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Donanmamız Kö n- Başvekil E 
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en i Bir- Taymis 
ceye Hareke E t i.. ismet IPönü Tiyatro ve şey s ö 1 e m e m i Ş .. Gazeıesisahıbifuüoslavyıdı 
Filomuz Dolm-;;,,ahce önünden opera meklebini ziva!el etti. Alman müstemleke melalibine karşı [denin Ribbentropa 

' Ankara, 3 Hususı) - ,1• .. • , • k 
1 

J 
gecerken Atatürkü selamladı. Baıbakan İsmet lnönü dün veruıgı cevap ıyı arşı anmaul. 

> yanlarında Kültür Bakanı 

Belgrat 3 (Radyo) - Lo 
ndrada çıkan Taymis ıazc 
lesinin sahıp ve baı muhar 
riri Valter Zağraba gelmlt 

Ga 
......_.............,- 1' Saffet Arıkan ve diğer ze zeteler Cdcnin Rihent'ropun 

vat bulunduğu halde yt:ni 

Berlin, 3 (Radyo) tir Bu ayın beıinde de Bel 
grada gelecektir . 

açılan tiyatro ve opera me· 

ktebini ziyaret etmi§tır. 
Başbakan bizzat derslerde 

bulunmuşlar \'e yakından 

nutkuna verdiği cevabı tehir 

etmektedirler. Gazeteler bu· 
nutkunda Edenin f ıızla 
\'e yeni 

ilgilenmişlerdir. manynnın n üstemlike ta 

dığer bir şey 

olduğunu, Al söylemem'f 

İsmet lnönü ayrılırlarken lehinin böyle bir 11aç 

mekteple gördüğü mükem- manasız kelime ile halledife. 

melivetten çok memnun ol miyeceğini yazıyorlar. 

muılar tal~beye: " Gördük Londra, 3 (A A ) - in 
lerim ve çalışmalarımz gilterenin 937 38 senesi ba· 
ümıtlerimi arttırdı.,. Diye hriye bütçesi projesi neşre 

Valter Taymisin müe15iıı 
olan ailenin 6 met kuıa~ma 
mensuptur 

Romanyanm milli müdafaa 
~ü~çesi 2 milyar leydir 

mukabelede bulunmuşlardır dilmiştir Bütçe geçen se 
ŞANLI YAVUZUMUZ E • d 1 1 neye göre 23 mılyon 80 

lstanbul, 3 (Hususi) Yavuzla birlik· rzmcan 8 Z8 Z8 8 bın lngıtız ıırası fazıasııe ta· B. EDEN 

Bükre§ 3 (A.A.) - 1937. 
38 sPnesinin büdçe projesi 

parlamentoya verilmiştir Mu· 
vazeneli olan bu büdçenin 
yekünu gerek hasılöt gerek 
se masarif at kısmında 24 
milyar 250,000,000 leydir. 

Ayrı olarak idare idare edi 

len fevkalade müdafaa büd

çesi 2 milyar leye baliğ ol
maktadır. 

te donanmamız dün limanımızdan geçe· Ankara, 3 (AA.) - Dün kribe 105 milyondur dılen demir, çelik eksikliği do

layııile muhtelif vaziyetlere 

göre ithalat resimleri indiril

miş ve tenzil edılmiştır. 

rek Karadenize açılmışlardır. akıam Erzincanda şiddetli İngiltere silahlanma prog 
bir zelzele olmuştur. ramının tatbiki neUcesi hisse. Donanmamız Karadenizde bir cevelan- ===-==c:....:'-'--==---== 

dan sonra Romanyanın Köstence lima- Romanyada i r ç o k 
nını zıyaret edecektir. Lonrlra,3 (Padyo) Avam Belçika 

Filo Dotmabahçe önünden geçerken Kı·mseler Yak d 
top atmak suretile Atatürkü selamla- a 1 •• 

kamarasında dış gİ} aset hakkın 

d ı şöyJ .. dıği bır nutlrnnd Eden 

İngilterenın İspanya i§lerini 

ademı müdah ~le siyaeetine 

müzaheratta devam edeci! 

ğıni ve Mılletler Cemiye 

Başve~ili 8rü~sele dönüyor, 
rn ışıard ır · Üniversite re ~törüne yapılan sui~asttan dolay i sa~ 

Hariciye 
1 Polo ya cena~a ateş püskürüyorlar. 

~e~~~~:~~ef 0e(r!u~u~~I etli [ski 
liıw . 

muharipleri parti teş
kil ettiler. vf kıcıye Vekilimiz bay Te 

f · 
1 RüıJtü Aras, bugün se· 

•rlerj krtbul etmiş ve Al 
illan ıefirile bir saat kadar 

~Örüşrrıüştür . Bu mülakata 
tııuııi bir ehemmiyet veril · 

ltıektedir 

Avrupaya- uieCek talebe-
lerin iıtiham 

A. Ankara, 3 (Hususi) 

le Vrkpaya tahsile gönderi 
İkCt olan talebelerin dün 

• ,:•ıat Vekaleti konferans 
trı onunda imtihanları yapıl 

11\ır. 

Varşova, 3 <Radyo) 
250 bin kişilik sabık muha· 
rıpler cemiyeti partı haline 
ınkilap etmiı ve miralay 

Koptu lider ilan eylemıı 
ferdir. 

·-..:>~~· 

lngiltere 
- ....er= 

Bahriye ~ütçesi r 04 ~ü-
sür milyon li~a 

Londra, 3 <Radyo) 
1937 Deniz bütçesi yüz dört G.. . .... .,.. ..... , .. 1 milyon, altmıı bet bin lngi 

Ure~çi erimiz liz lirası ol~rak tesbıt edıl 

finlan~iy~a27 müsabata mi~~~iden 3 zırhlı, 2 l•y 

1 
yere gemisi, 7 krovazör, 7 

~8Z8n~I tahtelbahir ve 47 muhtelif 
lata.nbul 3 A 1 harp gemisi yapılacalttır. 

r.1~~~d1,~·,. gl~~: :~;.,ç, $uşning Budapeşteye gidece~ 
le.n 42' ş~ındiye kader yapı. Bel rat. 3 (Radyo) Vi-
k ınusabakadan 27 sinı g • _ 
I Allıe.tıını•I b _ f' yanadan bilrJırıldiglne gore 
ltld ıo ar ve ugun ı· k d B d 

Clh ıyadau İsveçe mütevec- B. Şuşning ya ın a u a· 
tn llYrılınışlardır peşteye gidecektir. 

Hava Kuvvet 1 eri
tlı iz Arttırılıyor .. 
Yı~ındı 1000 ıanaremizVe 15.000 tayyarecimiz 
ol~cak. Polonyayı lop. tayyare ve mitralyöz ısmarladı~ 
kr. •ta.nbut, 3 (Hususi) Hü Ankara, 3 ı Hususi) Önü 

:tlelirrıı 1 d k - - r-\>e t 1 • z n; lop, mitralyöz müz e i cumartesi gunu u-
&lste e 

11
•1:le mücehhez son rkku§u f ılosu tarafından bu· 

lutıy l'llf ta YYareler için p 0 rada uçu~lar ve paraşüt tec· 

\Fetda~·"brıkalarına tıparişler rübeleri yapılacaktır. 
1 sırı· B 1 d ğ' ti Y ı, elgrad gazetele Alakadar nrın ver ı ı ma 
8.tıl'or \ Sonu 2 inci sayfndn ) 

Bukreş, 2 (Radyo) Dün 
mühim bir lrnbine ıçtin nı 

olmuş ve bütün Romanya 
üniversitelerinin seddı hak
kında mühım kararlar ve 
rllmiştır 

f~u kcırarlar Yaş şehri üni 
versiteı-ı rektörüne mlifrit 

sağ cenah fırkalarına men· 
sup talebe tarafından yapı 

lan suılrnsddan doğmuştur 

Üniversiteler yeni eHtılar 
üzerine kurulacaktır 

Yeni esasa göre üniversi 
telerde herhangi bir ııeki de 

siyasi propaganda ve cereyan 

lara müsaade edilmiyecektir . 

Bundan baııka bir liıyıha 
daha kaleme alınmıştır. Bu 

'ayihada papazların sivaset 

le iştignli yasak edılmek te 

dir. 
Üçüncü bir lfıyihai kanu 

niye de farmason teokılatını 
ve buna benziyen siyasi ku. 

lüblerl seı:I ve lağvetmekle 
dır 

istanbul, 3 (H1Jsurıi) - Ro 
manya üniversıte talebesınin 
nümayışınde mühım hfıdiıe 

ler cereyan etmışlir. 

8ükreş, 3 (Radyo>-Heyetl 
vekile bılumum üniversite ve 

talebe cemiyetlerini kapat 
mıştır Yükıek tedrisat 
kanun ahkamı hakkında te· 

şkflat yapıldıktan ııonra ted 
riııata başlanacaktır 

Bükre§. 3 (Radyo) -· Yaş 

üniversitesi rektörüne müf rlt 

uğ cenah fırkalarına men 
eup talebeler tarafından 

yapılan suikast üzerine mitli 

tedriıat reisi ile 50 kişi tev 
kif edilmitlir. 

Etibba relttörün sıhhatı-

nın iyi olduğunu hay 

atının tehlikede bulun -

madığını iddia ediyorlar 

Romen millet ınec1ısinde 

hükumet namına öz söyli

yen bır mebus hukü neti hu 

kabil harekatın kökünü ka 

zıma k içın bilcümle tedbir 

lerı aldığını söylemiştir 

Bükreş. 3 (Rcıdyo) 

Rektöre yapılan suikast 

hakkında profe11ör ) orga bu 

t i n e karşı üırıHlerınin 

kuvveti olduğunu söylen11rtır. 

İngilterenin ıdöreıındr veya 

manda ında bulunan hiçbir 
toprağı herhangi bir ımretle 

olursa o sun başkasına verıl 
miyeceğini de ııaret etmiştir. 

Eden bundan başka İngil 
terenin s lahlanmasını dünya 

Jşte ala kası bulun nların en sulhun\ yapılabılecek en 

me§um bir cinayet i§ledık 

!erini, sağ cenaha mensup 

gazeteler hakkında şiddetli 

tedbir1er alınmasını söyle 
miştir. 

büyük yardım olduğunu iliı· 

ve etmiştir. 

Kamara hükumetin takip 1 B. V ANZELAND 
ettiği siyaseti tasvip C'.lti Belgrad, .3 (Radyo) 

A 
1

(, .1 ı ı Pariste bulunan Helçikn 
merll\8U8 l8 l8 8 başvekili B Vanzeland, ya· 

Nevyork, 3 tRodyo) f rm Brüksele dönecektir. Baş 
Ayan meclisinde ıuika t h ı f h k 1 d Amerikanın mu le i şe ır ve i in av etini müteakip, 

derin bir teessür husule ge !erinde zelzele olmuıtur Za ı kabinede bazı tadılat yapı-
tinniştir. rar yoktur. lacak ve 15 gün sonra, es-

i ki hariciye nazırlarından B. 

ltalyada 18 den 55 Yaşı ::;~;~.~~:~~· ~:····1·i·:· g•-

na KadarHerk s Asker Japonya 
~üyü~ faşist Meclisinin ~ün~ü loplantısrn~a Mussolini 
ve Kont ~iyano izahat ver~iler. Mü~im ~ararlar ahn~r. 

Bonıa, 3 (..\. \.) -
d t• ·'hı ssol i 11 i H~ 1\ o 11 l 

Toplaııaıı fa~ist korı~w~ iıı

Civaııo a~k()ri Vt' dıs sİ\'a-
-.. . ·' 

~ava dair izahat vt•ruıislt•rtlir. . . 
l\oıı~f1Y sil:Hılı ku, v•1 ll(1 riıı lüzumu Sf'klindP . . 

t;oğaluıa~ına, 18 .'aşıııdarı 55 ~aşıııa ka ar hiiıiin 
rııillt~tin, faal kuvH·ılt·ı·in ıaııı :--urtıttt• askPı'il('~Iİ-

• 
ril ırn~inP ve ~wfPrhPr pdiiPt't)k ~ln\t•llt1 riıı za-

111a11 za11ıa11 sil~h altırı:t alınma:-'ıı a k:.u·ar \Pi'-

mi. tir. 
~ 

Para istibaz edece~. 
Tokvo, 3 ,Radyo) - Ja 

pon maliye bakanı; Japon. 

yanın hariçten büyük bir is 

tikrnz yapmak mecburiye 

tinde olduğunu ve yenin 

ftatten düıülmiye-ceğinl ıöy
lemitılfr. 

Rusya~aki Alman casusları 
Mosl<ova, 3 (AA.) _Tas 

ajansının bildirdiğine göre 
casusluk yapmak ve muka. 

bil ihtılal faaliyetiııde bulu

nmak suçu ile geçen sonteş· 

Roma, 3 (Radyo) Fa-
şlıt konseyi dün gece saat 

22 de toplanmı~tır. 

rinde Leningradda tevkif 
kanı eıfatlle izahat vermi§ edilen 9 Alman, 27 ve 2S 

tir tubat tarihlerinde memleke-

B. Mussolini, nskeri hazır
lıklar hakkında harbiye Ba-

Fatist konseyi silahlanma tten çıkarılarak Sovyet _ p
0

• 

üzer.indeki B. Muasolinin mü- lonya hududun k d'I 
. 1 a sev e ı m-

( Sonu ikinci Sayfada ) ltlerdir. 



SAYFA: Z 

K !l Ç 1 R 1 L A N KIZLAR .. 
.\federıi Jwmımmı uzun iayiıı elil[Ji yaşlor dalıili11de 

olmak :;arifle /ıer nkt•k vt kadın Jınyoi arkacla~ım seçe 
l>ilir. 

Bu hakkı kimse, kimsenin elinden alama:. reta /d 
iki larafdcı hu u:un arkadaşlık için mııvaf <ılrnl göslu 
sirı . Bu d.ıı elbet en fabli bir şarllır 

Hal böyle iken zaman zaman kı: kaçırma vaka· 
larwa şahli olııyoru:. Dahiliye Vekaleti de ycıplığı 
bir islatlstiklt son yıllar :artında kı: kaçırma vaknları
nı n ar/ mış olduğu nellcesirıe varmıştı. Dıirı dt 1 iirkdi· 
llnde okudum. Kıiçlik Boslarıcıda 14, K11peleti11 Kam 
marılar köyıindt 12 yaşlarındaki iki in:. kaçırılmış .. 

Bu vakcı ôtııinde lwyrt t mi etmek. yok~a acmmak 
mı ldzım? .. Birincisi boş ve marıôsız birşey olıır. Unun 
için /ıcr/ıalde lklnclsl .. 

Düşünün birkerc: 
.Bir genç kız, veya hemi: 12 yaşlarındaki bir kı: 

çocuğu evinden veya çalı§lığı iarlmiarı zorba bir de lika
nlı ve arkadaş/arz tara/111da11 s11rıikle11e, sıiruklt ııe gö 
liirıilliyor. 

Bu ıadtce bir .Adliye vakası değil, onunlo 
içllmai bir faciadır dcı Çok eski zamaıılarııı 
bir jacla .. 

birlikte 
gellrdiğl 

Hu vakalar ekseriya karıla da bularıır. S/l<ihlar pat-
lar, bıçaklar çtkillr, bir ana, bir baba, bir dtlikarılı ve
ya bir genç kız arada can ucrlr. Nihayet kC1n11ıı aykırı 
yolda yıirüyt nlerln _ya kasrna yapışır. Suçlular cezai arıı r. 

13/r kızı zorbalıkla almak yuzıindt 11 başllya11 uaka 
işle bôylect. birçok kimseleri uçuruma slirıihler. 

J•ac/a b11 kadarla da bilmez. Ufrıcık köy m11hfli11dt 
htr zaman yekdiğerile karşılaşurı bG iki uilt arasrnda 
bir soğukluk başgôsterlr. Birbirltrine olan 11t;/rti ve kiııi 
her vesile ile açığa vurmaktan çekinmt·ılcr. Vtlhastl bu 
lçlimui faclurıın yarası kapanmaz, işla durıır . 

* Kôy dellkarılLlurı bu çok eski çayları11 kcılmdaLJılığrn 
bu köfli huyun arlık başım t•zmclldirler. Bir hiç yüzün
den sönen ocaklar ônzinde azap duymamak mümlrnn 
mü?. 

Sevin Sel·flkan 

italyada .18 den 55 yaşı 
na kadar herkes Asker 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
tallbatmı tamamen kabul ve 
tasdik etmiıtir. 

8. Mu11olinin raporuna 
göre, ltalya bütün men!\bl 

ine isllnad eder~k si lahlan 

ma faaliy~tini azami hadde 
çıkaracaktır. 

Askerlik l 8 yaıından 55 
yaıına kadar devam edecek 

Ur. Harp zamanında bütün 
İtalyanlar Baıkumandanlı 

ğın emrinde olacaktır. Ra
por, aynı zamanda fen er 

babını silahlanma faali yetin 
de yer almıya devet e_tmttk 

tedir. ~btıdai maddeler için 
de azami mesai sarfına ka
rar verilmiıtlr. 

Kont Çiyanonun halya 
harici siyaseti hakkmdakı 

raporu da aynen kabul ve 
tasdik edilmiı ve f aıiıt ko 

naeyi General Frankoya her 
cihetten itimat beyan etmif, 

Frankonun zaferini istediği· 
nt bildirmiıtır. Bu kararın 

Duçe tArafından İtalyan mil 

leline tebliği kararlaıtır. 

ltalyan - Alrran teıriki 
mesaisı, lnglliz halyan uz 

laımau, Mılarıo da 8. Tev
fik Rüıtü Aras ve Kont Çi 

yano mülakat ve mukarre 
rah t 1ıdfk edilmiıtir Faıist 

konseyi mareıal Garaçyaniye 
bir tebrik telgrafı gönderil 
meslni tasvipten ve birçok 

hatip1erfn nutuklarından ıo-

nra mecllıe ıaat 3 le niha

yet veril mittir. 

Parla, 3 (Raeyo) Fa-

fistler ınecl isinin silahlanma 

hakkında verdiği kararlar, 

Fransa ile İngilterenln as 

keri hazırlıklarına bir mu· 

kabeledir. 

italya hfiLiimeti, silahlan 

ma programını tamamen 

tatbik e<lebilmek için umum 

verıilere yüzde 33 derece

sinde bir zam yapacakt1r. 

-~-

Anane sevarli~ 
lngiİizlere göre arzın en 

anane ıeverleri Çin milleti · 
dir 

Bir Fransız gazetesi ise, 
en anane perest milletin ln. 

gilizler olduğu kanaatindedir 
ve: 

Çın ananeye ne kadar faz 

la riayetkar oluna olıun 

ehemmiyeti yoktur. Çınliler 

için tabiidir . Fakat cihanın 

en müterakki bir milleti olan 

İngilizlerin bazı eski usul 

ve adetlere bu kadar bağlı 

kalması İngılizlerln en ana

ne sever bir millet oldukla · 
rına delildir. Demektedir. 

Camdan elbiseler 
İngilterede Yorksir eyale 

tinde Liversed ka•abasında 

bir fabrika, altı aylık mesa 

TÜRKD1LI .. MART 937 
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( iliMiZDEN 
' . . . . 

• Masraf 
Bütcesinin , 
Fasılları 

Kamulaya tevdi edilmiş 

bulunan 1937 mali yılı büt
çesi maaarifatı Vekaletler 
arasında ıöyle inkısam el· 
mektedir: 

Büyük Mıllet Meclisi 
3,590,200, Rtyaaeticumhur 
401,540, Divanı Muhasebat 
602,550,Baıvekilet 1,301,960, 

Şurayı Devlet 236, 7 40, ı 
istatistik Umum Müdürlüğü 
312,S:lü Diyanet lıleri Reis 
liği 608, 350. Maliye Veka 
leti 19,740,076 Düyunu 
Umumiye 53,328, 100, Tapu 
ve Kadastrk Umum Müdür 
Jüğü 1,361,806, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti 5,374,040, 
Dahiliye Vekaleti 4,888,632, 
Matbuat Umum Müdürlüğü 
136,390, Emniyet lıleri Um
um Müdürlüğü 5,009,934 
Jandarma Umum Kuman · 
lığı 9,372, 700, Hariciye Ve 
kaletl 3,340,SJO, Sıhhıye ve 
ve İçtimai Muavenet veka· 
lett 9,272,612 Maarif vekil· 
leti 12,370.690 Nafıa veka-
1 e t i 15,003,3~2 . 
iktisat Vekaleti 5,638,060, 
Ziraat Vekaleti 6,098, .. 50, 

Milii Müdafaa Vekaleti 
(Kara k11mı) 46,733.220, 

Milli Müdafaa Vekaleti 
(Hava kıamı) 7,823,755 

Milli Müdafaa Vekaleti 

(Deniz · k11mı) 6,061, 780 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü 3,065,990 Harita Um. 
um Müdürlüğü 7 45,8~0 Me
teoroloji Umum Müdürlüğü 

532.135 

Y ekiln 229,676,712 
lıradır. 

Hal~ıvi Baıkınhğmdan: 
Halkevlmlz ıubelerl Yö 

netim kurulları aıağıda ya 
zıh 11ünlerde seçilecektir. 

~ubelere kayıtlı arkadaıla· 

rımızm bu tarihler.de ve sa

at 20 de Halkevlmizde bu 
lunmaları rica olunur. 

10 Mart çarıan1ba: Dil, ta
rih , edebiyat ıubesi 

1 1 Mart perıembe: Ar ıu 
besi 

l 3 Mart cumerteai: Göıte· 
rit ıubeai 

14 Mart pazar: Spor ıubesi 

15 Mart pazarlt!si: Soıyal 

yardım ıubesi 

1 Ö Mart Salı: Halk dersha 
neleri 

17 Mart çarıamba: Kitap
aaray ve yayan ıubeıi 

19 Mart cuma: Köycülük 
ıubesı 

20 Mart l umartesi: Müze 
ve sergiler ıubesi 

iden sonra camı iplik haline 
sokmağa muvaffak olmuı 

tur. Bu iplik ıle selen gibi 
kumaılar dokunmaktadır. 

Fabrika kumaı numunele 
•rini dağıtmış ve yaptığı ila 
nlara şu cümleyi de ilave 
etmiıtir. 

"Camdan kumaşlar yatak 
ve yorgan için birinci dere · 
cede kıymetlidir . ) azın se
rın tuttuğu gibi kışın da 
harareti tamamile muhafaza 

eder!" 

Umumi Meclis Toplantısında: Bir 
Bütçenin E s a s 1 a r ı 
Üzerinde Görüşmeler .. 

Karar mu~~eiumumitikcı 
temyiz e~il~i. 

Bandırmada Hanife adın 
da bir kadını öldürdüğünd" 

16 seneye mahkum edıleO 

Mehmet adında bir adalll 
sonradan iadei muhake1111 

yolu ile yeniden geçenlerd• 
Ağır cezada duruım• .. 
yapılmıı ve eski hükmil' 
tasdıkine karar verilmlıtl• 

--
Vari~at ~utçesi üzerin~e B. Ethem Ar~ut izahat ver~i. 

Müvazenı encümeni aece biı toplantı yaptı .. 
Umumi Meclis dün de va 

li 8. Ethem Aykutun reis 
liğlnde toplanarak görüıme 
lerine devam etmiıtir . 

Zabıt huliıası okundu. Bu 
ndan sonra toplantıların yal· 
nız ıalı ve cuma günleri 
değıl, her gün yapılması kiı. · 

rarlaıtığından zabıt bu ıekil · 

de düzeltıldı. 
Huıusi muhasebe müdür 

lüğünün müzekeresl okundu. 
Baıkao Huıusi muhasebe 

yeni müdürünün, umumi he 
yetle ilk tanııtığı sırada ya 
ptığı tetkikle tahkik ve ta 
hsıl n o k t a l a r ı n a 
müstenit mali vaziyeti izah 
etmif olduğunu, müdür ve
kili tarafından verilen ma 
l<imat ve hesaptan ıonra da 
bu defa okunan esbabı mu 
cibelı müzekkerenin ehem
miyetle nazarıdikkate alın

masının lüzumunu anlattı . 

Ve dedi k~: 

Maksat bütçeye bir 
takım masraflar konupta ic

ra edilsin edilmesin fazla 
titkin bir bütçe göstermek 

değildir. Bundan evvel ait 

olduğu encümene verilmit 

olan ve bu ite aıt yazı ile 
tevhiden, bu malümat vardat 

l- ütçesinin tanzimi sırasında 
göz önünde bulundurmağa 

değer mahiyettedir. 

Baıkan bu izahattan son-
ra: 

Bu mülaleanamenin 
o encümende bir ... kerre da 

ha okunması bana muslp 

geliyor. Dedı. Ve reye koy
du. Söz istiyen olup olma -

dığını sordu ll. Ali Reıat 
Göksidan, Hasan Kaptan 

oğlu, Feyzi ::>özener, Huliisı 
Küçükler, Hilmi Şeremetli, 

hazırlanacak varidat bütcesi 
üzerinde mütalea ve düıün
celerini serdettiler. Bu eına

da üyeler arasında ııddetli 

münakaıalar oldu. 
Neticede V arıdat bütçesi 

nin masraf bütçeı.ile birlikte 
nazarı itıbara alınarak Mü 
vazenei Maliye encümenince 
bir defa daha tetkiki karar · 

laıtı. 

Varidat bütçesinin müza 
kereıi böylece bugünkü top· 
lantıya bırakıldı. 

B Bürhan (Bandırma) ya 
mazeretine binaen htedığl 

mezuniyet verildi 
Umumi Meclis bugün sa

at l 4 te toplanacaktır. 

Gece yapılan toplantı 
MüvRzenei Maliye EncÜ· 

meni varidat bütçeslnı tesb ı t 

etmek üzere dün saat 20 • 

de Partide bir toplantı ya · 
parak bütçe üzerinde çalış 

mııtır. Vali B. Ethem Ay 
kutun da iştirak elliği bu 
top l antıda bütçe ye ait mü 
him esaslar tesbit edılmiıtir. 

llazırlıklara ikmal edildi -

ği takdirde varidat bütçesi 
bugünkü umumi mecllıte 

görüıüleceklfr . 

B. Ra~mi Selçuk 
Mebuslarımızdan B. Rah· 

mi Selçuk dün Ankaradan 
ıebrimiye gelmtıtir. 

Bu mahkumiyet karart 
müddeiumumilik tarafında• 
temyiz edilmiıtir . 

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

40 Bin Hayvan M u a
yeneden G e ç i r i 1 d i .. 

-
500 liraya haliskan bir Arap aygnı ahnacak. Hıyvıt 

laıdaki uyuzla muca~ele ediliyor .. 
Vilayet Baytar Müdürlü 

ğünün nezareti altında ya 
pılmakta olan uyu~ müca· 
deleal devam etmektedir 
Şimdiye kadar merkezin 
(38) köyünde (40) bini mü
tecaviz muhtelif cins hay
vıto muayene edilmiıtir . 

Netice itibarile üç, dört 
~.öyde görülen münferit sar 

kopt va kala randan maada 
eh em mlyetli hasta lığa tesa · 
düf edılmemiıttr. 

Köylerin taramasına de 
vam edilmektedir. 

Erdeğin ~ayv anlarm~a uyuz 
Erdeğln kaza merkezi le 

Gu:el fJir Nalıtyl'lnl:. 

Altınoluk 
iyi bir çahşma içırsin~edi r 

Edremide 23 kılometreltk 
bir yolla bağlı olan Altıno 
luk vilayetimizin şirin nahı· 
ye merkezlerindendir 

Sahile 1 kılometre mesa 
fede bir tepenin eteklerine 
kurulu olan Altınolukta ge 
nç nahiye müdürünün 
rehberliği ile ıuiirlu kalkın· 

ma hareketleri görülmekte 
dir. 

Mektebin ehemmiyetini 
takdır eden halk, muhtarın 

iyi düıünc..elerlni kavrayarak 
her sene bütçelerine mekt 
eplerlnın tekemmülü için li'ı 
zımgelen parayı koymakta , 
babça tesviyesi vesaare gibi 
kendi ellerınden çıkacak ış 

terde imece ile çahşmal<ta · 
dır. 

Halkın sayfiyesi olan iske
lede bir park yapılması ka· 
rar altına alınmıı. yeni ihti 
yar heye tince istimlak edıl 
miı; tesviyesi tamamlanmış 
o lup hazırlanan plan üzeri 
ne bu lflnde bitirılmes ine 
bütün k öy.Ü canla başla ça· 
lışmaktadır. 

C . H . Partisinin köyün 
genç ve münevver nnhıye 

ocak başkanl&rJ üz.erlerine 
m evdu iş in ehemmiyetinı 

kavramış şekilde çalıımak 

tadır :ar . 

Korucu nahiye merkezi ki' 
1 

çilertnde uyuz hastalığı çı.ls' 
tıfından Baytar DirektörlO 
ğünce lazımgelen tedbiri' 

mahaWnde alınmıthr. 

Aygırlar kazılara gön~t 
rilecek 

Bu yıl bir Nhan taribl.,I 
aygırl ar kazalara aöndertl• 
cek Haziran nıhayetrne 
dar buralarda bırakılacak 

Arap ıygın alınacak 
Baytar MüdürlüğilO J 

bütçesinde mevcut (500 
ra tahsisatla Malatya 

Sultansuyu haraaından h 
kan bir Arap aygırmıD 
tın alınması kararlatll 

mııtır 

Hava 
' ! Kuvvetlerim• 

Arttır ılıyor·· 
( Haıterafı Birincide ) 

lumata göre, pek yak 
onbeı bin tayyaremızle 
tayyaremlz olacaktır. 

Verilen mal<imata 
hükumetımiz kısa bir za 
da memleke 1000 taY 
ve 15000tayyarecikaz• 
mak için hazırlanmakt• 
Bu, yeni bir çalııma 111e 

lesi teıkil edecektir. 
Belgratta çıkan 

gazetesine Varıovadall 

haberi verilmekteair. 

"L~hist anın P Z. L· " 
yare fabrikası Türkiye 
bına son sistem avcı ti 
releri yapmaktadır U&J 
yareler "24. A - Motat 
om K, 14,, modelindedlf 

Bu tayyareler iki hafif 

iki ağır makineli tüfelı 
yüzer tane küçük 
taıımalrtadırlar Ayrıc:• 

uçuşları ve muharebel,t 

son sistem telsız tertibatı 
dır. 

Tayyarelerin ıil'' 

Parti bina sı köye ait 

4250 metre yükıeklıktl' 
aatte 417 kilometredir 
kika, 40 saniyede sooO 
re ırtif aa yükselebilir 
kiyeye şimd iye kadar 
tayyarelerden bet tao1 

olup , köy ıhtl yar heye 
lince Partıye veri len bin<t 

ya latınııc aktır derilmııtir 
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- Kaçırılan Kız -
İoıun on yıldanberi bu 11ü
rGde çobanlık yaptığı için 
her Yal, dört beı koyun al 

hlıı ve böylelikle bu ıürün
Gn Yarısına sahip olmur 
tu. Şimdı dütünüyordu. Ya
rın tütün kırmağa giden Ay· 

feyl tarladan yalınızccı kal· 
dıracak ve Kocagöldı-, tanı 
dığı bir eve götürecek, bir 

kaç koyun salarak §ehire 

aldecekler, nikahlarını 'n
Ydırdıktan s o n r a 

tekrar köye dönecekler 
di, lıte Tosun böyle tatlı 
tatlı düıünürken bir köpe· 
fln havla ma,ile kendhıe ge 
lerek koyunların uzaklaıll 
lını fark etti. Ve ıeıısizce 
~Yfeyı kucaklıyarak ona 
hrın olacak durumu anla 

tıp Çeıme batından uzak 
1 •ıtı. Koyunları buldu ve kh 0 Ye inerek afa1ına: 

- Ala ben artık çoban 
lık Yapmıyacağım diyerek 
koyunları teslim etti ve 

kendi koyunlarını alarak 
aeceleyln yola çıktı. 

Ayıe erkenden yattı Fa 
kat blrtürlü uyuyamadı. 
"A.ırnaliye .. yakın olan tar 
laya Yaran erkenden tütün 

lcırtnak için gidect'klerdi. 
Babası ve dah1t ıki yanaı-
trıa da beraber gelecekti 
Onun için her zaman bel· 
lerJnde tabancaları eksik 
olmayan bu haydut kılıklı 
Yanaımaların ve birtürlü 
derdini anlömak istenııyen 
kaut Yürekli babanın ara· 

••nda Tosununun bir keder 
•iz onu alabilmesi için bü· 
lGn gece ağladı ve Allahına 
Yal varda. 

Toıun, 1rece yaruı koyun 
lar, {Koca göl) deki sağdı· 
<:ına götürdü. Ve dönüıte 
onun atmı alarak geldi. 
lan Yeri ağarmadan tütün 
tarlasına yakın bir yerde 

fundalıklar arasmda atını 
IÖrünrnlyen büyQk bir meşe 
•hcına bağlıyarak Ayteılni 
beklerneğe baıladı. 

Dakikalar ıaat, saatler 
Riln, gıbı uzamağa baılamıı 
tı ki uzaktan birkaç kızın . ,,. 

1 arasında Aytenin heye 
candan tıtrlyen sesini duy-
du. Ve .. ... 1 d agır agır ge en man-

a arabasını' farketti Kız 
la, h 

ep hir ağızdan söyli 
Yorlardı: 

"Sabahın seher v:ıktında 
aman,, 

Görebilsem yarimi 

Gül dalına bülbül konmuı 

"Çeker ahuzarımı 
aman 

T " 
osun; ağır ağır gelen 

l'tıand d a arabasının içınde 
d Urnanlanan ve onu meste 

Aen türkünün yakıcılığıle 
b Yfeden ve birk11ç kızdan 

lltka. arkadan gelen yanaı 
hlı.lar 
~ 1 ve Aytenin babasını 

RorP.rnedı. 

1 Araba durdu, kızlar iner 
nhleı 
l' 1fe baıladılar. Ane 
oıunu 

d 1 k n yanandaki fun 
il ı ta b 't dt. ı en sıranın içindey 

lany · 
crı yavaş yavaş ağa

'1Yor A 
· yte, uıul uıul Tosu 

S. V.Borö 
na yaklaııyor. ikisinin de ka· 
lbi ökseye tutulmuı kuı gl. 
bi çarpıyor Nihayet elele 
atın olduiu yere, sürünerek 
gidiyorlar Evela Toıun ata 
atlıyor ve meıeyl kendine 
siper ederek Ayteyl kucak· 
layıp Kocagöle doğru yolla 
nıyor. Etraf yüksek tütün 
tarlalarlle çevrili olduğun 
dan hızlı gidemiyor Ve 
tam yo1a çıkaeakları sırada 
yol kenarında tütün kıran· 
lardan biri bu ıki genç sev. 
giliyl görüyorlar ve koşarak 
Aytenln babasına, AYtenln 
Tosunla beraber kaçtığını 

ıöyliyorlar. 

Tosun, Aytesi lrncağında 

ilerlerken onun inik goz ka 
paklarını 11ulıyan uzun kir· 
piklerinin arasından lacivert 
ıııkların gözlerine vurmaeını 
sabırsızlıkla bekliyordu Yel 
değirrnenlerini geçtiler. As
malıda birkaç köpekten ba 
ıka kimseye görünmediler 
Artık Kocagöl görünüyor 
Nihayet bütün korkulardan 
uzaklaımak üzere idiler ki; 

arkadan gittikçe artan nal 
seslerile birlikte: 

- Kaçmayın •. Yakarım. Dl 

yen kalın bir ses duydular 
Ve korku ile ürperdiler To 
sun. baş·m, geriye çevirdiği 
uman A nenin babasını at 

üzerinde dört nala geldiğini 
görünce o da atı dört nala 
k1tldırdı. Koca göle geldiler 
Fakat inrrediler, çünkü Ay
ıenin babası gittikçe yakla 
ııyordu. Tosun snzlıklar ar 
asında saklanabllrrek ümi
dıle atını göl kenarında ko · 
otururken bir silah sesi du
ydu Ve bir az sonra eline 
sıcak bir ıeyın aktığını hıs 
ederek Aytenın başının al
tında olan avucunu açtığı 

zaman onu11 kan'a kıpkır 
mızı oldu~unu gördü. Ne 
felaketti bu, Ayrn•n saçla-
rı arasından kan akıyordu. 
Demek ki o yara 1anmıf h~· 
m de, canavar k"lpsız bar 
baba kurşun le yara anmıştı. 
Gözleri karardı 6 rşey dü 
ıünemez oldu, hemen attan 
atlayarak Ayteyi o~uzuna 

alıp sazların en sık bl~ kö 
ıeslne sığındı .. Arkadan ku 
durnıuf bir kurt gıbi gelen 
Ayşenın babası halfı silah 
atmakta devam ediyordu 
Şimdi Tosun da, bu salah 

ateşlerine karıı yıllardır be 
tinde kuzlarını muhafaza iç n 
taşıdığı Karadağ ta bancl!sını 
çıkarıp bu kuzuları kapınağa 

gelen kurtlardan daha kor 
kunç olan adama ateş etm 
eğe başladı. Kısa, çok l kısa ' 

bir çarpışmadan sonra orta -

ya derin bir sessıı.lık hakim 

oldu. Etraftan yetışcn köy 
lüler, korucular nahiyeden 
sılah sesine koşan j~ndarm 
alar kısa bir aramadan so 

• 1 d 
nra sazlıkların Kena ın 8 

ayağından ybralı bır adamla, 
sazların arasında birbirleri 

ne bır vücutmu§ gibi sanlı 
iki genç sevgiliyi buldular 
Ve resmi iti yaptıktan son 
ra. onları ayırmak için ne 

kadar uğraştılarsa muvaf · 
fak olamadan ve netıı.:ede . 
ikisini de bır menra gö111erek 

oradan ayrıldılın. 
SON 

TORKDILI SAYFA: 3 

Teşkilatı EsasiyeKanu un Bazı 
Maddelerinde V pılan Değişiklik .. 

ıı• 

TÜRKDİLI 
Pazarteainden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 

Y allığı: 800 Kuru§ 

'\ 
1 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 Büyük Millet Meclisinde ceryan eden müzake
'· Günü sayılar 25 geçmı~ 

kuruştur. relerin neşrine devam ediyoruz .. 
(Evvelki sayıdan mabat) 

suretinde meydanlarda hal
kı toplıyarak tahrik etmek 

suretile başkalarım bu ha 
reketleri yapmega teşvik 
edenler de aynı ceza müe 
yyidesl altındadır. Bir de 
bundan maada 171 inci 

maddede bu tılerı yapmak 
için olan ittifak halını der 
plf ederken o vaziyette de 
oldukça ağır bir hüküm va 
rdır Bunun haricinde cezai 
müeyyideyi haız olmıyan 
hareketler bizatihi Teşkilatı 
Esaslyenin müeyyidesi altın 

da olmak dolayısile, Hüku 
mel tarafından menerlilmek 

iktiza eder 
BAŞKAN Bay Şükrü 

Yat n. t!lkririnlzi reye arze 
deyim mi? 
ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanak 

kale) Evet 
1'. H. M. ıl1. l'u/,s~k Re 

f ;/iği ne 
Teşkilatı Esa!iye Kanunu · 

nun birinci maddesinde (Tür· 
kiye Devleti bir Cumhuriyet· 
tir) denmesine ve lobu mad
denin tadil ve tağylrinin hiç 
blr suretle teklif dahi edile 

miyeccğini mezkur kanunu 
102 ncl maddesinde zikro 

lnumasına binaen artık tadili 
teklıf olunan maddede: Tür 

kiye Devleti Cumhuriyetçi 
dir demlye lüzum yoktur. 

Çünki Curnhurty .. tin tn bi 
rinci ve en esaslı vrı6fı Cum 

lıurivetçi olmHktır. 
Maddenin ap~ıde yazılı 

ıekilde yazılmannı teklif <"Y· 
lerim. 

5 2. 1937 
{.ANAK KAL/'.' 
ŞÜKRÜ YAŞIN 

Madde 2 Türkiye Cu 
mhuriyeti, mi lıyetci ha 1 kçı, 

devletcı, laık ve inkılabcıdır 
Resmi dıli Türkçedir. Maka 
rrı Ankara ıehlrıdir. 

Baıkan takriri reye arze 
diyot um Kabul edenler ... 
Etmıyenler .. Nazarı dikkate 
alınmııtır 

Maddeyi Encümenin tek· 
lıfi veçhi le reye arzed yorum. 
Kal>ul edenler . Etmiyenler 
t a• ul edilmiştir 

Madde 2 T şkilatı Eııa 
siye Kanununun 44 üncü 
maddesi aıağıda yftzılı ıekil 
de değiştlrılmiıtır: 

Baıvekil, Reıslcumhur ca 
nibinden ve Meclis azası 

meyanından tayiıı olunur . 
Sair Vekıller Başvekıl tarn 
fından Mec1is azası arasın· 
dan ıntıhah olunarak heyeti 

umum iyesi Reısıcumhurun 
tasdıkile Meclıse arzolunur. 

Meclis müçteml değilse 

arz keyfiyeti Meclisin içti 
maına talık olunur 

Hükümet hattı hareket 
ve siy&Si noktai nazarını 

azami bir hafta zarfında 
Meclise bildirır ve ilimad 
taleb eder. 

Sıyasi müsteıarları Başve 

kil Meclı& azası arasından 
seçer ve Cumhurr eısi tara 

fmdan memuriyetleri tasdik 
olunur. 

BAŞKAN Madde hak 

kında mütalea var mı? 
Maddeyı reye arzediyo 

rum. Kabul buyuranlar .. 

Etmiyenler .. Kabul edılmlf 
tır. 

Madde 3 - Teşkilatı Eıasi· 
ye Kanununun 4 7 nci maddesi 

aıağıda yazılı ıekilde değtı· 

tlrilmiştir: 

Vekillerin ve siyasi müs

teıarların vazife ve mesuli · 

yeti eri mah us kanunla ta· 
oin olunur. 

BAŞKAN Madde hak 
kında mütelea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum 
Kabul buyuranlar .. Etmiyen· 
ler ... Kabul edilmitllr 

T. E. E M M. KENAN 
ORER (Manisa) Bundan 

sonra gelen madde siyasi müs· 
teıarlar tabirini kaldırmak 

suretile eski maddenin aynen 
kaldırılmasını teklif ediyoruz. 
BA~KAN Yani dördün· 

cü maddeyi tadil etmiyorsu· 

nuz. 

KENAN ORER (Manisa} 
- Tadıl ediyoruz. 
BAŞKAN Encümen 

dördüncü macıde olarak tek· 
lif elliği metnin tayyını tek· 

lif ediyor O halde o mad 
de yoktur. 

Şimdi beıinci madde ola 
rak sayılan madde, dördün 
cü madde olacaktır. 

Madde 4 - Teıkilii.h Eıa 
siye Kanununun 49 uncu 

maddeıi aıağıda yazılı ıekl
lde değıştirilmıştir: 

Mezun ve her hangi bir 
sebeple mazur olan bır veki 

le lcra Vekilleri Heyeti eza· 
smdan l:ir dığeri veya Sıya 

si Müıteıarlardan biri mu 

vakaten niyabet eder An. 
cak bir vekıl veya bir Siya· 

si Müııteşar bir vekaletten 
fazlasına niyabet edemez. 

Sıyasi Müsteıarın vekile 
nıyabeti halinde kararname 
41 MeclısP arzolunur 

B ı\ŞKAN Mutalea 
var mı! 

Maddeyi reyi alinize arz· 
edıyorum. Kabul buyuran· 
lar. . Etmiyenler . Kabul 
edllmişlir 

Madde 5 Teıkılatı Es· 
aaıye Kanununun 50 ıncl 

maddesi aıağıda yazılı şek 
ilde değiştlrilmıştlr: 

İcra Vekillerinden veya 
siyasi müsteıarlardan birin 
in Divanı Aliye sevkine da 
ir Türkıye Büyük Millet 
Meclisince verilen karar ve 
kalet ve müsteşarlıktan su 
kutu dahi mutazammındır 

TEŞKİLATI ESASiYE E 
REİSi ŞEMSETTIN GÜNA 
LTA Y (Sivas) Oıada bir 

kehme hatası vardır. Son· 
dan ıkıncı satırda "vekale 

ve müşte§arlıktan sukutu" 
l vekalet veya müsteşar ık tan 

sukutu olacaktır Yani "ve R 

.. veya" olncakhr. 

BAŞKAN .. veya" ila 

vesinı teklif ediyorlar Baş 
ka mütalea var mı? 

Maddeyi kabul edenler . 

Etmiyenler . Madde kabul 
edilmiştir 

Madde 6 l'eşkılatı Esa 
siye Kanununun ö 1 inci 

maddesi aıağı a yazılı §ekıl 

de değıştırilmişlir: 

V azlfelerinden münba.is hu 

salta ıcra Vekilleri e siya i müs 
teşarları ve Şurayı Devlet, 
Temyiz Mahkemesi rüesası 

ve azasını ve Cumhuriyet 

Başnıüddeıumumısıni muha 
keme etmek üzere bir Di· 
vana Alı teıkıl edıllr 
BAŞKAN - Madde lıa · 

kkmda mütalea var mı? 

ADRES: 

BALIKESİR TÜRKDILI 
• 

Maddeyi kabul edenler 
Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir . •• J 

Macide 7 T f'tkilahesa. 
siye kanununun 74 üncü 
maddesi aıağıda yazılı teki 
ide değiştırilmlştir: 

Umumi menfaatler için 
lüzumu, usulüne göre anla 
ıılmadıkça ve mahsus kan· 
unları mucibince Jeğer pa · 
hası peıin verilmedikçe hiç 
bir kimsenin mah iıltlmval 
ve mülkü istım'ak oluna-
maz. 

Çiftçiyi toprak sahibi ya· 
pmak ve ormanları Devlet 
tarafından idare etmek için 
istimlak olunacak arazi ve 

ormanların istimlak bedel 
leri ve bu bedellerin tedı· 
yesi sureli, mahsus kanun· 
larla tayin o 1unur. 

Fevkalade hall~rde kanu 
na göre tahmil olunacak 

para ve mal ve çalıfm&ya 
dair mükellefiyetler müıteı 

na olmak üzere hiçbir kim· 
ee hiçbir feda\<arlık yapma· 

ğa zorlanamaz. 

BAŞKA - Madde hak· 
kında mütalea var mı? 

Maddeyi reylnlze arzedl 

yorum. Kabul ederler . Et 

rnlyenler... Madde kabul 
edilmlt\ir. 

Madde 8 - Teıkılatı Eıa· 
siye Kanununun 75 inci mad 

deıi aıağıda yazılı seklide 
değiştirıl miştir. 

Hiç bir kimse mensub ol 

duğu felıefi fçtihad, din ve 

mezhebten dolayı muaheze 
edilemez. AsayJf ve umumi 
mu11oeret adabına ve ka 

...................... ,. .. 
• • 

i DOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM: 
• • 

i N A f l Z BAYS N : • • • • • 1-Jllunmm deri, saç. • • • 
: ltrnak Jıasla/ıklarile : 
: Jıer şekil firengl. belso- : 
: 11kluğ11 ue yumuşak : 
• • 
: kur/ta hastalıklarım id : 
: rar ı.ıolu darlıklarmı, : • • • adtmi iklldarı en son • • • 
: 11s11llerle tedavi eder : 
• • 
: Hastalarını hükumet : 

: caddesinde numara 56 : 
• • • da hergün saat nn beı· • • • 
: ten sonra kabuleder. : 

• \ ....................... .. 
Dünkü un ve za~ire fiatlırı 

UNLAR: 

Azami 
K. 

55 Randıman 
60 

910 
870 
830 
770 

70 
80 

" 
ZAHiRE: 

Yeıll Sert 5 
Yumu§ak 5,50 

Hariç piyasadan gelen 

Yumuıak 6,25 
Sert 7,25 
Mısır 

Arpa 

4 
4,50 

Aıaari 

K. 
900 
860 
820 
760 

4,75 
5,25 
buğday 

6,LS 
7,125 
4 
a,375 

nunlar hükümlerine aykırı •---

bulunmamak üzere her tür- Balıkesir emniyet mDdür-
ın dini ayinlu yapılması ser 

be~~;KAN- Madde hak- lüğünden: 
kında mütelea var mı? 

Maddeyi reyinize arzedi 
yorum. Kabul edenler .. Et· 
miyenler .. Madde kabul edll

mtıtır. 

Madde 9 - Bu kanun 
neşri tarihinden müteberdir. 

BAŞKAN Maddeyi ka· 
bul ederler. . Etmiyenler .. 

Kabul edılmiıUr. 

Kanunun heyeti umumi· 

yeıini tayıni esami ile reyi 

nize arzediyorum . 

Kürsüye ıki kutu kona 

caktır, lütfen sağdan gelmek 
suretile kutulara rcylerlnizi 

alınız. 

Rey vermiyeo arkadaş va· 

r mı?. Rey toplama muame 
lesi bıtmittir. Açık reyle ka 
bul buyurduğunuz, kanun 

larm netkesini arzediyoruın: 

lnhisarlarlar Umum mü 
dürlü~ü 1936 mali yılı büt 

çeıinde ( 10,ÜÜU) liralık mü 

nakale yapılması hakkında 

l<i kanuna rey veren arka 

da ti arın adedi ( 321) mun 

mele tamamdır, kanun (321 l 
reyle kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Umum Müdürlüğünün 1936 
mali yılı bütçesinde 43 ıoo 

lıralık münakale yapılması 

na daır olan kanuna (326) 
arkadaş rey vermitlir, mu· 

amele tamamdır. Kanun 

(326) reyle kabul edilmiştir 
Teıki.atı Eıutye kanununun 

bazı maddelerinin değlıUril-

Vilayet emniyet kadro· 

ıundaki açık bulunan Pollı 

memurluklarına müsabaka 

ile orta mektep mezunların

dan memur alınacaktır. Po · 

lis nlzananamealnin l 4 üncü 

maddeıi evsaf ve şeraitini ha· 

iz ve yerli olmayan isteklile· 

rin mevcut vesaiklerl ile bir

likte müracaatları. 

Kayıp mühür 
Mütekaidin eytam ve 

eramil maaıında kullan· 

makta olduğum tatbik ve 

muamelatı adıyede kullandı· 

ğım diğer mühürümü kaybet

tim. Yenisi alacağımda eıı 

kısinin hükmü olmadığını 

ilan ederim . 

Mustafakkı nıahalle-

sinden müteveffa Şük 

rü zevcesi Şefika 

me&ine dair olan kanuna 

(333) arkadaı rey vermiştir. 
Muamele; Teıkilata Esasiye 

kanunu mucıbince tamamdır 
Reye iştirak edenlerin adedi 

ıstediğimlz._adetten fazladır. 

Kabul edenler (333) kışldir 
Kanun müttefikan kabul 
edilmiştir. (AUuşlar) pazar 

lesi günü aaat 15 de top rt 

nılmak üzere celseyı tatil 
ediyorum. 

SON 



SAYt'A 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Mahallesi 
Kasaplar 

Hatice payı: 

İımail payı 

Cinsi 
ev 

Hududu 
Sağı: evvelce aıçı Muıtafa 
halen aşçı Mehmet kızı 

dilsiz Hayriye arkası Türk· 
men hacı efendi halen 
Türkmen hacı efendi kızı 

Hüsniye molla solu evvel
ce Akgagaoğlu lbrahlm 
halen Abdurrahman kızı 

Emine evleri önü yol. 
Sağı aıcı Mehmet kızı dıl

siz Hayriye arkaııı Türk· 
men hacı efendi kızı Hü 
ıniye molla solu Akgaga· 
oğlu lsmail vereıeıi müf-
rt-z haneaı önü yol 
Sağı Akgagaoğlu hacı Sü
leyman karısı Habibe kızı 
Hnticeye ayrılan ev arkası 
Türkmen hacı efendi kızı 
Hüsniye molla evi solu 
nalbant Abdürrahman kızı 

Emine evi önü yol. 
Hudut ve buluodufu yer yukarıda yazılı ev ak gaga 

oflu Süleymandan 313 ıeneslnde haricen karıaı Habtbe ha
tunun aatun almak ıuretıle senetsiz olarak temeHükünde 
iken mezbure Habibenin 322 de önlemeslle oğlu l.mail ve 
kızı Hatlceye kalıp yukarıda hudutları hizalarında göııte 
rlldiği veçhile aralarında yaptıkları rızai taksim mucibince 
ayrı ayrı temellüklerinde iken bunlardan İsmaılın 332 de 
Ôlmes ile ikinci kansı Nazife ve oğlu Sü1eymana kalmıı 
ve kızı İsmet ve birinci karısı ö ü Fatm~dan olma evlat· 
ları Niyazi ve S"cfriye ve Bedriyeyi ve Hatice hisseıılne 

ayrılan mahalli de 339 da İsmail karısı Nafizeye salmış ol· 
duğundan bahıile namlarına tescil edılmeaı iııtenildiğinden 
tahkikat fllpmak için l 4 3 937 pazar günü mahalline 
memur gönderılecektir Bu yer haklunda bunlardan batk" 
tasarruf veya saip bir suretle hak iddlHında bulunanlar 
vana bu günler içinde yazı tle Vilayet tapu sicil muh11. 
fızlığrna veyahut mahalline gelecek memura müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir mahteme Baş~aripliğinden: 
BALIKESİR İCRA etmlı ad ve itibar olunurlar. 

MEMURLUGUNDAN: 5 - Tayin edılen zaman 
Açık artırma ile paraya da gay;i menkul üç defa 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu Paşaalanı mev
kUnde tarla on dönüm mi 
kdarmda gayri menkulün 
bulunduğu mevki, mahalle· 
ai 1 ıokağı numarası: Paıa 

alanı mcvkiinde on dönüm 
mikdarında tarla takdir ol· 
unan kıymet: 270 lira 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, ıaat: Balıkeılr mahke· 
me kalemi 2 4·937 cuma 
saat 16 da 

İıbu gayri menku
lün arthrma ıartnameıl 

2-3 ,937 tarihinden itibaren 
Balıkeıir icra da· 
Jresınin muayyen numaraııı 

nda herkeıin ıörebilmesi iç 
in açıktır. ilanda yazılı ol · 
aotardan fazla malumat al . 

mak tstiyenler. iıbu ıartna 
meye ve doııya numarasile 
memuriyetim ize 
etmelidir. 

müracaat 

2 - Artırmıya ittirak 
için yukarda yazıla kıyme

tin yiizde 7,5 nhbetınde pey 
veya milli bir Bankanın te · 
minat mektubu tevdi edile 
cekttr ( 124) 

3 İpotek sahibi alaca· 
klılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerin· 

in gayri menkul üzerindeki 
haklarmı huıuaile faiz ve 

masrafa dair olan iddiaları

nı iıb4 ilin tnrihinden iti
baren yirmi gün içinde cvr· 
akı müabitelerile birlikte mc 
muriyetimlze bHdirmeleri 
icabeder. Aksi halde hakla 
rı tapu sicllile sabit olmad

ıkça 11\hf bedelinin paylaı
mastndan hariç kalırlar. 

4 Gösterilen günde ar · 
tırmaya tıtirak edenler art 

ırma ıartnameııinl okumuı 

ve lüzumlu malumat almıı 

ve b111nlan tamamen kabul 

bağrıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmit beti· 
ni bulmaz veya satış ıstiye · 

nin alacağına rüchan olani 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri men 
kul ile temin edilmit alacak 
larınrn mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üze
re artırma on bet gün daha 
temdit ve on beşinci günü 

aynı saatte yapılacak artırma 
da, bedeli satış istiyeoin ala 

caema rüchani <'lan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklara 
mecmuundan fazlaya çık 

mak §artıle, en çok artıra 

na ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. Ve 
düşer. 

satış tlllebi 

6 Gayrı menlrul ken 
disine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iha 
le kararı fesholunarak ken 
diıinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arze 
tmlş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona. razı. olmaz 
veya bulunmazsa hemen on 

beı gün müddetle arttırma· 
ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir .. iki ihale ara· 

ıındaki fark ve 1ıeçen gün · 
ler için yüzde 5 ten hesap 

olunacak faiz ve diğer zara 
rlar ayrıca hükme hacet ka 
lmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Ma 1 

de (133) 
Yukarıda göııtcrilen 2 4 937 

tarihinde Balıkesir icra me 
murluğu odasında ııbu ilan 
ve göııterileo artırma ıartna
meıi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 
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BOZKURT VE HALK 
TRAŞ BIÇAKLARI 

YURTD!JŞ . 
i 
1 

•• •• ı.n ö 
" •• MJI Yurdumuzda biricik z Türk sahipli olan BOZ-

EE y ALNIZ BiR KAŞE E~ mı KURT •• HALK r •• , bıçaklarını kullan •• arka- il 
•• m daı'arına da tavsiye et!.. il :: HASKALMl.N :: mi Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 

•
S.E ~~ ııhill diğerine:! girdiğini unutma! 

•• •• flınıl Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! 

~~ Alarak ağrılardan sızılardan her türlü E~ 1§1 ı-•• :··::~:k~:l~:ü;~:~lıipli olan llOZKURT v. HALK 

~.5. iztiraplar dan kuılulacaksınız 1 ~~ imi 8 0 z K u R r r.., hıç•ğı <5ı ıcuruı . 11 A L K 
•• •• ,mi Traı bıçağı (100) paradır. 
;: Başınız. diŞJf1İZ ağnyabilir; so,quk alabi- :: .wı Kasabamızda her dükl<lınd. satılır. 
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz: romatiznıa :: r 
:: ag"n/arı size çok izfirap verebilir. :: llMI 

/Jalıkcslrclc Topları Salış >'nl: 

·· ·· ımı :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklini gör- :: ~I j brahirn Çavuşoğ/u 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerin :: !fr:I 
:: den bir kutu isteyiniz. Ani ve y:ıksek tesiri sayeııinde =~ ~-i!.5--!Si! ;;';!Si!Si!5i!7ı!Si!-_ --;:Si! g~'ii!Si!Z!ıli!S~ 
:: pek az sonra ağrılarmızden kurtulmuş olacaksınız :: 
•• aw HASKAL.MiN bayanların muayyen umanlarındakl :: •• :: hususi sancılarına karıı da pek tesirlidir. 
•• •• •• 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

"'1111111111111111111111111111111111111111111 

•• •• •• •• •• •• •• 

.. 
DJKKA T 

DiKKAT 
•• Kutular üzerinde bu aördüğünüz alametı farika •• 
:: pul ıekliode bu 1 u n m a s ı ~arttır. 

•• •• •• •• •• •• •• 

-----... ----------.... 
•• •• ırı •• -•• 
•• Taklitlerinden sakınınız. •• 
•• HASKALMIN kutuları ma. •• 
:: vi renktedir 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

HAS KALMIN " 
G.,..ip • aa..,. · ~ R.om.:aı;zma 
ağrda.rmı dindirir . 

Fıatı Her yerde 7 ,5 kuruştur . 

······· ~ ···································· ·······~························ .......... . 

l Açık Eksitmiyc konulan İf Balıkesir 

yolunun 75-l-000 - 82-\-47(; ıncı kilo metreleri 
esasla ıose tamiratına ait ta§ hazardır. 

•• -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -
··ı.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. ------

2 - Muvakkat teminat 540 lira 20 kuruıdur. Keıtf 
bedeli 7202 lira 61 kuruıtur. 

3 - Bu i§e ait keıifname ve evrak ıunlardır: 
A Ekııiltme ıartnamesi 
8 Gıranık cetveli 

C Keıif cetveli 
O Mukavele örneği 
F Nafıa işlerı ıeraiti umum iyesi. 
İstiyenler bu keıifname ve evrakı vilayet 

men kaleminde aörebilir. 

3 Eksiltme 22 Mart-9J7 tarihine raatlıyan pazerteıi 
günü ıaat onbeşde vilayet daimi encümeninde yapılacakdır. 

4 - Ekııltmeye girebilmek için bedel keıfın yüzde 7,5 
ğu olan 540 lira 20 kuruılıık muvakkat teminatını malsan· 
dığına yatırdıklar1na dair makbuz veya banka mektupla 
rile encümene müracaat etmek lazımdır. 

5 Eksiltmeye bu gibi işlerle uğraıdığına dair nafıa 
müdürlüğünden laekal sekiz gün evvel vesika alanlar gi
rebilir 

6 - Muvakkat teminnl malsandığına yatırılır. Encü· 
mende para ve tahvilat kabul olunmaz. 

4 80 

Balıkesir inhisar idaresi yaprak tütün anbarının etra 

ANKARA 
Avukat Ekrem ARGUN Ve 

Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan. 
dtr. Hernevi hukuk, ceza davalannızı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şürasında murafaa kabul 
ederler . 

flDRES 

ANKARA Sanayi cad
desi ALİ RIZA Apart 
manı N U M ARA : 3 

Her Tecimenin [n Büyü~ Dileği: 

Satış Sürümünü lrltırmıktu. 

ı\ K ı\ '"r 

TORKDILi 

• 

fında yapılacak ı99 lira 36 kuruı keşıf bedeli kaldırım iyesi ve Hatyazrnanı: Balılcesir ııaylavı H . KARAN 
itine talip çıkmadığından 3 3 · 1937 gününden ıtibaren on 

gün müddetle uzatılmı§ olmakla taliplerin mu tın 13 üncü Çıkarını Genel Direktörü FUA'I BİL' AL 
Cumarteııi güniı saat on birde komisyona gelmeleri ilan 
olunur. Basım Yeri ll Basın evi 


