

Bu anlatmaya göre Al 
man koyunculuk ittihadı, 

Karacabey merinos yellttlr· 
me çiftliğine saf kan 500 
baı et ve yapağı Merinos 
koyunu göndermiıtir. Mem 
leketlmizde veliıtırilecek bir 
kmm koçlar bu sürü için · 
de doğ~n kuzulardAn ae 
çilmektedir. Mükemmel su 
rette yetiımekte olan bu 

kuzularla fimdtllk Merinos 
mıntakası ayrılan Bursa ve 
Balıkesir in Manyas kazası 

huduttan içinde Merinos ci · 

nıinin üretilmesi itınt dev 
am olunacaktır. Bu mınta 
kanın merkezi vaziyette bu 
lunan Karacabeyde Alman 
koyunculuk ittihadına alt 
olup hükumetçe istenildiği 

zaman satın alınması anlat 
ma icabından bulunan sürü 
nün idare amiri, lstanbu l 
gazetelerinde mütehassıs ol 
arak adı geçen bu zat ga 
zetelerin yazdığı gibi Anka· 
raya Vekaletin daveti üze 
rlne değil, huauıi itlerini 
görmek için gelmiıtl;, 

Ziraat Vekaleti Merinoı 

yetiıtırme iılerinde koçlar· 
dan olduğu gibi ıuni tohum
lamadan da faydalanmakta· 
dır Geçenlerde yazdığımız 

veçhtle mayısın on beşinden 
haziranın on beıine lcadar 

Karacabeyde ıuni tohumla 
ma için bir kurs açılacaktır. 
Bu kursa 30 baytar ve 30 
küçük aıhhiye memuru gön 
derilecektir. Vekalet bunla-
rın harcırahlarmı bulunduk 
ları yerlere göndermek üze 
redir. Kursa ait bütün ilet 
ler ve eair malzeme tama· 
mlyle hazırlanmııtır . Bu ku 
ratan yetlıecekler açılacak 

30 istasyonda suni tohum
lama itlerini tatbika bath· 
yacaklardar. 

tiu yıl tohumlardan 60 
bin kuzu alınacağı tahmin 
edilmektedir. Suni tohumla

mada, memleketimizdeki 
.j 

mevcud tartlara göre yüzde 
yetmişse yakın muvaff akiyet 
ha11l olmaktachr. Geçen yıl 

ilk defa tatbik edildiği hal· 
de yDzde 60 bir netice ahn· 
mııhr. 

Gelecek yıl merinoa çalıt · 

ma mıntakaaına Balıkeıfrln 

diğer kazalan ve Çanakkale 

vilayeti de sokulacakhr. 60 
bin y1::rine 120 bin merinos 
kuzusu vetiıtirilmek üzere 
tertibat ahnacakbr. Bu 
mikdar betlnci ıene sonuna 
kadar gittikçe artacaktır. 

Merlnoı mıntakalarmdakl 

halk, ıuni tohumlama itle 
rinden çok memnun bulun 
maktadır. Geçen yıl tohu 
mundanı:.f ay dalı neticeler olan 
köylü: Koyunun aıılanmaaı 
içm baytarlara batvurmak. 
tadırlar . 

Mtlli endüstrimizin en 
ehemmiyetli hammadd.lerin 
den olan ince yünleri elde 
etmek içın Ziraat Vekaleti · 
nfn harcamakta olduğu ça 
lııma bu suretle müıbet bir 
yolda ilerlemekte ve gele· 
cek için büyük ünıitler ver 
mektedır . 

-------~---

Arazi 
Vergisi ne se~eplerle alın-

mıyacak. 1 

Haber verildiğine göre 

~1aliye Vekaleti mahsul ver 

Birlikliler 
Ayvahğa gidece~ler 

Ayvalıkta yeni tetekkül 
eden Doğanspor kulübünün 
daveti üzerine İdmanbırliği 
20 ki~ilik bir kafile halinde 

Kliti hadiseleri hakkındaki 
tahkikat devam edıyor So
na erince tamamen tenev 
vür edeceiiz. Bununla bera· 
ber , kolonel Dölarok fırka 
sı tarafından tertip olunan 
içtima, kanuni bir ıekılde 

olmuıtur fak at huna tah 
ammül etmıyenler rnüdaha 
lede bulundular ve hadise miyen topraklardan vergi ı cunıartesi 
bundan tevellüt etmiştir. alınmaması için yeni bir karar gidecektir. 

günü Ayvahğa 

Hükümet, halka karoı ge· vermiıtlr Çiftçinin lehinde Bırlıkliler Doğan&porun 
k b ı pazar gunu yapılacak olan 

ımc tçir• za ıtnya emir ve olan bu karara göre tohum 
resmi küıadında bulunaca!t 

rmemııtır." • atılmadan önceki arızalara 
B. Leon Blumun izahatı lardır. O gün her ıki tnkım 

şumulü )'oktur. Zararlar, arasında hususi mahiyette 
u~un sürmüştü 

Celse, geç vakte kadar 
devam etmit ve neticede B 

Leon Blum kabınesıne ıtı

mad reyı vcrilmittır. 

zeytin, f ıodık ve sair yemiş hir maç da yapılacal<tır. 

ağnçlarmın mahsulleri e ala· 

kadar ise, arızanın ağaçların 

mahsul vermelerine imkan 

bırakmamıı olmasının anin 
şılması verginin tnhln edıl 
meıine eeas olacaktır. 

Çaypınar köyünde bet 
dershaneli çok güzel bir o 
kul yapılmaktadır. Okulun 
büyük bir kıamı tamamlan 
mııtır. Bazı uf ak tefek akıa· 
mı yapılmaktadır. 

Çaypınar köylüleri oku 
lun bize harici vaziyetini 
gösteren birde fotoğrafını 

röndermtılerdir Binanın ci 
dden güzel ve ihtiyaca uy 
gun olduğu daha ilk bakış 
ta göze çarpmaktadır. 

Haber aldığımıza göre bu 
okul bioa11 onbet seneden 

ye müdürü Nazımın ıayreti 

ile tamamlanmak üzeredir. 

K ö y yavruları eski 
yapı içinden çıkarak yakın 

bir zamanda bu ıtık dolu 
11bhi binaya ılreceklerdir. 

Yeni okulun geoit bahçe 
ıi de düzeltilmektedir. Bu· 

raya 300 asma fidanı ile 
150 meyva fidanı dikllmlıtlr· 

Ayrıca köyde 8 kilomet
retik fosa ve bir köprü ya· 

pılmııtır. Ha yıl sonbahar 
da da projeye göre bfr köy 

beri yapılmak letenildiğl hal· konağının yapılmasını Çay· 
de araya giren bazı engel bınar heyeti karar altın• 
ler yüzünden geriye kalmıt· almııtır . 
tır. Şimdi bu güzel bilgi yuva · Çalııkan Çaypınarlıları11 
ıı köyün çalıtkan muhtarı· bu faaliyetini takdirle kar· 
nm, bütün köylünün ve nahı, ıılarız. 

Bölge 
Kupa maçlan ~u haf ta so

na erecek 
Bölııe kupa maçlarınm 

güme birincileri Bandırma 

İdmanyurdu, Ayvalık İdm 
anyurdu ve fdmangücü ara 
ımda cumartesi ve pazar 
günü final maçları yapıla · 

caktır. 

Bu münasebetle dün. ku 
pa maçları A gümeıi birin 
cuı İdmangücü, B gümeıi 
birinciıı Ayvahk İdmanyur 
du, C gümeıi birinciıl Ban 
dırma fdmanyurdu murah 
hularınm itUrakile bölge lik 
heyetinde bir toplantı ya . 
pılmıttır. 

Bu toplantıda üç güme 
btrinciıi arasında yapılacak 

bölge kupa maçları finalı 

hazarlanmıt ye oyunların 
hakemleri ayrılmıttır. 

Bu üç kulup murahhasla· 
rınıo teıbit ettıklerine göre 
27 mart cumarteıi günü B 
gümeıi birinci•i ile C güm · 
eıi birınciıi kartılaıacaklar 

du:. Onlarm galibi tle de 
pazar günü A gümeıl birı 

ncilt araeında yapılacak ol 
an final maçlarından ıonra 
937 bölge kupa birincisi ay 
rılmıt olacaktır. 

Ayvalık ve Bandı rma id 
manyurtlun cuma günü ıe· 

hrimize geleceklerdır. 
- ~-

Valimiz Bandumadan geldi 
Bir ~ün önce lstanbuldl\n 

Bandtrmaya gelen valimiz 
ve C 1 l. Partisi baıkanı 8 Et 
hem Aykut dünkü trenle 
şehrimize gelmiıtır 

B Ethem Aykut ıatasyon 
da bır çok zevat tarafından 
kar§ıl a nmıtlardır. 

- ---
Kültür. dire~törü Gönene oittı 

Kültür direl<törü Emin Er· 
gun dün Bandırmaya git · 
miştir. Direktör oradan Gö· 
nene geçecek teftişlerde bu · 

lunacakhr 

Yıllık 

Kızılay 
umum1 ~ongresini 
gece yaptı. 

Kızılay Vilayet kongretl 
gece Parti btnaaınd• 

yıllık umumi toplant111rıı 

yapmııtlr. 

Batkan B Ali Riza tara
fından toplantı açıldıktan 

sonra Sadık Deniz kongre 
batkanlığına ayrılmıttır. 

Senelik mesai ve faaliyet 
rap'lru okunmuı ve takdirle 
kartılanmıttır. 

Y37 varidat ve maaraf 
bütçesi 4750 lira olarak ka 
bul edil miıtır. 
Nızamname mucibince 

merkez heyetini teıkfl edeO 
15 azadan heıt kura tle ıh· 
raç edilmit ve bunların ye 

rine yeniden ıeçlmle a:r• 
alınmıttır. 

Bu seçimde ııhhat mü 
dürü Muhliı Suner, doktof 
Alt Rıza Tezel, avukat NI' 
yazi Akyürek, doktor Merll 

duh Ôzçanı, klmyaıer Abdi 
Ağabeyoğl u, avukat Sadı" 
Deniz, avukat Tevfik Baııt 
ran, Hasan KaptanoğhJı 

Emin Hamamcıoğlu, laınall 
Tirıtoğlu, Veli Uzgören, ec 
zacı Avnı, eczacı AzrJliı 

varidattan Hayri, ebe Aııye 
merkez heyetine ayrılmıf 
lardır. 

• t 

Mebuslarımızdan Milli M" 
dafaa Vekili General KlzıCJ1 
Ôzalp, 8 . Hayrettin Karıtfl 
Genel Merkez kongr~si m" ' 
rahhashkluına seçılmtılerd•' tı 

Merkez heyeh tarafırı~ıı" tj 

yeni idare heyeti ıöyle'e 
kurulmuıtur: d 

Batkanlağa B Ali Ri'' 11 

Tezel , ikincı batkanhl' b 
Niyazi Akyürek, m" t, 
haıipliğe Emin Hamııd'; d 
cıoğ . u, veznecl8rhğa lır11•1 D 

Tirldoğfu, katip iğe B HaY11 

Kongrede Atatürke, Ge ~ 
neral ismet İnönüye, Mec11' S 
Reislığine. Kızılay rnerke; ~ 
baıkanhğınn tazimat telg''ı ' 
ları çekilmesi kararlaıta'' 
mıttır . 
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T ürkiyedeki Kültür Ha
reketleri Ve ilerleyişi. 
lir lnailiz lazatesi memiekaiimizin küllüı sahasındaki 
fisahı va ilHleyişine dair uzun ~ir ma~ale yazıyor. 

zenginlikleri ihtiva etmek 
üzere on beı müzeye malik 
tir. 

Hükumet ilmi ve metodık 
bir surette erkek ve kız 

ispanyada 
9 O bin ecnebi çarpışıyor. 

Balıkesir inhisarlar 
Baş müdürlüğiinden: 

l - Gönen lnhiıarlar müdürlüiü yaprak tütün ve ba 
kımevi etrafında ıartname mucibince yapılacak 2035 lira 
keıtf bedell ı parke kaldrım ve beton arma geçitlerin ın 
ıaa tı açık ekıiltmiye konulmuıtur. 

lnglltzce Cunent Histor rılmamak ve um umi b ilgi 
derıııınde Harry Hovard ve kOltürü arttırmak üzere 
l'lrltıyede kültür hareketl e - açı lmıı bir takım müessese 

~be dair çok dikkate deler ve ıoıyeteler vardır . Bunlar 
lr Yazı neıretmfıU . Bu ya - da n blrfnclıi 19.l7 ik inci teı · 

lllatn bazı kıaımlarını neıre . rintnln birinci günü Ankara-

çocuklar araamda izcil i ği 

teıvik etmektedir. Buna ge 
nç hıriıtiyanlar cemiyeti ile 
mücadele etmek üzere ha.k 
kulüpleri açılmıı olduiunu 
d a ilave edebiliriz 
Halkcı ıoıyetesin l n kendi 

eğitim ideolojisi ı le organi 
zasyonunu yarattıiı söylenir 
Son on çü yıl jçlnde Türki
ye Cumhuri veUnde de böyle 

dt,oruz. da açılmıı olan "Türlt halk 

Muharrir Türkiyed~kt bilgiıi derneii ,, dir. Bunun ga. 
lbelcteplerl ve bu maktepl · yeai Türk folkloru üzerinde 

olmuıtur. 

Türkiye birçok inkılaplar 

geçirmekte iken vukua ge
len kültürel lnkılablar köylü 
yığınına pek de temas ede . 
memit bulunuyordu. 

ttdelcı talebe mtkdarana ya- S ı r b i ı t a n d a Vuk 
lclıktan ıonra makalesine Karadzitchln t a r z ı n d a 
161le devam ediyor: yapılan bu itin Türk nas 

liGkGmet, ameli hayat yonalizminl kurmak husu 
~atları afretecek mektep ıunda büyük bir fayda ve 

) re de bilyilk b ir ehemmi ehemmiyeti görülec.rktlr. 
tt •erınektedir. Bunlar, Ziraat 19J;l de kurulan "Türk Oi· 
llıaalcine ticaret liseleri hali li Tetkik Lemi yeti,, T Ork~ 
~dır. Meıeli İıtanbulda yi yeniden diriltmek ve bu· 

t YGkıek mühendis mek- nu modern dQıüocenin bir 
'-hı, YGkıek bir öfretmen ileti haline koymak husu· 
:-lctebı, bir yüksek deniz ıunda ehemmiyetli bir rol 
'-ret mektebi ve yüksek oynamaktadır. 1931 de ku 

:l\aal bilgiler mektebi var rulan ve baılıca çalıımaaı 
· ( ,.) Türk tarihi sahaıanda olan 
Anlcarada jge bir üniver - "Tarih Tetkik Cemiyeti,, ::hln nQvealni teıkil etmek belki de bu mneueselerın 

• '• 1925 ele kurulmuı hu en ehemmiyetlilertnden bl 

8•1c lllektebl bulunuyor. riıl olmuıtur . Hu müe11eae · 
.:.bdaa baıka yükıek ziraat ıayesl kati olarak naayona 
~ litGıG , ticaret mektebi ve liıtçedir. 
darı-tlrk efitim enıtltüıO var Türk tarıhlnin okutuluıu 
'-. (•-,. Bursa, İzmir ve lı ndaki yeni ıörüıü anlamak 
._.but vilayetlerinde ziraat pek ehemmiyetlidir, çünkü 

lcteplerı vardır bu, buıünkü gOnde Türk 

l.f. Adaıaadakı zir~at mckte . zihniyetinin eıaalı temayül 
~ ~ bır de makine mekte lerinl r ö ı t e r m e k t e 
t-a •llanmııtır . Buraft , An· dır . Bu tarih, Amerikan 

't ''· Diyuibeklr, t:.dirne mekteplerinde okutulma k 
'-•lctlratncaada ıerlkültür ta olan tarihe aykırı dejil 
••d •plerı açılmııtır . Anka. dır 
lt ' 1931 de memleketteki Tarıh Tetkik Cemiyeti 
-:"lıçuluk ve kümeı üreli İıtanbulda 4000 ctldl ı k bir 

,,1~ tetltık etmek Ozere bir kütilphane vücude ıetırdiit 
t,, Gitar enıtllüıü k urulmuı ılbl dört büyük ctld bir 
de · Cene Ankarada 1932 umumi tarih de neıretmtı-
~lc•çılan yapıcıhk mulek tir . 
"'-~•bı Yapı tılerlnde çalı Bu ılim cemiyerleri, ayna 
dır. ltçller yetııtirmekte - zamanda, halk araaında 

kültürel hareketlere de öna 

tatıal'~lc eftllm mÜeHeaeleri . yak olmaktadır EğıUml po-
"t. "tında latanbul üniver· pülariı.e etmek için birçok 
'-11," ıelir . Bu müe-ueae in · tedbirle alınmııtır . Türk kü· 
""Plan •onra 1 nisan 19~4 tephanelertnde 1933 senesin 
•t '•inde organize edı l mtı de 200 OUO cild kitab bulun· 

~ltt'llt•rrıiyle muhtariye ti makta ıdt. Bununla berabrr 

lttıru btr mne11eıe halı ne bu yeni lnktıaf a bir ba ılan · 
tı~ L lllltttr. Bu üniversitede gıç ıa) ılabilır .1700 dt"n faz 

1 q-.1c 1 '-oloJı uk, edebiyat, sanat, la konferans ıalonu açı mıı · 
' tG keczacı fakü lteleriyle tır 1933 de 9L0 .000 den 
"'- r eloJt entllüsü bulu · faz la ınıan halk mt'icteplHi 
Gtııı~~rdu l ajuıtoı 1933 bu ne devan f!tmiıt r . 

"''•ite d ,,._l le ıno ren b ir tarzda Memlekette bir icik Parti 
••lı b Urtuluıun planı lıviç olan Halk Partisi t a rafından 
~'tı,;r lrl6teha1111 tarafından organize edilmlı olan Ha l · 
,~rırrıııtır . Yeni Onlve r kevleri v.uıl.uiyle h alk eii· 
~l._,n ilrnı kıyafeti, meıhur timinin bütün tehirlere, ka-
"'-lc Profeıörlerlni ıetır· .abalara ve köylere kadar ya· 
~ı.., •urettyle arttırılmııtır . 
t'-l>a"")•dan ve öteld Av 
baı11._ İemleket l erln den k ı rk 
o,ı. •t•nbula ıetlr ı lm ııtır. 
1~111 erııteyı hberl\l ı ze etme k 
'lı":erek l i olan tedbir!er 

'''' 1~1 ve ilk defa tı '• leu 
G1119 n ve Yunan dille-

;''llırı erııt ~ müfred a t prog 

ı '" d:1•okulrnuıtur Dofru 
1lıtı,. lı. ruya Kü lt ür P.nkan 
bı, "flı olan Oniversil~ 
t '•kt M 

'''f or ile dört dekan 
d '"d it, O '" idare e dilmekte 
D lll•er it '••t l 1 e flmd ı eık ı im· 
t Ot UI 
•tı ol un harbiye n ezR ''- :n binadad ır v e de 
oO d~ en 2500 tatebeden 

l'(l.:" fazla s ı kızdı r. ı 
'-"I" •i.' Urn progranıa bu , 

yılması için ite giritllmııttr . 

Henüz bunların bir k ı ınıı 

kağıd üzerinde ı se de mü· 

him bir adım atalmıı bulun 
maktadır Şımdi sa yaları yüz 

yetmitı b1ı1lant "'* )Halkevleri , 
güzel sanatlar, t ıyn tro. ut le· 
tızm sosyal yard ım halk, 

dershaneler i, kütüpban t ler in 
inkiıafı. sıhhat , ziraa t ve köy 

cülük glbı sa hala rda ça l ıı 

mak üzere dokuz ko la a y 
rılmııt ı r . 

Bunlar, Türk ür ünlerinin 
m üzelerde göııt eril me11 i ne d~ 

çıs lııma ktadırlar Eski rejım · 

de bir i l stanbulda. biri Bu 

Memleket, bir bütün ola 
rak ortaçağ MüslOmanhim 
dan modern bir nosyonal iz . 
me. endüıtrileımeie ve la 
yik ltfe doiru gitmektedir. 
Elitim slıtemfnin de yeni lca 
dm ve erkeklerde bu yeni 
planlara göre yeni zihinler 
yaratmaıı lazım ıelmekte 

dır . Halk Partiıf 1935 ma 
y111nda Türk eiltimi için bir 
takım prenılpler lcoymuıtur 
ki baılıcaları ıunlardır: 

" tl izim kültürel siyaıell 

mlzfn l::aılıca hedefi cahil
l iği ortadan kaldırmaktır , 

Bütün eiltim safhalarında 
vatandaılar kuvvetli bir ıe 
kilde Cumhuriyetçi. Milliyet 
çl. Halkçı, Devleçı ve Layık 

olırak yetitUrilecektir. Efi· 
timde takip edilecek metod, 
vatandaıların eline bilgiyi 
maddi hayttta bir muvaffa 
kiyet vasıtası olarak vermek 
olmalıd1r . 

Eiıtlm yüksek, vatanıe 
verce olmalı ve yabancı fi 
kirlerle batıl itikadlardan 
azade bulunmalıdır Genç 
lik, iailAbm ve ana vatanın 
tam istiklale mOdataa11, 
kendfleorfnfn en yOkıek va
zlfe ' erı olduAuna inanır bir 
ıek i 1 d e y e t i f t i · 
rilmel fdir On 1ara bu vazıf 

eyi yerine getirmek iç in her 
fedakirlığı ıöze almağa ha 
zar olmaları öfretllmeltdir.,, 

Yabancı nıektepleorinin 

kıtldırı l ması da isteneceği 

pek tabıi idi Bu dilek, ba . 
zan manllk11z bir taa11up 
tan ileri gelmitlir. Fakat 
ga rp l ılıu. yeni vaziyetin eı 

k ı si nden çok uzak ve çok 
farkl ı olduğunu anlamalıd ı r 

lar . 
Her ne kadar Türkler, 

bu müeseuelerln <h•ierll hi 
zmetlerini takdır etmek iıe 
ler d e yabancı mekteplerin 
kendi çocuklarını kendi yu 
rtlarma yabancı ve hain 
bir hava i ı;. lnde yetiıtirmele
rioden de korkmaktadırlar. 

Mode rn b ir eğitim lüzumu 
ı a mam ı l e takdir ed ı lmlıtlr . 
Eğit i m bütcesl gittikçe art 
maktadır Cumhurreisi Ata 
türk . cumhuriyetin onuncı 

yı ldönümünde: "Mı l li kültü 
rQmüzü muasır m edeniyet 
seviyesinin üıtüne çıkaraca 
ğı z" De mittir 

Bazı yanlıılıklar yapılmıt 
tı r. Daha fazlası dn ya pı la 

caktır . J-liç tüphelliz bizim 
garpta .. vatanperverlik "mil 

liyetperverlik,. kelimelertle 
t ebd l ettiilmlz bit takım 

taassuplar, ve dar görO ıler 
olmuıtur Bunlar, yeni bir 
sosye te kurulurken görül 

m esl tabii olan ıevler 
clendir ; ka!dı ki daha e•ki 

{ Baı tara fı Bırlnci sayfa da) 

nunu bombardıman etm i ı 

lerdir. 

Bombardıman ndlc t sinde 
bir benzin deposu ııı f ıl ak 

etmitlfr. Hükünıet tayyare 
filolara üç düımau tayya resi 

düıürmüılerdir . Cumhuriyet 
piyade kıtaları Utandf ve 

Myzuex kaaabalarmı itgal 

etmtıler ve düımanın ricatı 
eına11nda 24 top e le geçir 
m itlerdir. 

Bahkısir sulh hutuk 
Ha~ imliğinden: 

Bahkeıir lvrjndi nahlycıf 
Karaçeplf köyOoden lımaıl 
oflu Defirmenci Alt Oıma· 
nan 8alıkeıirde Y enlce ma. 
halleılnde Hamdi oğlu Se
Jami ve Hacı Mehmet otlu 
Muıtafa aleyhlerine açtıtı 

defirmene Yakı müdahale
nın meni davatında müddei 
eleyhlerdt-n Selami göıteri· 

len adreı ve ikametgahında 
bulunmadıjı ve halen mahalli 
ikameti meçhul bulundu 
iu cihet le milddeia1eyh Se 
limiye ilinen tebliiat ifası · 
na karar verllmit olduğun 

dan muhakemenin bırakıl · 

dıjı 14 · Nisan 937 tarihin
de ıaat 13 de Balıkesir Sulh 
Hukuk mahkemesinde hazır 
bulunma iığı taktirde hak 

kında gıya p hümü verilece 
ğl teb l iğ makamına kaim 

olm a k üztre ilan olunur. 

Bılyı asliye huku~ 
ııhkemısinden: 

Bal) anan fnvHp•f• ma 
ha ilesinde oturan Muıtaf a 
kızı Fatma tarafınc'an kocuı 
çerkeı kazaaı Pazar nahlyHi 
Çanduh köyOnden olup iz · 
nıirde Kemalpaıa kaza11 Ar· 
mutlu k6yünde oturan ibra. 
hım otlu Yuıuf aleyhine da
va tarıhinden i7 ıene evvel 
boıadığı iddiaaile açdıfı bo 

2 Eksiltme 6 4-937 tarihine rastlıyan sah günü ıa -
at on bette Kabataı inhisarlar levazım ve mübayaa ıube· 
s in deki a 1ım ve satım kemiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname Kftbataı inhisarlar levazım ve mübayaa 
ıubeıinden alınacaktır . 

4 İıtek l iler ihaleden en az iki gün evel inhisarlar 
umum müdürlüfü fnıaat ıubeılne müracaatla bu gibi ft 
leri muvaffakıyetle yeıphklarına dair resmi veılka gölle 
rerek ehliyet vesikas ı alındıktan sonra Kabataıta yüzde 
yedi buçuk güvenme paralarlle alam ve ıatım komisyonu · 
na müracaatları ilin olunur. 4 - 1 96 

Bahkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Cinıi Miktarı 

Ana 127 /SO M. 
Şark: Sokak 

Uramı 

B6rekçtler 

Garp: Varnah lımail Hakkı Fmn Ye evi 
Cenup: Sokak 
Şimal : Sokak 

Yukarıda cinai ve miktarı ve hududu yazılı Barekçller 
uramında beledfyeye alt 127 /50 metre murabbaı araa 
24 J 937 tarihinden 14-4 37 tarihine kadar 20 ıün mOd · 
detle müzayedeye çıkarılmııtır. Taliplerin ihaleden evvel 

yüzde bet pey akçalarını belediye veznesine yatırmaları 
lizımdır: fhaleıi 14 4 937 Cuma ailnG ıaat 15 de beledt. 
ye encümenince icra edilecektir. Taliplerin tayin edilen 

güode belediye encümeninde hazır bulunmaları tlln olu. 
nur . 

2 ı . 103 

Balıkesir Tapu Sicil 
~ Muhafızhğından: 
1 Mevkii Cfnıi ve nevi Mahalleaı Hududu 

Korucu bayın Tarla . Ka1aplar Gün dofuıu: 
alanı B p z u k otlu 

Alamet Ye Ml
mtaz m6fterek 
tarla11: Batııı: 
Eneç po)'raza 
Ve kıbleıl 101 .. 

Hqdut ve bulunduğu yer yukarada yazılı tarlayı 40 aene 
evvel kulafı delik oflu Muıa Halıl lbrahlm ve bacı Me
hmet oflu Haaan \'e Ali milıtereken çahhk ve taı ve kı
raçtan tarla kOıat ederek 40 ıenedenberi bilaniza ve h6-
ınüniyetle ıenetıiz olarak taearruf ve ziraatında oldukla
randan bahisle namlarına teıçil edtlmeai latentldJjindtn tah 
kikat yapmak için 28 3 · 937 pazar günü mahalline me 

mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan bir tasar
ruf iddiasında bulunanlar vena bu gOnler içinde yazı ile 
tapu aleti muhafızlığına veyahut mahalljne gelecek memura 
mOracaatları lüzumu ilin olunur. 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Ortaokulları Mllyll sonuna kadar ıhUy ;ı cı bulunan ku 
2u eti pazarlığı 29 ·3 937 paza rtesi günü saat 14 te KOi
tür Direktörlüğündeki komisyonda yapılacaktır. lıtekhlerin 
bellı gün ve ıaatle teminatlarile komisyona baıvurmaları 

1 ı 

Bah~esir Sulh Hutu~ Hıkiınliainden: 
Balıkesirin Mecidiye ma· 

halleılnden Halil oflu ibra 1 

hım Karacan n Şeyhlüt f ullah
1 

m a hallesinden lsmail Hakkı ı 
ojlu Mustafa dleyhlne açmıı 

oldufu ıbtali ıenel da va11 
nm görü lm ekte olan m uha 

kemeainde m üdd .. leyh Muı 
tafaya davetiye t e bl iğ edil 

d iği h a lrle muhake meye ıei 
mediğınden hakkında gfya p 

kararı verılm iı ve giyap 
karara tebliği esnasında 

gösterilen adreai ve ikamet
gahında bulunmay ı p ner~ye 

ğlHiiı bellı olnıadıiı mübaı· 

kararının ilanen tebliline 
karar verilmtı ve rnuha· 

kemesi 16 4 937 saat onbeıe 
bırakılmıı oldutundan gıyap 
kararının tebliil makamına 
kaim olmak üzere ilin olu -
nur. 

KaJıp Mü~ür 
Şevkeliye kooperatifinde 

ortağım Şerif Ali E&entürk 
iımindeld mObürümü ka 1. 

bettım. Yeniıini alacaiımdan 
eskisinin hükmü kalmadıfı 
ilan olunur. 

- l•rna 1 "1aaı rn anmıı o lmuyor. 
•littqı •iıtemloden ay · 

rııad~, bi ri d e Konyada o l 
mak üzere mem 1elcette üç 
n üze vardı . Cumlıu riye t ise 

. ~irçqkları bir takım tarihi 

1 soıyetelerin bünyeıincle de 
bunlar, ıık 11k, ıör016r . 

ıanma dava11üzerine27-6 932 
tarihinde boıanmalarına ve 

338 ıeneıinde de Balyada 
Ahmet iım ;nde biriıile ev
lendiği hak9'ında ayrıca bir 
hüküm istıhaal etmlt ve ni 
kAhın subutu hakkmdakl 
hüküm tarihi boıanma hü· 
kmünden e vel olmaeına bi 
naen iade i muhakeme yolu 
ile davaıının yeniden bakıl 
muı tal~p edilmekle yapı

lan muhakeme ıonunda: Ni· 
kih tlim ıı ın hu nekadar ta· 
rlhi mukaddem ise de iadei 

muhake me üzerine yapılan 
tetkikat da müddelale> h 
Yusuf kar ı s ı Fatnıa) ı 332 
senesinde ıuhut ma h ıuinde 

boıadığ ı ve ondan sonra 
Ahmetle nikahları icra edil · 
dlğl a ola ~ılmıı olduğundan 
332 ııe nesinde Y usuf ile be 
yinle rınde talakın ve :138 se· 

nesinde Ahmet ile nikahla 
rının vuku ve subutuna 
26-Haziran 933 tarlhindr ıı· 
yaben ve rilen kararın bir 
ıureti bera yi tehliR gönde· 
rtlmit ise de ikametgahının 

meçhul oldu~undırn bili teb 
liğ iade ed ıl miı olmakla teb 
liğ makamına kaım olmak 
iizere llAn olunur. 

, ~ırin' verdiği metruhattan a sı 

laıılmakla hakkandald aıyap 

Manyas lcaz&111 Şevke. 
tiye Nahiyesi doiancı 
köyünden Şerif alt 

EMntQrk 
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M .. d .. 
1 
.. ~ .. d .. Kolayhk A elyesi .. .. ~~ 

u ur ugun en: 111 Soyın holkımıza kolaylık olmak için bu kerre lll ~E :: 
.. yeni aldıfımız Aletlerlmlzle Paıacaml civarında Zaf· .. :: :: 

Sattı 
No. 

308 
475 
476 
477 
·t78 
479 
931 
932 
933 
934 
935 
942 

M e " k 1 i Nevi Muhammen 111 noı Paıa caddesinde açtıAımı:ı etelyemlzde ili :: :: 
bedeli :: ... :: 

lstas,on ct•arı Bahçe 500 oo •• H~r tiirlii ıuotör, montaj ve tamiratı, pa- •• 55 YALNIZ 8/R KAŞE ii 
Eskıcıler ıokak Han arıa11 1500 • 111 muk çıkrıkları, yapağı ıarakJarı, hamur ma-ııı :i :: 
Hay,,van paz .. arında ~!~:~~ hane !~~ .. kin~IPri, vağ nıtın:.wıwltwi, ~i~am ~ilindirleri :: HASKALMI. N :: 
lıtaayon civarı Ana 300 ,, ı•ı• tiitiiu pı:e .. Slt>rİ. Ull ve ıalım de~i1:~11 ·.~ı lak_ım· ı··ı ~s si 

.. .. " 2so .. ları veıaı olarak )apıhr ve lıer turlu taınırat :: :. 

i:::~ç~e:::m::~·k D~kkan ı~~ : ı·ı·ı gat·«i~ltili olarak ~alml ~dilir. ı·ı·ı ~~ . Alarak ağrılardan sızılardan her türlü ~i 
Hilk6met caddesi Alt 6ıte dnkkln 3600 .. Adres: Paşacaml civarı Zağnos Paşa .. • t' 1 .1 L l 1 L :: 
Yeıtllı çıkmaıı .. ıooo ,. 

1

.

1

. r.addesi No: 2u Kolaylık Alelyesl 

1

.

1

.

1 

:: il lr8p 8(u8n lUf U 8C81Slftll, :.:. 
Bliadıç caddesi Dükkin 500 .. 
Sobacalarda .. soo .. Riza Hangül, Salih Ersoy :: Başınız, dişıniz ağnyabilir,· so,quk alabi- :: 

945 
948 

YettlU caddeıt 800 , • • • • • 5i lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma :: .. ,. . . . . :-- : . .~ .. . 
Boyacı ıokalı ıooo :: ağn/an size çok iztirap verebilir. :: 

954 
964 

972 
974 
975 
979 
981 

982 
983 
991 

Paıa k6yQnden çayar 
Peynirci ,, 

Paıak6y killik tepeıi 
.. Atcı deresi 
.. Taı altı 

Tahlraja çeımeıl 
Paıaka, UJumezar 

Tarla 

" .. 
" .. 

OrhanlJe &fCI dereai 
" .. .. • • 

Cevizler alta Sebze bahçeıi 

Cene sokalı Ana 

Bal 

125 " 
800 " 
250 .. 
800 .. 

10 .. 

150 " 
680 " 

300 " 
90 " 
50 .. 

500 " 

.. ... 
l::J •••• ıeu •••• llMI -;;;;;;- ımr •• •• om •••• (ğ] .. Hıç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıekl•nl ıör- :: 

~ 
:: dilğünüz mavi renkte mühürlQ HASK.ALMIN kaıelerln :: 

• • • • 

• • • • 

LQtfen Okuyunuz .. 
Bayanlar , Baylar!. 

•• • • :: den bir kutu fıteylolz. Ani ve yiıkıek tesiri ıayealnde •: 
•• • •• -pek az ıonra airılaranı:ıdan kurtulmuı olacak11nız :: 
:: HASKAL.MlN bayanların muayyen zamanlarındaki :: .. ... 
:: huıuıi ıancılarınll karıı da pek teslrlldtr. :: . .. ,. .. 

E ltnlzde blbra olarak ıaklanacak 6yle eıkt re i :: D J K K A T !i 
•• •• 

l d k 
, .. ~ •• 

••m er var •r ı bunların .,, bır ıektlde tashıhını v•- asi:: D I K K A T :: 
: lıte Hltün bu dütilncelerin aksini iddia ve tsbat : :: Kutular ilzerinde bu aördOltınib alAmett farika :: 
Z ediyorum: : :: pul teklinde b u 1 u n m a ı ı ıarttar . :: -· •' 

993 
gg5 
gg8 
999 

Ayazma mevkU 
Şamlı caddeıi DGklcln ve ana 

20 .. 
559 .. 

ya büylUGlmeslnfn kabil olamıyacafını zanned~ulnfz ~ :: :: 

Çok t 1ski ve yıpraumış ı·esimltıri hii~· iik i!5 :: ~ !! 
1012 
992 

1001 
1023 
IOZ4 
1205 

10~6 
1027 
1028 

1029 

1041 

Şadırvan meydanı 

Btiadıç cami ıo&calı 

" .. .. 
.. Kaıaplar caddeıi 
• Emlrsada ıokafı 

• .. " 

E• 
Dokkln 

• 
.. 
.. . , .. 
.. 

• .. .. DOkkln 

• " • 
.. Y etilli cad- " • 

desi ıokaiı 

Cumhuriyet .. Han arıaaı 

Fenerclmeactdl Meıctt araaaı 

400 .. 

50 .. 

50 • 
100 • 
200 .. 

su .. 

bir agı• .ı ndisnıau fabrikasında karaka- ~ EE Taklitlerinden sakınınız. :: 
: ~- ... . : •• HASKALMIN kutuları ma- \ j ~ ~ :: 
: }PUi, sepya, paslt•I ve yaglı ho~1H olarak IS- : :: vt renktedir . s.:ı-E f' :: 

tenilt•n boyda ve sizi memnun edec~k hir 
25 

EE ı ~\ • ) i: 
•• -- /'· ~ ...... & ~ 

Şekild~ bih·ü \ olar,ik yar,tırnı~ kla' nı. ~ :: -- ~ . . . . . .. •' i Resimltırinizde isteııf\n her d~~i~iklik ~·H- ! :E HA s KAL Mı N r: 
pılabilir. ~ :: G..r,:.P.Ba..,r. O.~ ~zma :: 

as •• cınrıloı.rıııı dindirir. :: 
Ba,·anlar icin \'a~h ho\'Hlnr hillrn~l'a ~a- ~ :: ~ ' " . . : . .. .. ~ 

: vanı ta'r~1vedır. : :: Fiatı Her yerde 7,5 kuruıtur. ~i.! 

ıoo .. 
100 

.. : . Eğ~r ı·~simleri ııiz ~iiz•·l olursa ıw1 ir·P- : • · ••••••• -................................... . -- ............................................. . 
150 .. ler de pek ~iizt1 l olarak gt>lt•(•ek ve ht·~•)ni-

50 

600 .. 

- Yukarıda yasılı 38 parça emvali ıayrl menkule peıln 

para ile ve 15 ınn müddetle açık artırma tle temliken sa· 

tahia çıkarılmııhr . lhaleıl 26 3 937 cuma ıünQ Hat ı 4 de 
BalılcHir Vakıflar mGdürlGlilnde yapı le caktır 

: lecektir. ı= 
: Sipariılar bir ay sonra iade edilir. Fiatfar pek ucuzdur : Af~~~~~~~~~~~~ 

Mesela: 30 x 40 ebatta kara kalem 275. yatlı boya 1 
• 350 kuruştur. • ~ 
i Nümuneleri hergün mağazamızda ! lt.I 

görebilirsiniz . as Satış SOrümOnO lrltırmıktır. ~ 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

İıteklt olanların muhammen bedelin yüzde yed i buçuk 

nlsbettnde teminat alcçeıl tle btrltkde müracaatlara ilan 

olunur. 1

: Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu l.İ t, A K . r\ ,.,, ; 
~BDULL~H ı•ı · 9. 
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TORKDILI 
Pazartealnden baıka her 
ıün çıkar. Siyaaal ıazete .. 

Y ılhiı: 800 Kurut 
Altı Ayhfı:400 

Say111: 3 ~ 
Günü aeçmtı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR T0RKDILI 

"' ,1 

Oon~o un va za~ira f iatlın 
UNLAR: 

55 Randıman 

60 -
.. 

Azami 
K. 

910 

870 
830 

Asaarl 
K. 

900 

860 
820 70 

80 . 770 760 

8U~DA Y PIY ASASI 

Yerli Sert 

Yumuıak 

4.75 
5,50 

4,620 

5,25 

Hariç piyaıadan ıelen butdaJ 

Yumu9ak 7,25 6.25 

M111r 
Arpa 

3,50 
3,50 

3,50 
3,10 

BizJe en eyi Boyf1 ve 
YAGL.ARJNI 

'0urada bula bili oruLl 
Bi~ kOyliı/erde 
Pullu}\ ve f\enç her Dü~enin·ı 
HEp Burada.n Atırı~ 

.._..___ 

i "REKLAM,, DIR. f 
Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz. 

1 Ve Bu Uek lihH la rnuz•·I 
1 (TÜRK Dili) ne \ 'erlniı 1 

. . 
- '·t 

., \o • • ~ •• • 1 Ba!tkesirin Biricik Gazetesidir j 
~ Her Yerde Okurıilr· I 
·~~· ~~~~~~~~.p1 
İyeıi ve Batyazmanı: Balıkesir aaylaYı H . KARAN 

Çıkarını Genel Dtrektörb FUAT BlL' AL 

Ba11m Yeri il Balln evi 

-----------------


