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İngiltere Kralının Taç geyme merasimin
de bulunanlardan on bin kişi tedavi 

altına altndı . 
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Londra Sonsuz Bir Neşe Ve 
Şetaret içinde Çalkanıyor .. 

Sa Majeste Altıncı Jorjun Taç Geyme Merasimi Tam Bir inti
zam içinde Yapıldı. Merasimde Bulunanlardan 10,000 Kişi Te
davi Altına Alındı. Bircok Kimseler Hastahanelere Kaldırıldı. , 

Londra, 13 (A A) - lngil· ları on bin kitlYI tedavi et· ıeslnde cereyan eden olan Bütün her yf'r luıpa l ı idi. 

tere Kralının dün yapılan mek ve seksen altı kiıiyl merasimin b6tln safhaları Kimse çalıtmıyordu . Lon· 
taç geyme töreni fevkalade haııtahaneye kaldırmak 
lht11amlı olmuıtur Bu mü mecburiyetinde kalmıtlardır. 
Qaıebetle lngllt~reofn her Londra, 13 lA.A .) - Taç 
taraf ındao tezahürat yapıl geyme meruıminin tahila-
bııttır. tını bu aktamdan itibaren 

Dünya hükumet mümes İngiltere ve dünyaya bildir· 
•lllerl lnıılltz hükümet mümeı mek üzere 4000 muhbir, 
•Ulerine tarafından reami ka- 2000 muharrir. 6000 mftret-
buller tertip etmitlerdir. "tip, gazete müvezzii ve 200 

Yalnız ltalyan gazeteleri otomobil çalıtmaktadır. Ha 

na lftirak etmelerine müsa· 
ade edtlmittlr. Muhbirler 

kubbenin altındaki dehliz. 
lerde ırup halinde buluna· 

caklardır. Altı fotoiraf mu· 
habiri kihıede 4 aaat müd 

detle tahta höcerelerde 
malapus kalmıılardır. 

Londra, 13 (Radyo) - Sa 
at 10,13 de Valide Kra· 

dranın zengin ve fakir ma· 
halleleri her yer tezyin edil-

miş, bayraklarla donatılmıt 
tı. 

Seyircilerden bir çoğu et· 
vardaki evlerin damlarına 

çıkmıtlardı 

Halkın karınca gibi kay
nadığı sokaklarda · pohıler 

Ve reımi makamların bu berleri göndt'rmek için İn 
hldtıeyl bilmemezlikten ge glltere ve Avrup~ ve Ame ilçe Mart, refakatinde Nor 
lrnelctedtr. rika arasında h u ı u ı t veç KralJçeıl olduğu halde 

halka hoparlörlerl t! rehberlik 
ediyorlardı 

londrada dün yapılan hatlar teıis etmiştir. Muh Nurborgin sarayından çıka 
Belgrad, 12 <Radyo) - Bu 

radakl lngiliz teba11 lngtl 
.,:ıerastmde kızılhaç bakıcı - birlerin Vestminıter lriJI - rak arabasına binmlıtir. tere Kralı Sa Majeste r hıncı 

H 
========:====== Valide Kraliçenin arabaaa. 

atayın Lı·san Mu··za- nın önünde bir süvari kı· 
tası gidiyordu. 

Jorjun taç geym~ meraılmioi 
parlak bir suretle teıit et · 
mtılerdır. M e r a s i m d e 
İngiliz elttsı, memurları, in 
gl1iz tebcı ııı hazır bulun mut· 
tardır . 

kerelerine Başla dı .. 
hsperler : ~omitesi sıiiRıüzaterelerini biti~di. 
Hariciye Ve~ilimizl& fransa büyük elçisi arasmda cere-

Londra, 13 
Bu a~ıanı, 
İngllterenln 

(Radyo ) -
Londrada ve 

her tarafında 

muazzam feneralayları ter 
tip edilmittir. 

Söylendiğine göre, fener · 
alayluıntt üç mılyon halk 
ittir ak etmlttlr. 

Kraliçe Sa Majeste Marf de 
gelmlştır . Gazeteler Altıncı Jor 
jun taç geyme merasimine 
ait uzun makaleler 
mektedirler. 

neıret 

yan eden müzakereler de neticelendi .. 
Ankara, 13 (A A.) - Ce- tak ya gube8i müdürü ikinci bir K •• •• k ı t • ı A f 

bevrede eksperler komiteain bankanın açılı:nasına müme ı' uç u 1 a a c um 
de ıtatü müzakeresi bitmit neat edılme11 ve teklif _ ----. - --------
tir Hent\z halledilmiyeo yapılması hakkında tücca r A ~ 'k ~ d •I, ı • ' t ' ' ' 
Gç tneseleden liıan me•ele lara yaptığı tek life tücc&rlar v r upanın eıonomı S8118 a yuıse mesmı emın ıçm 

~:;~n:.:;.;~ere•10e tekrar ~~j::;i1,if~: ~: ~u:~1:!~i \ ;.: . es~i Macar başke~ili ~ir nutu~ söyledi. 
Ankara, 13 (A .A.) _ Ha- bir sebep olmadığını ılert Budapt'tte, 13 rA.A.) - da can çeklten Macarları 

t~Yda mahalli hükdmetin sürmütlerdir. Mebuıan mecllsınin toplan· diriltmek için bütün enerjiıi 
lGrlcl _ . lıtanbul, 13 ( Radyo ) - ' tısında Hki baıkn,.lül Kont ile beynelmilel bir harekete 

ere kartı goıterdığı Türkiye Franuz ve Suriye Betlen l üyük bır nutuk söy· glritmelidlr. 
tlddetla d 1 ı h le ve a a eh z ere arasında aktedilmeııı muta liyerek Avrupanın ekono· Kont Betlen hükiımt'Uen 

1 etleri halk müme11il · ıavver olan üç taraflı mu mik 11&bada yükıelmesfni le· mlıkin parti mücadeleleri 
trı Fransız makamla11 ahede hakkındaki müzake nain için bir takım rüçhanlı içinde bucalıyan Macar ef 

"itdlnde proteıto etmlılerdir. reler, Hariciye Vekilimizle muameleler teslıini mü da karı umumiyeslnln nazarı 
1 bankaaanan bir müfettltintn Fransız ıeflri arasında btt faa etmlttir. Bu sisteme bir dıkkatini Macar ekalliy.a.tle 

''hkık b, . atta bulunması Suriye mittir. Bu 'llüzakerelertn ga- taraftan Almanya, Avus· rint tehdit eden tehlıke üze 
llkası mehafılini harekete yet iyi neticeler verdlii turya, ltalya, İsviçre ve Çe rtne celbetmeAe davet E>de-
~I ve bankama An söyleniyor. koslovakya gibi endüıtri rek sözlerini bitlrmiıtir 
C b J memleketlerle dtğer taraftan 

e e üttarıkta Bomba luna havzaaındaki ziraat Yugoslavya 
• · - memleket leri ve Lehistan 

ısp~nyollar arasında salgın . -:- -- . dohtl olaCAktor. ile Macaristan arasında 
~ahnde bir hastalı~ b şladı. ile t~hrıp edılen h.~;;:' '~~ı~·:w~~~~.::;;: bir anlaşma mı?. 
r Paris, IJ (A .A.) _ Nü btr heykel nmumi)·et itibarile taraftar Bt! lgrad, 13 (A.A) 
'-•un olduğunu kaydettikten sonra Mecar d ış bakanı bfr lıal · 

'''R•n hf a z 1 al 1 ğ ı ve l ondra, 13 ( A.A .) - Ser· Macarıstana harici sıyasette yan gazetesine ltalyan Yu 
L astalıklar b İl 1 1 "Orku est randa merkezi olan beıka bir veç .. e verdirmek gus av nn rıılmasınm bir 
tıktalc~Ubdolayiılile Cebelita Dublendelklncl Georgenın at için Küçük itilafın te~ebbüs· Macar Yugaalav anlaırrası 
~ Otün spanyolların na mukaddeme teıkil ede 
''ek t üzerindeki heykeli hu sab8 h lcri aleyhindP. bulunmut ve btl tebl e etmeleri resmen eceğint söylemlttlr. 

VI~ edHmiıtir. bir bombR ile tahrip edil demiftlr ki: Hindenburg Faciası 
ala ı h k - Eğer Mncari8tan böyle 

tı ns ya Ü iımetioe kar· ıniştir. Berlin, 12 (A.A) - Hin· 
llıey · ıı hareket edene kendi mah k 1 eri olanlar aııilerin Bu hevkel 19-ı_g de denburg faciasına kurban 

OtıtroJn. 7 yloe .. .. .. l M i d 
"' u altında bulu11mı vına yurumu' 0 ur Acar S· gi en otuz bet ki•inin cena-
s rı böyle bomba ile t h · k ı ı lk " ı, d Yerlere gönderılecek a rıp tao ya onışu arı e ve i zelerl bu gün Almanyaya 

r lr. edilmişti. önce Romanya ile anlaşma· nakledilmek üzere Amerika 

tlt. Parıs, 13 (A.A.) lspa Royter ajansı bu tecavü lıdır. Yahut da Transilvanya dan vapurR bindirilmiştir. 
sflda M d b 1 'tC>t d rld cenubunda zün ir nglliz kralının İr 

~\lh e 0 cephesinde şlddetlı landa kralı o larak t8 ç gey 
rtd lrebe olmaktadır . Bır Mad 
~ telgrafı Toledo önünde 
'•la Of kıt alanzistlerle Alman 
latın·n h 

t'tıb · te ır etrafındclkı 
t erı g . Qlr k evıetmek içın bir te 
bıtdı ıtaatı teıkil ettiklerini 

rrnek tedir. 

meslni protesto için Nasyo 

nalht f'rın yapmak tas&V\U· 

runda bulundukları nümayi 

tin menine kartı h ı r muka· 

beleibilmlsıl te~kil etınek 

tedır. 

tr·············· ·········~····,··················-. 
i SON HATIRA i 
• • • • : Üç Büyük Savaş Hatıra la ını Canlandıran : • • 
: Hakiki Bir Roman : 
• • • • • e 
: Yakında Neşre Başllyoruz. : .. ................................................ .. 

ava Şehitleri Vann 
Anılacak 

Yarm saat 11 de Stadyumda azız Şehitler için bir 
ihtifal yapılacak 

Cu 'llartesl günü yapılacağı . Şehitlerine laürmet için bü-
nı yazdığımız Hava Şehttleri tün nakıl vaaıtaları ve halk 
lhtıfali için ıııağıdaki proğ bulundukları yerde yarım 

rf\m hazırlanmıttır: dakika durur, fabrikalar dü· 
1 - 15 · Ma y ıı 937 gü dük çalarlar. 

nü yapılacak olan tayyare C) Düdük sesi üzerine me· 
ihtifali mera simine Balıkesir raaim mahalltnde bulundu· 
garnizonundaki bütün subay- rulacak olan büyük bayrak 
lar ve hükümet tmemurları, 9e resmi binalardaki bay· 
İlbaylıkça ıeçilecek mektep raklar yarıya kadar yavat 
ler talebesi, sporcular ve ya vat indirilir ve tekrar çı. 
muhtelıf halk cemiyetleri karılır. 

fttlrak edeceklerdır. D) DüdQk ıeılni yarım 

2 - Meraaime ataiıdakl dakika geçtıkten ıonra mer · 
kıtalar ittir ak .. edecek ve kez K. umuma "Rahat,, ko. 
merasim komutanı p iyade muta1101 verir kıtalar rahat 
bl. komutana olacaktır. eder, ıiviller_ıapkalarını ge· 

Askeri bando ve borucular yerler. 

A .. 40 dan bire,;bl. E) .. Müteakiben P. A. dan 
Bir jandarma mGfrezeai genç bir Lıubay tarafından 
Bir Polis müf rezeıl Şehitleri temıil eden bay· 

" - Kıtalar ve merasime rağa kartı bir nutuk ıöyle 
ittirak edecek zatlar ve necek ve bu nutku Türk Ha· 
mektepler saat 10,45 de va Kurumu Bahkeıir ıubHt 
ıtadyumda toplanacaklardır. baıkanının:nutku takip ede-

Stadyumdakt toplanma tar cektlr. 
zına merkez K tanzim ede F) Hitabeleri h müteakip 
c ektir . bando hazan bir mart çala-

4 - Evvela merkez ko caklır. 

mutanı stadyumda bulunan· J) Müteakıben bir man· 
lara Uava Şehitlerini ıelim ganın yalnaz avcı kısmı ta-
lamaAa davet için "Dikkat., raf.odan manavra fitenglle 
komutasını verecektir. Bu ve bir ıubay komutaaında 

lwmuta üzerine kıtalar ve olarak havaya 3 defa her 
mektepler selim vaziye atım ıçlo ayrı ayrı komuta 
tine 1ıeçer ve ıubay i 'e atet edilecektir. (Yaylım) 
lar el ile resmi ta · 5 - 4 Maddede yazıla hu-
zı m ederler. Siviller ıapka· ıuıat ııraılle yapıldıktan 
larını çıkarırlar. Bu vazt ıonra geçit resmi yapılacak 
yette yarım daktka durulur ve meraatme nihayet vertl-
ve sonra 6. Madde mucibi· mit olacaktır. 

nce haz ı rlanan çelenkler ıı 6 - Çelenkler Hükumet 

rasl 1e bayrağın dıbine ko. namına, Ordu namına, Halk 
nur. Partisi, Belediye, Hava Ku· 

8) Düdük ıesi sair ma· rumu, Halkevl ve diler müeı 

hallerde de İ§itilince Hava ıeseler namına hazırlanacaklar. 

Suriye Petrol Mesele
en Hadiseler Oldu . • 

sın 

Suriy( petrollerinin Irak POırol şirketine devredile
ceğine dair olan hanerler halk üzerinde fena tesir yaptı 

lstanbul, (Hususi ) - Bu rilmekte idi. 
raya gelen haber ere göre Bu huıuıtan bahıeden 
bütün Suriye petrollerinin Petelarftp ıazetesi ıunları 
bir mılyon sterlinglik bir yazmıttır: 
istikraz mukabili olarak ta · Petrollerimiz batkalarının 
mamen Irak petrolyum tir 
ketine devrı için hazırlanan 
veaikanan intı§ar ıahaaına 
ç1kmaıı1 Suriyede yeniden 
bir takım gürültülerin :zu 

huruna veıile olmuıtur. 
Suriyenln yegane ha 

yat membaı olan pet · 
rolün böylece sırf bir 
istikraz mukabili olarak 
terkedıl meıi ııletm e sa ha la-
rrnın .kira bedeli olarak da 
ancak bazı harp malzem esi· 
nin verilmesi haktkaten ua· 
biyet uyandarmıştır Mukave· 
lenın Ahnıet el loham 
( Suriye askeri mütehaaaıaı ) 
Şükrü KuvatH ( Baıvekalet 
delegesi} ve Irak petrolyum 
şirketinin murahhası tarafın· 
dan imza edlldifi de btldt 

aaadetini temin~ edecekse 
toprak altında kalım. 

CebeUdürüz isyanından 
önce ortaya atılmıt olan 
petrol 2ti Cebeltdürüz iıyanı 

dolayiıile bir müddet ıüküt· 
la karıılanmıı ekonomik me· 
sele görüıülmez olmuıtu. 

Suriye mehaf ıllerl müıte 
rek bır tekilde gene petrol 
meseleııni nazarı itibara al 
mıya baılamışlardır. Bunun 
Qzerlne muke.velenln bir 
milddet daha tehir edildiği 

haber alınmııtır 

Petrol iıletmek istlyen 
yerli ılrkf't ler vardır . Run 
lar mütemadiyen içtimalar 
yapmakta, hükumete müraca · 

atlarda bulunrr aktacLrlar 
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ölüm Bek.liyen Binler - ( 
ce lspanyolun Gayesi 

iliMiZDEN HABERLER 
Otelfnizde yatarken açık 

duran pençereden ıilih 

ıeılerlni duyuyoraunuz. 
Bu ıuler ıabaha ka 
dar devam edece ktir. Ondan 
sonra ~lr makineli tüf ek 
ateti batlıyor; bunun sesi 
tlaba yQluekbr. Daha ıonra 
bir bomba patlıyor; arka1ın· 
dan bir makineli tOfek yay· 
lımı daha ... 

Siz yalap bunu dinliyor 
ıunuz Hu 11rada ünivenlte 
maballeıinde bulunmayıp da 
yatafınızda bulunmanız bü 
yOk bir ıeydtr . 

Aıafıda sokakta bJr adam 
ıarkı ıöylüyor ve ılzln tam 
uykuya dalacalınız ıırada 
Oç ıerhot hararetlf bir mü
nalcataya ıiritmiılerdir. 

Sabatileyfn de bir infilak 
ıeal sizi uykunuzdan uyan 
dırar O zaman hemen pen 
çereye koıarasnız; dııarda 

paltosunun yakuanı kaldır · 

mıı ve baıanı önGne • ef mit 
bir adam, telitla sokaklar 
dan birisine dofru kaçmak· 
tadır . 

Sırtınızda banyo elbiseniz 
ayaklarınızda ıecelik terJık. 

ler, mermer merdivenlerden 
aıafıya koıarıınız Bu aıra · 

da deriılnln üzerinden yara 
l anmıt orta yaıh bir kadın, 
ltçllerin mavi ıigara duman· 
lariyle dolmut methalClen 
otele alınmaktadır. 

Kadıncafız ellerini kavut· 
turmuıtur ve parmaklarının 
lzerlnden ince bir ıeJ halın 
de itan akmakta, yere dam · 
lamaktadır. 

Soliakta yirmi yarda öte 
de bir köıede birbirine ka · 
raımıt harç ve çimento yı 

lanlarınm üıUlnde ölmüı bir 
adam uzanmıı, yatmaktadır. 
E\blıeıl paramparça ve toz 
içindedir. 

Hır poltae ıoraraınız: 
- Kaç öln var? 
O cevap verir: 
- Bir kiti , bomba biçimli 

bir yerde patladı bereket 
venin Eter ıaf lam bir dı
var üzerinde pat laaaydi, bel· 
kı de elli kiti ölQrdü. .... 

Marala cepbeıinln arka· 
ıanda , lapa.ayol demokrasıne 
dolt olan Amerikahlar ta · 
rafından llurulmuı bir hu · 
tahc1ne vardır. Burası Va
llmiya yolu üzerindedir. Bu
rada bana: 

- Ravea lizi ıörmek is· 
tlyor, diyorlar. 

Ben kendaslni tanıyor 
m•yum? 

Oruını bilmiyoruz; fa 
kat o ılzi görmek istiyor : 

Yukarı katta kolunu uza· 
tarak yatan ve fena halde 
iaildlyeo, yüzl kol renı.tn

de bir adama kan veriyor 
lar. Bu adam muntazaman 
fa11lalarla inildiyor ve bu 
ıee Mnkl ondan plmiyor 
gibidir . 

Sordum: 
- Raven nerededir? 
Üzeri battaalyelerle örtü· 

ta bir yataktan bir ses ıel
dı Raven: 

Buradayım dedi Bura· 
da ıkl kol aörünOyordu. Yüz 
yerinde ıarrıalarla çepeçevre 
•arslmıı bir kıaım vardı. 

- Kimdir o? Diye sordu 
Raven. Daclaldarı yoktu; fa · 

kat onlarsız da aOzel btr ıea · 

le konuıahillyordu Ben: 
- Hemlngway, ded im , 

naaıl ıınız ne haldeılnlz onu 
görmefe geldım. 

- Yüzüm çok fena Bir 
bomba i le yandım iki d~fa 
derim aoyuldu . F-.kat timdi 
iyileımefe yüz tuttu 

Dedim kt: 
- Bira z fitlik var ; iytle 

ııyor. 

Fakat konuıurken adam 
catızm yüzüne bakmıyor 

dum . 
* * * 

Amerlkada ne var, ne vok 
itler ne alemde? Buraıı h1tk 
kında neler d6t6nQyorlar? 

Dedim ki: 
- Hlıler biraz deilttl Ar 

tak onlar da hükumetin har 
bı kazanacaitna kanaat et· 
mefe batladılar. 

- Sı z de bu fık l rde mi 
ıinlz? 

- Muhakkak 
- Memnun oldum. Hadi 

ıeler i görebilıem , bütiin bu 
çektiklerime aldmt etmiye 
cefim. Bu bana mühim gö" 
rünmQyor . GörOyoraunuz iz ı 
Urap çekmekten pervam yok. 
Yalnız bGtün hadiıe ve va 1 

kalara yakından takip ede 
bilsem Yalnız , bir ite ya 
rıyabilıem . 

Harptan hiç perva etme 
dim ve çok iyi harbetttm 
Hır dı: fa yaralandım . Geri 
geldim ve iki haftada iyi 
leılp tekrar tahuruma ilti 
hak ettim. Arkada kalmaia 
tahammülüm yoktu; ıonra -
dan batıma bu ıeldi . 

Elini elime verdi. Hu bir 
İfçl eli deitldi Uzun ve mu· 
ntazam parmakl arının tır 

naldarmda kabalık göze 
çıupmıyordu 

- Nasıl oldu du bu yara · 
yı aldınız? Oiye sordum. 

-· Bir takım aakerl t'. ri iı · 

lih ettakten sonra f aıistlerle 
harbe ılrlıtik ve onları yen· 
dik . Dehtetll bir muhare 
beydi o , biliyorsunuz, fakat 
dOımanlarımızı mağlup et 
tik lıte tam o sırada birisi 
bu bombayi benim üzerime 
ath. 

Elini tutuyor ve ıöyledık 
lerlnt dinliyordum . Anlattığı 
teki lde yaralanmıt olduluna 
inanmıyordum. 8u h ı kaye 
bana dofru gibi gelmiyordu. 
Herhangi btr aaker bu tekil · 
de yaralanabilirdi. Fakat 
lnanmıı ıörOnOyordum . 

Sordum: 
- Nereden ıeldiniz b•ra · 

ya? 
- Pıtshurgdan . Orada üni · 

veraiteye ıldtyordum 
- Buraya gelmeden ev 

vel ne it ıörüyordunuz? 
- Sosyaltıt bir tıçl idım . 
Bunu da doiru bulmadım. 

Fakat ıu var kt bu adam. 
yaralanmııh . 

Hft rpta ıunu öğrenmittim: 
yara l ılar , yaralandıktu• ıon

ra bu yarayı naaıl aldıkla · 

naa dair, çok defa yalanlar 
uyduruyorlardı . O , bana de· 
dl ki: 

Doı Pa1101 ıle Sinclalr 
Lewio da buraya gelecek 
lermif. öyle ıôyledi l er . 

- Evet, dedim, geldikleri 
zaman buraya sizi ıörmP5re 
onları da getiririm. 

- Oh, deciı, bu yQyGk bir 

1 

1 

l 

Vilayetlerin Beş Yılhk Bürhaniyede Belediye 
Kalkınma Programı . . Faaliyetleri ilerliyor .. 

----
Beş yllh~ kalkmma. programmda bilhassa töy ve töy

cülük islerine daha çok ehemmiyet verilecek .. 
Vi layetlerin beı yıllık 

kalkmma proıramlarımn •. 
tetkik neticeıinde bir kıamı · 1 

1 

nın nokıan oldufu görOle 1 

rek Vekiletçe köy kalkan 
matı 937 ana pl anı iamile 

bir projram ve plan nümu· ı· 
neleri tanzim edilmittlr. 

Bu program bltün vilayetle. 
re ıönderilmlt ve bu münase· 
betle bir tamim yapıln: ııtır. 

Tamimde ezcümle dentl · 
mektedlr ki: 

"Vilayetlerden ıelen pro· 
iramlardan hır kıamtnın . 

birbirine benzfyen köy bal 

vald. Bunun benim lçtn ne 
demek oldufunu bilemezıi · 

ntz? 

- Onları da buray" 
recelim , dedim 

geti· 

- lvı adamımız ıiz Ern 
eat; tize Ernf'll diye hıtap 

ettlflm için bana darılmıyo · 

raunuz ya? 
Bu naztk ıea , güneıte yu

ğurulduktan ıonra Ozerlnde 
harpler yap11An bir tepevi 
andıran bu yüzden geliyordu. 

- Hayır, dedim, yalnız 

beni dinleyiniz, lyllf'tecekıl 

ntz; o uman radyoda ko 
nuta bt lecekalnlz. 

- O labilir. Siz geri dö. 
necekmlıioiz? 

- Elbette döneceğim. 
- Ôyleyıe ıOle gülel 

ge ihtiyaçlarım kartıhyamı 

yacak surette ve niıf ua ke· 
ıafetı nazarı itibara a l ınmı 

yarak nokaan ıektlde hazar· 
landıfL ıör11düilnden en 
bQyük davanın kısa bir za . 
manda ılıteml i bir çahtm• 
ile ta hakkuku, tıtn n izam 

ve inziba t altına ahnabl\. 
meıi için Vekaletimlzc~ bu 
planlar hazırlanmııhr . 

V tllyetlerde tetkikler ve 
laazırhklar bu ana hizmet 
plAnma göre prolramlaıtı 

rılacak bOtOn meıal bu ana 
çerçtve üzerinde devletin 
umumi ve daimi murakabe
si altında tem ve kim li bir 
eallhlyetle yürütGlecek ve 
köy kalkın .. a11 bu eıu üze· 
rlnden muntazam ve mQte · 
madi ıurdte taktp ve veka· 
let müfettfılerl marlfetlle 
de mahallerinde zaman ı:a · 
man tefttı ettirilecektir. 

Ana pJin maddPlerlnden 
herhanıi blrl her ne ıebep 
ve suretle oluna olsun mer · 
kezin muvafakati olmadık· 
ça katlyen deflıttr1lmfyecek 
ve profra m haricinde bara -
kılmıvacağ1 gibi tatbikatı 
da tf'hfr edtlmlyecektlr. ,, 

Tamimde bundan ıonra 

hemen köv heyetJ" rine Ot · 
takvimler i) tertip ettirilmeıt 
ve bu yıldan ıonra ki sene 
lere ait ana planlar nümu .. 
neıinde de vekaletçe pey· 

- Allaba11marladık, 

<\ım . 

de- derpey gönderileceği bildi 
• rllmekte ve: 

• "* 

Aıağıya tndtilm zaman bu 
adamın yüzünü ve iki aö
züaü kaybetmlt, bacaklari 
yle ayaklarından da ayrıca 
yaralanmıı oldujunu ıöyle· 

diler. 
Ooktor diyordu ki: 
~ Ayak parmaklarmdan 

bır kıamını da kaybetti; fa · 
kat kendlıi bunu bllmiyo'r . 

- Belki de ebediyen bil · 
miyecek. dedim 

Doktor: 

- Galiba öğrenecek, dedi , 
çGnkü iylleıtyor . 

Burada yarala nan ıiz de
ğllıiniz; fakat bizim de blr 
zaman harbettlflmlz; Pensil
vanyadan ıt!lmit bir utan· 
daıımı :ı yaralıdır . 

Sonra Ravenin zabiti Jock 
Cunninghhama raatgellp uz· 
un uzun konuttum O, bana 
bir aıker ağziyle birçok hl · 
kiyeler anlattı. O da kolu 
nun öıt kıımından üç kur
tun yenı tıti. Anlattığı bn· 
tün hikayelerin içinde en 
tereıan ve mOhtm o l anı ney 
dı bili yor muıunuz? Pitaburg 
üniveraitesinden gelmit ve 
talim görmeden harba atıl 

mıf olan Ra venin bOtün ıöy· 

led ikler lnln dofru olutu 
İıpan vada eıkı harplardan 

farkla olan bir ıe y var: Bu
rada lnanabıldiğıniz ka da r 
çok ıevler öğrenebllıyorau 

M Bu blyük davanın mu 
vaffak bir surette ıonuca 
götftr6lmeıi idare amirleri
mizin ıahsen gösterecek lerl 
y(lkıek ıtlika ve huıasiyet 
le imlc&n dahiline gırm lt 
olacaktır . " Denilmektedir. 

Hu tamim. btrinci ve dör
dOncQ umumi mlfettitlikler 
mıntakasmdaki vilayetlerle 
üçüncü umumi m6fett1tliie 
merb•t Ağra, Erzincan ve 
Rize vilayetleri hariç diğer l 
bltün vilayetlere yftzılmıt 

ve umumi müfetlltliklere 
bhdırilmittlr . 

Meni muha~eme ~ıran 
alın memurlar 

Edremit, (Huıuıl) - Ed 
remit mal müdlrü Ali Riza, 
varidat memuıu lbrahim ve 
varidat katıbi Muzaffer bun· 
dan bet ay kadar evvel gö· 
r61en lüzum nzerine veka 
let emrine alınmıtlard1. Bun 
lardan Ali Rıza ve Muzaffer 
hakkında bura tdare heyetince 
meni muhakeme kararı ve 
rtlmlttir . 

Va r ida t memuru lbrahim 
ile tahakkuk kontrol me mu 
ru Avni arasındaki gerıtn 

tık ıahıi olduiu yine idare 
heyetince kararla ıtıi ından 

buna a it evrakın cürmü meı 
hut kanununa göre müddei· 
umumiliie verilmeıi onay 
lanm ııhr . 

8ürhaniyede ·şehir işlerlProğramlaştınlmıı oları~ 
yürüyor Pır~m da güzıllesıirilıesine çalışılıyor. 
Bürhanlye. ( Husuıi ) 

Bürhaniyenlo ıehir planı 

tatbtkatından olarak glrlti 
len itler yavaı yavaı , plan 
latmıı olarak yürümekte ve 
btlha11a bu f aallyetln mer 
kezi sikletini memleketin 
Ayva laktan gelen ve büyük 
beton köprü civarındaki de 
nize açılan güzel manzara h 
kısmındaki devamla calıtma · 

lar tetkil etmekte ve her 
gün biraz d a ha yükıelen ve 
lamamlanae yapıların göz 

Halk evi 
ıu~elerinin işlerine dair 

f aaliyetlari 
Halkeviofn her tubeıi ken

disice ye ni yenl faaliyet ıa · 
halan bulmakta •e çalıtm 
aktadır. 

Akıam , yapılması aereklı 

olan itler üzerinde Köycüler 
ıubesi bütün üyelerfnio itti · 
rakıle bir toplantı yapmıştır . 

Toplantıda üyeler ıube 
f aaliyeU ile vakmdan ılıı 

lennıltlerdir . 

Bundan batka Spor, 
O i 1 , Tarih, Edebiyat ve 
Gösteril tubelerinin de ida 
re heyetleri toplanarak gö 
rftımelerde bulunmutlar ve 
fay dalı karar vermıılerdır 

-~-

Hile Yapan 
Ekmekciler 

Belediye nizamnamesine 
uyıun ekmek çıkarmadık la· 
rı tahlil raporları ile ıabtt 
olan bir numaralı fırmcı 

Hatim, 7 numarala fırıncı 
HüıeJtn ile 8 numaralı Mus· 
taf a Ye 17 numaralı fırıncı 
Y ahyıı beter lira, üçüncü 
nevi ekmek ununa htle ka 
nttırdıklara anlaplan 3 nu· 
maralı fmncı Hüıeyin 15 lira , 
taılı ekmek yapan 16 numara 
la f mncı fbralaim de : O lira 
para cezasına çarptırılmıılar 

dar. Belediye bu halin teker 
rürü halinde fırınlarının k4· 
patılacajını kendiler ine bıl 

dirmittlr. 

(mniyet dire~törü 
Emniyet mQdOrü Sait 

Ôzgür dün Ankara ya iit· 
mittir 

. Adı Değişen 
Nahiye 
Sındır gının Çorum naili · 

yesi adınan b ır yllayete alt 
olma•ı dolayısile Meclisi Umu 
mlniD bu yalki taplanlııında 
bunun • Dürvertepe olarak 
değitllrilmPsı kabul edilmiı· 

ti 
Dahiliye Vekaleti nahıye 

ntn bu yeni adanı muvafık ... 
b .. la rak vilAyetlere bu hu· 

leri doyuran seyri ayrıc• 

alaka ve he'Yea uyandırmak 
tadır . 

Park için ayrılan, etraf• 
çevrilen alanın içine dikil•O 
aiaçların çoju tutmuı bii · 
yük havuz bitirilerek ıuyı.1 

da veri lmlttir . Şimdi sala 
hiyet ıahlbi b ir elden çıkafl 

park p lanmm teferrüatınıfl 

ikmali için çahıılmaktadsr· 

Diler .taraftan yeni spor 
alanının toprak dGzelt1114' 
iti de bitmiı, yanlız malze· 
meıl gelmekte olan dıvar · 

lara da pek yakmda bati•· 
nacak ve muhteHf ıpor t\I 
belerfne ayrılacak k111mlar 
yani dahili takıimat bunlJ 
müteakip derhal ikmal edi 
lecektir . Memleketin gençli· 

ğini yararh kılacak olan blJ 
yerinde letebbüınn iyi 

ıonuçlar vermeıl için ldma11 
yurdu adında içlerinde Kar• 
Ali Pehlivanan da bulunac•· 
I• ıöylenen ve 16 Mayııt• 
,Yapılması kararlaıtırılan bO · 
yük bir de ıilreı tertip •di· 
lmektedlr. 

Diğer taraftan Bürhanl 
yedeki çahımalardan Halk• 
vi hi11eıine de blyOk bif 
pay düımektedir . Ş i mdıUlı 
tamamen kendisine tahıl• 
edtlmedifinden konuklemalı· 
ta olduau yapanın ileride ıe· 

bir planı dolay11l)e ıekil de' 
iittircne ihtlmah olduiund•" 
onarılamamakta ve bu yoı · 

den yeni bir Halkevi bin•'' 
yapılma zaror•ti beltrmelı 
tedir. Bu alanda ıonıı.11 

gayretler harcıyan alikadar· 
lar iyi netice aldıkları talı' 
tirde pek yakında bu mObiıtl 
ihtiyaç da kartılanacak "' 
her medenilik iddiaaında bolıl 
nan topluluk ıibl Bilrhan111 

de içtimai ıevlyenia yük-1; 
me amillerinden olan gO•' 
bir toplantı salonun• .,e 
Halkevl için rıerekll bfitÖ~ 
tılerin ıörüleceil mlkem11'1 

bir binaya 1&htp olacaktır· 

Balkevini teıkl l eden b0
1 

tün d iğer kol laı ıibi ao•Y' 

yardım ıubeal de f ayd•1' 
itler görmektedir 8 MaY11 

ta civar k ö y l e r el e ıı 
Zeytlnpıoarı, Şahinler , Hl•'' 
k6ylerioe gidilmtı evvele' 
haberdar edılen haıtal•' .,. 
parasız olarak dol< tora rt1 

ayene ettirilerek reçf'telet' 
de yapılarak ilaçları k•1

1
' 

Halkevl namLDll temin e d
l . 

· ıo mtı ve d ıfer fak ir k6Y 
lerden 11tmalı olanlara k111111 

dağıhlmışlu . 

Mutlu bir evlenme 
Vılayet Matbaa11 nıOr'' 

tiplerinden 8 M u s t • f; 
Türkay ile mütekait btnbl 

~B. Zekeriya Zenıl kız• .. ,, 
yan Ref lanın evlenme tO 

11 

nuz . 
1 

Eırıesi Hemlngwuy Dt·yll 
Haralddt yazıyor: 1 

Onun için bu memurlar 
tekrar birer vAdf eye tayin 
edileceklerdir. 

auıta bir tamim ıönd~rmlt 
, tir 

ni heı iki tarafın t ı.nıdıkl• 
araaında dOn Belediye ı•10 
uunda yapılmıthr. 

Gençleri tebrik ederiS 

1. 

) 

d 

' 

' 1 

t : 



Nesir: 

Gördükce , 
Coftum .. 

Y6rüd0m , ardı 11ra ıokak· 
lardan yürüd6m. Yabancm 
lcaldıiım bu muhitin her 
köıellnden geçmek heveıtle, 
IDuttaaıl bıkmadan, yorulma
dan dolaıtım. 

Her k6fealnde yeni bir 
aıdı,, yeni bir yükıellt var 

Hele o kanamadıfım bir 
ıörüt var.. Şirin caddeden 
ıeçerken ıoluma d6ıen yeni 
Japılmıt çimentonun verdiil 
tath renkle kalbe gömOlen 
lilzel bir bina, önilnde koca 
bir bahçe, o bahçenin için 
de çahıanlar, ahnlarından 
ter dökenler. 

*** Ya11 hemen yar1m aa1ra 
Jakın ıaçları yarı ak, olcluk 
Ça olaun vDcutlu . 

G6mleilnin kollarını 11va
lbıt orta boyundan çok uzun 
•aph kazmaule, mitemadi 
ÖnOnd t:ki toprak yılanım 
dGzelten, tath bakan 16zlG 
bır baba .. 
Yanına ıokuldum, aramızı 

Perdelı1en demir parmakhk 
ların kenarından kolay ıeL 
•in b<tba ded im . 

Ciir anhnın çlzııleri ge
rlld&. Cöz'erl daha aıler 
oldu. Yans kları penbelettl .. 

'fewekkOr ederim yavrum 
derken arka ceb:nden çak&r 
dıta beyaz ma vı kenarh 
lhendtlı ile olıun yanakla· 
tından dökülen terleri ku 
rul9'1,, 

Ona onun yılların ldmbi
lir ç~ıı•, çeı ı t, meınkkat ve 
Zevlıını içen kalbine o kadar 
tolculmak, bilmem neden 
benim lçımi yayordu 

Yorulmuııunuz dediğim 
1•ınan haf af hafif güldü. 
\' orulmak bizim için evli· 
dun biz bu yorulmaktan 
1••k alanlar1z GOçlü kal
dılcca da alacatız . 

Vazife yavrum dedi yine 
IÖzlerlyle güldü. 

*** Sonralar1 öğrendim ki o 
0t•lın baı babası lmiı . Son 
'• 6frendim ki benim gibi 
t,elkt de bendt-n daha çok 
:llaGr ıOrmüılere hayal atı -
1Y•nmı1 .. 

t, lilli da aııhyan ltinderı 
•lcrnıJan yalmıyanmıı .. 
Buıon l~e bu an onun 

C) ~ ._ 
d ıun.o halini yine o yer-

e •radım . 

d Yoktu hayali ıözlerimdey 
1• kurcaladıiı toprak yıtı

"1 Çiçekten bir deniz ol· 
~lif 16zlerimde yüzlyordu. 

lopralc yıj1nın, çiçek de· 
Qlıtaın batında yurt için 
Yllrda1ı yarını için kavi 
'•-et •e çi9ek olan canh 
Çlçelcler cıvıldıyor. 
ile 1 •biatuı bin renkli denizi 

lconuıu yorl arda. 

1 
Yorulmıyan, yılmayan anh 

ç 1ıtlerle dolmuı çe hreye 
lttlı 
1 b a k a n gözlere .. 
lçılllden gelen coıkunl11k 
... • •eıaiz ıe11iz ıeılendtm. O 
l'Olct 
d u çlmttnto binanın için 

e kirııbllır hanııl itile met· 
hlda N be · e mutlu yurduma, 

16 
mutlu ür~nlme yaıı dolgun 

• c(i 6lmemiı babalarımız 
ta'' Ydmsdan uiraııyor ya 
"• 1 Yo açıyorlar 

)ı)~:et Yarana dolacak yüz 
h,. 1• kudret, kuvvet atı 

or ar . 

Ne J•aılı ki kalemim onla· ta b b. eıtelemekten lciz ve 
ııa lctzlltımden utananam . 

llehmtl Ali Ka~man 

TÜIUWILI SAYfA: 3 

i Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 
Mevkii 
K&yde 

Cinai 
Ev 

Takıtmen İbrahlme milfrez mahal: 

Hududu 
Safı Halil hırneıi ıo 
lu arkası önil yol 
Saia Hüıeyine mQf 
rez mahal solu ve 
önü yol arkası Halli 
iken timdi oflu Şa · 
kir. 

Tskılmen Hftıeylne müfrez mahal: Sağı Halil ikf!n tim 
dl oflu Şakir ıolu 
ve ~nü yo! arkaıı 

İbrahlme mGfrez ev 

" Acı alhat tarla 

" Ilgın baıı 
" 

" 
Dombay panan 

" 

Dolu l lyaa bah Şe 
rlf Ali poyraz Ke 
rlm cenuben dere. 
Dolu Hasan bab 
yol poyraz mezarhk 
cenuben k6ıe Şakir. 

Doiu Salih batı cam 
aıöz oflu Ahmet po· 
yraz bayır cen•ben 
yol. 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı gayri meakul· 
lerden evin üçde biri Kara Ahmet kar111 ve Hüıeytn kızı 
Emine ve bir Sehmi otlu Hüseyin ve bir Sehmi diier 

1 
oflu lbrahlmln ve dlfer üç parça tarladan lkiılntn tamamı 
kara A .. met karııı ve HüHyın kızı Emlnenin mali ıken 
317 de ölOmlle evlatları Hüseyin ve lbrahlm ve Ha 
nlfe ve Fatmayı ter" edip bunlar1nda ana 
tarının ölümünü müteakip aralarmda yaptıklan takı• nıde 

Hanife ve f atma paylarına baıka mevkilerden tarla al
mak ıureUle lt bu tnçlli iıteuilen ıayrl menkullerde Hi· 
ıeyln ve lbrahim paylarına ayrılmıı ve bunlarda yine ayni 
aene zarfmda aralaranda yaptıklara taksimde yalnız evi 
ikiye · bölerek bir k11mı lbrahim ve dığer k11mıda Hüıeyin 
payma yine Dombay panan mevkhndeki tarlada verıice 325 
de vereeeden Hüseyin namına kayıt edılmlt oldutun 
dan bahisle yalnız HOıeyin namına teaçil edılmeıi iıtentl 
dtitnden tabkıkat yapmak için 23 5-937 pazar giınü ma · 
halline memur aclnderi lecektir Hu yerler hakkında bunlar· 
dan baıka taıarruf veya ıair bir suretle hak ıddtaaında 

bulunanlar varsa bu ıünler içinde yazı i le Balıkeıtr Tapu 
Sicil Muhahzhiına ve yahut mahalline ıelecek memura 
müracaatlara lüzumu l 1ln olunur 

Cii11inden kurşun kılıı 
çıkın adam. 

Mancesterde bir klinikte 
25 yatlannda bir ıence ame-

: liyat yapılmııtır . Bu genç 

1 epeyce zamandan beri göi · 

ıündeki bir lıUraptan miit · 
tekidir. Yapılan rontken mu 

ayeneılnde aahrabm ıöğüıte 
bulunan yabancı bir mad -
deden doldutu anlaıılmıı ve 
amehyat netlceılnde delikan 
lının ıöiıilnde çiierinden bir 
kurtun kalem parçası çaka -
ralmııtır İtin garibt ıudur 
kt; deltkanlman citerlne bu 
kurıun kalemin ne zaman 
.. plandıtanı bilen yoktur . 

Parayla taşman ölü 
Garebette Amerikalıların 

töh retl bQyüktür; fakat fÜp · 
he yoktur ki ıa rabet, Ame 
rlkaya lngtltereden geçmlt 
tir. 

lıte lnailiz garabetinden 
bir n(imune: 

Lalıkar adh küçük kaaa · 
banın haatahaneıinde uzun 
ıenflerdenberi hizmetçilik 
eden bir kadın ö lmüıt6r. 

Kadman cenazesi evelden 
hazarlanmıı olduğu mezara 
nakledlllrken, yolun uzunlu 
funu behane ederek cena 
zeye hiç bir kimıe ittlrak 
etmemtıtlr. Haatahe. ne müdü
rftnln icbara üzerine cena 
zeye 6 hizmetçi refakat et · 
mittir 

Fakat bu ıırada kaaabanm 
noteri ölen kadn'\m vaıtyet 

namesini ıettrmitlh . V uiyet . 
namede merasimine tıttrak 

edecek her dosta 120 lnıılız 
llra11 verllmeıi yaaıh lmlı. 

T iÇ gıyıı RllJllİIİftde 
bulunacak 

lnıllizce Newı Chron!cle 
gazetesi loııltere kra lmın 
dünkft hlç geyme merasi· 
minde bulunmak (bere, 
kocaeı Haydarabad nizamı 
aın oflu ile birlikte Durrftt 
ehvarın da Londraya geldl
iini yazıyor. 

23 yaıında bulunan ve 
çocufu ile beraber gelen 
DClrrOtehvaran, bu, Londra
ya ılk eyahatl ımif. Hintli 
kıyafeti ile ıezlyormuı Taç 
ıeyme meraaimlnden ıonra 
da Londrada bir mGddet 
kalacakmıı .. 

Kadın 
Neye 
Benzermif 
Kadın nelere benzer? ln

diyanopohı tehrtnde b6yük 
bir mecmua bu haıuıta bü 
yük bir anket açmıt ve bin· 
lerce ktıanln f ıkrlnl ıormuı 
ve almııtır. 

Bu anketin neticelerine 
aöre altı çeıit kadın, ta bil 
güzel olmak aartlle: 

l - Çok merakh bir ki 
taba , 

2 Çok benzin ıarfeden 
bir otomobile. 

3 Styaıi bir farka pro· 
ıramına, 

4 - Rotar yapan bir ti · 
mendıfere, 

5 - Btr kimsenin iıtedi · 

tı zaman yanıp lıtedlii za 

man ı6ndihebildtfl bir ate
te, 

6 - Çok kullaoıl•o bir 
koltuia benzermıı!. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

( Burıngazi oğlu Gö~gözün av ve tırlılırt ') 
Nahlyetf K6y0 
Şamlı Halkapınar 
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Cinai Mevkii 
Köyde 
G&çyolu 

Ma mGıtemillt 

Ev 

Sıfır alanı 

Mehmet Ali pınarı 

K6y civarı namı diğH 
boıtanhk 

• 

tarla 

" 

" 

" 

Şevkara oğlu Şerafetttnin tarlaları ) 
.. " 

Mehmet Ali pıur1 
" 

Sara lraya 
" 

Alakaç nama Koçpınarı 
" 

Eyrek tepe .. 

.. 

" 

" " 

• 
Hududu 

Safı: Nebi vereseleri evi 
ve Y akup oflu Hftıeyin 
solu: Bllll otlu Emin 
Arkası G6k16z ve Şera · 
f eltinin evleri arka11nda 
ki bostanlık önü: Yol: 
Şarkan Yahya tarla11 
rarhen: Bozhalt timalen 
"/ah ya tarla11 Cf'nuben 
Mehmet Ali . 
Şarkan: Molla lsmail 
vereaeleri ıarben: Topal 
A&dullah ve Kamçılhh 
Mehmet poyraz dere, 
Kıbleıl: Bojaa k6y yolu 
Doğu: Haca ldrlı bah: 
M~hmet otlu Muharrem 
poyrazı Ômer oflu Ali 
kıblesi Şer af ettin tarla
larile mahdut 
Dolusu Mehmet otlu 
Abdurrahman bah11: şe 
rafettln boıtanhlı poy · 
r.s21: lama il vereıelerl 
kıblesi kendi evi. 

Dofuıu: G6kg6zün boı· 

tanhfl batısı Bllll vere 
ıe leri poyrazı yine Btlll 
vereaelerı kıblesi kendi 
evi 

Doiuıu Şaban oflu Sa 
lim ve Mehmet oflu 
Rasim, Mehmet Allp.nllr1 
ve Ramazan vereıelerl 

Gaka6z tarlalar1 batı: 

Adem vereaeleri •e Nu
rettin vereaeleri ve Ka · 
sım ve Karaca6renden 
Salim vereaelerl: Poyrazı 
Rasim •e demir tarlaları 
kıbleıi Şamlı yolu. 
Dofuıu Sttleyman tar· 
İ a11 bah11 Oıman tarla11 
Galip vereaeler i kıbleıf 

Nuri tarla11. 
Doluıu ve kıbleıl. bati 
aa Alt çavuı tarlası . Poy 
razı Kadır çavuı ve k11 
men yol ile 
Dofuıu Recep otlu Bay · 
ram bah11 Alt ve kıs-

men MOml•. Poyrası 

yol kıblesi Şerafettlıı 

tarlaıile mahdut 
Doiuıu Ahmet veneleri 
babıı kara Ali vereıele· 
rt ve k11men. Çeıme 

~kınt111 poyrazı~ Ali ça· 
vut Kıblesi Kadir çavuı 
ve lnımen çeıme ile 
mahdut. 
Doiuıu : Ramazn verese 
lerl. Batı: Raalm otlu 
Ômer Poyrazı: Rama · 
zan tarla11. Kıbleıl hacı 

ldrlı tarla11. 
Dofu: batır poyraz: Nu
rlttln vereaelerl kıbleıl: 
Ramazan mahdumu ba 
f ız Muıtuf a tarlalarlle 
mahdut. 

Hudud ve bulundutu yer yukar1da yazılı 13 parça gayri menkulden hanenin ya-
r111 Buranıazl otlu Gokıöz ile amıcaaı oflu ~evkara a: ahdumu Şerafettinfn mali iken 
vefatile a,.ltlla iılmleri yrzıl 1 vereaelerlne intılcal ederek vereıeden Şerııf ettintn o~lu 
ldrlı mezkOr evleri tevhit ederek tahriri mGtakkafatta kendi namına keyt ettlrmit 
ve yine tarlalarrtan bir kıamı Şevkara otlu Şerafettinin iken ölümOnden ıonra •n 
bQyük otlu ldriı Virgilce kendi nam1na kayt ettlrmft iaede esaıen bu ıayrl menkul
lerin tabibi Şe•kara oflu Şerafettenın olup 1300 de 6lü111ile karısı Rabla oflu ldr i ı -.e 
kıza Hamide badehu Rabianın aa 1305 de aJOmile evlltlar1 ldriı ve Hamideyi terk bade
hu Buranıazl otlu 16k16zOnde ölümile oflu lbrahlmi terk baduhu lhrabimfn de 1332 de 
kar111z evlltuz ahfat11z &1Gm6le kendlndeu,_evvel ölen amucatı~oilu ldr1ı ile~ amucatı 
lnzı Hamideyi badehu Şerafettln kısı Hamldentnde 1930 de kocaaı MabD"ut of 'u Sü 
leymanda 1934 de 61Clm0le otlu SOleymanı terk ettitlnden bahııle namlarına tuçilt 
lılenilen ıayrl menkuller için tahktkta 23 5 937 '.pazar ıGnO mahalline memor ıönde 
rilecektlr Bu yerler h~kkında bunlardan baıka taaarruf veya bir ıebep' e hak iddta11nda 
bulunanlar vana bu ıOnler içinde yazı lle tapu sicil muhafızhiına ve yahut mahlltne 
•l•cek memura mGracaatlar. llln olunur. 



SAYFA 4 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

No: 
1 
2 
3 
4 

13 

Cmıi 

Sebze bahçesi 
.. .. 

.. 
Yedi parça arsa 
Tarla 

Mevkii Teminatı 

Mektep Sokağı 20 
20 

Bayramyeri aralığı 38 
Yalı raddesi 30 

.. .. 

Murat bayıra 

uo 
00 
00 
00 
00 

Erdek kazasında Evkafa ait olup yukarıda yazılı gayri 
meonkul peıln para ile temltken satııı 15 gün müddetle 
artırmaya. çıkarılmııtır fhaleıi 18.S 937 Hlı günü saat 
15 de Erdek belediye dalreıinde yapılacaktır. lııtekli olan· 

• ların muayyen gün ve saatte müracaatları ilin olunur. 

161 - ı - 4 

Devlet Demiryolları 3 üncü 
-
işletme Müdürlüğünden: 

Yazıhane olarak ... kullanılacak muhur nıen bedeli ile 
evıafı aıağıda yazılı4baraka üç ııene müddetle 17 5 · 937 
tıulhtne miiıadif Pazartesi günü ııaat 15 de açık arttırma 
uıulile Belıkeıılrde üçüncü tıletme binası dahilinde ili ko 
mlıyon tarafından kiraya verilecektir. 

Bu tıe: girmtk iııtlyenlerln (2) iki lira (~5) yirmi bet 
kuruıluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite 
glrmeğe,. ~mani kanuni bir mani bulunmadığına dair 
beyanname ile ayol gün ve saate kadar komlayon relaliğine 
mürracaatlan lazımdır 

Bu tıe ait ıartname itletme müdürlüğünde parasız da 
ğıtılmaktadır. 

Cinai Mevkii Senelık muhammem bedeli 
Baraka Balıkeıılr iıtaayon 

an barında 1000 kuruı 
4 - ı - 151 

TÜRKDILl 

100 ton torba içinde çimento; tonu 28 
lira: muvakkat teminatı 210 liradır 

100000 tuğla bini altı liradan 600 lire: 
mloatı 45 lıradır 

liradan 2800 

muvakkat te 
~ 

3 - Ru tıe ait aartnarne ve evrak ııunlardır: 
A Ekaıltme ıartnamaıi 

B Mukavelename ıureti 
C Huıuıi ıartname 

K Keıif evrakı 

lıtiyenler bu evrakı ve ıartnameleri Vilayet Daimi 

Encümeninde ve Nafıa daire1ınde görebilirler. 

4 - Eksiltme her nevi malzemf'ye aıt ayrı, ayrı ek 
ıtltme ıartnameai üzerinde ve Dainıi Encümen huzuıunda 

14 MAYIS lılJ7 

•• • • • • • • 9\ 

fll sa11kesii Emanet-1 
ffl cisiJAhmet Gümüş j~ 
... Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- ı•' 

11 
sirdenı İstanbula hareketle pazar günle-

•• ri döner. Hafta arnsı ve müstacel sipa- •' 

Ilı rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde il 
12 saat zar/Jnda sipariş gelir. 

1

.

1

.

1 

/folıkeslr po~ta ve telgrc;f adresi: ı•' 
BALIKESJR RMANE1CJSJ AHMET GVM0$ 

!STANHUL... JS1'ANBUL HALIKE' /R OTELi 
\ .- - . .---. • • 1 . -· . . . . . . 

yapılacaktır . ,f:~ ~~~M\~.~~ 'M- 'f!l#t'Mt~ • 
5 - Ekııiltmeye girebilmek için haiz olduğu malze ~ 1 

menin hlıaamda yazılı ve keııf bedelinin yüzde 1 ,5 ğu € Har Tecimenin En Büyük Dileği: ı 
olan muvakkat teminatın m~lıandıiına yatırılmıı olduğuna it. '-
dair makbuz veyahut banka mektubunu yukarda yazılı ~ s s l k J 
ihale tarihine kadar Encfimen~ ibraz etmeıı lazımdır. 1f. 8l1Ş ÜfÜmÜDÜ fltlfml lif, '9 

Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. ~ :I 
4 

-
1 

-
16~- ~ t"' A K A T I 

--------------------ıo--~-----------=--.:ı~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;:"\ il. 
TÜRKDiLI 

~~ f €M~lı HASAN 1 ~ . 
;_1 \ DEMiR HIRDEVAT 
;•,J.,,~ n .B OV 1\. YAJ:I 
~Rl.NJBERUUZENİ 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 1 (C REKLAI\ M DIR 
Altı Aylığı:400 .. ~ j 
Sayıııı: 3 ,, 1f. , , • '-

Günü geçmlı sayılar 25 ·~ j 
kuruıtur. it. Satacağınız Malınızı ~ 

ADRES: ~ ~ 
BALIKESiR TÜRKDili it. h d R ki Ed J 

~-----iiiiiiiimiiiiii----------"' 1 Her al e e dm iniz .. '-
Dünkü UDJ!L~~~re'.f iatları ~ V e Bu ne k 1 «l na 1 a r nu z ı 1 
55 RandımanA·:~i :~mi 1 ( TÜRKDiLi) ne \' t~riniz 1 
i~ suioA Y J.~~!JJJ 1 T O R K O 1 L İ ~ 
Yerli Sert 4 50 4 75 1 ( 
Yumuşak 5 5 25 

T:~ Bal!kec;;irin Biricik GaLelesidir J 
Yumuıak Sert ., ~ 

Dııardan 6 7 j ~ 
Santim Santim fit; • Her Yerde Okunur· ~ 

Mmr 3 75 3 875 it. 'I 
Arpa 3 75 4 ·~~~~)gı~~~~~~~~" 
Çavdar 4 4 
S :aam J 4 15 
Afyon 11 5 12 
Nohut 4 5 5 
Kumdarı 2 2 5 

Bakla 

~----------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,-
Jyesi ve Baıyazmırn ı: Halıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Baıım Yeri 11 Basın evi 

FUAT BİL'AL 
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