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ltalya Hariciye Nazırı Kont Çiyano 
Cuma Günü Ankaraya Geliyor. 

il MART ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BJRINCI YIL SAYI: 10190 

Ankara Ve Belgradda . Nisanda 1 Japonya, lngilterenin 
M ·· h · S · A G ·· ·· J Ol k Tek lifini Kabul Etmiyor 

U im ıyası _o_~uşme er a.ca j Japonya deniz si~hlırı-nı Iİİİırlrar. -Yıniden ılliıır 11 

8afvekilimiz 12 Nisanda Belgrada Gidecek, Romanya, ltalya ~1rkar bin tonluk dört zuhh yıpıyır. 
8afvekilleri Yakında Memleketimize Geliyorlar. Yarın Belgr Tokyo, 30 (Radyo) Ja· 

ponya Hariciye Naam, lnıll· 
terenin bura 1ef irine verdi 

il cevabi notada, Japon do· 
nanmaaındakl toplarm kut
ru hakkındaki tekllfJ kabul 
etmedlilni blldlrmlttlr. 

aıaiıya indirtmek lıle•ekte 
idi . 

adda Hariciye Nazırları Bir Toplantı Yapacaklardır. Loa Anjeloı, 30 (Radyo)
Ecnebt bir devlet heaabına 
f abrlkalara 40 tayyare ılpa· 
rlt verflmlttlr. Bu tayyare· 
lerln her biri 380o kılomet· 
re katedecek ve alhıar mit· 
ralyözle miicehhez buluna
cekhr Buudan baıka 1600 
kilo hamule de alabilecek 
lerdlr . 

.\ıalcara, 30 (Huıuıi) -
'-t•ekll General lımet in · 
"-• nl1anın 12 ılnde Belı 
~de •itmek üzere Ankara· 

111 ayralacaklard1r. 
Doıt memlekete yapılac 

'lr 1 '- o an bu ıeyahatan fnti 
ba 1•ranı teıblt edebilmek iç 
.._ T&rk razetecılerı 7 nlaan 
.. 8.Jıradda bulunacai<lar-

tr. 

il .\nlcara, 30 (Huıuıi) -
.._

0 rnanya Baıvekılt B Ta-
'••lco 6 nlıanda memleke· 

tı-.ızı ıereflendJreceklerdir. 
... 8. Tatareıko lıtanbulda 
..... ''" merulmle latikbal 
.... ıeeekt1r. 
lta~•kara, 30 (Huıuıt) -

t ' ' hariciye nazara Kont 
~no da nlıanm iklılnde 

it ''•JI alyaret edecektir. 
"'- ont Çlyanonun bu aey· 
il. llbde Ankara hOkGmetJ 
t...'•nt bir ml1ak aktedl 
.... bar. ltalya hariciye na· 
"'-Botazlara dair mGzake 

de de bulunacaktır. 
t.aı 9-lırad, 30 (Radyo) Ve 
.... ıovalcya hariciye v~kıll 
-.._ llaanra bartcly" nazırı 

1 l •aan birinde Belgrada 
'~eklerdlr 
ltı . 

•tt) çQlc antant hariciye na 
te •rının içtimaı 2 gün ıO 

c:ılıur . 

., tekoılovakya ve Roman 
''ha -~ rlclye nazarları perıe-
... IGna ıaat 9 20 de Bel· 
....... 1 
~lata ıe mlı o'acaklardır 

tt.d lat toplanhıının nihaye 
'ttı~ l•ıetelere re.mi teblii 
L_ 9c:eltur. KüçCik antant 
... ,,c:ı 
tı 'e nazırları toplantıla. 
t,1_111Gnaıebetlle Romanya 
a.. •oılo k ~h.aı va Y• ıef aretlerinde 
~ reıhnlerJ yapı 'a caktır. 

-=====-~:.::::::::========:...=== 

Memlekette 

ltiıt ~ıra dıpııu tesis 
~ ıdilıcıktir. 

I~ ... lalıara, 30 (Huıuıi) -
"l&t v . 

ııı.Glaı elc&leu memleketin 
l"lbct 111 ihraç ve lıtiklik yer
a.oı, • 'enı •oluk hava de· 
ı rı ku 't S racaktar. Bu depo· 
d,, lendan 150 to11a ka· 
1 

,., 
''bu meyve ve sebze 
ı,c:,1c:celc bGyüklükte ola· 
•- ır. A b h .,..tlı yrıca u ı raç 
•t .. ~lertnden yaı mey-ya 
tc_.._, ıeleri nakledecek 
.... 1 Otalar da mübayaa 

lllelc 0 '' il. ıertdir . Yat mev 
f,~ ;.•cı için ayrıca iki ıo· 
'lı-._ '"'a depolar vapurda 

1) t&"tar 
••let 

'llıılt.1'-' demJryolları da 
•, d I l1lllctarda ıoğuk ha 
t l. Q •pla 1 
·~tır. ••ron ar retlrte 

Nisan ayının ilk lwflcısında nııihim siyasi görtişmelere 

sahne ulaca§ı anlaşılan Btlgraddan blrergörtimiıli 
Çekoılovakya hariciye nazırı ket -.derek pazarteai ıünü 

niıanan betinde Bf'lgrad ha· Helgra da gelec"k ve üç ıün 
lk ünlversltealnde Çekoslo kalacakhr 
vakya tarihi hakkında bir Nıaanm ilk nııfmda da 
konferanı verecelcttr. 

Nlıanın ılk gilnlulnde ik· 
inci mühim hidfıe de Çekoı
lovakya Cumhur baıkem 

Beneıfn ziyaretidir. 
BenHi pazar günü hare · 

vukubulacak diğer mühim 
bir ıeyaha lta Türkiye baı 

vekili İsmet lnönünün Bel· 
grat ziyaretleridir. General 
lnönfi nisanın 12 sinde Hel · 
grada gelecek lerdlr. 

H in d is tan d a Hakim 
Olan Kuvvet Nedir? .. 

Atatürk 
ile Ruzıılt ırııtndı tel 

yazılan 
Londra, 30 (A A .) - Ge· 

çenlerde Amerikada T yleri 
m'ktebtnde vuku bulan in 
ftlik münasebeti e Refıicum· 
hur Atatürk ıle Ameraka 
Rehicumhuru ara11nda lazl 
ye ve teıekkür telleri teati 
edil mittir. 

Kudüste 

Japonya, elit bin tonlllto 
luk olmak iizere iki büyük 
z1rhla yapacak Te bunlara 
18 puı kutrunda top yerleı· 
tlrecektir. 

Bundan baıka topları 16 
ıar puı olmak üzere 40 bin 
ton hacminde iki zırhlı da 
ha yapacaktır. Halbuki ln 
ııltere hükumeti, harp ge 
mllerlnln en bOyiilündeki 
topların puılarıoı 14 den 

Mısır 
Kıraııılıklarm ardı ıh-. Krıh Mıllıllır Cımiyıti 

nımadr. sarıyım ıazdi 
Kudüı, 30 (Radyo) - fi 1 

lbtinln fimalinde karıatal · Cenevre, 30 (Radyo) 
ıklar olmuıtur llayfada hay· M111r krala Faruk 8. Ave 
dutlar dört araba tevlcif nolun dellletl ile Milletler 
ederek yolcuları ıoymuılar Cemiyeti Hrayanı ziyaret et· 
dır . Ayr1ca bir köy ba1almıı mittir. Kral tarayın her ta 
hı Haydudar polıe moda rafını gezmlfUr. M111r Mll-
haleslle kaçmala mecbur letler Cemı,eune sırmek 
edilmtılerdtr. ıuretlle babaıı kral Fuadın 

Fabrika dJrektörlerl ltu ıl· 
parlıln kimin he.abana ol · 
duğunu ıöylememektedller . 
Yalnız Runya •e Çill'" heıa
bına olmadıjı muhakkakhr. 
Slparlt bedeli 9,900,000 do· 
lardır . 

f ııkılida koıisari lıidı
dı gitti 

Şam, 30 <Radyo) - Fr
an1anın Suriye fevkallde 
komlıerl bu ıabah ta yare 
ile Baidada ıltmiıtlr. 

Komlaer karaya tnditt 

Kndüı, 30 (A A ) - Fdiı en bOyOk arzular1ndan biri· 
Gandi Oeyh Huald gazetesine tu ~uvıetın ~ıhnç ol- unın ı•mal•nde kuaaıahk nin yerine gelecetinJ .a,ıe 
dugunu H ingilterenin verdiği SÖZÜ tutmıdığını söyledi. 1 F devam etmektedir., mittir. 

zaman Irak hGk6metl tara · 
fandan lıtikbal edilmek G•· 
ere hazırlıklar J•pılmııllr. 
Ru aeyahat reımt olmamak· 
la beraber reıml kabuller 
yapılacaklar. 

Londra, 30 (A.A.) ransa, spanya 
Hindlıtanda ıtmdlye kadar 
ancak Bengal ve Hınt eya · 

Hududlanna As
ker Sevketmeğe Baş 1 a d ı .. letlerinde mahalli hükumet 

ler kurulabilmlttir. 

Muhtelif eyaletlerde ise 

milıliimanlar hilk ümet kur 

mala hazır olduklaranı bil 
dirmf tlerd lr. 

Gandi Oeyli llerald 1raze· 
teılne lngilterenln memle · 
ketlerin muhtariyetlne niha 
yet verdiğini ve resmen ver 
dlii bir ıözü bir kerre daha 
tutmadıimı söylemJıtlr. 

Peoçap ıehrlnde müıılü · 

manlarla mecuııiler arasın8a 

birtakım çarpışmalar olmuş· 

tur. Zabıta silah kullanmıı, 8 
kiti ölü ve 20 kiti de yaralan· 

mıttır 

Küçük 
~- -

Antant topf antısmdan be~
lanen neticeler 

Belgrad, 30 (Radyo) 

Fran11z gazeteleri Küçük 

Antant toplant11ile Belgrad 

İta l ya anlaımaaının tebellür 

edecettni, Çekoılovak Cum· 

hur baıkanuıın z.lyarettnden 

mühim neticeler beklenmek 

GA1\D\ 
lııanbul, 30 (Hususi) 

Gandi bundan sonra Hindiı. 

tana ne iklim ne de baıka 

birıtv hakin olacaktır 
Hindistena hakim olacak 

kılınçtır Demtıtir 

İngiliz 
Dini mımurlau ispanyaya 

gidabilıce~lar . 
Londra. 30 {A.A.) 

f ransı, italyımn ispanyaya asker. gindıriDesi meselesinde çok titiz dıınnmaktı
du. itılyı, yeni dan as~ar sev~ıttiii tıktirdı f ransı dır hılf aıliyetı geçecektir. 
lıtanbul, 30 (Huıuıi) - mlnata tutacafı kuYvetle j 

Son gelen haberlere göre; zannolanuyor. Be lgra d da 
İtalya, ispanyaya yeniden Roma. 30 (A.A.) - GI· 

asker gönderirse, Franaa ke · ornale Ditalia yazıyor: 

ndl baıma uıani olanıya ltalyan hükikmetl dctba 
çalııacakhr. Bu münaıebet ıe.;en haftanm baılarında 
J ı. fspanyol iılerindekı hattı hae spanya hudutlarında iki 

fran11z kolordusu hazır bir 

vaziyette beklemektedir. 

Lonra ıiyasal mehafili, 

Franaanın bu tedbirlerinden 

dolayı endiıe etmekte ve 

tehlikeli bir vaı.lyetın önü 

ne geçmiye çalaımaktadar . 

Londra, 30 (Radyo) -

Alakadar mehafıl, lıpanya 

harbinin Avrupanın baıına 

bir gaıle açmuı ve hatti 

umumi bir harbe sebebiyet 

reketine dair lnailtereye le· 

mlnal vermiı bulunuyordu. 

halyan hükumeti lıpanyaya 

katiyen yeni kıtaat gönder· 
mek fikrinde olmadıfanı te · 

min eylemlttir. lnglliz kabi · 

neıi pazarteıi günkü top· 

lanhsında bu teminah almıı 
bulunuyordu Bunun içindir 

kı İngiltere Fran11z Hariciye 
Nazmnın Jngillz ve Alman 

. -Bır çocuk tayare ile 
kaçınhrken yakalandı 

f:Selırad, ~O (Radyo) 
halya hariciye nazara Kont 
Çiyanonun hareketinden ev · 
el tayare meydanında he
yecanlı bir ıahne olmuıtur. 

Saat J J de ıoıyallat bir 
a vulcatın zevceıl e•elkt ıOn 
kaybolan çocutunu 16z ya
ıları içinde aramakta ve bu 
halde teliıla meydanda do 
laımaktaydl. Bu ıırada 1 O 
dakika ıonra Berllne hare · 
ket edecek bir tayarede ba
zı yolcular yer almıı bulu
nuyordu. 

Çocufunun bu tayarede bu
lundufunu iddia eden kadı· 

vermeıl ihtimalinden endite 
lnglltere hGkumeti Angll- 1 ediyorlar. 
kan ktllıeaine mensup bir 

elçilerini kabul edere~. alri 
ımek iıtedtği teıebbüıe ılt I · 

hak !lmemiıtlr. 

Cebe!üttarık, 30 (Radyo) 
Aıi tayyareler biltün cephe· 

herde faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

nın l1rarı üzerine pollı bun-
ları tayareden indlrm 

kaç kitiyl hükümetçller elin 

<le bulunan topraklardaki 

dini ıeraiti tetkik için lapan 
ver 

Gihon cinrında Porto 
Mozley~. KHtellon Dölap 

: icap ettljlni yazıyorla . 

yaya gitmelerıne izin 

mittir 

Romadan alınan haberler. 

halyanm lıpanyaya aıker 
ıönderlp göndermfyeceit 
henüz belli değildir Maaha 
za, B. Mu11ollninin bu hu 
ıuıta lnılltereye verdlll le - ( Sonu ikinci Sa7fada ) 

ittir. Çocuk yolcular ara1ın · 
da meydana çılcmııhr Bu 
yolcular kadınm erkek kar 
defi He anneleridir Çoculun 
mlra11na konmak için evel· 
kı ınn bunlar zorla çocufu 
bir cadde ortuındAn yaka 

• lıyaralr katarmıtlardır . 
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SAYFA: ı 
31 MART 931 

Fransa, İspanya Hududlarına 
Asker Sevketmeğe Başladı .. ili iZDE HABERLER 
lBaştarafı birinci sayfada} 

naye, Segonaya bombalar 
atmıılardır. Bu bombalar 
mü tahkem yerlere pek çok 
zararlar vermiştir. 

S lamanka, 30 (Radyo) 
Milisler Oesl<Pr Saragos yo· 
)una yeniden taarruzlar yap· 
mışlarsa da püskürtülmüşler 
dlr bundan baıka Mahada. 
hondaya yapılan bir miliı 

taarruzu da püskürtülmüıtür. 
Cenup cephesinde, Kor

doda topçu ve tüfek ateıi 
teatisi devam etmektedir. 

Paris 30 !Radyo) - Ha· 
vas bıldlrlyor: 

Sigotcnzada milisler çok 
kuvvetli bir taarruzla Lali 
rozaya saldırmıılardır; miliı
lerin diğer kıtalarlıı irtibat 
tesisi arzuları yerine gelme· 
mtştlr. 

Milislerin zayiatı pek çok 
tur 

Bayonne, 30 (A.A.) -
İspanyol hükumet ımatbuah 
Cuadalnjara cephesindeki ta
arruz emıumda Franko ku 
vvetleri tarafından kullanıl· 
mıı cslan yeni tipte Alman 
tayyareleri hak kında ta faili.t 
veren ve geçen salı günii 
yazılmıı olan bir mektubun 
suretıni neıretmektedir. Bu 
tdıdlata nrazaran, ajır yağ 

lı Dlesel motörlerile müceb. 
hez olan bu tayyareler I 000 
kılo 1tğırlığmda bomba ta1ı 

yclbılmektedırıer. Sürr.tleri 
'aatte 3uU kıtomctroalir. ilk 
defa lspanyada kullanılmıı 
olan bu tayyarenin teknik 
vasıfları hakkındn Almanyada 

kati bir ketumiyet muhaf a 
za edilmektedir. Hu tayya · 
relerin ilk f aallyetleri bir 
felaketle neticelen mittir. 
Tayyarelerden ikisi Andu 
jarda, üçü Guadaikarada 
duşmüı ve dört tanesi de 
hükumet Avcı tayyareleri 
rlnin ateşile sakatlanarak 
yere lnmeğe mecbur olmuı 
tur 

Salamanka, 30 (Radyo) -
Bu gece neıredılen resmi bir 
teb liğde ezcümle ıöyle de 
nilmektedir· 

Dütman tayyareleri 
Huesca ve Saragoııse kasa
balarını bombardıman..,etmi· 

ılerdı Bombardıman neti
cesinde birkaç kiti ölmüı ve 
yaralanmııtır. 

Madrid cepheıinde Maja 
dahonda ve Aravaca mınta 
kalnrında milisler tarafından 
yapılan hücumlar geri püı · 

kürtülmüıtür. Cordoue cep
hesınde bütün mıntakalarda 
topçu düellosu olnıuıtur. Dı· 
§er cephelerde kayde değer 
birıey yoktur. 

Istanbul, 30 (IJuıusi) - Is 
panya lhtilalcilerıne aid (Ba 

leara) adındaki harp gemlıl 
(lmerl) adındaki Fransız pos 

ta vapurunu topa tutmuıtur. 
Bunun üzerıne, (Sokron) F-
ranınz zırhlısı imdada koı 

muı ve ası' harp gemisini 
l<açırmııtır 

M drld, 30 (Radyo) 
:l4 11nat zarfında cephelerde 

müh•m bir hareket oloıamıı 
hr. 

Sevil, 30 R dyo) Şi 

mnl cephesinde tebeddül 
yoktur 

Asilerin tayareleri bazı 

limanları bombardıman et 

miılerdir . Cebelülharedeki 
hükumet hatları da bomba· 
lanmııtır. 

Asiler 3CO kadar esir al -
mıılardı r. Bunlar 19 l 4 mo· 
dellerlnd~n eve iki tüf enkleri 
hamil bulunuyorlardı. 

Paris. 30 \A A.) - lapan· 
yada cepheletde sükunet 
vardır . 

Acaba a~lh bir adam mıl 
Londrada 75 yaılarında 

ve hayatında hiç evlenme · 
mit bir adam ölmüıtür Bu 
adamın h içbir ıöhreti yok· 
tur. Hllyatında hiç bir kim· 
ıeye husuıi bir iyilik yap-
mamıı ve zengindir . Buna 
rağmen cenazesine akla 
ve hayale gelmez derecede 
çok kimıenln ııttrak edece 
jfnl de ıöyler dururmuı. 
Adamcağızın cenazeıi ka· 

ldırılırken herkes hayret 
içinde kalmııtır. Çünkü se· 
kız, on bin kiti ihtiyar be· 
karın cenazeıinde hazar bu · 
lunmuıtur. 

İnönü 
laf eri için Halkevinde gece 
bir toplantı tertip edildi. 

Gece Halkevinde İkinci 

İnönü zaferinin yıl dönümü 

kutl ulanmııtır. 

Bu milli gecede yüzlerce 

halk salonu doldurmuıtu . 

Halkevi baıkanı B. Feyzi 

Sözener İkinci İnönüne 
tekaddüm eden günleri, Lo · 

zan konferanımı ve İkinci 
lnönü zaferini alakalı bir 

konferanıla anlatmıılardır. 

Halkevi baıkanınm kon · 

A d a m öldürmek ls
t iyen Bir Suçlu: 

Dün Muhakemesi Sonunda 8 
Sene 7 Ay Ve 12 Gün Hapse 

Mahkum Edıldi. 
Çaiııın Y enlce köyünden 

lsmail oğlu lbrahlm adında 
biri bundan birkaç ay 
evel aralarında gergin· 
lik bulunan aynı kö · 

yden Koca Muıtafa adında 

birini öldürmek kaadile ta 
banca ile ateı etmlıti. Çı · 

kan kurıunlardan biri bu 
sırada oradan geçmekte ol

meıine bakılmııtır Mahkeme· 
de müddeiumumi muavin· 
terinden Necmettin Yeıtl 
iddianamesini serdetmııttr. 

feran11 alaka ile dinlenmiı an aynı köyden Ayte adın· 

iddianamede lımatl oğlu 
lbrahimln Koca Mustaf aya 
öldürmek maksadile ateı 

ettiği ve bu sırada A yteyt 
de üç ay işinden kalacak 
derecede yaraladıiı zlkredtl · 
mektedlr. 

Suçlu lbrahimio, Koca 
ve çok alkıılanmııtır. 

Daha ıonra temıil kolu 

tarafından (Yaman Oğulları 

adındaki temsil muvaffaki-

da bir kadını yaralamııtı 

Ozaman Koca Muıtafa bu 
halden korkarak evine kaç 
mıısa da İbrahim onu takip 
etmif, evine de girerek Musta· 

yetle oynanmııtır. Toplantı fayi yaralanıııtır. 

H azf;;eden M';h·k·;;,;d ~ÜNi~i~nıym~:·· 

Mustaf anın karm Emine 
ile evveldenber i gayri meı -
ru münasebette bulunduiu, 
vakadan birkaç gün evvel 
de yene. Emtnentn evine gir
diği anlaıılmııtır. Bu yüz· 
den iki taraf aruında ger
ginlik dojmuıtur. İbrahim 
ile Mustafa o günü yekdi 
ğerl le k a r ı ı l a ı m ı ı l ar 
ve ağız kavgasına baı lamıı

lardır. ~.~~!~18 ~!~~~~il m!~~~~.. 1 a n S ö y 1 e m i ş ? 
den tekıitle mal almıı 

olanların taksit bedellerinin 
uzatılmaaı hakkındaki kanu 
nun tatbik ıekline dair ye 
ni bir karar almııtır. Bu 
karara göre 25 mart 193) 
tarihinden evvel taksitle 
satılmıı olan gayri menkul 
ferden gelir olanların, geri 
bırakma kanununun yürür 
lüle girdiği zaman kaç ta
ksiti kalmıı he bu taksitle
rin müddetlerine bir misli 
ilave olunacaktır . K11men 
ödenmif olan takıitler geri 
kalanlarının da uzatılması 
cihetine gidilecektir . Aynı 

kaza içinde bir meskeni ol· 
anların 25 mart 1931 tart. 
hinden evvel hazineden sa · 
tın almıı oldukları e•ler 
akar sayılacak ve taksitleri 
kanunun akarla alakalı hü
hılmlerine göre uzatılacak· 

tır . 

Beraberce satın alınmıı 

olan bir evin hi11edarların 

hl111eleri hazan mua y )"en 
olmıyacağı için bu gibi ev 
lerde, .. meskeni bulunmayan 
ht111edarlar111 biri oturduğu 

takdirde lakıltler hakkında
ki kanunun meakene, ev ve 
akar olarak kullanıl.yorsa 

akara aıd hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Bir ıahıın 25 mart 931 
tarihinden evel taksitle almıı 
olduğu iki evi de karaya 

vererek kendiıi kira ile baı 
ka bir evde oturuyorsa, bu 

glbilerln bedeli en fazla 

olan evi mesken, diğeri akar 
sayılacaktır . 

(Yanmış ev) kaydile satıl · 

an gayri menkul mallar sa · 

tıldıkları tarihle irad get ir 

miyen arsa vaziyetinde ise 

ler bunların taksitleri kanu 

nun meskenle ali.kalı hü

lcüm lc rine göre uzatılacak 

lır 

Uzatılma üzerine gerçek 
leıen takıttlerden müddeti 
ny b ılarında gelenler için 

-
Suçlu ~ır kadma tecavüz edil~iüi ~a~~rn~a~i yalancı 

şahitliği tor ~udan yaptığım söytrdi. 
Bir müddet önce yalancı 

ıahttlik ıuçu ile tevkif edi 
len ve alır cezada muha · 
keme edilmekte olan Çağı· 
tın Yentce köyünden Hüıe · 
yln oğlu Yakubun dün de 
duruımaaına devam edllmlt 
tir 

Yenice köyünden lımail 
karm Emine adında bir ka 
dm bundan birkaç ay ev· 
vel bir gece yine bu köyden 
Şakir oğlu Ahmet ve arka-
daıları tarafından zorla 
evinden alınarak tecavüz 
edildiği iddia edilen bir da · 
vada Yakup ıahlt olarak 
bulunuyordu Ozaman Ya · 
kup yalancı ıahttlikte bu 
lunmak ıuçu ile tevkif edil
mlıti. 

Davanın 

fahatında 

muhtelif ıa 

beı türlü ifade 
veren ıuçlu dünkü muhakeme 
de dava tle alakadar bulu . 
nanlardan ve kadından kor 
ktuğu ve ç~kindlği için ve 
onların tazylkile yalan ıöy 
lemeğe mecbur kaldığını ha
kıkatta hiçbir ıey görmediği· 
ni ve b1ll'.\1ediğini söyledi. 

Hu dava neticeıinin 11orul 
-----

ay sonuna kadar bir mühlet 
verilecek bu mOddet içinde 
takıitini vermiycnler hakkın 
da "tahsili emval,, kanunu 
hükümleri tatbik olunacak · 
tır. Bu vaziyette göre öden
me zamanı gelı"'n tAks ltler, 
sahipleri taraf mdan rızaları 

ile ödenmezse o gayri men 
kulün vergiııi için "tahsili 
emval,, kanunu tatbik edi 
!inciye kadar beklenecelt ve 
ve verilmiyen taksıt , vergi 
den dolayı yapılansk icra 
takibatı tle tahsil yoluna gi 

dtlecektir Bir aylık mühlet 
tçin taksitlerden fuizi ara. 
nılmıyncak , ondan sonra gc 

çen zamanlar için yü.1.dc 9 
f ah;i aranacaktır 

ma11na ait müddeiumumiltiin 
talebi kabul edilerek mah· 
keme 9 Nlıana l:ırakıldı. 

Akbaş 
Kö ıünde ağaç di~me ve 

okul faaliyeti 
Akbaı, 30 ( Huıuıi) 

ihtiyar heyetinin ve köylü 
nün gayreti ile foaanın her 
iki tarafına sıra ile baıtan 
baıa ataç dikilmlttlr. Bunla
rın birçoğu çamdır. 

Köyün dört sınıflı, 2 öğ

retmenli okulu da köy için 
de güzel bir yapı olarak gö· 

ze çarpmaktadır. Bu okulun 
ıekıen kadar talebesi var 
dır. Bu yılki mezunlardan 
olan iki bayan öAretmen 
çok çalırmaktadırlar. Kendi · 
ferini köylüye de sevdirmiı · 
terdir. Okulun bütün çocuk 
larına bir rc:nkle göğüslük 
ve yaka tedarik ettirmişler, 
çocukları ve okulu munta 
zam bir tekle eokmuılardır 
i'avrularımız bir ıehir ço 
cuğundan hiçte farklı değil 
dir. 

·~;.. .. 
Acıklı 
Bir ölüm 
Ayvalıkta ika met etmek 

te olan sBbılc Tekirdağ va

ltl!i B. Azminin fücceten ve 
fat ettiğini dün teessürle ha 
ber ald;k 

Kendisini tanıyanlarca çok 
sevilen ve sByılan B. Azmi 
nin ölümü Ayvalıkta ve bil· 
dikleri arasında derin bir 
acı uyanclırmııtır. Cenazesi 
dün Ayvalıkta büyük bir 
kalabalık tarafından kaldı 
ralmııtır. 

Ailesi efradının acılarına 

ittirak: eder, ve kendilerine 
bat ıağlığı dileriz . 

Bu ıır~da ibrahim yanın 
da taııdığı tabancaamı çeke 
rek Muıtafaya at~t etmtı. 

böylece lbrahım karıaı Ay 
ıe de kolundan yaralanmııtır. 

Koca Mustafa evine kaçtık 
tan ıonra da İbrahim ardını 
brakmamıı, evinde de taban 
ca ile a teı etmiıtir. 

Müddeiumumi bu izahatın 
11ahitler ~arafmdan da teyit 
edildiğini ve doktol' rapo· 
rundan anlaııldığını söyliye 
rek ıuçltınun ceza kanunu 
nun 52 ve 62 nci maddeleri 
delaleti ile l 93 ncü madde-
nin ikinci fıkrası ve 448 
inci maddesine tevfikan ce· 
zalandırılmaaını lıtemtıtır 

Mahkeme bir saatten faz 
la ıüren müzakereden son 
ra Reis B. İsmail Hakkı Tü
zemen karara teblığ etmiıtlr. 

Suçlunun aabıkai mükerrere 
ashabından olduğu da zikre
dilerek bütün cezaları birle 
ıtirilmit ve 8 sene 7 ay 12 
gün hapse, ve 3800 kuruı 

mahkeme masrafını ödeme· 
ğe mahkum edilmittlr. 

ürha 
Hal~evinin verdiüi bir temsil 

Bürhaniye, 30 (Huıuıi) -
Bürhaniye Halkevi temıil 

kolunun da katılması ile cum 
arteıi akıamı geceıl .Uürhanl 
ye halkından 300 kitilik bir 
gruba (Keçiborlu Himmet) 
le üçüncü müsameresini de 
sundu. Baytar B. Kadir Ye· 
git tarafından (He Y"'anlorda 
uyuz ve korunma çareleri) 
mevzulu bir de konferans 
•erildi Sık sık yapıldı~ı hal· 
de müsamere salonunu ta 
ıınocı ya kadar dolduran ıe 
yircilerin sürekli alkışları 

gençlerin muvnffak olutları-
1 

na yerinde bir delıldir 

Bürhaniye~e Av 
liıdkevi Köııcülül< Kolu 

Hisarköyünde bır ıürek ftvı 

-
inhisarlar 

Varidatı her. sena mühil 
miktaıda arttyor. 

İnhisarlar idareıinln bil 
ıenekl varidatı geçen ıenef' 
niıbetle mühim mikdard• 
artmııtır. Bütün inhisar nı• 
ddel~rinde, bu arada mO• 
kir at ıatıılaranda fazlalık .,, 
ardır. 936 hazirandan klnll· 
nusani ıonuna kadar 7 af 
içinde İnbiaar varidatı uaııJ' 
mi olarak 34.987.0UO Urıı 
dır . Bunun 5.630.000 lir••1 

müıkirat aatıtlarındandır• 
935 senesi ayni ayları içlaı' 

deki inhisarlar varidatı l-' 
33.143.UOO liradır. Bu ıenf" 
ki varirlat 1 .844.000 ltrf 
daha f a:zladır. 

Bu ıene varidatın artcrı• 

11nda muhtelif içki f iatlarıO 
yapılan tenzilatlar ıebeP 
olmuıtur. Geçen ıene ıar•P 
ve lıkör flatlarında yapılaP 
ucuzlamalar bu içkilerin •• 
tııını ve varidatını çok artır 
mııtır. Hazırlanan iıtatiıtılr 
lere göre 935 ve 936 ıene 
leri haziranlarından bati•' 
mak üzere ilk yedi aylı~ 
içki ıartları mukayese il ol 
arak ıöyledir: 

Rakı 1 9 3 5 
1 362.000 lirahk 772.0(0 
litre. 936 seneıinde l., 
1 ,579 000 liralık 882.oC~ 
litre ıatılmııtır Arada 93 
senesi lehine olarak 100 11 
tre fazlalık vardır. Buad•' 
baıka ıarap ıatıılarınd•jıl 
fazlalık daha mühimdi' ı 
935 ıenesind' 
de 75,000 liralık 140,od 
litre satılan §&raplar 936 ti 
nesinde 153,UOO liralık 279 
000 litre ıatılmııtır. Arad•~ 
fark yüzde yüz riıbet1nd' 
fazladır Bunlardan bat~' 
konyak satıılarında da J3 
liralık bir fazlalık vard1

' 

Likörler ile muhtelif lçktlt 

rin satııları da mühim rııl~ 
tarda artmı~tır. Kanunuı•; 
ıonundan bugüne kadar 11 

pılan mü tef errlk iıtatistlklt1 
de içki ıatıılarının evvel~ 
ıeneye nisbetle da ha çJ 
arttığını göstermektedir. 9tl 
hassa ıarap ve rakı ıatııl-' 
müthlı surette f azlalnırrı'~ 
tadır . Bu li&telere göre fÇ~ 
içenlerin de gittıkçe arttıl 
anlat ılmaktadır 

Yedi ayda (5 630,00 l) JIJ' 
içkiden varidat temin edi ~, 
ğine göre, Lir senede af' 
. k d' yukarı on mlh on lira • ' 

bir varidat temin edili~~ 
demektir Ay hesabıle 

orta bir hesapla TürklYt 

' 800 bin lira içkiye veril&" 

ktedir . 
-~-

Kültür O.rektörü 
Beş gün kadar fince G 

nen ve Bandırmaya giJf 

Kültür Direktörü B Emfll ~ 
tefti~lerinl bitirerek dürı g' 

mittir. 
~ 

tertip etmlıtir. Birçok ' 
• n' 

nın iştiriHt ettiği bu g~ 
a vdn bil hasga birçok do 
vurulmuıtur. 
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Gen·eı Bayasalhk Ve 
Güvenlik işleri.. 

Ernniyet tetkllitı yapılınca 
(karakol açılınca) bu teıkl
llt.n ıörmekle mükellef bu
h.ındutu itlere alt dosyalar 
•Ynen bu daireye devredi
lır. 

darma devriyeleri (orada po
lts yoksa) müdahale etmek 
ve emniyeti de derhal ha 
berdar eylemek ve emniyet 
memurlarınm talebi halinde 
jandarma d( vriyeai taraf an 
dan kendilerine yardım edil
mek mecburidir. 

Madde 8 - Kazalarda 
eaıniyet ve uaylt itleri ata
iıda yazıldıiı gibi yapılır: 

A) Emniyet teıkılall olan 
lıtzalarda (emniyetçe o ka· 
lada karakol açılmıt ise) 
erıınıyet ve aıaylf itleri bü 
ro rnuamellta vilayette ya
Paldıiı ve yukarıdaki mad 
delerde yazıldıfı gibi cere
Jan eder. 

B) Emniyet tetkilitı olmı
hrı kazalarda (karakol açıl
rııarnıt ·ııe) asayiı itleri ge· 
relc Jandarm~ bölgesine ve 
terekıe emn'yet bölgesine. 
•it olıun hepli jandarma 
ltrafıodan yapılır ve kaza 
lcayrnakamı fmzasile nahiy
elere teblig olunur. Veyıı. 
•illyete yazılır~ve bütOn 
dosyalar orada toplanır 

C) Nahiyelerde emniyet 
\'e •llayJı itleri emniyet teı 
lclllta olduiuna veya olma 
dıtuıa ıöre kazalarda ya 
Pıldıiı gibi cereyan eder. 

Madde 9 Bir vilayet 
dahU.nde emniyet ve aaayı 
lla rnuhafazaaı için emnl 
tet ve jandarmayı ve diğer 
buıuıl zabıta kuvvetlerini 
lcullanmak ve bu kuvvetle· 
"hı btrıbirıne yardımmı le. 

~ elmek en büyük mül 
1Je lmtrinln ıallhiyeU cü· 

"'leıtodendlr . 
VUl1etın bir kaza11nda 

t'-bur edip takibat ve ha · 
~eltltı iıUlzam eden vakaya 

k '"tı o kazanan jandarma 
"'•veu kift fgelmt-zae vili 

reurı buna mücavir kaza· 
lc~tdan Yardımcı kuvvet ıev· 

•e vertlmeıl valinin em 
"ile ı 
~ o ur. Ancak jandarma 
011ıutanlttının bu huıusta 
Hıte 

receıı l<lzum ve yapa-
~lı teklif göz nünde tutu 

I'. 

~adde ) O - İki ve daha 
ıı,d 
hi e ~lliyetlerce almmaaı 
~1U1Qlu olan müıterek inzı· 
b ti tedbir ve tertiplerde 
tiul \'ıllyetler umumi müfet 

l l ilcler rnıntaka11nda iıe ... 
~ icabı ve müıterek 
.__~•vetlerin komutam umu· 

0 ı
1 

müfetUtlikle tayin 
"'nur 

ttı· ve keyfiyet umu· 

\r ı IQijf ettitltkten Dahiliye 
eıc· ı 

a. etine bıldlrilir. 
f 

13 1.ı vılayetler umumi mü 
ettltltk 

'ele mıntakaaında değil 

fett" Veya iki umumi mü· 
) ltltiı alakadar ediyoraa 
'Pal 

ed a.c•k tertıbat ve idare 
•cek k v,lc ornutan Dahilı) e 

ot lletınce teabıt ve tayin ı.Qur 

Gecı1c' . 
~-ıı meıınde zarar umulan 

Yelle d k ı,,d r e ve bdııt va a 
~e," korntu emniyet &miri 
r,,' Jandarma komutanları 

en h 
lct... mu •bere ve müıterek 

"'lta b t\ ulunabilirlt'r 

ti\ b~Cak ke:fiyetle~ derhal 
'-1 b bYGk mulktye amirleri· 
.1 ' erd .. Utl ar etrneie mecbur ar 

· l\tadde 1 ı 
hl\d 
)a,td•rrnanın 

Emniyet ve 
vekdiğerine 1rnla 

~) rı ıu ıuretle olur: 
~er L Ernnı) et bölgesinde 

ll!lo • b 
'nd gı it suça ra stlıyan 

''rn b a ıu ayı veya jan 

Hldiıeye raatlamıı olan 
jandarma ıubyı ve devriye 
sl emniyet memurlara gelin 
ceye kadar orada tahkika 
yapmazlar. Vaziyeti olduiu 
gibi muhafaza ederler. Ve 
delillerin zlyaına meydan ve 
rllmemeıi için icabeden ted 
birleri alırlar. Hidlıe maha. 
linde zabt ve müsadereye 
mecbur kaldıkları eıyayı 

vaka mahalline gelen emni· 
yet memurlarına makbuz 
mukabilinde teslim ederler. 
Emniyet memurlarının gel 
meal delillerin kaybolmuma 
meydan verecek kadar ge 
ciktlğl takdirde tahkikat 
yaparlar Ve tıbu tahkıkat 

evrakını taleb vaki olmadan 
emnıyet amirliğine göndl9rir 
ler. 

B) Her hangi bir lcab ve 
zaruret dolay11ile jandarma 
bölgesinde vazife alan em· 
niyet memurları bir hadise
ye raıtlarlaraa jandarmanın 

emniyet bolgeılndeki vazıfe 

ve salahly~tleri gibi hareket 
ederler. 

C ı Yaka f alilerinin teıbitı 
ve tutulmaları hususunda 

jandarma ve emniyet kendi 
bölgelerinde yekdığerine la 

zım olan yardımı yapmakla 
mükellef ve mechurdurlar . 

Madde l 2 - Emniyete 
yardımcı olarak verilen jan

darma kuvvetlerinin sevk 
ve idareıi: 

A) Emniyete yardımcı ol· 
arak verilen jandarma kuv-

vetlerinin batında komutan 
olarak er veya erbııı var 

ile emniyet am_lrinin direk . 
lifi altında it görmek üzere 

yalnız jandarma kuvvetleri 
nio sevk ve tdareıı kendı 

komutanlarına aıttır. 

8) ~omıser emrindeki 
emniyet kuvvetlerıne yar· 
damcı olarak verilen jandar-

maJarın batında subay var 
iıe nıüıterek görülen bu 
va-:ııfelerde jandarma ve 
emnıyet kuvveUermin ıevk 
ve ıdarede emır ve komu· 
tasını enıni)•et komıserinin 

vereceğı esaılar c.lahılınde 

subay deruhde eder. 

C) Emnıyet müdür veya 
memurlarının hazır bulun · 
dukl.ırı bu gibi hallerde 
(jandarma emniyet bölgesin 
de İl gördüğü ıçin) vazıfe 

tezvlatı ve direktifler Lun 
lar tarafmdan verilir. Ve bu 

dlrektıflere göre jandArma 
kuvvetlerinin sevk ve idare 
ıi jandarma komutanlarına 

alddir 
Ç) Ôrfı idare ilan edilen 

bölgelerde jandarma ve em 

niyetin müıtert:ken görecek 
leri vazife ve hizmetlerin va 
pılıf tarzı mahsus kanun ve 
örfi id<He kararnamesinde 

ki esasl<H içinde cereyan 
eder 

Madde 13 Jandarrna 
ve emniyetin nıah dJi me· 
murlara ve meılekj Amirle -

TORKDIU 

Son zaman amazonlan 
Tarıhln bllha11a eski za· 

mantarın birçok "masalları 
Amazon [itadan muharip) le. 
re mahsustur. Fakat son za 
mantarın da Aml\zonları ol 
duğunu görüyoruz. 

Şeytan 

Adasına 

Ö.üm tasıyan gemi 

"Strazburgden Patlae ge 
len bir kadın otomobilini bır 
posta idarehant>si önündt' 
durdurmut fakat kutıdan 

gelen diğer bir oton obll tle 
çarpıtmanın önüne geçme 
~ittir Çünkü, bu genç ka 
dm bir elile otomobilinin vo 
llnım idare ediyor, diier 
elile de mini mini çocufunu 
göğsüne bastırmıı emzir· 
meğe çalıtıyordu. 

Franıada ŞeytRn Adasına 

Mahkum tıtıımak için kul
lamlmıı olan dün) anın en 
meıum gemilerin birisi tim 
di hayatında yeni bir yaprak 
çevlrmel- tec.lir. Artık mah• 
kumları sürgün etmenıefe 
karar vermlt olan Fransa 
hükumeti La Martinlere va· 
purunun elden çıkarılmaıı· 

nı emretmııtlr. 

Bundan böyle garbi Hint 
adalarından Rum, muz ve 
ıeker getirmek için ıeyahat · 
lar yapacak olan bu vapur 
ıimdiye kadar 40 000 mah 
kum taıımıı bulunmaktadır. 
Bu mahkumlar ara11nda 
Fransanın en azılı haydut
ları ıle adli hatalara kurban 
olmuı meıhur Dreyfüs gibi 
masumlar da vardı. 

Bu müsademede bereket 
ki yaralanan veye br.relenen 
yoktur Fakat valde kadının 
vazlyeli ıayanı dikkattir, 
değil mi?. 

Vahşi hayvanlar cenneti 
Av va11ta ve aletlerinin 

fevkalade tekemmülü hase· 

bile 11cak m~mleketlerde va 
hıt hayvanlar merhametsiz 

bir ıekilde a\'latımakta ve 
mahvedılmektedir Mesela 

merkezi Afrika da fil cinai 
sönmek üzeredir. Bu sebep 

le bazı yerlerde bu hususta 
bazı tedbirler ittıhaz edil 
me~tedır. 

f elem~nk hükumeti de 
Ca va, Somatra ve Borneoda 

gergedan, kanfuru, kaplan 
gibi hayvanların avlanması 
nı kati surette ye11ak etmit 
ve bu yasağa riayet etıniye-

nler hakkında ağar cezalar 

koymuıtur. 
---=:=-=:.=. 

rlle aıaiıda y~zıldığı glLI 
cereyan eder. 

A) Emniyet ve aıaylfi 

korumafa, Devletin kanun 
ve nizamlarının icrayı ah"a 
mını temine müteallik vazı 
f el erden dolayı emniyet 
imirierin' ve jandern1a ko 
mutanlerının inıtr ve ıner 

ci1eri vıliyelte val;, kazada 
kaymakam ve nahiyede mü 
dürdür. 

8) Umumi emniyet ve 
a~ayife taallukundan dolayı 
f'mniyet ve jandarmanın mü 
dahale edeceği ehvalle adlı 
va?.ifeleri ve kendi askeri ve 
mesleki itleri nıüsteana ol 
mak üzere devletın muhte 
lıf daire ve ıubelerllc vuku 
bull'lcak her nevi vazife ve 
münasebetlerinin mercii ma 
hallin en büyük mülkiye 
imirıdir. 

cı Jdndarma subayları 

Askeri Muhakeme Usulü Ka 
nununun hükümlerı dahilin 
de veya jandarma seferber· 
liğıne alt ıt lerde veya mes 
leki ve askeri zablürapt ve 
dıılpline müteallik hizmet 
ve itlerde cıheti ttıkeriye ile 
ve kendi mesleki amırlerıle 

doğrudan doğruya münaıe 

batta bulunurlar 
Çı Her mahallin emniyet 

memurlarıle jandarma kuv · 
vetleri kendi amirlerinin 
emir ve idaresi altında olup 
jandarma veya emniyetten 
istenecek her nevi itler için 
mahallin en büyük emniyet 
amirine ve jandarma komu 
tanına veya bunlarm vektllf · 
ne müracaat olunur 

Vapurun mahpusları ka 
pamaia mahıuı olan çelik 

hücrelerin duvarlarında mah . 
kumlar t11rfmdan hak edil · 

mit birçok yazalar vardır. 

Dreyfüıin hak ellift ıu cüm · 

le "Ben bir ıulkaatın kurba· 
na olarak gidiyorum. Maau 

miyetim ergeç anlaıılacak

hr. Ümitsizliğe hiç bir va· 

kit düıecek değılim,, ve Şey
tan Adalarından kaçıp da 

hilen Londrada yaıamakta 

olan Eddi Gueron ıu zazıaı: 
11 Ergeç kaçacağım,, dik 

kale ıayandır. Bir lngiltz 

firması Fransa hük6meUnden 
bu vapuru satın almak lı-

t1?mit iıe de teklifi kabul 
edilmemittir. 

La Martıniere vapurunda 
iki defa lsyen çıkmııtır. Ve 
her iki def asında da nıah· 
kumlardan bir çoju öldürü 
!erek isyanlar baetırılmııtır 
En son tayana maıurn oldu
ğu halde bir kadını öldür 
mek suçiyle müebbet küre 
le mahkum edilen Jngiliz 
lt"baaından Long adlı bir 
adam çıkarmııtı. Senelerden 
sonra Longun masumiyeti 
meydana çıkmıt ve tahliye· 
ıi için emir verılmiıtı Em 
rln Şeytnn Adaıana varmaz 
dan bir saat evvel adamca 
jız ölmüt bulunuyordu. 

16,000 vergi ~açağıl 
H:r tayyare, Hindııtanda 

uçarken bir tesadüf eıeri 

olarak orman 1 aı araıında ve 
sureti mııhıuıada gizlenmiı 

bir şekıide bır ıehir keıf et 
mit ve bu keıf tnı h~men 

Hind umumi valılığine ha 
ber Vf'J mııtir . 

Yapılan tahkikatta 16 000 
nüfusa malik olan bu ıehır 
halkının tlmdıye. kadar İn 
giliz ve Hind maliye me 
murlarının gözünden kaçtığı 
nnlaıılmııtır. 

Bu ıehrin rüeıaaı lnıtllz · 
lere· 

Vergiler çok afır ol
duğu fçiu bu suretle hareket 
ettik ve ıenelerdenberi ver· 
gi vermemekteyiz! Le nioler 
dir · 

lngilizler de bu ıehir hal 
kana bütün llındistanda ve 
rgilerdt!n çok hafif bir ver
gi tarhctmiılerdir. 

Dünyada 
Nekadar 
Elmas Var? 

Londrada iki kiti dünya
mn en kudretli bir inhisan
nı, yani elmasın hıarını kon 
trol etmektedir 

Bu iki adam bizim para
mızla 50 milyon lira defe 
rinde elmasın alam ıatımını 
ellerinde tutmaktadarlar. Bı. 
riai evvelce meıhur Jonker 
elmas madeninin sahibi olan 
cenuhi Af rlkalı Sır Erneıt 

OppenheimerdJr. 7 4 yaıında 
ve birkaç milyon lngilh it 
ra11na sahip Buruato Joe-1-
dlr Dünya cimaı istihsalinin 
yüzde doksan betini kontrol
leri altında bulundurmakta 
o 1an bu iki kiılnıo bathca 
vazifeıi elmas ftatlarını 
yüksek tutmaktır. 
Dünyanın bütün buhran 

ve harplerine rağmen elmas 
bu iki kitinin tetkilatı için 
değerinden kaybetmlyen ve 
peıin para ya kolayca deilı 
irllebilen bir mal olarak ka 
lmı~tır. Tahviller dOıebtllr, 
paralar alt üst olabilir, fa · 
kat elmu dalma ıailam • te· 
mel üzerinde duracaktır. 

Elmas kooperayonu fatih . 
ıalatı mevcut talebe göre 

kontrol edilmektedir. Piyasayı 
elmasla boğarak flatları dü
türmenln imklnı yoktur. 

Elmas kooperaayonunun 
Londradaki idare merkezin 
ce madenlerden gelen ham 
elmaslar tasnif edilerek bun 
lara birer fiat konur. Dün· 
yanın her tarafındaki elmas 
müıteıileri namına hareket 
eden elmu komfsyancuları 
ile bilhaua Anveu ve Am. 
ıterdam elmas traıçıları 

Londradaki kooperaayon 
merl<ezlne gidip elmasları 

muayene ederJu. Burada 
pazarlık yoktur. Fiatlar 
maktudur. l\omfsyoncul11r 
malı ister alır, ltterlerse bı 
rakabilirlu. 

Kimya bakımından aaf kö
mür olan elmasa, aaırlardan· 
beri olduğu gibi hep kadın· 
far paha bjçmektedirler 

Tahmin edıldtğine göre 
bütün dünyanın t"lmaa mev 
cudu dört milyar lnglli:ı. li 

raaı kıymetindedir. Bütün 
dünya elmesla·ı 4 metre 
murabbaında bir sandığa 

yerleıtırilebilar ş ~ h9i en bü

yük elmas kolleksiyonlara 
Hindistan prenslerinın elle
rindedır. 

8ül~ül sesi 
Radyo neırlyatında haki 

ki bü bül Di\ğmesini almak 

SAYFAı l 

Deli mi? 
Bir falcı, Amerikanın Pa 

terıon ıehrJnde mukim ve 
Cui Pip iıminde bir delika 
nlıya eğer yirmi yedinci 
yatında iıe tam üç ay kar· 
yoladan çıkmadığı takdirde 
zengin olacatını ıöylemit! 

Falcı, mesle§i ve aanah 
icabı tabii mOtemadiyen 
atar! Fakat bu delikanlının 
23 Kanunuevvel J 936 dan 
26 Mart 1937 ye kadar 
yataktan çıkmamak ıartıle 
zengin olacağına inanma•ma 
ve böylece hareket etmesi· 
ne ne demeli? 

Bir f ılm için neler lazım. 
Holıvut iıtatlıUklerlne 

göre Holtvudda bir fılmi 
vücude getirmek için vasati 
olarak 90,000 adet biçilmit 
tahta, 200 ton çimento, 400 
ton boya, bin ton çivi, i 6 
kilometre elbiselik kumaı 
ve 500 dudak boyası llzım· 
dar! 

T en~it ha~~ı 
Almanyada yeni rejim 

lca bı , meseli bizzat bir jl · 
mnaatik muallimi olmıyan, 
jimnastik tenkidi yapamaz 

Tenkit tarıhi de methur
dur: 1879 da maruf muhar· 
rirlerden Björnıtjern Björn · 
ıun bir eserini kral Oıkar 
tenkit etliği için garip bir 
harekette bulunmuı ve kralı 
düelloya davet etmittl· 

Vakıa bu düello olmamıı, 
fakat muharrir hapishaneyi 
boylamıthr. 

Sismograf bir ~adm 
Londra fen muhitlerinde 

henüz yirmi yaılarında bulu
nan Hilda Burton iımlnde 

bir k:ıdıo üzerinde tedkfkat 
yapılmaktadır. 

Bu kadın, en ha11aı bir 
ılımo1rraf ılbi harekelfarzı 

ht11etmekte, daha fazla ola· 
rak evvelden haber vermek
te lmlı. fltlde, bulunduiu 
muhitte zelzele olacağını bir 
müddet evvel ht11etmekte, 
tiddetli bir baı ve boyun 
ağrısı duymakta ve tiddetli 
titremeler geçirmektedir. 

NGvyoı tun kadm polisleri 
Nevyork belediyeılnlo po 

lis kuvvetleri arasında her 
biri 20 35 yaıında olmak 
üzere 150 kadın poliste var. 

dır. Bu polislerin baılıca va· 
zıfeEi, atle ocnklarından bır 
sebep altında tagayyüp eden 
kızldrı takip etmektir. 

Şimdiye kadM geçen ha 
diıelere göre kadın polisle 
rin bu it üzerjnde rnuvaf. 

f akıyetleri erkek polielere 

ve neıretmek çok güç bir nazaran 

f fazladır 
nlıpett'n yüzde yQz 

ittir. Bu vllhfi kuıu mikro on ______ _ 
ım o 'G7 

kar1111nda aeılnin bütün gü
zelliği ile öttilrmrk çok de 
fa mümkün olemamııtır . 

Büyük radyo neıriyat tir· 
keti bet daklkahk bir bül 

bül ıeıi nakledebilmek için 
4,000 dolar sarfın" mecbur 

kalmııtır 

MalOm olduğu üzere bül 
bül her yerde ve her zam · 
an ayni güzellıkle ötmez. 
Bülbülün en iyi ~ttüğiı yer 
ve zamııını bu lmak ve son · 
ra hayvanı zerrece ürküt 
memek cidden çok güçtür! 

Teşek~ür 
Geçen ıene ailemin ha

yatım kurtaran ve bu sene 
de çocuğumu ve ailemin ha 

yatını kurtaran Bahkt•ıir 
Doğumevi sayın Baıhekimi 
B. Halit Üzele ve maiyetin· 
de çalıtan hem tirelere teıek · 
kürlerlmizin iblfığana sayın 
g11zetenlzin lavaııautunu de
rin saygılarımızla rica ederiz . 

N11ri Yenici, Annt•si Aliye 
re11icl, Zevcesi Fevziye Ye 
nici 

E) Adliyeye müteallik Vft 

zife ve hizmetlerin yapılıt 
tarzı mahsuıı kanunlarına 

göre cereyan eder 
SON 

Öksürenlere: KATRAN AKK EKREM 
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Muhafızhgından: ·· Y Y 1 •• ~i . ·j'!j;~·,~ 
Hududu 11 Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre 111 :: ,, \ ":%-'....::/ , 

Bahkesir Tapu Sicil 

D<'fu saraçlı ol- •• yeni aldığımız aletlerimizle Paıacamt civarında Zağ- .. :: '-:.,. .. ., c:, a z. ıf\' .. .,./ 

lu Mehmet ça- 111 noı Paıa caddesinde açtığımız atelyemlzde 111 :: '• · 

:;ı'ub·~=d~~~~ •• lleı· ıiirlii ıııotör, ıııonıaj ve ı:mıiraıı, pa- •• ~i Y ALNJZ BİR KAŞE ~ 
poyrazı Kizım 111 ınuk <;ıkrıkları, yapa~ı larak1aı·ı, hamur ma-ıı :: ~ 1 

otlu Abdullah kinP-lrri, yağ mengeneleri, si..;am silindirleri :: HASKALM.IN ~ 

KöyQ Mevkii Ctnst 
Çayırhtaar Aktaılar Tarla 

~~~~eıt Mse~:~: ı·ı·ı liitiin p~~sleri, un ve tahın deği~~u~~ı 1ak.ım· 1·1·1 i~ i; 
ları yeııı olarak vaılılır \C her turlu ı:..nnrat :: :-, 

çavuı. • , •• • 

Hal~~;ı:n~:s~=~nul.evneets~vıea:~ad::·~:: yi:~~~a~:ap m:~~~ ı·ı·ı gar~ntili olarak kabul edilir. ·ı·ı EE Alarak ağrılardan sızılardan her türlü ~ 
iken 332 seneılnde ölOmile kar111 Klmlle ve evlltları Adres: Paşacami civarı Zağnos JJaşa :: ' ı• ı d L f 1 L i: 
Emine •• Habibe ve Yak~p ve Kenere kalmıt ve bunlar 

1

.

1

.

1 

caddesi No: 2u Kolaylık Atelyeıi 

1

.

1

.

1 

:: iZ 1~8p 8.f 80 v ıUf U ~C.lıllftlZ, r: 
da babalarının 6lümonü muteakıp aralarında yapmıı olduk- Riza Hangül, Salih Er soy :: Başınız, dışınız agnyabı/11; so,quk ala1Ji- :. 
ları rızel taksimde bu tarla müstakilen Habibe hiısesıne :: /ı"rsı'nı·z netz 'e o/ b ·1· · · t' :: • • • • • • • ,, ~ ıı a ı rrsınız roma ızma •' 
kalmıı ve dtlerlerl de baıkaca mevkilerde tarla aldıkla· •• • • • • • • •• :: ... /, . . . ' . . ~ 
rından hu yerin Habıbe namına ıenede bajlanmaaı için :: agrı arı sıze çok ızl!rap verebJ/u. ~ 
müracaat edilmekte olduiundan bu tarlanın mahallen tab ~ •••• iDii •••• IDU •••• noı .... 1101 •••• B :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıekllnl gör- ~ .. ~ 

ki katı için ı l 4.937 ıünOnde memur gönderlleceiindtn • :: düfünüz ma vl renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerfn .-, 

cu yer hakkında hak iddia edenler varsa bu ıünler içinde : L l't t fen okuyunuz.. : :: denk bir. kutu lateyintz. Ani ve yükıek tesiri ıayesinde ~ 
Vıllyet Tapu Sicil Muhafızlıfına yazı ile ve ıtfahi ve • U • •• pe az sonra afrılarmızdan kurtulmuı olacakıınız j! 

yahut mahalline ıelecek memura müracaatları ilin olunur. IS asi 55 HASKAL.MIN bayanların muayyen 2amanlarındakl 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun techlzabndan l"I kalem bak1r, üç kalem 
ctlltiye, dört kalem kantar paakül ı••id feneri ve bel ke. 
mert ile mutabtyeden d6rt kalemden ibaret ihtiyacı açık 
ekıiltmeye koumuıtur. Techlzatın muhammen bedelt (1887) 
ltra (50) kuruıtur Mu•akkat teminata (141) ltra (57) ku· 
ruıtur. Mutabtyenfn muhammen bedeli 776 lira 58 kuruı 
tur. Mu•akkat teminatı 58 Ura 20 kuruıtur. Eksiltme an 
nü 16 4 937 cuma günü Hat 10 dadır Bunların muhtelif 
cinı olması itlbarlle ayrı ayrı da ihalesi yapılabilir. istek 
lflerln numune •e ~Vlaflarını 16rmek Qzere her ıOn ve adı 
ıeçen ıün ve saatte de temloatlartle Kolordu satın alma 
komisyonu baıkanlıfına m6racaatları, ıazete ilin ücreti 
mnteahhlte aitttr. 

Bayanlar , Baylar!. - :: hususi ıancılarıoa karıı da pek teairltdir. 
• • • • • • • E 
••• 

Unlzde hatıra olarak saklanacak öyle eıkl re • •• • •• •• 
iS ılmler vardır ki bunların iyi bir ıekflde taahJhlnl ve· asi :: 

DİKKAT 

lıte ~ütün bu düıüncelerln akatnl iddia ve iıhat : :: Kutular üzerinde bu gördüfünüz alameU ~ 
ya büyiitülmesinln kabil olamıyaceğını zennedersiniz - :: 

ediyorum: : :: pul teklinde bu 1 un m a a ı ıarttır. 
•• 

as ç ok ~ski ve yıpranmış ı·e~imlflri büyük as :: 

~ 
hir HgrJudisman fabrikasında karaka- • :: Taklitlerinden aakınmız. 

ı _ l l k . • •• HA SKALMIN kutuları ma-
(tt m, sepya, paSlP ve y<lg l lOya olara ' IS- : :: vl renktedir . 

~ tenilen bovda ve sjzi memııun edecek bir - :: 
~5 • as. 

~ 
sekilde hii:yük olarak yaptırıuaktayım. ~ :5 .. . . .. 

Hesimlerinizde isteıH1 n her de~isiklik va- : :: . . .. . .. 
ı 1 ·ı· ,, •• 

HAS KALMIN 
fu..lp. ~. av R.oma.l.:ıma 
ağrılarını dindirir. ji pı a )J ır. ~ :: 

~ 
Bayanlar için )'a~h boyalar hilhas~a şa- :.:. 

4 - ı - ] 12 
-----------------·----- : yanı tavsi"•edir. : :: Fıatı Her yerde 7,5 kuruıtur. 

e ' ,T e " 400 defa ölen adam 
Con Milyan, Holivuduo 

maruf artlatlerindendir; ve 

rolleri ekseriye ölüm rolü· 
dür Bu sebeple, Con Mıl 

Nur 'ehrl. Eğer ı·esimleri niz tı:üzel olursa ıuılice- • ....... · ............ •• ..................... . 
u ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dımanı lllostre mecmua~ as ler de pek güzel olarak gelecek ve hflğeni- Si!~ 
ıına ıöre, Parlıte her rece lecektir · ı= 
32,945 havaaazı feneri ve Sipariıler bir ay sonra lada edilir. Fiatlar pek ucuzdur : •~~~~-~ \~~'l!df.~~'h:f\'M 
21,127 elektrik limbaıı so i5 Mesela: 30 x 40 ebatla kara kalem 275. yatlı boya i!S 1 H T . . E e· .k o·ı .... 

yan heran ölüme hazır de· kakları tenvir etmektedir. ~ 350 kuruştur. • er ecımemn n uyu 1 egı: 
meklfr! Ve şimdiye kadar 
muhtelif ftltmlerde aldıiı ParJs ıehri bu tenvirat Nümuneleri hergün mağazamızda : ~ 
rollerle tam 400 defa ötmüı içinde senede 

62
•
000

·000 
i!S görebilirsiniz. i!S F Satış Sürümünü lrttırmıktn. 

türl Henüz genç ve ıöbretl frank masraf etmekte tmfı. v:; 
yerinde olduğuna göre da· ! Bu ıehre "nur ıebrt,. de · :ı Saraçlar başında Cumali Hasan oğlu l·I ~ t~ A K A '"f 
ha birçok defalar öhneie 1 memek eldan ıelmez, doi · • flBDUllflH • 1 · 

,-ha~z·r~d~em-~ek-t~i'_·..:::=.-=-=-~-"-, ._usu_ı _____ mll_···.:_~' .... 11111_::~11111 ··_·_· ımc .... -1§1 I Satışta Birinci $art: 
TÜRKDİLI il 1 "REKLAM,, DIR. Pazartesinden baıka her 

ıün çıkar . Styaaal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altl Aylığı:400 .. 
Say111: 3 ,. 

Günü geçmit aayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
ı BALIKEStR TÜRKOİLI 

~ "' 
Dünkü un ve za~ire f iatlan 

UNLAR: 

55 Handıman 
60 
70 
80 

Azami 
K. 

910 
870 
830 
770 

Aıgari 

K. 

900 
860 
820 
760 

BUGDA Y PIY ASASI 

Yerli Sert 

Yumu k 

4,75 

5,50 
4,620 

5,25 

Hariç piyasadan gelen buğday 

Yumuıak 7,25 . 6,25 1 

Mısır 3,50 3,50 
Arpa 3,50 3,50 

E~·t ~C~IJ 
ıçın Lu3umlu[şyaLarı 

adan UcuJ 'Jl!trıJ 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

eurada bula blli1Joru3 

Biı. k.Oylü/erde 
Pulluk. ve ~enç ber Dü~enirit 
HEp Buradan Allrı~ 

1 Satacağınız Malınızı 
1 » Herhalde Reklam Ediniz. 

ı Ve Bu ll.ekl~hn larınızı. 

1 ( TÜRKDiLi) ne\! t~riııiı 

1 TORKDILi 
i Balıkesirin Biricik Gazetesidir 

1 Her Yerde Okunur· 

·~~~~~~~~~~~~ 

İyesi ve Haıyazmanı : Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direk törQ FUAT BIL'AL 

ı S.ıım Yeri İl Bıuın evi 


