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Renin Alman ordusu tarafından iş
gali münasebetile dün bütün Alman

yada büyük tezahürat yapıldı. 
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Maarif Vekili Yakında 1 V!yanadaKraltaraftarlarına: 1 Mithatpaşa Okulu Dün 
Sehrimize · G e 1 i y o r. Pıs Koku Neşreden M e r a sim 1 e Açıldı .. 
latanbula Gel;; Vekil Yakın- B o m b a 1 a r A t 1 1 d ı.. Valimiz bu münasebetle kültür işlerin1 temas eden bir 
da tetkiklerine Başlamak üze- Başvakil ,;.uav&;inin de dahilol· söylev verdiler. ~ocuklara muMelıf sualler sordular. 

L.I k E J k • d ., b " Hk b • " . /d Mitha t p a § a re nare et aece tır. ugu uyu ır numa.vrş yapı l okulu bundan 5 

lıtanbult 8 <Husuıi) Viyana, 8 (A.A ) -: A,·uı makta olan Nasyona l sosya yıl önce bir ka 
M turya aakerlerinin teıkil listler toplantı olan binanın za neticesinde aarif vekili B. Saffet Arı· k 
k ettiklerı kralcılar cemiyetinin apı ve pençerelerinl açmak kiımilen yanarak 

anla, Gümrük ve · inhisar himayesinde dGn Viyanarla ıur~tile içeri pis ve feııa 
lar vekıli Ali Rana Tarhan krallık lehinde büyük bir nü koku neıreden bon bıdar et 

,c\ .. k d d b 1 · • b k ı mudardır Maznun gençler .. ara an ün uraya ge mayış yapı.rn § ve aşve ı ... 
ftılılerdir. mua vıni ile bazı ıl~rı gelen den onlk. sı tevl<1f edilmiş 

yalnız dıvar ak· 
san•ı kalınııtı 

Bu okulun bir 

1 b 1 se de, kokudan top l antıya cnüddettenberı de Maarif vekili bu günlerde memur ar u unmuştur. 
1 Belgrad . 8 ı Radyo) daha fazla devam edıleme vanı eden tnmiri 
ltnire baraktı edecektir. Avusturya askerl erinın tef· ml§tir Kralcılar memleket bu defa n ı h 11 yete 

Anlcarat 8 (Husuıi Muha. kil ettıkleri Hcıbıburg hane asayışının muhafazuı içın ermııtır 
birirniı.den) - Maarif ve· danının Av sturya tahtına Nasyonali11tle r ale yhine şld 
k 1 i · 1 detli tedbir er almmasını is· 1 

i B. Saffet Arıkan yakın geçmes ıçın ça ııan c em·yet etle dün bu okul 
d t bir top1anh yapmııtır. temektedirler. ' zınire gidecektir. 

Bu mü ase 

Venizelosun 
Söz alan bir general vak 

Sftffet Arıkan İzn irde açı · tı münaıipte imparatorluğun 1
•cak olan çavuı öğretmen it ba§ına gelmesi için 

0

kulu ile diğer okul ihtiya B SAFFET ARIKAN fcapeden evamir ve talimn Mezarım da ziuarel e~ece~ 
çları üı.erinde ilgilenecektir. ı slre de uğrayarak tetkikler tın verileceğini söylemiıtir. J 
~ndileri bu arada Balıke de bu ' unacaktır Bu sırada nümayiı yap· 

SeferberHk Vukuunda Benesin 
IVlemleketin Müdafaası Belgrad ziyaretindeKüçüt 
Böyle bir hal anında herkes bedeni YB mali varlığını Antant mümessilleri de bu-
'•mle~at müdafaası için ortayı ~oyma~ mec~uriyetin~e~ir lun2ca~ 
lb 1-tarp zam ıı nında ordu 

lkı~ 1 Yac.;.arının ne tekilde te 
b il olunacağına dllir yeni 
hır "f ekalffi harbiye" kanun .. ro· 

:Jeıi hazırlanmııtır 

h Bu Projede ıef erberlik 
'lind h 1 -e ıa ıs ara ve mueı 

~~•el ere düıen vazifeler birer 
ter zikredilmekte ve ihti· 

:lçlllrın temin yollan göı· 
"'11oıektedir . 

t l'elci!ıri harbiye yolu ile 
"darik _., edilecek maddeler 
ojede töyle göıterilmiıtir: 

.... Ev •ahiplerlne kati lüzu· 
"41\ı 1 

d 0 nııyan mahal erde or 
U le 

~ •azım ve teçhizatının 
Otıu 1 

tıı rnaaına veya ıaklan 
'••na h • ''h I illa ıus veya askerı 

2
1
• ara lazım olan binalıu . 

YI Orduya lqzumu olan 
hcek . y,k • giyecek. ıçecek ve 

ı,, ~cak rnaddelert hayvan · 
'tı Çin hububat ot ve aa-

•n. 
3 

bil Her türlü koşum 
Yvarı 

b11ı ve malzemesi. Şa 
kıt :'ile beraber bütün na 

astaları 4 . 
taLd Mürettebat ve müs 

rı em · 
tôl 1111 beraber deniz, 

· tıeh · 
l1.11l ır Ve kanallarda bu 
L lln (le ·ı 1 11(11 ..., mı er e her türlü na· 

111ıtalar 1 5 . 
denıı Mürettebat müstah 
l'llkıı" "e levazımı ile hava 

6 Vasıtaları. 

ı,, De~irmenler fırın 
7 

''I' lrııaat . tamirat ve 
"I ıtık · ri f , 
"lltı 1 ere lüzumu 
\>e Ve•aıt ı· 1 

cih~zl ' a at . makine er a ar. 

b,r Kılavuzlar sailer ve 
n,vı 

fıçı, askerliğe yarıyan 
9 

~'titri Hasta ve yarnlı as

\>~ b evlerine kabul etmek 

ıo •k""'"· 
Aıkeri silihlara, 

t~chlzata, melbuıata, ilaçla. 

ra pansıman malzemelerıne. 

bilhassa bu konaklara ait 

her türlü eıya ve malzeme· 
si. 

1 1 Askere yarar sair 
her türlü malzemeler ve hi 

zmetler. 

Bu teklifl~rin Türk topra 
klarınm tamamı veya bir 
kısmı üzerinde baılıyacağı 

hakkında icra vekilleri he· 

yetinden çıkacak bir kararla 

herkes bedeni ve mali var 
lıAını memleketin müdafaa· 

ıı için ortaya koymak mec · 
burlyetindedir. Fakat ordu

nun emrine verilen herıey 
ve yapılan her hizmet için 

birer vesika vuilecektir. 
=--

Renin 
işgali yıl~önümü ~ülün Al

manya~a ~ullulan~1. 
Beri in~ 8 (A,A.} 

mmtakAsının askeri 
Ren 
ışgal 

dltına alınmasının yıl dönü 

mü dün bütün Almanyada ı 

l:üyük tezahüratla kutlulan 

mııtır 

Naziler 
Ka~ineyi düşürmek isıe~i 

lstanbul, 8 (Hususi) 

Macaristandaki Naziler, hü· 
kümeli devirmelc üz .. re bir 

komplo teıkil etmi~ler ve 
faal.yete geçecekleri esnada 

hükümetin mukavemetıle ka
rşılaşmıılardır 

Naziler:e b .rçok kimselerin 

tevkif edildı6'i söyl~nlyor . 

Belgrad, 8 
Çekoslovakya 

(Radyo) 

Cumhurrt: iıl 

Benesin ziyareti nıakıadı ilt: 

Belgradda ziyaret merasi 

mlnde Küçük Antant mü 

messillerinin de hazır bulu 

nacağı bildirilmektedir. 

Atına, 8 (A A.) Balkan 

Antantı ekonomi konseyi 18 
martta Atinada toplanacak 

.... 
tır. 

Yunan kralı 
Atinat 8 (Redyo) Giridin 

kurtuluşu için dıktlen abide 
yi açmak üı.ere kral ve baı 
v !kıl Giride hara ket etmit 
!erdir 

Kral, bu münasebetle Ve. 
nizelosun mezarını da ziya· 
ret edecektir 

Hep Harp H azı r l ığı .. 
Almanyanın 1500 tanklı alayı 
Motörlü kıtalar tesis ediliyor. 

Um11mi luırpde Alman askerleri siperde. 
Londra, 8 (A A .) Sun· Bu muhabir, Almanynmn 

day Timesin hususi muha daha evvelce l 5 00 tanklı al 
biri . Almanyanın yeniden tı nlayı bulunduğunu hatır· 
dördüncü bir motörlü fırka latmaktadır lki~er tank ala · 
ve iki lopçu alayı ıh yı, motölü f arkalara tahsiA 

dasına karar vermiş oldu edilmiştir Hu fırkalardn, 
• 

iunu bildirmektedir. bundan ba§ka, zırhla otomo 

merasim1e açıl 

mıftır 

Merasimde Va 
li ve C H. Pa r 
tisi ba~kanı Et 

hem Aykut a , 

mebus larımızdan 
Hayrettin K a ran. 

Belediye Reisi l1all 13. /:/hem Aykut 
Nacı Kadıınaz, Kültür dı · taki gayeyı anlattıkta 
rektörü 8 Emin Ergun, d sonra mektepcilik üz-

vair rües a sı Meclısi umumi ermde uzun ve değerlı ıza-

ve be eJıye .ı zaları ılk öğre hattn bulundu B. Ethem 

t ın ispekte r eı 1 ve baş öğ A ykut mektebin vazifesinı 

retınen•eri hazır bulunmuş bu yapılardan vatan ve me-

lardır mleket için faydalı fetrler 
Ônce askeri bando İst ı k 

lal marşını çAlmıştır, Hunu 

müteakip beşınci sınıf tan 

bir kız talebe beı yıl evvel 

yanan okullarından derin bir 
acı içinden ayrıldıktan son 

ra bugün tekrar okula ka · 
vuştuklarını söyledi Ve duy 

dukları sevinci anlatıuak 
gelen lere teşekkür etti. Kü 

çüğün sözleri şiddetle alkıı 
landı. 

Bunu Valimiz B Ethem 

Aykqtun çok güzel sözleri 
takip etti 

Valimiz küçük mekteplinin 

buranın açılmasındaki sevin 

el ve yuvaya toplanmak 

yetiş.:flğlni, aile yuvaıından 

alınan çocukların bol Ziya ve 

hava alan binalarda tahsile 

devam etmelerinin değerine 

iıaret ettikten sonra Türki
ye Cumhuriyetinin mektep· 

!erinde hiçbir imtiyaz farkı 

bulunmadığını ve ebeveynin 

serveti mevkii lctimai ne· 
olursa olsun çocuklarının bu 

mekteplerdeki sıralarda yan
yana oturduklarım pek can 
lı olarak tebarüz ettirdiler . 

Mekteplerin çokluğundan 
evel verimli olmalarının, le· 

rbıyeyi ve bilhassa milli ide· 

ali aşılamalarının en gere · 

(Sonu üçuncü sayfada) 

Filistinde örfi i d a r e· 
ilan Edildi .. 

Son çı~an ~i~iseler üzerine sı~ı ıe~~irler alınd1. As
ker daimi ~ir ~ontrol altında bulunduruluyor. 

Kudüst 8 (A .A ) - FilJs · 

tinde örfı idarenin ılam ka· 

r a rlaştırılmııt ayrıca pek tid· 

detlı inzıbati bir takım t'ed 

birlerin de alınacağı söylen 

mektedir 

Dün Fılıstinde yeniden bazı 

çarpışmalar o 1 muıtur. 

Londra, 8 Kudüste Ara 

bıllerle mücehhez bir istik · 

ıa f grupu, bir topçu ve mo 

törlerle mücehhez bir süva 

ri alayı bulunmaktadır Bu 

f ırkalart saatte altı kilomet 

re mesafe katedecek im. bili · 

yette bulunmaktadır 

plarla Yahudiler arasında ye· 

nıden bazı hadiseler çıkmıı 

tır. Kudüsıe şiddetli tedbir· 

ler alınmıştır . 

Gece saat 2 l den ertesi 

günü ıaf aAa kadar sokağa 

çıkmak yasak edilmi~tlr. As· 

kerlc r kışlalarda alıkonul-

muş ve sokaklarda kamyon 

lar devriye gezme~e başla 

mıştır Yeni karışıklıklar ol 

masından korkuluyor Dün . 

ku karışıklıklarda bir Arap 

ölmüş ve bir Arap ile bir 

yahudi de ağır suretle yara· 

lanmııtır. 
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32 bin köy en yakın zamanda 
okula öğretmene kavuşacak .. ' 
Şehrimizde de Köy Qğ- 1. 

HA IERILIE J 
re men Kursu Açılacak idmanyurdu VilayetUmumiMeclisin Şehrimi~e 

Birinci ve ikinci takımları Dünkü Toplantısı.. Gelen bır Nüfusu 400 binden az olmıyan 32 bin Türk ~öyünün 
1 O senede kültür ihtiyacı önlenece~. 

Manyasw Mlirucllu köyünri11 ytni Okulu ve köylüler 
Kültür Bakanhiı buıün le 1 O senede 32.000 köy 

okulsuz ve öğretmensiz olan öğretmeni yettıtlrecek ve 
32,0(JO Türk köyünü en kı· nüfuıu 400 den az olan 
sa bir zamanda okul ve öğ- ::S2 Ooo Türk köyü de oku-
retmene kavuıturmak ıtbf la ve öiretmene kavuıacak· 
reJ"imin ana davalarından t ır. 

:!~;:am ge~::~~:~~;~:.k ~i~ Yeni öğretmenin hüviyeti: 
programın temeli, geçen yıl Yeni kültür seferberliğinin 
ilk tecrübesi yepılmıı olan üzerinde bilha11a durmıya 
ve orduda çavuıluk etmiı 
erbaıları kurslarda yetiştire· 
rek köylere muallim olarnk 
göndermektir. 

Geçen yıl Ankara merkez 
kazaııına bağlı köylerden 79 
erbaı, bir deneme mahiye 
tinde olarak, Eskltehirdeki 
Çtf tel er Çiftliğinde açılan 
kursta yetiıtirilmtıler ve An 
kara köylerine öiretmen 
olarak gönderilmişlerdi . 

Vaz.lf elerlnln daha üçün
cü ayında, yeni öğretmen
ler, köylerinin mektep ça· 
ğında olsun olmasın bütün 
vatandaılarına alfabeyi öğ 
retmit bulunuyorlar Sıkı 
bir kontrola bağla oldukları 

• halde, hiçbirinin içinde en 
uf ak bir aksaklık bile gö 
rülmemiıtir. Zaten köylü 
olan yeni öğretmen köy 
hayatının bütün tezahürle 
rine kolaylıkla intibak ede -
bil mi ıtır ve içlerinden biri 
olmak itibariyle de bu 
hayata verilmek ıstenen yö 
nü kolaylıkla, şaıırmadan 
ve sıkıntı çekmeden tayin 
etmiştir. Bugün Ankaranın 
79 köyünde oturan vatan -
da şiar; ahırla birleşik evden 
gelecek hastalıkları; sıtma 

nın aebeplerini, dereceyi, ağ 
acın değerini iyi tohum kul· 
lanmayı, pulluğun faydaları
nı, köy kanununu öğrenmlı 
lerdir. 

10 yıl~a 32 .000 öğretmen 
ilk öğretmen okul1arının 

bugün yetiştirmekte olduğu 
öğret men sayısına göre bü 
tün Türk köyleri ancak 96 
sene, yani bir asır sonra ta-
mamen okula kavuımuş ola
c ktar. Kültür bakanlığının 
yeni progrRmı ise bu bir 
asırlık müddetı IO seneye 
indiriyor 

Me ela bu sene nisan ay
ında Karsta 50, Erzincanda 
100, Eskieehlrde 300, Trak
yada ı 00 mevcudlu kurs-
lar açılacdktır. Ayrıca üç 
yerde daha kurs açılması 
ihtimali vardır Önümüzdeki 
sene de bunlara ilave olarak 
Van, Oiyarbekir, Kayseri. 
Adana, Konya, Antalya, 
Akhisar, Balı kesir, Karaca -
bey ve Kocaeltde kurslar 
açılacaktır 

Netice şudur: Kültür Ba
kanlığı, Bu kurslar vasıtasiy 

değer taraf, yeni öiretme· 
nin hüviyetidir Yeni öğret· 
men, devletin köy için dü· 
tündüklerinl gerçekleıtirmek 
köy kanununu tatbik etmek 
ve bir cümle ile Kamaliat 
köyü yaratmak için cihaz. 
lanmış ve hazırlanmış olarak 
köye gönderilmektedir. 

Bakanlık, geçen yıhn te· 
dris programında bazı deai 
tlklikler yapmııhr. Bu sene 
derslere nisan baıında baı
lanacak ve ikinci teırin ıo-
nuna kadar, yani bir üre 
tim mevsimi boyunca devam 
edilecektir. Bu sene kursla 
ra daha çok ilk öğretim 

müfettiıleri gönderilecektir 
Bunun aebebi gelecek yıllar 
için ıimdiden haztrlanmıt 

öğretmen yetiıtirmektir. 

Bütün hayat bilgisi: 
Kursa gelen erbaılar be · 

ıer ve onar kitilik gruplar 
halinde ııyrıldıktan sonra 
birer öğretmenin idaresine 
verilmektedir. Ayrıca bütün 
namzedler ıçan müıterek 

dersler de vardır . Bu ders · 
!erden bazıları, Ziraat Ve· 
kalelinin mütehassısları tara 
fından verilmektedir. 

Kurstaki derıı öğleden evel 
ve sonra olmak üzere iki 
kuma ayrılmıştır . Öğleden 
cvelki çalııma tamamen pra· 
tiktlr: iyi tohum nasıl ekilir; 
pulluk naıııl kullanılır, selek 
tör nectir, hayvana nasıl ba 
kılır, hastalıkları nasıl 

tedavi edilir, köy kanu. 
nunun köyde tatbiki gere 
ken hükümleri nasıl yerine 
getirilir, sıhhi meskenin ta 
banı, pençereııl, çatısı na11l 
olmalıdır, köyde yaşıyacak 
olan sporlar nelerdir? Atçı 
lık, atıcılık. avcılık nasıl ge
lişecektir, ağaç sevgiıini 

yayma köyün fidanlığını ko 
ruma İ§i nasıl olacaktır? 

Çeıitlı tarım, toprağı dinle · 
ndirme, gübreleme, köye 
gelir kaynakları bulma iti 

nasıl başarılacaktır? 

Öğleden sonraki proğram 
dl\ ha fazla kültüre ve sos 
yal hayata aiddir: Okuma 
yazma, hesap, yurt yaşama 
bilgisi ve bir köy öğretme · 

nine 1 i z ı m olan 

arasında yapılan ~upa maçı _ Mebusumuz 
Masarıh Mu~ttl\f e, Mat~aa Ye B~ ytar Bütçeleri Teni Yurt Baıkanı Fuat Bil'al 

::~~~~:;nara~~~:c~ov:a:ki:;' Olunmak Ozere Muvazene [ncumenine Havale Olundu. 
pa maçına ıki takım arasın· 

da bu hafta bütlandı. Bilhas· 
s" ıkincl takım bölge lrnpa 
ıında üst üste kazandığı iki 

galıbiyetın heveııile mutlaka 
birinci takımı yenf ceğiz diye 
sahaya çakıyorlardı. Maça 
saat 14 de kendi araların
dan seçtıkleri hakemin ida· 
reıılnde baıladılar. 

İkinci takımda ileride 
ümitler vadeden ıolaçık 

ı Hüıeyin ıle kıymetli orta 
hafları Emin nedense takı· 
nılarında yerlerini alamamıt· 
lar, buna mukabil birinci ta· 
kımdan da takviye ederek 
eksik kadro ile sahaya çıkan 
birinci takımın kartmna di 
zilmiılerdir. 

İlk akını küçükler yaptı 
H.fhat~ında kesilen top 
Hulkinin uzun vuruıile s•
ia ıeçtt. Bu ıuretle top 
küçüklerin yarı sahası için· 
de oynanmafa baıladı Fakat 
birinci takım forları rüzıir
la beraber oynadıkları hal
de ıahsl oyunları yüzün
den gol çıkaramadan ilk 
devre bitti. İkinci dev
rede küçükler rüzgarla be. 
raber oyuna baıladılar. Top 
küçüklerin kalesi önünde 
mütemadiyen dolaımakta, 

birinci takım bir firikik ka. 
zanıyor. Bu suretlede ilk 
gollerini yapıyorlar. 

Top küçüklerde akına baı 
ladılar. Soldan yapılan akın 
müdafaanın çok ileri geçme 
ıinden istifade edilerek Ke 
mal vastaaile beraberlik ıa 

1 yılarına yapmaja muvafık 
oldular. Bu ıolden sonra o 
yun büsbütün heyecanlı ıeç 

1 meğe baıladı. Top küçük
lerin yarı sahasında oynanı 
yor, korner oldu 

Güzel çekılen korneri Hu
lki kafa ile küçüklerin ka 'e· 
ılne ıoktu Küçükler gittik· 
çe keailmeğe baıladı. Birinci 
takım da bundan istifade edip 
üst üste üç gol daha yapa
rak ılk maçı 1 5 kazandılar. 
Bu maçın ikincisi haftaya 
yapılacaktır 

Kupayı üç defa kazanan 
taraf alacaktır t,üçükler 
eksersiz yaparak çalıımala 
rini artırırlarsa belki daha 
iyi netice alabilirler. 

mesleki bilgiler... Köy oda · 
sında köylünün akıamları 

toplanarak köy itlerini görü 
ımelerini, okulun kitapların· 
dan faydalanmaları çocukla
rın müsamereler vermesi; 
öğretmenin memleketin ana 
itlerini lröylüye anlatması, iyi 
yaıama, bol hava, iyi uyu 
ma, derece kutlanma ve bir 
cümle ile basit sıhhat bilgile 
rl; köylü annenin yavrusu· 
nun sıığlam ve gürbüz ol -
ması gereken işler; ve niha 
yet köyde canlı, hareketli 
bir hayat okuması ve yaz 
ması olan, 
alacağını 

ve mesut, 
köylüsü .. 

tohumunu ne 
bılerek atan, şen 
cemiyetçi Türk 

Vılayet umumi mecliıl 

dün saat 14 de ikinci baı 

kan ~ Feyzi Sözenerln ba · 
şkanlığında toplanarak gör
üşmelerine devam etmlştır. 

Kültür direktörlüğünün 

Kayabey okulur.a bir pav 
yon inşası için 3500 liralık ta
hsisat, Gönen merkez ikinci 
okulu yanındaki binanın is 

timlakine ve burada bir pa· 
vyon inıasına dair kültür 
direktörlüğünün yazılarıma

arif encümenine, aynı direk· 
törlüğün Akbat köyüne ha 
deme tahsisatı konmaaı ha 
kkındaki yazısı masarıfı mu· 
htelife encümenine havale 
olundu. Baytar direktörlüğ· 

ünün tahsisatına 70 lira il· 
ave olunmasına dair iıteği 

muvazenel maliye encümen(. 
ne verildi 

Bundan sonra encümen
lerden gelen evrakın müza 
keresine geçildi. 

Nafia Encümeninden ge · 
len evrak naf la yardımcı 

amele tahsisatı~ konmamıı 

ve memurini fenniye harcı
rahı da noksan konmuı ol 
dujundan bunun yeniden 
tanzim edilmesi için Nafia 
encümenine, 

Husuıi Muhasebe direk 

Arap harflerile ders veren 
bir kadm yakalandı 

Gönen, 8 (Hususi) - Gö 
nenin Malkoç mahallesinden 
dilsiz Tatarların f adime 
Molla adındts, elli yaıların 

daki bir kadın küçük ço 
cuklara Arap harflerile ki
tap okuttuğu jandarmaya 
haber verilmitlir Eveliei gün 
jandarma tarafından yapalan 
arıııtırmada f adime Mol· 

la, çocuklara kitap okutur
ken çocuklar ve kitaplarla 
birlikte cürüm meıhut ha 
Unde yakalanarak adliyeye 
veril mittir. 

Gönen, 8 Hususi)- Gö 
nenin Cumhuriyet caddeıin
de kahveci lımailin kahve· 
sinde dört beı arkadat gece 
esrar içerken jandarma ku
mandanı tarafından bizzat 
yakalanmışlardır. Ellerinden 
alınan kaim sigara açıldığı 
zaman içinden bir kaç par· 

ça esrar çıkmııtır Eararkeı· 
ler muhakemeye verilmişler 
dir. 

Gönen, 8 (Hususi) - Gö 
nen Maarif cemiyeti sık sık 

toplantılar yaparak cemiyeti 
ilgilendiren işler üzerinde 
konuımalar yapmak tadar 
Gece gündüz çalııan maarif 
cemiyetinin yakında Göneni 
orta okula ve bir ann oku · 
lu da kavuıturacağı muhak 
kaktır. Bütün Gönenli 
ler, Maarif cemiyetinin iıle

rile yakından alakadar ol
maktadır 

törlüğünün t8hsildar ftdedi 
nin ( 100) e çıkarılması ve 
(20) müfredat katibi istlh 
dam edılmesi ve bunlara 40 
lira ile 60 lira arasında üc 
ret tnhsisi ve ücretin de büt 
çeye konmasa hakkındakı 

yazısı Dahiliye encümenine, 
Kızılay merkezinin Yok 

sulları Gözetme Birliğine İS· 

tenen don, gömlek, çamaıır 
ve emsali gibi eoya yardımı 
hakkındaki yazısına verdiği 

cevap okundu. Ve hıfzına 
karar verildi 

18040 lira olarak tesbit 
edilen 937 Baytar bütçesi 
muvazenel maliye encüme 

B Cemal Esener 

Mebuslaramızdan B Cem•I 
Esener dün Eaktıehir yolu 
ile Ankaradan ıehrimizt 

iel mitlerdir. 
B. Cemal Eııener şehri· 

mizde bir müddet kalarak 
nine, d müntehiplerile temaslar " 

470 l 9 lira olarak teıblt 
bulunacaklardır. 

edilen masarıfı muhtelife büt· ........ ~==-~!JC!s-=====-
çeıl muvazenei maliye en· 
cümenlne, 

14921 lira olarak tesbit 
edilen Matbaa bütçesi mu· 
vaz.enei maliye encümenine 
havale edildi. 

Muvazenei maliye encü
meninin 935 kati hesap ra· 
poru okunarak .ıizli rey ile 
heyeti umumiyece ıttlfak la 
kabul edildi. 

Ruz.namede görüoülecek 
başka madde olmadığından 

mecliı bugün ıaat 14 de to
planmak üzere dağıldı. 

ı Hasan kuvvet 
Şurubundaki 
Hile 

$urup şehrimiz eczabana
lerinden toplatı ld1. 

Sahhiye vekiileti; Hasan 
Kuvvet Şurubunun evve 'ce 
verilen formülüne uygun ol · 
mıyarak imal edilmekte ol 

duiu neticeıine varan Ve-

1< alet bürün Sıhhiye müdür· 

lüklerine bir tamim yapmış 
ve bu ıurupları toplatma 
emri vermjıtir. 

Vekaletin bu emri üzeri 
ne Sıhhiye Direktörlüğü ta 
rafından tif ahi hassası bu 

lunmıyao bu ıurupları ecza 

hanelerden kamilen toplattı 

rmııtır 

Halkevi 
Temsilleri 
Göıterlt kolu büyük bir 

vodvil hazırlıyor . 

Halkevimiz temsil kolu 

Fransızcadan lisanımıza ada 
pte edi len (Hortlak) adında 

üç perdelik bir vodvilin pro 

valarına ba§lamıştır. Gayet 
gü ünçlü olan bu eseri hal 

lnm
0

1z memnuniyetle •kar.şı · 
lıyac:aktır 

Tenısilde M. Gözalan, H . 
Gözalan, S Evren, S. Eren, 
S. Tozan rol almışlardır. 

Eser bir haftaya kadar 
temsil edilecektir. 

-
idman 
Birliği 
Kongresi 

idman birliğinin ıenelik 
kongresi Pazar günü ıaat 14 
de Halkevi salonunda bölle 
baıkanı Feyzi Sözenerin rl' 
yasetinde toplanmı§tır. 

Ônce 936 yıla faaliyet ra 
poru . varidat, masraf bütçe 
lerl tetkik edllmlf, bılahare 
kulüp gençliği için çok faf 
dalı kararlar verllmlttir. 

Bu kararlar arasında sp0' 

ıubelerinin zenıinliği ve ça 

lışkanlığı nisbetinde kulüJf 
lere yardımda bulunuhrı11•1 

mabzut, bir uha vücuda ge 

Urilerek ve buraya duhuliY' 

suretile girilmesi, böyle'' 
kulüplere kazanç temini, cıııt 
yerlerlnın tamiri aibi kar•' 

lan ve dalekleri müteak1f 
idare heyeti intıhabına gt 
çilmiştir . Neticede: 

Doktor Kamil Sestıoil 
tekrar baıkanlığa, Bak"~ 
Ziya ÔLbirlik katıp umurtl 

liğe, Belediye muhasebeci' 
Rasim Tan muhasipliğe, M" 

t 
hasebei hususiye tetkik ' 
icmal şefi Cemal GerıÇ; 
veznedarlığa, Mürettip r,1 

nir Yenal kaptan umumill~' 
f ,ı 

yedek üyelıklere de ıJ 
1 

Azmi Tezcan, Hikmet Çel 

ve Ali Çağan seçilmişlerd• 
937 de Ankuada toP1

' 
• ~t 

nacak olan genel mer 

B 
' 

k • ·· · 11 ~ • e G' a ı eııır mumesııı ıgın 

neral Ali Hıkmet Ayerdt 

ve bölge kongresi mürrıe~'ı 
liğlne de Doktor Kamil S~ 
lioğlu ile fen Memuru A' 

Tezcan seçilmişlerdır. 

Halkevin~e köylülere 1 
film gösteril~i ~ 

Dün gece Halkevınde 
hafta olduğu gibi köy16 

ı· 
plantm yapılma~ ve bu d 
lantıda Bozambo adıfl 
film gösterilmiştir. 

Film yüzlerce köylli 
rafından seyredilmiştir 
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1 ta 1 ya Habeşistanı Amerikada: Sovyetler Birliğinde 
Nakliyat1.. imar Ediyor .. 

İtalya habeşistanda en kıla bir zamanda mektepler 1 

hasla haneler, yollar, köprüler yapacaktu. 
lla beılıtanı i11ra l için ltal 

Yan orduıunun Af rikaya gö 
nderildiği zamandanberi iki 
•ene geçmlıtir . 9 mayıs Y36 
da Mu11otlni Hab~ıiıtanın 
halyaya ilhakını ilan etmit · 
tı. O vakittanberi halyan 
lnatbuatı hemen her gün 
neırettikleri ta vz.ihna meler 
Ve muhabir mektuplariyle 
ltalyan tdareılnln bu memle 
kette tahkim ve takviyesi 
itinin bit ek üzere bulun· 
dutuna dair haberler ver 
lnektedfr. 

Hai le Seliiıenln memle 
ketinin itıaline teal.ük eden 
bu teıebbüıün ilk safhası 
llfhayete ermek üzere oldu 
iu neıredilen tebliğlerden 
de bildirJlmektedir. Kral 
naıbı maraıal Graziani de 
tll\iıtemlekeciler akınının 
liabeılıtan araziıinde yer
leırneıl için hazırladığı ge
nıı bir proğramı ikmal et 
l'lıek üzere bulunuyor . 
Yağmur mevıimlnln tek 

rar baıhyacatı önümüzdeki 
haıtrana kadar bütün Ha 
beılstanın ftalyanların eHn
de bulunacağını ıöylüyorlar. 

Yağmurların durduğu te 
trlnfevelde de hemen mu· 
~•cirlerin yerleıtlrılmesine 
•tlanacaktır . 

1935 da baılıyan yağmur 
lllevıiml askeri harekete 
•on verdiği zaman İtalyan · 
lar Habeıistanın üçte ikiıi 
lli ltgal etmiılerdi Fakat 
•raıtnln en büyük k11mın 
dalcı ltgalleri zalf idi. Tiarre 
havaliılnden mada yerlerde 
bu ltgal Jneıkun olan mühim 
"°'erkcılerle yollara münha· 
•ır bulunuyordu Geçen se 
:enin teırınevvelinde çifte 
edeflı harekat baılamııtı . 
8~ harekatı bir taraftan it 
~& edHmit bulunan yerlerin 
ç tarafında kalan Habet or 
~ıu döküntülerinin ıillhla 
I •n tdcridı ile yerli aha 
inin -k~- .. f ıu unete diger tara 
~an da muhtelif kabıle reiı 
•rının k k b mu ave met etme te 

c ulundukları llabeıiıtanın 
enup f 

1 ve garp tara larınıo 
•ı•lı idi 

t Bu itin birinci luımı hi -
aın bulmut aayılabillr . lkin
cı kıımı için de harekete 

~:ç~ek üzere bulunuyor. hal 
ita~ ar Habeıistanda 250,00U 
Gı Yan askerinin ayak 
L erinde bulunduğunu ve 
l(•ta' 
luı arının muharebe yorguo -
h Undan dinlenmek üzere 
d~ı •hı ayda bir değiştir 
le crı hakkında hariçte çı 
•rıla h b edıı n a erler de tekzip 

l'llektedir. 

ett~;ıııt rnatbuatının temin 
lerı ine röre harp hareket 
bij ne rnuvazi olarak çok 

YGk 1 l· h tad 1 a at da yapılmak 
lçırıır · Ha beılatanın inklıaf ı 
•ttırı~n evet lazım yol inıa
çlll a bugün 120,000 kiti 
,./•maktadır. Muuolin ta 
hıtb•ndan bir kaç ay evci 

er l tö ve ri en programa 
tıllrae ~ 938 ıeneıi orta la 
llıil adar cema n 2,500 

... , . 1 
liab 1 YO yapılacaktır 
k eıııtanın bütün diğer 
••ıra, ta 

eıkı rını Adtaab&baya ve 
il Erıtre ile Somaliye ba-

1Yacak 1 
Yapıl a tı büyük ıehrah 

llcaktır. 
Buo .. k .. &Un ü yol 

}'aarn 
ur mevalmt 

faaliyeti, 
haılamll · 

dan önce ikmal edilmesi 
elzem bulunan 525 millik 
Adua - De11te ve 180 millik 
Aaab Deaıe yollarında tem. 
erküz ettirtlnıitlır. A ynı ze 
manda limanlar cia inta ed 
ilecekt ı r. 

ha .yan gazeteleri muha · 
birlerinin yazdıklarına göre 
bütün Habeıiıtarıda büyük 
bir inıaat faaliyeti vardır. 

Kıılalar, zabitlerin ikamet 
edecekleri binalar. mektep· 
ler, haatahaneler, ilk yardım 

istasyonları , hükumet daire· 
leri oteller. muhacirler için 
huıuıi evler yapılmaktadır. 

Eskiden eseri bile bulun 
mıyan bütün bunların inta 
ve ikmali buaün pek zaruri 
bir halde bulunmaktadır. 

Hele haıtahanelere büyük 
ihtiyaç vardır Şarki Afri 
kada yüzbinlerce amelenin 
bulunması bir çok meseleler 
doturmuttur. Bu ameleden 
pek çokları henüz çadırlar 
altında yatamakta, dtier bir 
çoklarının da bir meıkende 
aığınabilmelerl için çahııl· 

maktadır. 

Bundan baıka ça lııan bu 
kadar büyük bir kitleye h · 

bbi, ııhht yardımlar ve lıti· 

rahatler temini lçm her tür 
lü levazıma ıhtiyaç arörül . 
mektedir. Şimdilik istirahat 
devresini geçirecek amele 
için çok büyük dört karar 
aah yapılmıı bulunuyor. 

Muhacir iskanının ılk te 
crübeslne henüz timdi Adi 
sababanın iki köyünde baı 
lanılmııtır . Huna dair kabul 
edılen bir projrama göre, 
11kin, memlekete İtalyan 
tohumu saçılmak suretiyle 
değil . ancak muayyen mm· 
tıkalara halyan muhacirle 
rinin yer leıtirıl meıi ile ya 
pılacaktır. 

İlk mıntıka olarak Adw 
ababa civarı muvafık görü 

' lmüıtür. Burası .talyanlarla 
iıkan edıldiktt"n sonr" hü
kumetin tayin edeceğı dığer 
mıntakalarda da iık in baı 
l ı yacaktır. 

Adiıababa civarı hem da · 
ha mümbit hem de iklimi 
beyazların yaıamaaı ıçm 

daha müsaittir Her muha, 
cir ailesine kura i e 100 dö
nüm arazi. Hükumetin mas 

rafile yapılmıı bir ev ve 
icap edc:n çlfçtlik a fatı veril-
mektedir . Arazi muayyen 
bir müddet ıonra muhacir
lerin malı olmaktadır . 

Bu müddet esnasında hiç 
bir ücret v ~ ıaire alınma 

dıktan baıka arazi mahsul 
verınceye kadar muhacire 
tahıiaat olarak yevmiye 25 
liret verilmektedir . Bu tart
lar ile 700 ai le bu iki köye 
en çabuk bir zamanda lakin 
edil mit olacaktır. 

halyanlar, IJeıbeşiıtanın 
beyaz. müstemlikecilerin 
büyük kitlelerinin iıkan ed 
ebilecclderi terakki ve in 
kişafı kaldırır bir mahal 
olduğu kanaatini taşımakta 
dırlar. Şim :!ilik müstemle
teşk ilatları devam etmekte 
dir Bu senenin ıwnuna doğ· 

ru da büyük mikyasta iskan 
hareketi baılıyl\caktı . 

Halkm linç etmek istediği 
~ir ma~~Om 

Amerikanın Panıilvanya 

eyaletinde Vestcuıter de bü 
yük bir linç badlseıt vukua 
gelmek üzereyken, hapiıha 

ne muhafızlarının makineli 
tüfek teıhtri, linçcileri bir 
müddet için hücumdan alı · 

koymuıtur. 

Büyük bir galeyan içinde 
olan halk, hapiıhane önün 
de "tekrar geri geleceiiz!,. 
diye h" ykırııarak ayrılmıı· 

lardır. 

Aha linin linç etmek iıte 

diği, zengin bir ailenin yir 
mi yatındaki oğlu Meyerdır 

ki on dört ya§ında Ht"len 
iıimli kızı , dünyada hatıra 
gelebilecek en zalim bir ıe
kilde öldürmüı ve bunun 
için hapse konulmuıtur. 

Meyer, Heleni , önce ka 
myonla çiğnemlf, ıonra bir 
kuyunun içerisine atmıttır. 

Fakat cinayeti bununla 
kalmamııtır. Henüz ölme 
mft ve iniltiler! duyulmakta 
olan on dört yaıındakt kız 
cağızın bulunduğu kuyuyu, 
dinamitle patlatmıı, zavallı· 
nın üzerine yıkmııtır. 

Ahali "haini dııarı çıka

rın, alalım ıu alacağı,. dl, e 
naralar basarak bu adamı 

takiben gelmitlerdır . 

Şimdi katil Meyeri, otuz 
poliı beklemektedir. Mahbe 
ıin kapı11 önünde, muhkem 
parmaklıklar kurulmuıtur . 

Ve dıııuda sokakta, müte 
madiyeo makineli tüfek ta 
ltml yapılmaktadır . 

Linçcilerden bir arrup oto· 
mobillerle korna çalarak ve 
çocuk katilinin ele verilme 
ııi için çığrııarak uzun bir 
kervan halınde geliyordu . 
Fakat i~ bununla kalmamıı 
tar. Yellt ve daha büyük 
nümayitler yapılacağından 

korkuluyor 
Maktul 14 yaımdaki He 

len ıubatın 11 inde ortadan 
kaybolmuıtu. Geçen haf
ta polis, daha evvelce de 
kızlara saldırmak zarını al 
tında bulunduğu için Meyeri 
sorguya çekmiıti. Meytr 
ıuçunu itıraf etmlıtir . 

Telle l,ıtopleden: 

Amerika 
Hariciye 
Nazırı . 

Almanyayı tarziye ver~i 
l'tevyork belediye reisinin 

Nevyor k sergiıini e çark en 
söyledığı nutukta Alman 
devlet reisi Hitleri kaıtekip 
"Gri gömlekli bir adamın 
dünya ıulhunu tehdıt ettiği,. 
yolunda bir cümle kullandı· 

ğını dün vazmııtık 
Nevyork beledıye reisinin 

bu nutku Almanyada büyük 
bir galeyan husule ıetlrmiı 

tir Gazeteler Amerikan be 
lediye reisine ağar hücumlar 
yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan Alman hü
kümeti de Amerikan hüku-. 
meti nezdinde proteıtoda bu. 
1 unmuıt ur . Son haberlere 
göre , hariciye nazırı Huli 
Nevyork beledive reisinin 
sözlerinden dolayı Alman 
sefirine tarziye vermiıtir 

Tarziyeye hariciye neza-

Hava 
Gece gündüz, Moskovada 

1 

Taıkentte, Leniugratta , Ode 
sada ve Kiyefth herhanari 
bir hulanın yardımına koı
mak için sıhhiye tayareleri 
tam techizatile hazır bulun
maktadır. 

Sovyetler birliğinde aıhhl· 

ye ta yare teıktlitının kurul · 
rnaaından beri tam Oç yıl 

geçmiıt ir Bu müddet zarfın
da 40 tayare merkezi vücu· 
da getiri.lmitllr . Bu merkez 
lerden her dakika bir taya 
re ıatenilebilmektedir. Bu 
ilk üç yıl içinde bu tayare
ler memleketin uzak mın

takalarından binden fazla 
hastayı müstacel ıurette 

hastahanelere naklederek 
bunların hayatlarını kurtar 
mıtlardır Daha çok müsta 
cel vaka1arda bu tayareler; 
memleketin en uzak ve va
rılması güç kötelerlne aıgari 
müddete mütehu111 profesö
rler ve doktorlar yetııtirme

ktedlrler. 

gibi bir "Brumaire,. vaka11 
bekltyenler yanıldıkları no
kta ıu: Moıkovada "Bruma
ire,, devreıi çoktan geçmtı · 

Ur ve · bütün mukayeıeler
den hariç olarak bir Kızıl 
Napolyon varsa bu 8 . Sta · 
lin dir ve baıkaaı değildir. 

Le Journalden 

30Sene 
Ölüm bekliyen bir adım 

Arçi Herron isimli bir 
adam tam 30 ıene Nevyork · 
ta Sing ıing haplıhaneıinin 
idam mahkümlarına mahıuı 
höcrelerinden birinde idam 
hükmünün infazını bekle
miıtir. 

Herron. J 908 ıeneıinde 

bir papu öldürdüğünden 

dolayı idama mahkum edil 
mifti. Hakim ıon kararı te · 
bllğ etmeclen evvel Herro
nun bir defa da akıl muay 

Bu suretle üç yıl içinde 
720 mütehaa111, haatanın 

ayafına kadar ıöUhülm,üt 

ve baıka ıurette dai tepe
lerindeki köylerde, kıtlama 

mahallerinde ve daha buna 
benzer yerlerde, akıi takdir
de ölmeıl mukadder insan· 
ların muhakkak ıurette 

hayatları kurtarılmıttır 

1 

enesinden geçlrllmeılni lıte 

mtıtir. Fakat hakim 11hhat 

Bu tayyarelerle her türlü 
müdahale için lüzumlu alet 
ler ve aynı zamanda kon
ııerve halinde kan da götü
rü lmektedir Tayyarelerin 
inmesi gayri mümkün olan 
yer 1erde paraıüt kullanılma
kta ve doktor bu suretle 
hastanın yanma muhakkak 
olarak varmaktaıJar . 

Aruıra Rigadan veya Var· 
ıovadan bazı ıayialar geli
yor: Aıkerler Kremlin üze· 
rine yürüyeceklern: lf. Bu ha· 
berler hep ayol ıekilde te · 
keırür ediyor. Baz.an Sibir
yanın uzak ıehirlerlnde ha 
rekete geçen Blüherdir, ba · 
zan Staline bir oltimatum 
gönderen Mareıal Vorotllof
dur Baz.an da memlekete 
Çarlığı getirmek isteyen ea· ' 

ki Aristokrat Zuhaçevskı 
dir . 

Moskova hü&cümetinin es 
rarına vakit olmadığımız için 
htç bir ıeyin teyit etmediği 
bu haberlerde doğru olan 
ıeyin neden ibaret olduğu 

nu bılmtyoruz. Fakat insanın 
biraz akhıelim aahibl olma11 
bütün bunların doğru olma· 
dığını anlamasına kafidir. 

Sovyetlerde Franıadaki 

reli garbi Avrupa itleri mü 
dürü tava11ut etmtı ve tar · 

raporunun ltmamından evvel 
ölmiittür. 

Amerikan kanunlarına 

göre ancak idam hükrr ünü 
vermiı olan hakim, bu hiik 
mün infazını emredeceflnden 
Herron Sing Sing hapiıha 
nesine gönderilmlttir. 

Şimdi lıe Nevyork hem 
ıerileri bu adamı hayatının 
ıonuna kadar, vergi mükel 
lefleri hesabına rahat rahat 
beılemektenıe, .alıvermek 
için Nevyork valiılne müra 
caat etmiılerdlr. 

---'Dl.iırm 

hü~Omıt saflıundı çıhıın 
acnıbilır hü~Omıt kadro

suna ahnd1. 
Pariı, 8 (A.A ) - tıpan· 

yada iki taraf d6n kartı· 

lıklı kara ve hava taarruzları 
yapmıılardır. 

Hüki'ımelçiler Madrid ön' 
ünde mevzii bir muvaffakr 
yet kazanmıılardır 

Paris, 8 (AA.) - lıpan. 
ya hudutlarının kontrolunda 
çıkan zorluklar halledllmit 
tir 

Bu ayın on üçünde tıpa 
oyanın dentz ve kara kont
roluna baılanmaıına karar 
veril mittir. 

İıpanyadan hükümetçi ıa . 
flarında bulunanlar bütün 
ecnebi gönüllüler hükumet 
ordusu kadroıuna alınmıt 
la rd ır . 

Sevil, 8 (Radyo) - Barae 
ziye ıifahi not halinde veril 
miıtir 

Garbi Avrupa itleri mü 
dürü, Alman hükumetini re 

ncide eden ıözleri takbih 
ettiğini ve bu sözlerin kati · 

yen Amerika hükumetinin 
ıörü,üne makes olmıadıiını 

söylemiı ve fakat Amerika 
da söz hürriyetinin teıkllatı 

, lon radyosunun verdlii ha
berler yalanrfır. Hunlar mi· 
liılerin manevlyallnı takviye 
tçin uydurulmuıtur Madrid· 
de mtlıslerln bir zaferi yo· 
ktur. Miliılertn yaptıkları 
taarruzlar 4000 maktule mal 
olmuıtur. 

esasiye kanuniyle her vatan
daı hakkında garanti altın 

da bulunduğunu ve bu hür 
riyetin milli bir miras olarak 
aziz tutulduğunu ehemmi 
yetle kııydetmiıtir. 

Madridde büyük karııık· 
lıklar vard ır . HGki'ımet ale 
yhine nümayitler yapılmak
ta ve sulh ile ekmek ilten 
ilmektedır . 

Londu, 8 <Radyo) - ln 
gilterenin en mühim ıeyri 

ıefain tirketleri bundan böy 
le Marailyaya ıidecek olan 

SAYFAı 3 

Mtthatpafa 
Okulu 
Merasimle 
Açılcı 

( Baıtarafı Birincide ) 
kli ıey olduiuna da ha11a· 
ıiyetle temaa ederek BGyilk 
Şefin adını ıayaı ile andı · 
lar ve uzatılan makaıla ku
rdeliyı keslller. 

Talebeler ııralarına ıeçtik
ten ıonra davetliler de aınıf· 
lan dolattılar . Valimiz yan
larında mebuılarımızdan Ha. 
yıettin Karan bulunduiu 
halde her 11nıf a uaruyarak 
talebelerle ayrı ayrı görüttü 
ler. Sualler ıordular. Zeki 
yavruların tam bir iıabetle 
verdikleri cevaplar dinltyen· 
ler üzerinde büyük bir me. 
mnun'yet uyandırdı. 

Parti baıkanı birinci ıınıf 
talebeıindeu bir mini mini. 
ye töylece hitap etti: 

Yavrum Cumhuriyet 
ne demektir. 

Mini mininin ıözlerl par· 
ladı. Hiç bir tereddüt ani 
aeçlrmeden ıu cevabı verdi: 

-· Atatürk demek .. . 
B. Ethem Aykut bu kısa 

fak at manalı cevap üzeri 
ne de: 

- Ya Atat<ik ne demek? 
Diye ikinci bir ıual ıor

maları üzerine, küçük aynı 
aletin ıeıle: 

- Cumhuriyet .. 
Dtye haykırdı. 
Valimiz bu ıekllde çocu -

klarla uzun uzadtye konuı · 

tular. 
Mtthatpaıa okulunun açr 

lmaaı öğretmenlerlmi&in, Tü 
rk çocuklarına aııladıkları 

vatan memleket ve Cumh 
uriyet mefhumlarına ne yü· 
kıek bir tekilde aııladıkları -
nı ıöıtermeie de bir vesile 
oldu. 

Davetlilere kahve, teker 
ıkram edildi. Böylece mera· 
ıime ıon verildi. 

Balakeıtrin kültür•ahaıın · 
da mühim btr ekıiii ıtde-
ren Mtthatpaıa okulunun 
yapılma11nda mühim bir amil 
olan Meclisi umummllzln, 
vilayetin ve okulun bir an 
bitmesi için yakından ilıile · 
nen KültQr direktörü Emin 
Ergunun f aaliyetlerlni tak. 
dlrle kartılarız . 

* Mithatpaıa okulunun dı· 
varları eski brnada olduğu 

gibi aynen bırakılmıt, yalnız 
içinde mühim defitlkltıder 
yapılmııtır Okul bu ıuretle 
hem kullanıılı, hem de ııhhi 
bir hale aretltilmiıtir. 

Hacdlbey okulu bina11nda 
bu iki okul talebeılnln yap
makta oldukları çifte tedri 
aat dünden itibaren ıona er 
mltUr. 

Her iki okul difer okul -
lar ıtbi derılere baılamıı 
bulunmaktadırlar. 

- -
vapurların torpillere çarp-
mamak için Konika açıkla
rından Marailyaya rıtmele· 
rine karar vermlılerdir. 

CebelüttarJk, 8 (Radyo) 
Lukliya vapuru bir torpile 
çarpmıt ve Roza burnu ya · 
kınında batmıttır. 

Vapurun tayfa ve müret
tebatı boiulmuıtur. 

Salamanka, 8 (Radyo) -
Reımi tebliğe aöre Aıturya 
cebhesinde vaziyet talih edil
miı. Gıkamileroda birçok 
yerler alınmııtır. 



• 

SAYFA 4 

Ban~ırma icr 
Memurluğundan: 

Bandırmada acenta ibra 
him oğlu Mustaf aya 200 li· 
ra ve ayrıca masraf vermeğe 
borçlu Bandırmanın Cabı 

mahallesinden furuncu Tot 
rakanlı Mustafanın tahtı ha 
eze alman Dere mahalleııı · 
nde sağı Çırpanlı Ahmed 80· 
lu sahıbl sened &rkası sahibi 
senedin haneı.ı ve önü yol 
ıle mahdut altında pençere 
siz bir bodrum bulunan 20 
metre murabbaı arsa üzeri 
ne yapılmı§ 800 lira kıyme ' 
tindeki dükkitnm satılmau· 

na karar verilmittir. 
1 - ipotek ıahibl alacdklılar· 

la diğer alakadarların ve fr 
tifak hakkı sahiplerinin iıbu 
gayri menkuller üzerindeki 
haklarlle huıuııi faiz ve mas
raflara dair ıddialarmı evralu 
müsbitelcrıle birlikte 20 gün 
içinde icraya blldırmeleri 

ve hakları tapu sicillile sabit 
olmadıkça tıalıf bedelinin 
paylaımasından hariç bırakı· 
lacaktır. 

2- f lk arttırma 9 · 4 • 937 
cuma günü saat 15 de Ban· 
dırma icra d a i r e si n d e 

yapılacak arttırma be 

deli muhammen kıymetinin 
yüzde 75 ni bulmadığı tak 
tirde en 8on arthranın taah · 
hüdü baki kalmak şarllle 
arttırma 15 gün tem· 
dit edılerek 26 - 4 · 937 
pazartesi günü saat 15 de 
3280 numaralı kanun ah 
kamı mcibince katı yapıla · 
caktır. 

3 - Arttırma ıartname 
'il ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için 
lcrad" açık bulundurulmak
tadır. . 

4 Arttırmıya i tirak 
eden alıcı muhammen kıy · 
metin yüzde 7 ,5 nlsbetlnde 
pey parası veya milli bir ba 
oka teminat mektubunu ge 
tirecektir Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 
936-255 numara ile icraya 
müracaatları ilan olunur. 

Kayıp mühür 
Havva adh mühürümü kay 

bettım. Yenisini olacağım· 
dan eskisinin hükmü yok 
tur . 

Merhum Varidat me 
muru Osman Nuri re· 

fi kası Havva 

~ ~ ,,,..~ .. • r..· - ·. ..:.. . .. .. -~ ... 

Gönen İcra 
Memurluğundan: 

TÜRKDILl 9 MART 937 

111111 11111111 1 111111111111111111111 .. , ı• = : =---: : : ·~ 

; ~ IJJ Kolayhk Atelyesi llJ 
Gönen hazinei malıyesioe : - ı ı 111 

eytan hesabından masraf ve : 
faiz (313862) kuruş borçlu - A k t Ek ARGUN Vı E Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre 
Akçe Ali mahallesinden Şa VU Q Tem e - •• yeni aldığımız aletlerimizle Pa~acamf civarında Zağ· •• 

kir oğlları Hasan ve İdris ve = = 111 nos Paıa caddesinde açtığımız atelyemizde 11 
Şuayibin Gönefnde Burzu 1 E Şeriki Ziya S/DAL E il .. 

1
.. .. • · 

oğlu Ahmet ve omaro ~ir : - •• f'I' tur ll motor, lllOllhlJ Yt' lttlllll'Htl, pa- •• 
keline borclarından dolayı ı : - il l 111 
haciz altında öıup bu borç- ... Tanınmış değerli avukatlardan. E muk 1:ı~ı·ıkları, ~apağı taı·akları, ıamur nıa-
tan dolayı de 2 defa ehli vu- - d1r. Hernevi hukuk. ceza davafannızı : kirıt·lc·ri va" uwrıırpıu·h·ri ~i~arn silirıdirleri 
kuf tarafından (7000) lira ı - em niyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz =-- ·ı· tii t ii n p; .• ;~ı~·i, u nl"'lve talıı ;, tlt\µi rrn~n takını· ı·ı·ı 
evrakı nakdiye kıymet bi -
çi'en mahallede kagir ve ıki 1: ve Devlet Şurasında murafaa kabul : Jcı,., yt~rıi olarak yapılır vt> lıer türlü tanıirat 
katlı bir bab tütün mağaza. = ederler. = ı·ı·ı µ;arantili olarak kahul t-dilir. ı·ı· 
lariyle Tuzakçı karyesinde ı = fiDRES : 
müteaddit oda ve bir dönüm _ - Aclres: P<ışacumi c/11arL la{j11os J'aşa 
bahçe, bir bap hane ve hurde

1
: ANKARA Sanayi cad- : •• caddtsi No: 2u Kolaylık Ald!jtıl •• 

bir makine vesaireyi müştemil l : desi ALİ RIZA Apart : 1 il 
(1300} lira kıymet biçılen : : Riza Hangü/, Salih Ersoy 
muattal bir bab un fabrika : manı NUMARA : 3 : • • 
ları açık arttırmaya konmuı 
tur. 

1 - Açık arttırma icra 
daireıinde 2 Nisan. 937 
cuina günü saat 14 16 ya 
kadar yapılacaktır. 

2 - gayri menkule ait 
ıartname 23 - Mart · 937 ta 
rihinden Utbart>n herkesin 
görebilme!li için icra daire 
sinde açıktır 

3 - arttırmaya iştirak için 
muhammen kıymetin yüde 
yedi buçuk nisbetinde pey 
depo akçesi veya milli ban 
kanın temınat mektubunun 
icraya verilmesi lazımdır. 

4 ipotek ıahibi alacak 

lılarla diğer alakadarlar ve 
irtifak hak sahiplerinin gay 
rf menkul üzerindeki hakla 
ranı ve hususile faiz ve mas 
rafa dair iddialarını ilan 
tarihinden itıbaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbıteleriyle 
birhkte icra daire&lne mü· 
racaatla bildirilmeleri aksi 
takdirde halclara tapu ıicili 
ne müstenıt olmıyanlnr sa · 
tıf par88ımn paylaımasın 
dan hariç bırakılırlar. 

5 - Gayri menkul üç de 
fa bağrıldıktan sonra en çok 
arttırana verılir. Şukadar ki 
rouhammen kıymetin yüzde 
75 ot bulmaz veya sahş is 
Uyenin alacağıua rüchani o 
lan diğer alacakhlarm ala 
cakları bu gayri menkul ile 
temin edilmiş ise bunların 
alacaklarınm mecmuunu geç 
meıi lazımdır Böyle bedt:I 
elde edilmezse artlıranın ta 
hhüdu ibka edilerek artırma 
on bet gün uzadılarak 
19 4 937 Pazartesi günü ay· 
ni saatte yapılacak 2 inci 
arttırmada rüchani olan ala
caklılar hakkında kaydi K. 
rlayeten en çok arttırana 
ihale edılir. Aksi halde 2280 
numaralı kanun mucibince 
satıı geri bırakılarak ihale 

1111 111 1 1 il 111 il 111111111 11111111 

Aaskeri L evazım 
Müdürlüğanden: 

Tecrü~eli ~ir fen memuru aranıyor. 
Balıkesir kolurdu inşaat şubesi emrinde çalışmak üze· 

re ayda ( 150) lira ücretle bir sürvf!yyana ihtiyaç vardır. 
Haiz olması lazım gelen şartlar şunlardır: 

1 Nafia fen mektebinden veya lstanbul sanayi mek· 
tebi ınşaat şubesınden mez.un ve laakal ild sene inıaalta 
veya in§aat dairelerinde çalışmış bulunmak 

2 - Askerlık hlzmetıni bıtirmiş olması. 

3 - Polisçe musaddak hüsnühal şahadetnamesı' sıh· 
hat raporu ve iyi hizmet vesıkası 

4 - Yoknrdakı şartları haiz taliplerin mektupla veya 
bizzat ellerindeki vesatkfn suretlerile beraber Balıkesirde 

Kork.lığma müraceatları ilan olunur. 1 4 - 81 

Türk Hava urumu Balya 
Subesinden: , 

Balya Hava Kurumuna ait 1 COO adet kurban derisi 
26 · ~ 937 gününden ıtibaren on be~ gün müddetle ve 
açık arttırma ıuretile müzayideye konulnıuııur. İhalesi 
12 3·937 cuma günü saat 15 tedir . Taliplerin ve daha zi· 
yade ma umat almak istiyenlerın her gün Balya Hava Ku 
rumuna müracaatları ilan olunur. 

.. : : : : : : •' 

~52~~;;-~;;52~;~~;;~52~~ 
111 TRAŞ BIÇAKLARI ı§I 
ıcu YURT DflŞ . rMll 
ı~ı ıc~ı 
~ ~ IKll Yurdumuzda biricik Ôz Türk sahipli olan soz- ıını 
jifil KURT ve HALK Traı bıçaklarını kullan ve arka· ımı 

llını daşlarına da t vsiye et!.. JCll 
MJI Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden :Ol 
ı~ı diğerine girdiğini unutma! ım 
1~1 : abancı isinıli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! mı 
lrnl lsrarla Ôz Türk sahipli olan HOZKURT Ve HALK UO 
IMJI Traı Bıçaklarım iste . iti] 
ımı B o z K u R T Trttf bıçağı (5) kuruı. H A L K ı~ı 
'ı!,'ı Traı bıçağı < ı 00) paradır. 'ım'ıl 
: Kasabamızda her dükkanda satılır. Cf 

l~l lfoltkt•slrde Toplan Salış l'erl: imi 
m~ı . r 1 

ırnı lbrahin1 Çavuşoğlu ın;ı 

ı~~~~~!ra!ii!~2~~ -~~~~~~~'52S~d ~ 
• 
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~:';:.;·~:~:,~:,~:<:::~:· ı~71 ~~~~, s;~~~· 1 ~::::··· 1 Saııs Sürümünü lrllırmıklıı. ~ 
let içinde vermezse ihale Altı Aylığı:400 ~ ,~ A K \ ,,., ~ O 
l:ıoularak kendisinden evvel Sayısı: 3 

1 

~ 1 f ~ 
en yüksek teklif de bulunana Günü geçmiı sa yılar 25 1( ~ 
bu da kabul etmediği takdir k t s s· . . s t ıl 
de derh l . on beş günmüd u~6~~S:. . 

1 
atışta ırıncı ar : ~ 

d etle tekrar arttırmaya ko· BALIKESIR TÜRKDILt ~ 
narak en çok ortlıra na veri • J j 1J 
lir. iki arttırma arasında fark •• 1 (( 1\ - ~ 
edecek btJel yüzde 5 faiz ve 
sair zararlarla birlikte hükme 

t·· . . .. , ' . . ·.. . . _. .. . .. ''. • Satacağınız Malınızı 

ECZA HANELERDEN 
İSRARLA 

Herhalde Reklam Ediniz. 1 ü 

\ ' t' Hu llt'k lci ın la ruıızı.ı H A S K A L M 1 N isteyiniz 
HA SKAL n ı"'N GRiP NEZLE. BAŞ. oıs. 

• H KIRGINLIK ROMATİZMA 
Ağrılarına e m s ' 1 sizdir. 
Hemen tesır edı!r. 

H a s K A l N ; N Rayırnluruı llllW!JY il zu 
il · ma11/ardakl lıns11 i sarıcı 

larwa karşı da pek /esir· 
ildir. Çtllılw Hrıslrnlım nd/r 

· Taklitlerden Sak111nu1k için alfın1eii 
farikasına dikkat ediniz. 
LJASKALMJN Kutuları mavi renkte mü 
l.R hürlü olup kutuların ke 

narında gördüğünüz alamc 
t ıfarika mavi renkte pu1 

şeklinde bu 1unması ş rttır. 

H S K A l M 
'

• N Her eczahnnede satılır f ıah 7 ,5 
kuruıtur. 

~ ( rURl .... Dili) ıu• _\ . t·ı:iniz 1 
~ TURKDILI L, 
~ ~ 
1 Bnlıkesirin Birir ik G,uetesidir ~ 
~ j 
fit Her Yerde Okunur· ~ 
it. ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~' 

İyesi ve Batyazornnı: Balık~sir saylavı H KARAN 

HASKALMIN Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
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