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Yunanistanın 12 sınıf efradını birden 
silah altına çağırması Bulgaristanı 

telaşa düşürdü. 

3 MART ÇARŞAMBA t937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BİRiNCİ YiL SAYI: 10176 

Yunan H ük Cı metinin 12 Sınıfı 
Silah Altına Davet Etmesinden 

-

Bulgaristan Kuşkulandı. 
- ---- --

Yunan başvekili dün elçimizi ve Bulgaristan 
elçisini kabul etti. General Metaksas: Bir f ev

kalcidelik olmadığını söyledi .• 
~ AUna, 2 (Radyo)- Baıvekil Şiı:nanof Metaksasa, Yu· 
E etaksas Türkiye Elçisi Rüıen nanistanın 12 sınıfı silah al 
Ş tref ile Bulgaristan elçiıi tına almasının Bulgaristanda 

itrnano'u kabul etmiıtir. fena tesir yaptığını bildir· 

il Rüıen Eıref Yunanistan, mittir. 
ulgariatan münasebatı üze- Metaksas Şiımanof a ver · 

silah altına ahnmasında bir 
fevkalidelık bulunmadığını, 

askeri teıkilit kanununa göre 
bilumum Yunan vatandaş 

'arının hizmeti askeriyelerıni 
yapmakla mükellef bulun 
duklarını söylemittir. tinde görüımüştür dıği cevapta bazı sınıfların 

~:::;;=:=================-' =~====== Eden Fransız başvekili Leon Bluma göre: 

. - Avrupada Siniri i Kı-
Ma~ım bir nutuk söy/iyecek • E d • ı · 
•lclondta, 1 (Radyo)- Ha· Sım Tedavı 1 1 yor .. 

ıye nAzırı B Eden hafta - -

~~0unda dıv siyasaya dair ''B ü Bir Kac Ay Evvelkin-
ır nutuk söyliyecektir. Bu Ug n , 

~~:.uk ılgı i
1
e beklenmekte- den Daha Nikbinim.,. 

londra 2 ( A A ) - ln1ıil · 
l~re h . k arıciye nazırı av&m 
4tnarasında Hebetiııtanın 

'rtııal en ve hukukan mev 
CUt b ir vaziyete uygun ola· 
tllk k 
1 rahn taç giyme şenlik · 
erın e ç ğırıldığını ve bu 

llles ... Ie • b · h "' Ye siyası ır e em· 
;ıYet vermenin doğru olma 
'Rını söylemiıtir 

Gandi;i~ 
Partisi 
K.azandı 

l Gandi 
ondra' 2 ( A A ) 

liiod· 
bir h •standa mevcut on 

ük· illi 
1 

. llcnette yapılan umu 
liint eçırnde Gandin n milli 
ttı Partısı bu hüküm · 

erı0 1 ;ı::. a hsıııda tam ve dt 11er ü .. 
•erı ÇUnde de nisbi bir ek 

Yet kazanmııtır. 

Birf:~ansız 
~•misi cBZaYire- aiderken 

L Mayine çarptı 
ondr 2 •ih, d a, Radyo) - Mar· 

'" ıtn C Fra.. ezayirc giden bir 
··•ıı . 

dllrı k Remısi asıl er tarafın · 
tptn onulan bir mnyine ça 

1thr. 

Belgrat, ~ (Radyo) -
Fransız raıvekili Leon Blum 
) arı reımi Vreme gazetesi 
ne beyanatla bulunarak de 
mittir ki: 

" Bugün birkaç ay ev· 
velkinden daha nikbinim . 
Harici siyaset tehlikelı de 
ğildlr A vrupanın sinirlı ak 
samı tedavi edilmektedir. 

8. Blum bundan sonra 
Yugoslavyanın siyasi faalı 
yetine Fransanın sevindiğini 

ıöyliyerek: 

Yugoala vya yi mahal· 

linde tammak için fırsat 
elde etmeğe çalıııyorum. 

Demiştir 

Belgrat, 2 (A A.) - Ha· 
vas ajansının mu ha bu i bil 

diriyor: 

leon Blum 
tevkıf etmittir. Liotitch, ni-

hayet taraftarlarının alkw 

11\rı arasında nutkunu söy-

Faıist Zoor partisınin re liyebilmitlir. 
isi Liotıtch l8rafıııdan dün 

verılen bir konferans neti 
cesınde f aıistlerle foııst dü 

ımanları arasında tiddetli 
bır çarpııma olmuıtur 

Partinin reısı merkezi 
Berlınde olRn "Tt'chnhche 

Umoin,,ın Zagrebde niçin 
bir şube si açı 'dığım izah 

edecekti . Bu şube Yugoslav 
yanın iktisadi mübadeleleri· 

ni kolaylaıtırmak maksadile 
açılmıısa ria asıl hedefi , 

zannedıldiğine göre Yugotı 
lavyada Uıtler propaeanda 

sını teshil etmektedir 

Dün 3000 f aıiıt düımanı 
Liotitch aleyhinde şiddetli 

tezahüratta bulunarak "Ka
hrolsun f aıistler, kahrolsun 

hainler" diye bağırmıılar ve 
bundan sonra Llotitchın nu· 

tuk söyliyeceğı binanın ca · 
mlarını taılamıılardır. Bunu 

müteakip vukua gelen çar. 
pıımada birkaç kiti yarala 
nmııtır. Neticede polis mü 
dahale ederel< ıiiki'ınetl ia
de etmiı ve bir kaç kiıiyt 

Adisababa 
So~a~lan bir harp ~ali 

içinde bulunuyor. 
Londra, 2 Radyo)- Adi· 

sababada yapılan suikast 

üzerine bütün Habeıiatanda 

örfi idare ilin edilmiıtir. 

Adisababaya meklneli tüfe· 

nkler yerleıtlrılmiı, sokak· 

larda zırh'ı otomobiller do. 

laımaktadır. 

Bir Mebusun 
Düelloya 
Daveti 

İstanbul. 2 (Husuı;İ) -

Yugoslavyanın Nezaretsiz na 

zırı ~evki Berhmeni; 60 ya

şlarındaki bir Yueoslav me

busu düelloya davet etmif · 

tir. 

ita/ya !Jurlr.lye Nazm 

Nisanda 

Ankaraya geliyor 
Ankara, 2 (/Jumsi) -

balya Jıar/clye nazırı 
Kunt Çiyano, llarlciyc 
\7l•kilimi: R 1'e11flk R11ş 
lü A.rasrn Mil<ino =lyare 
tini iadt: etmek ıizert' Ni
san ayı :<11 fwda Anka
raya gelecektir. 

Milletler 
Cemiyetinin 
Manası 

Makdorıald 

Londra, 2 (A.A.) - Ma

kdonald Mılletler Cemiyt:tfni 

kuran maddi ve manevi ku· 

vvetlerio m vaffak olacağı · 

nı ve bu cemiyet dııında 

kalan devletlerin diğer mil· 

letlerın topraklarını istila 

etmelerinden hiçbir menfa 

at elde edemiyeceklerini 

söylemiıUr. 

Nüfus Kütükleri Nasıl 
Yenilenecek?. -

Kanun projesine göre ~ütükler değişecek. Herkese 
fotoğraf h ~üviyet cüzdanlan verilecek. 

Ankara , 1 (llususi) Nü- ı 
fus Umum Müdürlüğfi yeni 
bir kanun projesi hazırla 
mıthr. 

Memlekette, halkı yeni 
den nüfus kütüklerine kay
detmek ve kaydoluoanlara 
da fotografla hüviyet cüz.
danı vermek zarureti hasıl 
olduğundan bu kanun pro 
jeslnın hazırlanmasına lü 
zum görülmüıtür. Yine bu 
kanun projesine göre nüfus 
kütükleri tamamen değlfe 

cektir. 

Kanun projesinin tatbiki 
için bir milyon liraya ihtiyaç 

hiss~dilmektedir . Geçen yıl 
bu tahsiıat bütçeye konma 

dığı için projenin tatbikine 
imkan bulunamamııtır. Fakat 
bu masrafın hüviyet cüzdan
larından alınacak 25 kuruıla 
karıı lanabileceği neticesine 
varılmııtır. 

Umumi nüfus yazımı bu 
maksatla bu yıl yapılmadığı 

taktirde 1938 yılında mu· 
hakkak yapılncaktır. 

Siyasi Bir S u i k a s d .. -
Bükreşte üç talebe üniversite rektörünü ~ançerledi. 

Ta1e~e cemiyetleri kıpatddı.. 
Bükreş, 2 (Radyo) Üni· menedilecektir. 

verııite rektörü üç talebe Mason ve gizli ~emlyetler 
tarafından hançerlenmiştir. derhal fesolunacaktır. 

Rektör derhal hastahane· Bükrcş, 2(A.A) - Roma· 
ye kaldırılınıştır . Rektör sağ nya kabinesi yüksek tahsıl 
cenahın siddet le a l eyhtarı hakkındaki yeni kanun mu· 
olınakla ıöhret bulduğun · cibince yP.niden tanzim edi· 

dan suikasdm siyasi olduğu linciye kadar bütün üniver · 
mevzubahsedilmektedir sitelerin talebe cemiyetleri 

Bükreş, 2 (Radyo l - Üni · muvakkat bir zaman için ka · 
versite rektörüne yapılan patılmasına karar verdi. 
suikasttan dolayı 50 kadar Talebenin herhan2J bir 
kimse tevkif edilmittir. siyasi partiye intisabını ve-

Bükreı, 2 (Radyo) - Na- yahut her hangi bir siyasi 
zırlar bugün bir toplantı tezahüre lıUrakım yasak et· 
yapmıştır. Bütün üniversite 

1 

ti ve mason locaları ile her 
ve talebe ocakları kapatıla. türlü gizli cemiyetleri ve 
caktır. Hazırlanan kanunun teıekkülleri derhal kapatıp 
bir maddesine göre talebe 1 dağıtmağo. dahiliye nazırını 
nin siyasi fırkalara girmeleri memur etmlftir. 

ltalyan Müstemlikat iktisat yekaleti 

Na z 1 r 1 ç e k i 1 e c e k .. ipe~li çorap isi için bazı 
ısaslar ~azırladı. -

Düelloyi mucip oir ~adise olmadığma ~arar verilmedi Ro-
ma Garaçyaninin s'~M vaziyeti iyi ol~uğunu ~il~iriyor 

Roma, 2 (Radyo) - Ha
beılstandaki kumandanlığı 
esnasında yaptığı icraatı ten 
kit eden bazı makalelerın 
oeırme mani olmadığa için 
Mareşctl De Bononun müs 
temleka t nazırı Lessovayı 
düelloya davet etmesi üze 
rine kurulan haysi)•et diva
nı nizaı halletmittir 

Heyet düelloyi mucip bir 
hadise olmadığına kanaat 
vermiştir 

Söylendiğine göre Leuo 
va Müıtemlekat nazırlığın· 
dan çekilerek ıarki Avru· 
pada mühim bir vazifeye 
tayin edilecktir. 

İstanbul, 2 (Husu i) Ga 
raçyaninln sıhhi vaziyetinin 
endiıeyt mucip olduğuna da 
ir çıkan haberleri Roma le 
kzip etmektedir Gerek Gar· 
aç yani gerekse diğer yaralı · 

ların sıhhi vaziyetlerinin iyi 
olduğu bildiriliyor. 

Roma, 2 (AA) - Jurnal 
De'italiya gazetesi italya 
Habsburgların yeni sene tah 
ta getirilmesini terviç ctti 
iine ortada ne bir diploma· 

tik vesikanın ne de salahi
yettar beyanatın m?vcut ol 
mad.ğını yazmaktadır 

Hicaz 
Krah Kudüse geliyor 

Hicuz Kralı f b11/ssı111i 
Kudüs, 2 (Radyo) - Hi 

cıız Kralı lbnissuutun karııık 
lık i~lerile alakadar olmak 
üzere Kudüıe geleceği ha· 
ber verilmektedir. 

Birçok ıikayet lerl mucip 
olan ipekli kadın çorapları · 
na, Ekonomi Bakanlığınca 
norm ve vasıflar tesbit edi· 
ldiğini haber aldık. Fabrik
alar, bundan böyle, muay. 
yen normlar üzerine ve va 
aıflarını müıteriye ilan etm· 
ek suretile çorap imal ede 
cek ve müıteri de kendisine· 
hangi kaliteden mal verild
iğini bilerek çorap satın al
acaktır. 

Bu gibi çoraplar için tes· 
bit edilen esaslar ıunlardır: 

l - Her çorapta imal 
edıldiği fabrıkanın markası, 
ne cinı ipekten yapıldıaı, 
numaruı, inceltk derecesi 
ka ydedilmiı bulunacaktır. 

2 - Norm esasları· 
' a Makinelerin cinsine 

ıöre zaruri sağlamlık unsu 
ru olan ipliği kullanmak, 

b - Kullanılan ipeğin suni 
yüksek veya adi kaliteden 
veya halis ipekten olmaaını 
temin etmek. 

c Burun ve topuklar kuv
vetli olmak, 

d Sağlamlık bakımından 
dört nevi çorab imal etmek· 
tir . 



SAYFA 4 

(Malatya) - Bir daha söy 
le, bir daha söyle ... 
DAHİLiYE VEKiLl (De

vamla) - Arkadaılar bizim 
inkılabımız kendi kendine 
ve demin de-diğim gibi tari· 
hin zarureti olarak doğma
mıştır . Bu uğurda çok kan 
lar dökülmüş ve çok ıztırablı 
olmuıtur Asırlarca Türkler 
bu inkillba ka vuımanın iz 
hrabını çekti, nihayet Büyük 
Dehanın Atatürkün milletin 
kudrellle kendi irade ve kud
retile kendi irade ve kudre 

ti birleıU , Türke vatan ver 
di, iıtiklal verdi, prenıip 

verdi. Bu prensipler kendi 
mil. için ve milletimiz için 

ayrılmaz eaaslardır, hepsi 
birbirine baflıdır. Eğer hız 

bunun birini bir tarafa bı· 

rakıruk memleketin bir ta
rafında inhilal olur. Biz mem 

leketi bu vasıflı Cumhuri 
yetle muhafaza ve idare et
mekle mükellef iz. Memleke· 

tin bu sayede kurtulduğuna 
ve yaııyacı ğına kanllz. İn· 
kılibçılığa baflahğımız bun
dandır. 

z 

fransa ~eniz kuvvetlerini 
arttınyor. 

( Baş tarafı ikinci sayfada ) 
ha büyük destroyer inşa ede 
mezlerdi. 

Fransa, bu tahdide bağ· 

lanmamıı ye hiç bir donan 
manın karıılarana , ayni kud· 
rette bir zırhlı çıkaramıya · 
cağı 32 tane küçük krovazör 

yapmıştır. 

Fransız donanmasının 900 
ıla 1800 tonluk 45 tane mo -
dern destoyeri vardır. 

Cihan harbından sonra en 
büyük hamleyi Fransızların 

de-nizRltı donanması yapmıı · 

tır . Son günlere kadar, bu 
dooanma en baıta yürüyor 
du. Şimdi 140 tane deniz· 
altı gemisi olan Sovyet do 
nanmaıı onu kat kat geç 
miş buluntJyor. 

Eskileri ve inıaat tarzlar
uıda Fran11zların bir çok 
ıeyler öğrenmit oldukları l 1 
tane e•ki Alman denizaltı 

gemisi ile birlıkte "Surkuf" 
krovazörleri de dahil oldu -
ğu halde 1 1 l tane denizaltı 
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B ait k esir T a p u Sici 1 1ın_,ıı;:g'i'i!Si?i!!ic:1!i2!!E_ ~l2:1~~5i! ~ 
BOZ!<. UR1. 

Mevkii 
Ballıca 

ba~ları 

Balıca 

balları 

Muhafızlığından: 1ınl TRAŞ BIÇAKLARI 
Cinsi ve nevi 
bağ iken halen 
tarla . 

bu dahi 

Mahallesi 
Dinkçiler 

uo 00 

YURTDllŞ. 

Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ-

Hududu MJI 
Gün doğusu: ı[Mı 
Urgancı Ah- CU 
met ve bira· MJll 
deri Aziz MJ KURT ve HALK Traı bıçaklarını kullan ve arka· 

ını 
llMI 
nm 

verese 1 e r i 
gün batm: 
yol poyrazı 

Mahmut oğ· 
lu Hüseyin 
kıblesi elbi · 

daılarına da tavsiye et! .. 

Bu bıçaklnrı kullanmakla paranın bir cebinden 

!fili diğerine girdiğini unutma! 

1
1
ID

1
1 Yabancı isimli ve yabancı sahıpli traı bıçağı alma! .. 

l[MI lsrarla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve l-IALK 

seci Musta- MJI Trat Bıçaklarını iste . 
mı fa bağları [MI B O Z K U R T Trdş bıçağı (5) kuruş. H A L K 

mi Trat bıçağı ( HlO) paradır . 
Gün batısı : MJI 

nm 
,~, 

ımı 

Kasabamızda her dükkanda satılır. 

Balıkcsirdc Toplan Salış Yeri: 

1 

Ve poyrazı 

bozuk oğlu 

izzet ve Fal· 
manın bağı 

gütı doğusu: 

yol kıblesi 

imi İbrahinı Çavuşoğ/u ınJ 
ı~ı 
~8~~~~~525i!~2~-L ~~l$!~~~~~2$!5--

k11men el 
bisecl Mus 
tafa ve kıs · 

men lrvanalı 
Halil bağ· 

"'1111111111111111111111111111111111111111111 

5 ANKARA --Bu inkilabın sağdan ve gemile-ri vardır . ları: 

~ 
~ 
~ 
~ 

soldan kar1111na çıkacak olan ••""!'""'-"!"~~~~~~~--:-, Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı iki parça ta · 

her hangi bir cereyan bu • TÜRKOİLI rlanın sahibi Hacı Pehlivan oğlu namı diğer Aldadan oğlu 
inktlabın kuvveti karımnda Mustafa oğlu Hüıeyinfn mali iken 40 sene evvel ölmesile 

Pazartesinden baıka her 
devrilmiye ve ezilmiye mah- evlatları Mehmet ve Ahmede terkedip bunların aralarında 

gün çıkar. Siyasal gazete.. yaptıkları taksimde Ahmede baıkaca tarla verilmekle bu lkı 
kümdur. Yıllığı: 800 Kurut 

parçada Mehmedin müştekilen sE'netsiz olarak tasarruf ve 
Şimdiden böylelerine ha 

ber vermek isterim ki Türkl· 
ye Cumhuriyeti gibi cereya 
nlara aıla müsaade etmiye 

cektir. (Bravo sesleri, alkıf 
lar) 

(SONU VARR) 

Altı Aylığı:400 ziraatında olduğunrlan bahisle namına tesci l edilmesi iste · 
Sayısı: 3 .. 

Günü geçmit sayılar 25 

• .. -

nildıjlnden tahkikat yapmak için 7 ·3 937 pazar günü ma 
halline memur iönderilecektlr. Bu yer hal<kında bunlardan 
baıka tasarruf vesair bir suretle hak iddiasında bulunan'ar 
vana bu günler içinde yazı ile vilayet tapu sicil muhafız· 
lığına ve yahut mahallıne gelecek memuıumuza mü raca· 
atları lüzumu ilan olunur. 

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

~ 
Avukat Ekrem ARGUN Ve i 

Şeriki Ziya SIDAL ~ 
~ 

Tanınmış değerli avukatlardan.~ 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı i 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyizi 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
ederler. ~ 

fJDRES i 
No: 259 Balıkesir T.Kr. -------------------------------------------------1- ~ 

ANKARA Sanayi cad- ~ 

Kooperatifi riyasetinden: 
259 sayılı Balıkeıir tarım kooperatifi heyetiumumiyeai 

1 Ö·3·937 tarihine müaadif salı günü Halk evinde alelade 
olarak içtima edt"cektir Kooperatif ortaklarının &)' Dl gün 

de saat 20 de içlimaa ittlrak etmeleri lüzumu ilan olunur 
Bu içtimada görüıülecek itlere ait ruzname aıağıda 

göaterilmiıtir. 

(RUZNAME) 
1 - Açık rey ile karar zabıtlarını tutmak ve seçim ft 

lerine bakmak üzere iki kiti seçmek. 
2 - Blinço ve kir zarar hesabını ve yönetim ve ko 

ntrol kurulları raporlarını inceliyerek tasdik ve kurul üye
lerini ibra etmek ve buhran vergisinin tefrikinden sonra 
statü hükümleri dairesinde karın tevziine karar vermek . 

3 - Müddeti biten yönetim kurulu üyeleri yerine giz 
li rey ile yenilerini seçmek. 

4 - Yönetim kurulu için gizli rey ile iki yedek üye 
ıeçmek . 

5 Ortaklar arasında gizli rey ile fahri bir kontrol 
ıe - mek ve ikinci bir kontrol üye11nin tayin ve izamı için 
ziraat bankası umum müdürlüğüne salahiyet vermeJc. 

6 Ortak 1arla kooperatif arasında çıkacak ıhtilafla-
rın hallini tetkik iç'n ortaklardan üç kııi l ık bir hakem 
heyeti ıeçmek. 

7 - Mevzuat dairesinde ortaklara yapılacak ikrazat 
ile kooperatifin zıraat bankasından yapacağı istikrazlar 
hakkında bankanın direktifleri dairesinde hareket etmek 
için yönetim kuruluna salahiyet vermek 

8 - Kooperatifin masraf bütçesini tesbit etmek 
9 Ortaklıktan çıkarılması icabedenler hakkında ka 

rar \'ermek. 

10 - Kooperatif sınıfları içine köy almak veya köy · 
lcrden hcr'ıanal birini kooperatifın tı bölgesi sınırından 

ayırmak. 

J 1 En az on ortak tarafından imzalanmıt ruzna 
meye girecek isteklf'r ve şi~ayetlcr hakkında karar ver
mek. (Bu yoldaki istek ve tikayetlcrin ruznameye idhal 
edilebllmcıi lçm toplantıdan beı gün evvel yönetim kuru
luna yıltı ile baı vurulmuı olması lazımdır.) 

Balıkesir Efkaf 
Direktörlüğünden: 

Balıkeıirin İvrindi nahiyesi merkezinin İhsaniye yukarı 
mahalleıinde yeniden ihdas ediltn cami hitabeti için mü 
tabaka imtihanı yapılacaktır. lıtekli olanların 16 3 937 
salı günü saat 15 de Balıkesir vakıflar direktörlüğiinde 
miltc§r.kkll hademe encümenine müracaatları. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan 14000 kilo Pir1nç 8 Mart·937 
pazartesi günü saat 10,30 da açık ekıiltme suretile ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli (3360) Liradır Muvakkat 
teminatı (25:!) Liradır ekıiltmeye ittirak edeceklerin §art. 
nameıini görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve 
satte de teminat makbuzlarile Kor satın alma komisyonuna 
müracaatlara. Gazetede ilan ücreti müteahhide aittir. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesirde 8 Mart 937 pazartesi günü aaat 15,30 da 

açık eksiltme suretile askeri bir bina inıası ihalesi yapı
lacaktır . Muhammen bedeli (2271) lira (5J) kuruıtur mu
vakkat teminatı ( 170) lira (36) kuruıtur. isteklilerin fen 
ni ıartname, Plan, keıfini görmek üzere her gün ve adı 

geçen aün ve satle de teminat makbuzları ve bu gibi in 
ıaatı muvaffakiyetle baıardıklarına dair gerek mütf'ahhi 
dinin ve gerekse mimarının devairi aidei rcsmiyesinden 
alacakları ve bununla beraber ayrıca da ticaret odaların 

dan ticaret odalarına mukayyet olduklarına dair alacak
ları vesaik ile birlıkte Kolordu satın alma komisyonuna 
müracaatları. Gazete ilan ücreti de müteahhite aittir. 

Kiralık Veya 
Satılık Hamam 

Bahkesırde Eski Cami kar 
tmnda Y ıldınm hamamı y· · 
nıbaıında evi ile beraber 
üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Veyahut satan 
alm· k isti yene satılacaktır. 

Talip olanların sahibi Sü
leyman Vehbiye müracaat 
lan ıl~n olunur 
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~ayıp ~üviyet cüz~anı 
Hüviyet cüzdanımı kayb

ettim. Yenisini alacağımd"n 
eskisinin kanunu hiç bir 
kıymet ve hükmü olmadığı 

ilin olunur. 
Gönen C . M. U . Ah 

met Sadık Y ırcalı 
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Yunanistanın 12 sınıf efradını birden 
silah altına çağırması Bulgaristanı 

telaşa düşürdü. 
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Yunan HükClmetinin 12 Sınıfı 
Silah Altına Davet Etmesinden 

-

Bulgaristan Kuşkulandı. 
-- ----

Yunan başvekili dün elçimizi ve Bulgaristan 
elçisini kabul etti. General Metaksas: Bir fev

kaladelik olmadığını söyledi .• 
~ Auna, 2 (Radyo) - Baıvekil Şiımanof Metakaasa, Yu· 
c- etaksaa Türkiye Elçiıi Rüıen nanistanın 12 sınıfı silah al 
c.ıref il B ı l tma almasının Bulgarlstanda 
Ş. e u ııarishı.n e çisi 
•tınano'u kabul etmiıtir. fena tesir yaptığını bildir· 

a Rüıen Eıref Yunanistan. miıtir . 
ul0 

... rı· t b - Metaksas Şiımanofa ver · ..... ıı an münase atı uze· 

silah altına alınmasında bir 
fevkaladelik bulunmadığını, 
askeri teıkilit kanununa göre 
bilumum Yunan vatandaı 

larmın hizmeti askeriyelerini 
yapmakla mükellef bulun 
duklarmı söylemittir . tinde gôrüımüıtür dıği cevapta bazı sınıfların 

~=================================~~==-======= Ed Fransız başvekili Leon Bluma göre: .. :n. Avrupada Siniri i Kı-
Ma~ım hır nutuk söylıyecekı • E d · ı · 
•lc~•ndra, 1 (Radyo) - Ha· Sım T edavı 1 1 yor .. 

Ye nftzırı B Eden hafta 
•onu d b· n a dış siyasaya dair 
ır nutuk söyliyecektir. Bu 

nutuk ılgı ile beklenmekte
dir. 

Londra 2 (A A ) - lneil · 
tere h . k arıciye nazırı av&m 
llrttaraıında Hebeıiııtanın 

~rnıalen ve hukukan mev 
tut b· 

ır vaziyete uygun ola· 
t1tk k I ralın taç giyme şenlik · 
erıoe ç iırıldığını ve bu 
llleıeleye siyasi bir ehem· 
l'tıiJ~t Vermenin doğru olma 
dıfını ıöylemiıtir 

---"-=~-r:ır:ı C::::==e===::> 

Gandinin 
Partisi 
/(azandı 

''Bugün Bir Kaç Ay Evvelkin
den Daha Nikbinim.,. 

Belgrat, 2 (Radyo) -

Fransız .. aıvekıli Leon Blum 
) arı reımi V reme gazetesi 
ne beyanatla bulunarak de 
mittir ki: 

" Bugün birkaç ay ev· 
velkinden daha nikbinlm .. 
Harici siyaset tehlikelı de 
ğildir A vrupanın slnirlı ak 
samı tedavi edilmel<tedir. 

8 . Blum bundan sonra 
Yugoılavyanın siyasi faalı 

yetine Franaanın sevindiğini 
söyliyerek: 

Yugoılavyayi mahal· 
linde tanımak için fırsat 
elde etmeğe çalıııyoıum. 

Demiştir 

Belgrat, 2 (AA.) - Ha · 

vas ajansının 
diriyor: 

muhabııi bil 

Leon 13/um 
tevkıf etmiştir. Liotitch, ni· 

hayet taraftarlarının alkw 

ları arasında nutkunu söy-

İtalya JJarlc/ye Nazırı 

Nisanda 

Ankaraya geliyor 
Ankara. 2 ( Huıwsi) 

ltalya hariciye rıazırı 
Kunt Çiyano, llarlclyt' 
Vekilimi: B 1'eiJflk Ruş 
tü Arasrn Ml/(mo ziyan• 
ii11ı iadt! etmek uzere Ni
san ayı :.m {111 da Anka. 
raya ydecektlr. 

Milletler 
Cemiyetinin 
Manası 

Mukdomıld 

Londra. 2 (A.A.) - Ma

kdonald Mıl letler Cemiyt: tinl 

kuran maddi ve manevi ku · 

vvetlerin rJ'\ vaffak olacağı· 

nı ve bu cemiyet dııında 

kalan devletlerin diğer mil· 

letlerın topraklarını istila 

etmelerinden hiçbir menfa 

at elde edemiyeceklerlni 

söylem ittir. 

Nüfus Kütükleri Nasıl 
Yenilenecek?. -

Kanun projesine göre ~ütükler ~eğişece~. Herkese 
fotoğraflı hüviyet cüzdanlau verilece~. 

Ankara, 1 (llususi> Nü- j 
fus Umum Müdürlüğü yeni 
bir kanun projeıi hazır la 
mııtır . 

Memlel<ette. halkı yeni 
den nüfus kütüklerine kay-
detmek ve kaydoluoanlara 
da fotografla hüviyet cü:ı-

dam vermek zarureti hasıl 

olduğundan bu kanun pro 
jeslnın hazırlanmasına lü 
zum görülmüıtür. Yine bu 
kanun projesine göre nüfus 
kütükleri tamamen değiıe 

cektir. 

Kanun projesinin tatbiki 
için bir milyon lirava ihtiyaç 

hissedilmektedir. Geçen yıl 
bu tahsisat bütçeye konma 

dığı için projenin tatbikine 
imkan bulunamamııtır. Fakat 
bu masrafın hüviyet cüzdan
larmdan alınacak 25 kuruıla 
karıılanabileceği neticesine 
varılmııtır. 

Umumi nüfus yazımı bu 
maksatla bu yıl yapılmadığı 

taktirde 1938 yılında mu
hakkak yapılacaktır. 

Siyasi Bir S u i k a s d .. 
-

Bübeşte üç tale~e üniversite re~törunü ~ançerle~i . 
Tale~e cemiyetleri ~ıpatıld1.. 

Bükreş, 2 (Radyo) Üni- menedilecektir. 

versite rektörü iiç talebe Maıon ve gizli ~emiyetler 
tarafından hançerlenmiştir. derhal fesolunacaktır. 

Rektör derhal hastahane· Bükreı, 2{A.A) - Roma· 
ye kaldırtlınıştır. Rektör sağ nya kabinesi yüksek tahsıl 
cenahın siddet le a l eyhtarı hakkındaki yeni kanun mu· 
olınakla şöhret bulduğun · cibince y~niden tanzim edi· 
dan suikasdın siyasi olduğu linciye kadar bütün üniver· 
mevzubahsedilmektedir ailelerin talebe cemiyetleri 

Bükreş, 2 (Radyo) - Üni · muvakkat bir zaman için ka· 
versite rektörüne yapılan patılmasına karar verdi. 
suikasttan dolayı 50 kadar Talebenin herhangi bir 
kimse tevkif edilmiştir. siyasi partiye intisabını ve-

Bükreı, 2 (Radyo) - Na- yahut her hangi bir siyasi 
zırlar bugün bir toplantı tezahüre lttirakım yasak et· 
yapmıştır. Bütün üniversite ,, ti ve mason locaları ile her 
ve talebe ocakları kapatıla- türlü gizli cemiyetleri ve 
caktır. Hazırlanan kanunun teıekküllerl derhal kapatıp 

bir maddesine göre talebe / dağıtmağa dahiliye nazırını 
nin siyasi fırkalara girmeleri memur etmlıtir. 

ltalyan Müstemlikat 
Nazı r1Çeki1 ece k .. 

-faıist Zt.ıor partisınin re 
isi Liotıtch tarafıııdan dün 

veıılen hır konferans neti 

ceııınde faıistlerle faııst dü 

llyebilmiılir. 
== =--=-=--- ~ Düelloyi mucip oir ha~ise olma~ığma ~arar verilme~i Ro-

iktisat Vekaleti 

ipe~li çorap isi için bazı 
ısaslar haznladı. 

Birçok şikayetleri mucip 
olan ipekli kadın çorapları· 
na, Ekonomi Bakanlığınca 
norm ve vuıflar tesbit edi· 
ldiğinı haber aldık. Fabrik
alar, bundan böyle, muay. 

Gunıil 
~~ndra, 2 ( A A 

b· •ndıstanda mevcut on 
it hü • rn· Ucnette yapılan umu 

Lı~ •eçirnde Gandin•n milli 
rıınt 
~ti Partısı bu hüküm · 
;(. erın altısıuda tam ve di 
ser Ü - d 
1 çun e de niııbi bir t:k 
Ctiyet k 

azanmııtır. 

BirFransız 
Gıaıisi C8iaYir8 giderken 

l Mayine çarptı 
•il Ondra, 2 Radyo) - Mar· 

Yadan C 
F'ra ezayire giden bir 

tıaıı . 
d811 k aeınıst asıler taraf m 
r orıulan bir mnyine ça 
Prnııtır. 

A d i saba b a ma 6araçyaninin st~M vaziyeti iyi ol~uğunu ~il~iriyor 
ımanları arasında tiddetli ı 

bır çarpıımıı olmuıtur 

Partinin reıııı merkezi 
Rerlınde olırn ·Techni~che 

Umoin,,ın Zagrebde niçin 
bir şuh si aç1 1dığını izah 

edecekti. Bu ıube Yugoslav 
yanın iktisadi mübadeleleri· 

ni kolaylaıtırmak maksadile 
açılmııaa rla asıl hedefi, 

zannedıldiğine göre Yugos 
lavyada Hitler propaıanda 
1101 teshil etmektedir 

So~a~lau ~ir ~arp ~ali 
içinde ~ulunuyor. 

Londra, 2 Radyo)- Adi-

ısa babada yapılan suikast 

üzerine bütün Habeıistanda 

örfi idare ilan edilmiıtir. 

Adisababaya mekineli tüfe· 

nkler yerleıtirılmtı, sokak· 

larda zırh 1 ı otomobiller do . 

laımaktadır . 
Dün 3000 faıist düımanı 

Liotitch aleyhinde tiddetli 

tezahüratta bulunarak "Ka
hrolsun faıistler, kahrolsun 

.................. _ 
1 Bir Mebusun 

hainler" diye bağırmıtlar ve 
bundan sonra Lıotitchın nu-

tuk söyliyeceğı binanın ca · 
mlarını taılamıılardır. Bunu 

müteakip vukua gelen çar. 
pıımada birkaç kiti yarala· 
nmııtır . Neticede polis mü 

1 
dahale eder~k siiklınett ia· 
de etmiı ve bir kaç kiıiyi 

DiJelloya 
Daveti 

İıtanbul , 2 (Hususi ) -

Yugoslavyanın Nezaretaiz na 

zm .:;ievki Berhmenl; 60 ya· 

ılarındakl bir Yuııoslav me· 

busu düelloya davet etmft · 
tir. 

Roma, 2 (Radyo) Ha· 
beıistandaki kumandanlığı 
esnasında yaptığı icraatı ten 
kıt eden bazı makalelerın 
neırine mani olmadığı için 
Mareşcll De Bononun müs 
temlekat na'Z.ırı Lessovayı 
düelloya davet etmesi üze 
rine kurulan haysiyet diva
nı nizaı halletmiıtir 

Heyet düelloyi mucip bir 
hadise olmadığına kanaat 
vermiştir 

Söylendiğine göre Lesso 
va Müıtemlekat nazırlığın· 
dan çekilerek ıarki Avru· 
pada mühim bir vazifeye 
tayjn edilecktir. 

lstanbul, 2 (Hususi) Ga 
raçyaninln sıhhi vaziyetinin 
endiıeyl mucip olduğuna da 
ir çıkan haberleri Roma te 
kzlp etmektedir Gerek Gar
açyani gerekse diğer yaralı 
ların sıhhi vaziyetlerinin iyi 
olduğu bildiriliyor. 

Roma. 2 (AA) Jurnal 
De'italiya gazetesi İtalya 
Habsburgların yeni sene tah 
ta getirilmesini terviç etti · 
atne ortada ne bir diploma· 

tik vesikanın ne de salahi
yettar beyanatın m!vcut ol · 
mad.ğını yazmaktadır 

Hicaz 
lrah Kudüse geliyor 

Hicaz Kralı f bnlssuul 
Kudüs, 2 (Radyo) - Hı 

c z Kralı lbniasuutun karııık 
hk i,lerile alakadar olmak 
üzere Kudüse gelece-ği ha· 
ber verilmektedir. 

yen normlar üzerine ve va 
aıflarını müıteriye ilan etm
ek auretile çorap imal ede 
cek ve müıteri de kendisine· 
hangi kaliteden mal verild
iğini bilerek çorap satın al· 
acaktar. 

Hu gibi çoraplar için teı· 
bit edilen esaslar ıunlardar: 

1 - Her çorapta imal 
edıldiği fabrikanın markası , 
ne cins ipekten yapıldıfı, 
numarası, incelik dereceıl 
kavdedilmlı bulunacaktır. 

2 - Norm esaıları· , 
a Makinelerin cinsine 

eöre zaruri sağlamlık unsu 
ru olan ipliği kullanmak, 

b- Kullanılan ipeğin auni 
yüksek veya adi kaliteden 
veya halis ipekten olmasına 
temin etmek. 

c Burun ve topuklar kuv
vetli olmak, 

d Sağlamlık bakımından 
dört nevi çorab imal etmek· 
tir. 
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"Yeni Türkiye
nin Kuruluşu,, 

Andthe East gazetesi son sayı· 
larının birinde memleketimizin 
yükselişinden ve Atatürkten 

hayranlıkla bahsediyor .. 
Great Britain andthe East 

dergl&inde okunduğuna göre 

"Orta asya cemiyeti" geçen 
hafta Lord Loydun başkan-

lığı altmda toplenmıı ve bu 
toplantada Sır Denison Ross 

"Yeni Türkiyenin kurtuluıu" 
hakk111da bir hitabede bulun 

muıtur. Hatib, modern Tür 
kiye mucizesini anlıya bilmek 

için önce Oımanlı im para -
torluAunun yükselmesine ve 

düımeılne dair malumat sa 
bibi olmak lazım geldiğini 

söyllyerek sözlerine baılamıı 
ve kıaaca ıunları anlatmııtır: 

- Türkler onuncu asrın 

ıonunda orta ve yakan ıark 

tarihinde büyük roller oyn
amıılardır. Osmanlı impara· 

torluiunun ilk temeli küçük 
Aıyada kurulmuıtur. 

Anadolu ya ilk ayak ba · 
san müıllmanlar, Selçuk Tü· 

rklerldfr ki bunlar birçok 
vilayetleri zaptetmiıler, me 

rkezl Konya olmak üzere 
bir devlet ve l::ir hanedan 

kurmuılardır. On üçüncü as 
rm ortalarında bütün orta 

Asya ile Avrupanın ıarki 
kmmlarmdan bir çoğu mo 

ngollar tarafından istilaya 
uğramıı ve bunlar ı 258 se 

nesinde Abbasiye hükumet· 
ine nihayet vermiılerdi Bu 

mongol isttlasmm önünde 
Selçukiler kırılmıı1ar, böyle 
ce Osmanlılara yol açılmııtı. 

Oımanhlar, iki türlü mi· 
raaa kondular: Bir taraftan 
dünyanın en büyük lalam 
devleti haline geldiler, bir 
taraftan da hmsliyan Biza 
ns imparatorluğunun varuı 

oldular. Mongollar tarafın 
dan hilafetin, franklarla 
Latinler tarafından da Biz 
anaın tahrıp edilmesi Osma 
nlılara bu fırsatları vermlı 

ti. 

Sır Devvison Ross, Osma 
nlı tarihini etraflıca incele 
dikten sonra imparatorluk 
içinde genç Türk partisinin 
nasıl vücuda geldiğini anlat 
mııtır. 

Hatibe göre l 859 senesi
nde bırincl Abdülmecidln 
zamanında lanzimRt başla

mış ve hu ikinci Hamldın 

zamanında 1876 senesine 
kadar ıürmüıtür. 

Sultanın müstebid hare 
ketleri üzerine meşrutiyetin 

ilanı maksadile çahşan gizli 
cemıyetler kurulmuştur. 

Bu asrm başından beri genç 
Türkler, eski rejimi devır 

mek lçın hazırlıklar yap 
makta idıler. Bunların Pa • 
riste merkezleri vardı, fakat 
sultanla maiyetinden baıka 
kimse bunları ciddıye alma 
yordu 1908 de bunların 

merkezi bir ihtilal yaprnak 
maksadiyle Selaniğe nakle · 
dildi O sene, Mahmud Şev 
ket Paıamn bugünkü Irak 

Başvekili Hikmet Süleyma · 
nın kardeşi kunıandasında 

bulunan ordu11trı sultanı de
virdi ve hapsetti. 

Bu sırada, modern Türki· 
yenin kurtuluıu ile adı dai · 
ma anılan bir ıehslyet sah· 

neye çıkıyordu: Muıtaf a 
ı- emal 

Hatib, Mustafa Kemalin 
hayat ve mesleği hakkında 

uzun boylu sözler söy
lemiı ve onıın büyük harb. 

le merkezi Avrupa devlet
lerinin muzaffer olacağına 

inanmadığına, zafer kazanı· 

lırsa Türkiyenin Alman bo-

yunduruğu altına gireceğini 

önceden gördüğünü anlatmıı 
tır. 

G r a e t Ross, bundan 
sonra Türk inkilabını anlat 

mağa baılamış, Kamilist 
rejimde baıarılan muvaffa-

klyetlerden pek azının Osm
anlı imparatorluğunda baıa-

rılabileceğine iıaret etmiı, 

hudutların tahdıt edilmesi 

Arap vilayetlerinin sanır dı· 

şında kalmasının Cumhuri · 

yelin birçok muvaff akiyet . 
ferine kolayca imkan verdi· 
ğini btldirmiıtir .. 

Hatip, Atatürkün muasır 

başka büyük adamlardan 

nasıl farklı olduğunu izah ede 
rek hitabesini tamamlamıştır. 

Evvela, hatırlamamız la 
zım gelir ki o, cesur ve müs 

tesna bir uker olarak vata
mnı kurtarmıı, sonra uzak · 

ları gören kudretli bir ida 
reci olarak da devleti kur· 

tarmııtır. Bu suretle Türkiye 
cumhuriyetininin ilk reisi ol· 

duğu zaman milletinin ken 
disine verdiği "Kurtarıcı" 

sıfatına iki defa hak kazan · 
mııtır. 

Kendisi pek ali\ 
yaııyabtltrken bütün 

rahat 
lehli 

keleri göze alarak ortaya 
atılmıı, memleketinde arzu 

ettiği bütün müesseseleri, 
adetleri ve ananeleri ortadan 

kaldırmııtır. Cesaretine misal 
olmak üzere Türk hükumet 

merkezini l.tanbuldan An · 
karaya kaldırılmasını ala 
biliriz. İhtimal ki bu. Atatü· 
rkün en büyük tour de for
cei olmuıtur. 

Hatib burada İstanbulun 
1 

bugünkü halinden de bah 
ıederek edebiyat yapmak· 
tan kendini kurtaramamış. 

sonra Türk ve İngılız hüki'ı · 
metleri arasındaki dostluğun 
artmasından duyduğu mem· 
nuniyeti anlatmıı ark~olojik 
kazılarda ve tarihi araştır

malarda Türkiyenin göster· 
dıği kolaylıkları anlatarak 
bu arada profesör Baketer 
ile profesör Vittemorun İs 
tanbuldaki çalıımalarına sö 
zü getirmış, böylece hitabe
ıı bilirmittlr. 
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Vilayet Umumi Meclisi: 

Bütçe Görüşmelerine 
Bugün Başhyacak .. 

- .- - . 
lise~e leylilik ücretinin Oııaıe~lf p ~cıeti gi~i 150 
lira olaıak ka~ul e~ilmBsirıin ~oğıu olınğı ileri sürülaü. 

Meclisi Umumi dün ıaat 
14 le B. Ethem Aykutun 
baıkanlığında bu senenin 
dokuzuncu toplantısmı ya
parak görüımelerlne davam 
etmiştir. 

Baıkan ekseriyetin oldu 
ğunu söyliyerek celseyi açtı. 
Sekizinci toplantı zaptı sa
bık hulasası okundu. 

Baıkan - Zaptı ıa bık 
hakkında söz ilUyen var mı? 

Feyzi Sözener ( Edre 
mit) - Geçenlerde gazeteler· 
de okuduiumuza ve Dahili· 
ye Vekaletinin de bu huıuı · 

takı tamimine göre üyeler 
tarafından yapılan takrirle 
rln ve ıözlerin zabta ahnır· 
ken isimlerinin baıına "Bay,, 
ve "Bayan" kelimelerinin 
konma11 lazımgelir, dedi. 

Baıkan - Bu huıusta •i 
layete henüz bir tamim gel 
medfğıni, fakat bununla be· 
raber bu kelimelerin kul -
lanılmasımn gerekli oldu
ğundan zabıtlarm bu ıekil
de tutulmaunın muvafık 

olacağım ilave etti. Zaptı 

sabık hulasası aynen kabul 
edildi. 

Evrakı varidenin müzake. 
reıine geçildi. Ayvalık Altın 
ova yolu müteahhidi Kan · 
gal oğullarının bu yolda ala . 
cakları paraya ait evrak me
clise verilmiı olduğundan 

yaptıkları ikinci müracaatla
rının da ılk evrakile tevhl
den müzakeresi ve encüme
ne havalesi kararlaşhrıldı . 

Lise ve Hususi muhaıebe 
müdürleri verdikleri bir 
müzekkerede Hususi idare 
adma liıede okutulan tale · 
benin ücretlerinden baıka 

hamam, traı vesair zaruri 
ihtiyaçları için de kafi mik
tarda tahsisat konmasını fs· 
tiyorlardı. Bu masrafların 

konması için tetkıkRt yapıl 

mak üzere müzelt:kere maarif 
ve muhtelit masraflar encü· 
menine havale edildi. 

P.u sırada feyzi Söze. 
ner ( Eclremit ) Liıe 

ve Orta mektebin leyli 
ücretlerine:= temas etti ve ve 
kaletce Liıede okuyan lale 
be için J 70, Orta mektepte 
okuyan talebe için de 150 

lira ücret alınmuının tesbit 1 

edıldijini, Lise ücretlninfge 
çen sene Öğretmen okulu 
binasında bulunmasmdan do · 

layı kalorifer, elektirik, ha
deme vesalr müstahdemin 
ücretinden dolayı I 70 lira 
olarak kabul olunduiunu 
anlattı. 

Bu yıl lise eski Orta okul 
binasına geçtili için bu gi
bi masrafların azaldığını, bi-

naenaleyh Lise ücretinin de 
Orta mekt«>p ücreti ribi 
150 lira olmasının doğru 

olacağını ıöyledi. 

Hulusi Küçükler {Dunun. 
bey) - de bu mütaleaya 
iştirak etti. 

' Neticede bu husuıda tel 
kikat yapılmasl ve vekalet· 

ten temenni edilmesi muva· 
fık görüldü. 

Blğadıç belediyesi kasaba 
ya getirilecek su için yar· 
dım olarak husuıi bütçeye 

(2000) lirıl kadar bir tahıi -
sat konmasını istiyordu. Bu 
ite ait evrakın evveliyatı tel 

kik edilmek üzere Biğadıç 

tan istenmesi kararlaıtı. 

Evrakı varide araımda bu 
lunan Edremit kaymakamlı. 

ğının kaymakamlık konağının 

tamirine veya yeniden yapıl 
masına dair yazısı okundu 
Bunun da tetkik edilmek üze 

re masarif ve muhtelit ma· 
liye encümenine verilmeıi 

kabul edildi. 
Ruzaamede görüıecek baı· 

ka madde (llmadığmdan 

meclis bugün saat l 4 de 
toplanmak üzere dağıldı. 

Umumi mecliı bugün büt· 
çe müzakerelerine baılıya~ 

caktır. 

---
12 Ve 14 Yaşında iki 

K ı z K a ç ı r il d ı .. 
Biri Küpelerin ~ir ~öyün~e. ~iğeri ~e Küçü~ Bostane1~1 

olan i~i va~a ha~~m~a ıa~~i~at yapıhyoL. 
İki nahiyede birer kız ka 

çırma vakası olmuştur. 

Kaçırılan kızlardan biri 
henüz 12, diğeri de 14 yaşın · 

da dar. 

Birinci •aka: 
Küpeler nahiyesinin Kara· 

manlar köyünden Ali kızı 

12 yaılarındaki Zühre köy 

clvarındakı İ ıcakpınar mev 

kiinde ot toplamakta iken 
ayni köyden lımail oğ· 

lu Musa 

Tahir oğlu 

ile arkadaşı 

Alı tarafından 

zorla kaçırılmıstır 

ikinci vaka: 
Merkeze bağlı Küçükbos 

tancı köyünden fftik oğlu 

lbrahimin 14 yaılarındaki 

kızı Şefika, aynı köyden 
Tahir oğlu Halıl tarafından 
kaçırılm ıtır. 

Her iki vaka hakkında 

tahkikat yapılmaktadır . 

lvrindide 
Bir ~üUan~a yapılın ~u

sızhk. 
İvrindi nahiyesinden Yu 

suf oğlu Salibin Pazar yeri 
mevklindeki dükkanının ki 
ildi kırılmak suretlle içeri 
girilmtı ve bazı eıyası çalı· 
ndığından jandarmaca bu 
huıuıta tahkikata baılan· 
mııtır . 

Kavgada sopa ıe taşla 
yaralananlar 

Korucunun Şekerci kö
yünden Mustafa oğlu Tev 
fik ve karııı Hftnife ile ay · 
nı köyden Hasan kızı Gül 
ıüm ve Fatma arasında 
kavga çıkmııtır. Hanife ve 
kocası baıından taı ve sopa 
ile yaralanmııtır. Yaralılar 

muayeneye sevk edılmıı, 

suçlular hakkında da taki 
bata baılanmııtır. 
-~ 

Gazete 
Mecmua 

Ve Mektep kitapları için 
kullamlıcak kii,tlar na 

ıekilde olacak? 
Gazete ve mecmualarla 

mektep kitaplarının basılma 
sında kullanılan kaiıdların 

gümrük reımi hakkında İk-
tiıad Gümrük ve MaHye 
Vekaletlerlnce beraberce 
hazırlanan kararname Veki 
iter Heyetince kabul edil 
mittir. Kararname ıudur: 

1 - Yalnız gazete, mec· 
mua ve mektep kitabı tabı-

nda kullanılmak üzere ve 
bundan baıka bir makıad 

için kulJanılmamak tartlyle 
birbirinden beşer santim fa· 
sılalarla muvazi filigram çiz
gilerini havi olan ve bu ka 
rarın neıri tarihinde gazete 
lerin basılmasında kullanılan 
gümrilk tarif esinin 328 A 
numaraaına dahil idi mat· 
baa kafıdları üzerine mev
zu gümrük reıml l 00 kilo 
ıunda l UO kuruı olmak üze 
re teıbtt edılmitllr. 

2 - Gümrük tarifesinin 
328 A poziıyonuna girer. 
diğer nevi kağıtlar üzerıne 

konulmuı olan gümrük res 
mi tarifede yazılı tam hat 
olan l 00 kilosunda 900 ku 
ruıa çıkarılmııtır 

3 - Bu kararın neıri la· 
rihinden itibaren 1 O gün 
içinde hariçteki fabrikanın 
siparif kabul edildiğe dair 
vesikaları lktisat Vekaletine 
ibraz eden gazete ve mec-
mua idarelerinin bizzat ge 
tirdikleri birinci maddede ya 
zıh cinslerden rolo halindekı 
f ılıgramsız kaiıtlar dahi bu 
karar hükmünden iıtifade 
eder. 
• 4 - Bu karar neıri tari 
hinden 40 gün sonra meri · 
yet mevkiine girer. Ancak 
birinci ve üçüncü maddele 
rde yazılı gazete ve mecm 
ua kağıtları hakkında bu 
karar hükmü neıri tarihin · 
den muteber olur. 
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Hayrettin 
Karan 

Dün Edremi~ı gitti 
Bir gün önce lstanbul yo· 

lile Ankaradan ıehr1111ıı• 

gelen mebuılarımızdan Haf 
rettin Karan dün tetkikterd' 
bulunmak üzere Edremldl 
gitmfıtlr. 

~ 
Gönüllülerin türkusü 

R. Gökalp Arkının yas 

dığı 6 tabloluk ulusal bl• 
piyeaUr. Vilayet Matbaa.,. 
da basılan bu kitap 25 kll 
ruıtur. 

Genç muharrir kitabın" 
mukaddimesinde: 

" Bir Zaferin Ya11,. aı"' 
"inkılap Yolu,.ndan, olı°' 
ve dolgun olduiunu ileri sO 
rüyordum Yanılmadıiılll' 
anladım. 

"Gönüllülerin TOrkOılıı 
nün Bir Zaferin Ya.ınd-' 
olgun olduiunu umuyorulll·' 
Deqıektedlr. 

Oynanan ıahne h~ve~
buna mukabil plyeı nok,.• 
hiı arasında "GönüllOlerl' 
Türküsü,. btr boılufu dol
durmaktadar. 

Okuyucularımııa tavt11' 
ederiz. 

~ocuk 
Her bafta Ankarada ÇI' 

cuk Esirgeme kurumu ,,. 
nel merkezi taraf andan çılr 
arılan bu mecmuanın 22 ' 
say1111 renkli ve güzel ki 
pak içerisinde çıkmııtır. 

Jçinde: Bodur Şubat, 1 
neklerln kuruntusu; kor~ 
ve cesaret; küçük ıeıefV 

· yurt gezisi, Çalgıcı ıle 11' 
nuı balıiı; boz yeleli k~ 
incili kız, bir buçuk ıV 
topal karga, yazıları de JI 
nin düjmesi romanı varil 

Ayrıca renkli karikataıl' 
bilmeceler bulunan ve f' 
cuklar · için çok faydalı ~ 
lunan bu mecmuanm f 
beı kuruıtur. 

Tavılye ederiz. 

Halkavi Bıskanlıüın~ıa: 
11 Halkevlmlz ıubelerl 

netim kurulları aıaiıda t' 
zıh ıünlerde ıeçilecek1' 
Şubelere kayıtlı arkadıtll' 
rımızın bu tarihlerde ve ıl 
at 20 de Halkevlmlzde b' 
lunmaları rica olunur. 

10 Mart çarıarııba: Dilı lf 
rih, edebiyat ıubetl 

11 Mart perıembe: >.r 
besi 

13 Mart cumarteıl: 
rit ıubeıi 

14 Mart pazar: Spor ıu 
15 Mart pazart~ıi: So• 

yardım ıubeai 

16 Mart Salı: Halk de,,l' 
neleri 

17 Mart çarıamba: IC~ 
saray ve yayın ıu 

J 9 Mart cuma: Köye 

ıubesı 

20 Mart l umarteıi: 

ve seraıller ıubesl 
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- Kaçırllan Kız -
cu~Ü~eı utangaç bir ço· 
b Y zü gibi kızarır ıt, dik 

11'kth dalların ardına Çeki· 
r en· C"k d ' o pımar baıın· 

bil bir kız. deıtisinin yanı
~tına çömelerek çeımeden 

•"an 
111 

•u ııbı, biraz tler de 

ıeıe ataçları ara11nda ya· 
Yıın k 
Çoba oyunların batındaki 
r h nın Yanık bestelerinin 
u a akıtlarlle kendınden 

lteçıyor ve bu ilahi nax.me· 
eri 5 

Yaratan çobana kartı 
•ev · l••lntn btrkat daha yük· 
•eldıx.ı • nl duyuyordu 

Ayte; her akıam bu sa
•tte 
r ovadan gelen koyunla 

111 G"k 0 pınar baıana çıktıiı-
1lı IÖ n 

le runce hemen destiılni 
apar G~k 1 o pınara kotardı. 

çtnde köyün bu kim· 
•eıız 
••ba çocuğuna ve onun, 
le hın seher vaktinde ta· 
u;.•n bülbüllere bile din 1et 
b kavalına o kadar içten 

daflalllDıttı ki• ODU aöreme. 
•tı ' • le ' kavalını dinliyemediğl 

a 1
1
•rnlar, içinden bir yerin 

•ıı ad f 1 ını, göfıünden bir 
Yerin k bQ oparıldığını zanneder, 
İ Yük bir yalnızlık duyardı. 
;te Yine bu aktam, bir yıl 
•~beri dellceıine ıevdlfi 

:~ •nını aörmek kavalını, 
b lllernek . için Gökpmarın 
d '~•na ıelen Ayte destislni 

0 durduiu halde oradan 
'Yrılarnıyordu . 
le .. lJıaktan; ova.dan dönen 
r.ı0'161erin hayali görülüyor. 

e 1 e afaçları arasına 
~ " k l a n a n çeımede 
y:~eden baıka kims~cikler 
telt Koyunlar ona doğru 
ıtı Yor. Çoban kavalını ke· 
d · Fakat Ayte yine yerin · 
tıen kalkmıyor ve manya· 

tl~7e edilmıı ılbl sırtında kar 

• kepeneflle ona yakla· 
•n b t ço ana ciofru bakmak 
•n kendini alamıyordu 
iQı - Ayıe kız , bana bi iç· 
•e 1 ~u versene; diye çobanın 

11 
'de daldıfı hayal derya· 

bı~ :n kurtulan Ane tatlı 
• eyecanla ürpererek çe . 
ltlenı k " n ırak taılle ona suyu 
a:atta 
Sek· 

tll 12 Yaıındanberl koyu 
an'rlle beraber kırlarda, bol 
le,neıh ovalarda ve çiçek 
b araaında tabiatla bat 
.,. d 1 

lllı 0 •tan köyün bu ki 
eıız 

ti çocufu geçen günle 
nı he k 

lndekı P oyunlarına ve el· 
" l dert ortağı olan ka 

• •na h b •sretmlttl fak at 
1.1 •kıa 

htrın 
11 

rn on sekizinci ba 
~u b k •kıamına kavuıtu
ta,11 u akıam, kırık çeıme 

e ona 
'" .. su veren kızın 

' Yuz .. d 
ltııeli un • pembelrıen ga 
uı Yanaklarını ve onun 

Un ki k ıld rpt leri arumda ıt 
'Yan k tlrıı oyu lacivert gözle 
n rnan l b k tııl• a 1 a ıtlarıle ka· 

bıt fınca elektıriğe tutulmuı 
Citlrn "b• lçerd gı ı titrlyerek ta 

.ı\. en Yandı. 
Yte lası 

llıtkl uzatır uzatmaz 
:ı: ı_ •ıtı. Evde inekleri sa 
••t"en 
Y't•kl ' •of rayi kurarken ve 
dGıG dırı Yaparken hep onu 

n G bQt .. 
•ırıd un gece rüya 

a Çob 1 tırıd 'ınl e periler diya 
l, aül bahçelerinde, pa-

S. V. Bora 
patya ve kır çiçeklerinin 
süslediil yeıllltkler arasında 
batını omuzuna dayamıt on· 
unla batbaıa durmadan ça· 
lan ve ilahi bir ıes gibi ru · 
hu gaıyeden kavalm nai· 
melerile ıabahı yaptı. 

Ertesi akıam, daha er 
tesi aktam, bir ayın ge 
çen her aktamı Ayte çe 
tmeye koıtuğu zaman çob
an yanına geldi ve ona ka
val çalarak, kmk çeıme ta· 
tundan uzattığı su ile birlik · 
te A ytenin bıllur teninden 
çıkan kokularını ve, sonsuz 
ıevgisini yudum yudum içti. 

Ilık bir yaz aktamı, yine 
çeıme batında kaval çala 
rak Ayteofn uzattığı kırık 
çeıme taıından su içen çob
an ona büyük bir heyecanla: 

- Ayte, kız seni seviyo 
rum benim ol Dlyince Ayte 
kıpkırmızı kesilerek: 

- Ben de seni seviyom 
emme bclbam vimez. Dem· 
ekle beraber yine Aes çıka · 

rmadı iki sene, evet tam 
iki sene bülbüller gibi sevi 
ttiler .. fakat birgün babaaı 

Ayteye danıımadan onu köy 

ağa1ının oğluna nitanladığı· 
nı söylediği zaman bütün 
gece inledi Ağladı, hıçkır · 

dı . Yün yaahkları dıtledi. 

sabahleyın ninesine, anası 
na: 

- Beni ona vlmeyin ben 
Toıunu ıeviyom diye )a 
lvardı. Fakat onun sevgisine, 
yalvarmasına aldıran bile 
olmadı. Onu zorla köy ağ 
asının oiluna yavuklu etti 
ler. Harman sonu da düğün 
yapmak için Aytenin baba· 
sile köyün ağuı karar ver 
diler. Ştmdi arada bir kıı 
vardı. Kıt geçer geçmez 
düğün yapacaklar A yteyi 
Haıana köyün çlf tçislnln 
ojluna vereceklerdi. 

·ı oıun vazlyetteıı haber 
ıiz, koyunları le bir hafta da
n beri köyden uzak meralar· 
da dolatırken hep lacivert 
gözlü Aytenin hayalile ku · 
ca&datıyor ve durmadan on · 
un hayatta en vefalı arka · 
daıı olan kavalına: 

(Aytem, Ayşem, mor me· 
nekıem) 

Şarkısını söyletiyordu. Ma 
vl göklerin bulutlandığı, 

hula yaprakların rüzgir el 
inde oyuncak olduğu bir ek 
ıam yabancı meralardan sü 
rüsile beraber dönen 1 osun 
Gökpmar baıına geldığf za 
man bir haf talık ayrılığın 
verdiği hüzünle bır a~aca 

yas 'anmıı gözleri köy yolu 
ndıı, tutuı~n aıkınm alevle· 
rile kavalını inletirken bir 
den kalbi tatlı bir tıtreyiıle 
ürperdi. Karşıdan desti om · 
uzunda adeta koıarcaaına 

gelen Ayteyl gördü. Günle
rce ağlamaktan kızaran gö· 
zlerile Tuıunun yolunu göz 
liyen Ayıe onun koyunlari 
le Gökpınar baıına geldiği· 
ni görünce hemen deıtlyi 

kaparak çeımeye koıtu ve 
mete ağaçlarının arasında

ki tenhalığa aüvenerek kol-

TÜRKDILI 

Teşkilatı EsasiyeKanununun Bazı 
Maddelerinde Yapılan Değişiklik .. 
Büyük Millet Meclisinde ceryan eden müzake

relerin neşrine devam ediyoruz .• 
(Evvelki sayıdan mabat ) 

Türk milletinin tarih içe· 
risinde ve dünyanın bu ha 
linde yapacağı çok dııha 

büyük itler vardır. Şu 
veya bu hayal ve 
mefhumu mücerrdin petln· 
den koıacak ne vaktimiz 
var, ne de koıturacak insa· 
nlarımız vardır. Bfz tek bir 
dilek tek bir ideal için yani 
memleketin ıe1ameti, bu 
milletin refah ve ııaadf'ti 

ve alemin huzuru için hülle 
halinde çalıımıya mechuruz 
Tutufumuz yol budur. Ata· 
türkün bize gösterdiği ) ol 
budur (Bravo sesleri, tiddet· 
lt alkıılar) 
BAŞKAN Kifayeti 

müzakere hakkında muhte 
lıf takriler vardır. Kifayeti 
müzakereyi kabul edenler .. 
Etmlyenler .. Kabul edilmlt· 
tir. 

Madd~lere geçilmesini ka
bul edenler.. Etmtyenler ... 
Kabul edtlmtıttr. 

T eşki13tı esasiye kanununun 
bazı maddelerinin deliştlril-
mesıne dair kanun teklifi 
Madde 1 - T eıkil atı E1a 

siye Kanununun ikinci mdd· 
desi aıağıda yazılı tekilde 
değiftirilmiıtir . 

Türkiye Devleti, Cumhurl 
yeıtçt, milletçi, halkçı devletçi 
laik ve inkılabçıdır. Resmi 
dili Türkçedir. Makarı Ankara 
ıehridlr 

BAŞKAN Madde hak-
kında mütalea var mı? ... Söz 
Şerif lldenlndır 
ŞERiF iLDEN (Kaatamo 

ni) Müsaade ederseniz 
buradan söylıyeylm . Encü 

tarım Tosunun boynuna do· 
ladı. 

Y edı aünlük ayrılığın ya 
kmlatlırdığı bu iki saf kal 
bin birbirtle kucaklatmaaı 
ve nar tanesi gibi olan du 
dakların birleımesi o kadu 
ıairane oldu ki; hiç bir res· 
samın çizemiyeceğt bu can
lı taplo funda lıklardakl ser-
çeleri bile k11kandırdı. 

Günler, l:ir film ıerldi 

gibi geçti. Yaimur yağdı, 
karlar eridi Ve ilkbahar 
geldi. Tosunla Ayıe içlerin· 
in en derin sızılar önünde 
eriyerek sonbaharın ve kışın 
nasıl gf'!çtlğinl anlıyamadı 

lar . 
ilkbahar geldi. Aytenjn 

düğün zamanı olan orak bı · 

çme günleri geliyordu. Sıc 

ak, çok sıcak bir hııziran 

aktamiydi. Artık ölüm l<ara 
rının infaza yakınleıtığı bir 
günün akıamı yine Gökpı 

nar batında buluşan Ayte 
Tosunla bu durumun düzel· 
tilme ve kalplerinin ayrılm 
ası i~in çalııanları yenme 
için icabeden itlerin yapıl 

mas1 için söz verdikleri, ku 
caklaıarak birbirlerine karı
ıan göz yaılarıle and içtik 
leri bir akıamdı . Çoban ka 
val çalmıyor. Ayıe içten 
gülmiyor. Beraberce yarın· 

ki firar itini tasarlıyorlardı. 
O kndar dalmıılardı ki: Ko· 
yunların yanlarından uzak 
laıtıklarmı bile duymadılar . 

SONU VAR -

menden bir kelime soraca · 
ğım . 

Maddede resmi dili Türk · 
çedlr dentlıvor. Bu teımi keli 
meıine lüzum var mı? 
TEŞKiLATI ESASİYE 

ENCÜMENi MAZBATA 
MUHARRiRi KENAN 
ORER <Manisa) - Teklifte 
buna dair bir tey yoktu. es 
ki maddede vardı, biz de 
aynen muhafaza ettik . 
ŞERiF iLDEN (KastamonO 

- O halde bu kelimenin 
tayini teklif ederim. 
BAŞKAN - retkilitı Esa

siye Kanununun eski mad · 
desinde vardır. Bu yalnız 
sizin teklifiniz ve kanaati· 
oizle değittirilemez. Bunun 
nuıl değiıtırlleceğlni yine 
ayni kanun göıtermittlr . 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanak
kale) - Benim ıözüm esaıa 
taalluk eden bir ıey değil 

dır. Maddenin yazılıt tarzı 

na aiddlr T eıkllatı E1asiye 
Kanunu birinci maddesinde 
Türkiye bir Cumhuriyettir 1 
diyor ve 102 nci maddesi de , 
devlet ıeklinin Cumhuriyet l 
olduğuna dair olan birinci 
maddenin hiç bir v«·çhile 
tadil, tağyirinin teklif dahi 
edılemiyeceğlnf taarih ediyor 
Yani bu hükümle birinci 
madde, bir ebediyet ıktııab 
ediyor ve bu ebediyeti de 
T eıktlatı Esaıiye Kanunu te · 
keffül etmlı bulunuyor. Hal
buki timdi teklif edilen ikin· 
ci maddenin tadilinde Türkiye 
devletı Cumhuriyetçi, mılli 
yetçl, halk('ı laik ve inkiliıpçı 
olup resmi dıli Türkçe, Ma · 
karri Ankara ıehrldlr deni -
liyor. 

Devlet ıeklinin Cumhuri 
yet oldutu kabul edlldıkten 
sonra onun esas vasfını, da
ha doğrusu ıartı aslisinin 
Tetkllitı Esaılye kanunu ile 
kendisine verilmiı iken bu 
vasfın Cumhuriyetçilikten 
baıka bir ıey olmasına im 
kan yoktur. Burada Cumhu 
riyetçi kelimesini zikretmek 
veyahut TE-tkilatı Esasiyenin 
ebediyetini temin etmediği· 
nl bir maddeye bu vuf ı 
ıokmak, evvelki hükümle 
ahenktar olmaz. Onun için 
diyorum ki Cumhuriyet tda 
resinin Cumhuriyetçi olması 
gayet tabii bir esas olacağı 
na göre, bunu burada zıkret· 

. mektense maddeyi ıu suret· 

prensiplerin yalnız bet mad 
desi esas Teıkilat Kanunu 
muza geçmit ıekillndc bulu
nacaktır ki bunun doğru 

olmıyacağma kani olduk. 
(Doğu ıes1eri) 

GL. REFET BELE (lstan 
bul) - Kürsü alııkanlığmı 

kaybetmiı olmaklığım dola · 
y11ile demin arzedilecek bir 
ıeyi unuttum. fakat bu ma 
ddeden istifade ederek bunu 
da ıöyhyeceğim . Esa1en te 
m&1 edccefim en mühim 
ıey de bu idi . Devletçilik 
ve ak11amı olmak üzere dl 
ier beı umde maddeye ye · 
nt ilave ediliyor Bunların te· 
yid kuvveti nedir? 

Arkadatlar pek jyf izah 
ettiler; bundan sonra Hüku 
metin programı Devlete mal 
edilecektfr. Fakat ıtmdiye 
kadar, Devlete maledılen 

bu umdelerden yalnız bir 
tanesi vardı: Cumhuriyet· 
çilik. Onun da bir müeyyl . 
desi mevcuddu: En son ma· 
ddenin son f ıkraaı: 102 ncl 
madde olan bu son madde, 
fıbu kanunun, tekli Devle 
tin Cumhuriyet olduğuna 

dair olan, birinci maddesi 
nin tadili ve tağyiri hiç bir 
suretle teklif dahi edilemez, 
der. 

Yarın bir liberal, ekono 
mlk ve siyasi herhangi bir 
liberal çıkıp bunun üzerinde 
propaganda yapamaz mı? 
(yr pamaz •esleri) 

Teıkllitı Esasiye Kanunun
daki bu maddenin tadil ve 
tağyiri için taraftar tedarl· 
kine çalıımaz mı? Nuıl ki 
biz buıüu Teıkilitı Eıaılye· 
nln bu maddenin tadil ve 
tağyirlnl teklif ettik . Fakat 
bugün hiç birimiz çıkıp da 
Cumhuriyetin tadilini teklif 
edemezdik. Eğer bir kimse 
diğer bet umdenin böyle bir 
müeyyideıl yoktur diye bu 
hususta elinde silah olarak 
kuvvetle ite girlımek istene 
bunu kanun bu cürmünden 
dolayı yakalarından yakalar 
tedıb Ye tecziye eder. fakat 
doğrudan doğruya ikna ku · 
vvetile yaparsa buna mani 
olabilecek miyiz? fak al bu 
nlar cumhuriyetin yanında 

diğer bir umde olarak bulu. 
nursa o zaman bunun alcy 
hinde kimse bir teklifte bu-
lunamaz. Bugün olduğu gl 

bi kalırsa, efkarı hazırlamak 

hakkına herkes malik 
le yazmak maksadı temin 
eder. (Türkiye Cumhuriyetçi 
mi lliyetçi , halkçı, devletçi, 
laik ve inkılapçıdır Resmi 
dıli Türkçedir. Makarrı An 
kara Şehridir ) Bu ıeklin ka 
bulünü teklıf ediyorum. 

olur. BinaenRleyh bu mese· 

1 
leyi f ırkan1n nazarı dikkati 

TEŞtı\.İLATI ESASiYE 
ENCÜME~l M.M KENA"' 
ORER (Maniu> Teıktliıtı 
Esasiye Kanununun l 02 nci 
maddesinin sarahatı kar111ın 
da bu vasıfların icanunun 
bırinci maddesine ilavesi doğ 
ru olmadığı için bu alh um 
denin ikinci maddeye tama 
men sıralanmasını muvafık 

gördük. Bu itıbarlar Cumhu· 
riyetçt vadını da bu 
maddede tekrarladık . Ak 
si takdirde bu ana 

ne arz ederim. 

ALI RIZA TÜREL (Kon· 
ya) Teıki latı Esasiye Ka-
nunundaki hükümlerin mü 
eyyideıi yine T eıkılitı Esa 
ıiye Kanununun 103 üncü 
maddesindeki umumi zabıta 
hükmüdür. 

RECEP PEKER (Kütahya) 
- Ceza Kanunu da var. 
ALI RIZA TÜREL ı De 

vamla) l 03 üncü madde 
mucibince bu kanunun hiç 
bir sebep ve bahane ile ih 
mal veya tadll olunamaz 
Hiç bir kanun TetkilB.tı Esa
s,ye Kanununa münafı ola 
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30Sene 
Hapse mı~~um olan adı

mm göz yaşlan 
Amerikalı sabıkat.lardan 

otuz sekiz yatında Peter 

Gerino. Amerikanın Niyü 

Jersey vilayetinde Nevark 

ıehrinde kendisini muhake· 

me edecek olan jüri heyeti

nin tamamiyle kadınlardan 

kurulması için ufratmıı ve 

buna muvaffak olmuıtur. 

Muhakeme gı;nü müdafa

asını kendisi yapmıı ve en 

katı yüreklileri bile ağlata 

cak bir setle konuıarak 

jürinin bayanlarına iltica 

etmlıtir. Müdafaa esnaamda 

gerçi kadınlardan bir ikisi· 

nln gözlerinden yaılar aktı . 

fı görülmüı fıe de heyet 
sabıkalıyı ıoygunculuktan 

ıuçlu bulmuı ve 30 sene 
hapisle 15000 dolar pata 

cezasına mahküm etmlıtlr. 

Yugoslavya Başvekilinin 
tetkikleri 

Belgrad, 1 (Radyo) - Baı 
vekil bugün Belırad rıhtımı 
inıaatı ile panayır •nıaatı 
itlerini tetkik etmittlr. 

maz Bu zabıta maddeıidlr. 
ve bu müeyyide iledir ki 
T etkllah.t Esaılye Kanununa 
münafi alelade kanunlar çık· 
maıına mani olunabilir \'e 
T eıkilatı Esasiye Kanu. 
ounuo muayyen eıkal hart· 
cinde tadil ve tağyir edilm-
esinin önüne geçilir. Bu 
umumi bir müeyyidedir. 
Bunun haricinde cezai mü
eyyideler de vardır. Ceza 
kanununun son tadil edilen 
146 ncı maddeıinin aldıiı 

ıekle göre, teıkilitıeıulye 
kanununa muhalif bazı ha
reketler ceza müeyyldeıl 
altına glrmlttir. O madde
de ıöıterflen ıeratt altında 
Y a P ı l a o hareketler 
ceza miieyyidesl altındadır. 

Ya bu ıeralt tamamen ta . 
hakkuk edemezse, ne ola. 
cak? Yani ceza Kanunu ma
l<im olduiu veçhtle, kıyaı 
yolile tatbik olunamıyan ka
nunlardandır Bu kanunun 
gösterdiği bütün ıerait tah
akkuk etmelidir ki 0 hadi 
se ve o faaliyet cürüm ol · 
sun. O tahakkuk et mezse 
ne olacaktır ? O takdirde va . 
zlyet, kendi kanaatimce ıö· 
yle tetkik edilmelidir. Teı· 
kilitı Esasiye Kanununun 
bütün maddeleri cezai mü . 
eyyide altında defildlr Am· 
ma bu kanunun muta olm
ası da lazımdır. o halde 
Devlet, Hükumet bu k anu -
na aykırı olan bütün faali· 
yelleri men etmek s 1• h. a a ıy-

etini haizdir Şu halde. be 
otm ıahsi kanaatime .. ·r k 1 gor~, 

et i atı Esasiye Ka nununun 
tamamını veya bir kıs t mını 
a~ylr tebdil veya ilıaya 

ve bu kanunla teıekkül et
mit olan Büyük Millet Me · 
cliılni iıkata veya vazifesi
ni yapmaktan mene cebren 
teıebbüs edenler Ceza Ka 

nununun bu müeyyidesi al · 
tına glrdiii gibi, kanunun 
ikinci fıkrasında da, ·bu 
hareketleri n e f r i y 8 t 

SONU VAR 
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Madrld, 2 (AA.) - Asi ı~ı BOZf<. UR 1· VE HALK 

Göıühniyan kar f utmalın 
Londra, 2 (Radyo) 

Son günlerde adalarda kar 
fırtınaları artmııtır. 

Avrupa ile münakalat 
durmut gibidir. Vapurlar 
imdat istemiılerdir . 

Elli senedenberi 1slcoçya
da bu kadar kar görülme
mittir . 

Jıponyımn f ılemank Hin-
4istınmdıki emelleri 
Tokyo, 2 (A A ) Ja-

pon Batvekili Japonyanın 

Felemenk Hindtstananda gÖ· 
zü olmadığını söylemittir. 

Sina mı ve f iguranhk 
Sinemalarda gördüğünüz 

f lgüranların gel iti güzel in ti -
hap edtldifini zannetmeyin. 
Holivudda bu itle mefiul 
olan ve senede 11rf bunun 
için 150 000 dolar masraf 
yapan bir teıkili.t vardn. 

32 kiıtlik bir memur ka 
drosuna malik bulunan bu 
terkllitm emri altında 1000 
ftıOran mevcuttur. Buraya 
konturatla bailı olan bu 
daimi ftıüranlar haftada 
vasati iki film çevirmekte 
dtrler. 

Burada telefonun büyük 
bir ehemmiyeti vardır . Gü 
nde 2000 telefon muhare · 
besi yapan bu faal teıkila
ta bilmukabele 11500 defa 
telefon edilmektedir. 

Ftıüranlarm aldıkları ıü 
adellk para ıudur: 

Toplu bir halde yapılan 

ehemmiyetsiz fiıOranlık için 
3 dolar. danslı veya çok 
hareketli fiıüranlık için 15 
dolar, tarkılı ve sözlü figü
ranlık için 25 dolar, 8 sa· 
atlik çalıımayı müteakip 
her it ıaatl için de ilaveten 
para verilir. 

Her ıene, bir jüri heyeti, 
fJıüranları muayeneden ıe · 
çlrir. Bunların bllha11a çok 
tık ve temiz giyinmeleri, 
tavır ve hareketlerine dikkat 
etmeleri ıarttır. 

Meıhur sinema yıldızları · 

nın fıgüranlarla konuıtukla 

rı nadıren ıörülür. Bu, te 
nezzül etmediklerindttn değil, 
idet olduiu için, böyledir. 

Mamafi ıunu da söyle 
mek icap eder ki meıhur 

yıldızlardan bazıları da f ııO 
ranlakla sinema hayatına 

ıirmtılerdir . Meıe1i. Roman 
Novaro, Karo1 Lombard, Jo· 
nat Gaynor. Fakat bu ıekil · 
de muvaffak olanlar gayet 
azdır. Tam bet binde bir, 
yani 15 000 klttlik bir flıü 
ran ordusu içinden ancak üç 
yıldız çıkabiliyor. 

• M 1 C..• -

Dünkü un va zahire f iıtlın 
UNLAR: 

Azami 
K. 

55 Randıman 910 
870 
830 

60 
70 
80 

.. 
" 770 

ZAHiRE: 
Yerli Sert 5 
Yumuıak 5,50 

Hariç piyaıadan gelen 
Yumuıak 6,25 
Sert 7,25 
Mmr 4 

Arpa 4,50 

Aıgari 

K. 
900 
860 
820 
760 

4.75 
5,25 

buğdayı 
6,1.S 

~,125 1 
3,375 

ler dün, Jarama mıntakasın Mu·· d u·· rl u·· g ... u·· n den.· 
1
; 1 

da Maranoıaya birkaç kere NI TRAŞ BIÇAKLARI 
taarruz etmişlerse de hüku IKJ 1 - Balıkesir vilayeti merkez kazasının Savaıtepe ııa· 
metçileri mevzilerinden tar· 11 hiyesinde vaki olup hudutları ıartna.mede yazılı Türkmen 
detmeie muvaffak olama · d dede altı devlet ormanından 31 Mayıa 937 tarihine ka ar llMI 

YURTDAŞ . 

mıılardır . ormandan çıkarılmak ıaıtile 3740 kental meıe kömürü 20 llOI Yurdumuzda biricik Ôz Türk sahipli olan eoz-
Asiler , kasabayı ihata ed ıını gün müddetl~ açık arttırmaya konulmuıtur. KURT ve HALK Tr"f bıçaklarını kullan ve ark•· 

en hükumet hattını yarma· 1 
2 - Arttırma 4.3 937 tıulhine rastlıyan Perıembe gü. ııuı daı1arına da tavsiye et!. . 

ğa muvaffak olamadan bir ın 
kaç saat süren bir muhare· nü saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır . UO Bu bıçakl"rı kullanmakla paranın bir cebindeo 

3 Beher kentalinin muhammen bedeli 30 kuruıtur. imi d ·W . . d.w. . 1 beden ıonra rical etmefe ıgerıne gır ıgını unutma. 
4 - Muvakkat teminat 85 liradır. 1 1 ! 

mecbur o1 muılardır . 

Oiier cihetten Toledo mı· 
ntakaeındaki hükumet, kuv· 
vetleri Toledonun timali ıa-
rkiaindeki etra 'ı dıvarla çe· 
yrilmif yemiı bahçelerinin 
içinde bulunan aeilerle lem · 
asa geçerek bunların tah 
kim ettikleri mevzilere gi 
rerek düımanın vaziyeti ha· 
kkında malümat elde ettik 
ten sonra çekilmiılerdir. 

Bahkasir Mahkeme 
Bıskitipliüindan: 

BALIKESiR İCRA 
MEMURLLTGUNDAN: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne o'duğu: Cemile vereıesi · 

ne eit bir bab hane ve 
tarla 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokaiı nu· 
merası: Kasaplar M kain 
bir bab hane ile kara tepe 
mevkiinde Takdir olunan 
kıymet: On iki dönüm tar 
lanın , 

Artırmanın yapılacağı yer, 
ıün, saat: 2 4 937 Cuma sa · 
at 16 da Balıkeıır Mahkeme 
kaleminde, 

1 - Jıbu gayrim enkulün 
arttırma ıartname1i 2 3 937 
tarihinden itibaren Balıke 

sir icra da1reıinln muayyen 
numarasında herkesin göre 
bilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla ma 
lümet almak iıtiyenlu, ııbu 
ıartnameye ve dosya numa. 
rasile memurlyetimize mü 
racaat etmelidir. 

2 Artırmaya tıtırak 

için yukarda yazılı kıyme 

Un yOzde 7 ,5 nisbetinde pey 
veya milli bir Bankanın le 
minat mektubu tevdi edile 
cektır. ( 124) 

3 - İpotek sahibi ala 
caklılarla diğer irtifak hclk· 
kı aahiplerinın gayri menkul 
üzerindeki haklarını huıusi 
le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ııbu ilan tarihin 
den itibaren yirmi ıün için · 
de evrakı müsbitelerile birli 
kte memur iyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi hal 
de hakları tapu ıicilile sabıt 
olmadıkça satıı bedelinin 
paylaımaaından hariç kalır· 
Jar 

4 - Gösterilen günde ar 
tırmaya itlirak edenler ar 
tırma ıartnameıini okumuı 
ve lüzumlu ma'umat almıı 
ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 Tayin edilen 3aman· 
da ıayrl menkul üç defa ba 
irıldıktan sonra en çok ar 

tırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmff be· 
ıtni bulmaz veya satıı iste
yenin alacağına ruchanı ol"n 
diier alacaklılar bulunup ta 
bedel bunları o ıayrl men 
kul ile temin f dil mit alaca 
klarının mecmuundan faz 
laya çıkmazaa en çok arlı 

ranın taahhüdü baki kalm,_k 
üzere artırrna on beı aün 

5 1 k 

'

"'! .Yabancı isimli ve yabancı saJupli traş bıçağı alma 
ŞartnamP. ve mukave e projesini görme istiyen lfi 

lerin bu müddet içinde her gün Orman müdürlüğüne ve llMI lsrarla Ô z. Türk sahipli olan BOZKURT Ve HAL" 

Ankarada Orman umum müdürlüğüne müracaat edebilir- IMJI Trat Bıçaldarını iste . 
9 mu ler. 4 - 1 - 6 IOO B O Z K U R T Trdş bıçağı (5) kuruf, H A L K 

jC: Traf bıçağı ( IOU) paradır. 

• ım Kaıabamızda her dükkanda satılır. 

Bahkesır Orman ıını Baııkes1rı1c 'fop'"" s"''Ş rrrı, 
İbrahim Çavuşoğlu Müdürlüğünden: ı:ı 

@B~~2~~~~2~-~~~ ~~---1 - Balıkesir ilinde Sındırgı ilçesinde hudutları ıart 
namede yazılı Akpınar Devlet ormanından numaralanmıı 
ve ölçülmüf 451 . 452 metre mikaba muadil 336 adet de· 
vrik çam aiacı yirmi gün müddetle açık artırmaya konul 

muttur. 

~111111111111111111111111111111111111111111 

2 Artırma 4·3 937 tarihine rastlıyan perıt:mbe günü 5 ANKARA 
saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır. ---3 - Beher ıayri mamül metre mikabının muham
men bedeli kuruıtur. 

----Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 4 Muvakkat teminat 82 liradır. ---5 - Şartname ve mukavele projesini KÖrmt>k istiy m 

lerin bu müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve 
Ankarada orman umum müdürlüğüne müracaat edebilir-

------- Tanınmış değerli avukatlardan• 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınız• 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

--ler 4 - l 70 

Kiralık Veya 
Satılık Hamam 

Balıkeıırde Eıki Cami kar · 
t111nda Yıldırım hamamı y· · 
nıbaıında evi ile beraber 
üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Veyahut satın 
alm•k iıtlyene satılacaktır. 

Talip olanların sahibi Sü 
leyman Vehbiye müracaat 
ları tli.n olunur. 

6 - 1 - 75 

----,.~~~~""!"""' ~====, = 
' TÜRKDİLI : 

" -Pazartesinden baıka her : 
gün çıkar Siyasal gazete.. : 
Yıllığı: 800 Kurut : -Altı A vlığı:400 = 
Say111: 3 .. I = -

ADRES 

ANKARA Sanayi cad· 
desi ALİ RlZA Apart· 
manı N UM ARA : 3 

Günü geçmıt ııayılıır 25 

kuruıtur. 

ADRES: ~1111111111111111111111111111111111111111111 
BALIKESiR TÜRKUİl 1 ... ~----=-----' #'~~~~~~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu 
Şubesinden: 

1 Hır Tecimenin En Büyük Dileği: 
Balya it. 

1 Satış Sürümünü lrttırmıktn. 
~ l''AKA'I' Balya Hava Kurumuna alt 1000 adet kurban derisi 

26 · 2 937 gününden itibaren on beı gün müddetle ve 
açık arttırma suretlle müzayideye konulmuıtur. ihalesi 
12 3 937 cuma günü saat 15 tedir . Taliplerin ve daha zl· 
yade malumat almak istiyenlerin her ıün Balya Hava Ku 

» 1 Satışta Birinci Şart: 
rumuna müracaatları ilan olunur. 

daha temdit ve on beıincl 
günü aynı saatta yapılacak 

artırmada, bedeli sa tıı iste 

yenin alacağına rüchttni olan 
diğer alacaklıların o gayri 

menkul ile temin edilmif 
alacakları mecmu undan faz 
hya çıkmak ıartile , en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ih· 
ale yapılamaz. Ve satış ta
lebi düıer. 

6 - Gayri menkul kendi 
sine ihale olunan klmıe der 
hal verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ıhale l<a 
rarı feıholunarak kendisin 
den evvel en yüksek teklif 
le bulunan kimse arzetmlt 
olduğu bedelle a)m;ı ğa ra :ı;ı 

oluna ona, razı olmaz ve
ye bu!urmaua hemen on 
beı ıün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana 
ihale edılir . İki ihale ara· 
sandaki fark ve geçen gün 

er için yüzde 5 len hesap 
olunacak faiz ve diğer ı:a 

rclrlar ayrıca hükme hacet 
kalmak11zın memuriyetimlze 

=.~·oa·~·;:·ci·R· ... i 1 "REKLAM,, DIR. 
it. Satacağınız Malınızı . 

!EKREM!I 
İ N A f l Z BAYSAN i ~ , Herhalde Re~lam Edini~· 
: /Wwmmı deri, saç. : 1 'c Bıı Rekl•aııılarıııızJ, 

llrnak haslalıl<larlle : 1 
ht·r şekil flrengl. belso- · •• = ~ ( TÜRK DJ"LJf\ il(\ \ ' (• t• İ il İ ı 
uklufj ıı ve yumuşak il.. .J 
kcırlrn lıcıslulıklannı ld ;• ~ 
rar .110/11 darlıklartm, it.. .·: ~ ademi iklldcırt en son it. 
usullull' frclavi eder .=. ~ TORKDILi 

Hastalarını hüku lıet fı 
caddesinde numara 56 : ~ 
da hergün saat on beı· :: 'tt: Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
ten sonra kabuleder . l't_ 

'· .. ••nL .. •••••••••••••" ~ Her Yerde Okunur 
alıcıdan tahsil olunur. Mad /.t,_ 
de ( 133) .'.fi .~~; ~ 

Tarlası hanenin Yukarıda 
gösterilen 2 4 937 te rihinde 
Balıkesir icra memurluiu 
odasında iıbu ilan ve göı· 

terilen artırma ıartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan ol · 
unur . 

iyesi ve Bafyazm ırnı: Balılcesir saylavı H KARAN 
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Basım Yeri il Basın evi 


