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Başvekilımiz General ismet lnönü 
Dün lngiltere Hariciye nazıri 8. Eden

le görüştüler . 
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Az iz Şehitlerin Ruhu /cin Saat , 

Başvekilimiz Londra 
Görüşmelerde bu 

i m Bugün Hava Şehit e -
i A a G··nüdür .. la r .. 

Başvekilimiz B. Baldvin Ve B. Edenle Konuş.malarda Bulun
muşlardır. General ismet lnönü Londradan Bugün Ayrılıyor .. 

11 de Merasim Yapılacak .. 
Hava Şeh ıtleri için dün de 

yazdığımız gıbi bugün ıtad· 
yumda saat 15 te bir ihti
fal yapılacaktır Proğram 
mucibinca bu merasime Aı 

rakla birlikte resmi bina;. 
lardakt bayraklar yavat ya· 
vaı iniirilecek ve tekrar 

çekllecek bu suretle ıaygı 
yerine g et f r f 1 e c ek tir . 

Ankara, 14 (A .A.)- B11t · 

Bakan ismet lnönü bu aün 
İnalliz har iciye nay ırıle gö 

rüımüıtür 

Londra, 14 (Radyo) Tür 
kiye Batyektli İmıet lnö 
nü buaün hariciyede Hari
ciye nazarı B Ede n le görüı 
b\Ü§Ulr 

İıtanbul , 14 (Hususi) 
Baıbakanımız t~mf!t İnönü; 
londrada lnailtere Hariciye 
Nazıra B. Edenle mühim hır 
rnalakat yapmıthr. 

lamel İnönü; mülakattan 
•onra Londradan ayrılacak 

"• Pariıe aeçerek, orada 
Fran11z baıveki1 i B. Leon 
Blumla temaslarına devam 
eyltyecektir. 

Alakadarlar. Baıvekihmi 
ıin Pariıte yapacdğı temas· 
llrın, çok mühim neticeler 
Vereceğinden bahıedıyorlar. 

Londra, 14 (Radyo) -

Kamutay 

General lsmd lrıönü 
ing ıltere Batbakanı B. Bald · 
vin, bugün Türkiye Baıve
kı l ı ismet lnönü ile Mısır 
Baıbakanı Nah dl pl'lfa yl ve 
Alman ordusu baıkumanda· 
n ı Muaval Hlumbergl ayn 
ayn kabul ederek kendileri 

y 
Dün de Ziraat Bankası ka- Hoş 

a 
t 

ile uzun müddet konutmuı 
tur. 

Roma, 14 (A A.) İtal 
ya n gazeteleri , dün Londra· 
da yap l ın qf olen taç geyme 
merasimi hakkında bir gü 
na tafsılat vermemektedir. 

halyan gazeteleri, bu me· 
raııime müteallik olarak dün 
on kelımelık l<adar bir tel 
graf yıtzmıılardır: 

"f ngl tere kralı Georgeun 
taç geyme meraıimi, bu a11-
bah Lendrada icra edılmit 

Ur. 
Birçok gazeteler, bat ya 

zı larını lngiltere ile ltalya 
arasında ki ge"gtnliğe tahaiı 

•tmiı l erdir 
Popolo dı Roma, diyor ki: 
.. Bu gerginliğin sebepleri, 

coğrafi mahiyettedir Çünkü 
İtalya , Britanya imparator· 
luAunun yo u üzerinde bu· 
lunmaktadır. 

nununun müza~eresine Halayda mahalli hü~ômetin gösterdiği şiddeti Türkler 
dP.v m ettı. alfüdar f ransız makamları nez~inde protesto elliler. 

A.nkara, 14 (A A.) - Ka · 
ltıutay1n bu günkü toplantı 
•

1nda Ankaranm Mamak ci 
•-rıbda mermi tamir atel . 
hainde v u k u .. u 1 a n 
lnfU&k d o l ay ı a i 1 e Mı 
•ır Parlamentosunun teeuür 
tela f .. ra ı okunduktan ve rıya 
•et dtvanmca karıılık veri l 

9~eıt tasvip edlldıkten ıonra 
6 malı yılı muvazenesi umu 

tt.IJeafne alreo bazı dairele:e 
1 
biitçelerlode 606054 11 

~ık nıünakale yapılmasına ll ıiaylilar Rlr Nıimnylş Esnasında 
:~t kanun laylha11 ka~ul Ankara, 14 (AA ) - Fran 
fi Uınıı ve Türkiye Zıraat ııanın Suriye fevkıtlade ko 

ankaaı k a n u n un u n miaerl S ancak m t> selesin in 
ene~ 
lkı Unıene iade edılt'n halli hakkında k i nıhai gö 
(i llladdeal müstesna olmak rüı rn clere ııt i r tı k iç ı n 
~''e diğer maddelerınin 
~6 1_ üzerinden Cenevreye 

Parıs 

h re 

i giliz • 
1 

uhribi inf ifa~ etti 
~"etesi bitmi~tir 

~ ket etmiıtir . Parh , (4 (AA) -- Va 

//ahı~ Kilis, 14 (A A.) Ha· lansiyadan verf l,.n bir ha 
tayda mahalli hükümetlu berde Hünter 1ıdasmda bir 

b ~ Türklere gö ·terdiği şiddetli •{Uzga" r. İngiliz muhribının su keai 
ve adaletaız hareketler ıki 

l>o londra, 14 (AA) - Ja gQn evvel ha lk mümeıısileri 
"d~Yanın ~ilahi rüzgar,, tarafmdan Fransız makam 
d tayyaresi Tokyoya gi farı nezdinde protesto e dil -trk 
b tn kırdığı rekoru bir da· 
): .. kktrrnağa teıebhüs et mi 

Ce ti 

41ahpusların 
Grevi 

lond hb ra, 14 (AA) - faç 

mi~IJr Fransız o toritesi hal 

ka yapılan tecavüzlf'ri me 
nedeceğini aöylem lştı r. 

Halk vaadin taha kl<ukunu 
beklemektedir 

mine yakın bir noktaınnda 

infilak olnıuttur. 

Royter aj ıms ı sekiz kiti· 

ntn ö ldüğünü ve 14 kitinin 

de yaralandığını bi}d irmek 

tedir. 

lnfilakin bir Franko tay 

yaresinin muhribin yanıne 

attıiı bombadan i? .. ri g~ldi lstanbul, (Hutı u i ) - Ha
layda , Türl<lere karıı Y.apı· 

lan t~zylk ve ferı a muame 
1 llıe 

tıı.. merasimi münasebe· 1 d "' um nfi lak lıaricl sebepler o · I 
dttı .Unıi af ilin edılme leler yü z. ünden umumi hir 

ğl öylenmektedır . 

Ciheti Ak layls ı• e olnıuşt ur Müsebbipl t' r 
de e kA hapiunesin- infial baılamıştır. Hata ) lı 
l>u,:evkuf 150 Arap mah lar, keyfiyeti ft:vkalede ko hoklnnda kali bi r' t11rzıha- ı 
'ltııı açlık grevine başl a mlaerl nezdınde pro testo et · reke t ilt haz edileceği Lon · 

llrdır. 
mitlerdir. dradan bildirilmektedir. 

Atatürk -
ile Romanya Krah arasmda 

Ankara, 14 (Hususi) -

Romanyanın lst ı klal hayra· 

mı münaııebetile Cumhur· 

baıkanı Atatürkle Romanya 

Kralı Onbirincı Karol araam · 

da dostane telgraflar teati 

oluomuıtur. 

keti bando, Jandarma ve 
Polta müfre ıeler i le ilk okul 
larm, Lise ve Ôğretmen 
okullarınm ~on sın ıf talebesi 
ve halk ıttira k edecektir. 

Saat kuleıindeki dCldük 11 
de çalınca aziz ıehtdlrr için 
yar1m dakıka sftkiit edıle· 
cek ve bu sırada bütQn nakil 
vaaıtalan oldukları yerde 
duracaklardır . 

Merasim yerindeki bay-

Genç bir ı u bay, daha 
sonra Hava Kurumu adına 

dığer bir ıöylev verilerek 
fedakar Türk havacı•arının 

adı saygile anılacak, yap
t1klar1 büyük vatanperver 
ilk tebarüz ettirilecektir • 
Blr manga müfrezenin 3 
defa yayhm aletini mü
teakip merasime aeçit reıml 
ile ıon verilecektir . 

Hi denburgf aciasıTa
Aıaıürk.ehediye edil~cekol~n hkikatı Devam Ediyor. 
eve aıt karan tasdık ettı. T 1.ı,.1. h . A 'k - 1 .. 1 b. l'k f . 

Yunan Kralı 

Ankara, 14 (A .A> - Yu 811111\ eyetı mefl 8 po iSi 8 lr 1 le 8Cl80IO ne-
nan Krah Atatürkün Sela. 

nikte doğduğu evi kendıle· 

rine hedıye eden Selanlk 

belediye meclisinin kararı · 

~en ve nasıl bir sebeple ileri geldiğine .dair derin ~ir 
ta~kikata girişmiştir. 

• nı tasdık etmııtır. 

Ticaret müzakereleri 
Ankara , 14 (A.A.) 

Türk A lman Ucari müza 

keratına üç te mmuzda 

Berlinde başlanacağ ı haber 

alınmııtır. 

Habeş 
Murahhaslan Milletler Ce
miyetı toplanlısın~a ~ulu

naca~lar mı? 

IJ. Auenol 

Londra, 14 (A .A. ) 
Milletler Cemiyeti genel 
sekreteri taç geyme merasimi 
münaacbettle L o n d r a y a 

Nevyork, 14 (A.A.) -
Hindenburg faciasını tehkl· 

ke memur komtayon bugün 
yere inme ekibine kumanda 

eden teğmen Tylerf dlnle
mlıtir . Tylerln kanaatine 

göre yangın bir infıli.k ne · 
tlceıinde çılimıttır. Çünkü 

ilk alev sütunu irtlf a düme
ninin tam üzerinden yükıel 

mittir . lnfılakln sebebine ge· 

lince, bunun motör borula · 

rmdakl gazl arın geç kalmıt 

bir ittiallnden ileri gelmit 

olma11 da mümkün delildir. 
ÇOnkü bu esnada motörler 

itlemlyordu. Sonra kablolar 
tamamile kuru olduiu için 

balonda birikmlt olabilecek 
elektrikleri de nakletmit 
olmalarına imkan yoktur . 

Nev)•ork polis müdüriyeti 
en güzide infilak mütehas 

aıs l arl nı tahkikat lcomisvo 

nunun eanine verdifini 
bi l dirmiı·tır . 

Nevyork, 13 (Rad yo) - Dr. 
Ek ne r in Hındenburg 

kabıh ıevk balonu kazaaınm 

bir suikast eseri olduğu id 
diuı üzerine Amerıka zabı 

ta ekıperleri tU Oç ıeklf im · 
dahilinde kanı görmelite 
dirler 

- Bu yıldırım isabeti, 

2 - Motörlerden çıkan 
bir kıvılcım ile müvellıdül 

ma gazının infilald, 

3 - ismini vermlyen ve 
çok ıenelerdenberi Amerika 

da bulunan bir Alman mil· 
tehasıaının f ikrl veçhtle mü
vellidülma ile mevlllldGlhu-
muzanın bir ihtilali . 

Amerik.a hük6metf bu ıon 
kaza huebile Amerikanın 
kabili ıevk balon lntaıın-

1 dan. sarfınazar edilmeıi ka

naatindedir. Mamafih bazı A-
merikan müteha1111lan hil
yom albi aayrl kabili fnfllik 
bir madde mevcut oldukça 
kabili ı e v k b a 1 o n 
intaa11ndan ıarfloazar taraf· 
tarı değillerdir. 

Almanların zeplin tnıaat 

ve ıeferlerfnl azami hadde 
çıkarmak kararında olduk
ları anlatılmaktadır. 

Amerikanlar büyQk hid
ro avlyoolarla Atlaı denizi 
seyahatleri yapılmasını dü
tünınektedirler . 

Göring 
.Vensdiğe gidiyor. 

VJyana, 14 (Radyo) General 

Görlng Ye 12 kitillk mal-

y~tlni hamil olan tren ıaat 

12 de ltalyan hududunu aeç· 

mittir. 

Venedik, 14 (Radyo)- Ge· 

neral Görlog bugün gelecektir. 

Madam Görina Napoliden 

dönerek kendine 

olacaktır . 

mülikl 

gel mit olan muhtelif 
devlc·tler ve bu arada lngillz : 
ve Fransız hariciye nazırla· : 
rile konseyin önümüzdeki : 

························~·······················~ 
SON HATIRA : 

o 
toplantılarmdo liabet mü· : 

mP-ssillerinln bulunvp bu I : 
lunmıyacagı meselesini gö • 
rüşmü,tür Henüz bir anlaı • • 
ma zemini bulunamamı~tır. 

• • 
Uç Büyük Savaş HatJra!annı Canlandıran 

Hakiki Bir Roman 

• • • • • • • • • 
Yakında Neşre Başlıyoruz. i . .......................•....................... ~ 



SAYFA: 2 

Resim 
Sergisi 
Münasebeti le 

Gittiiim yerlerde en ev 
vel Halkcvlerini zlyıuf!t ede 
rim. Ôyleya Halkevlcri bize 

Cumhuriyetimizin hediye 

ettiği yeııin~ kültür yayım 
kaynaklarıdır. Tarhları çok 
muntazam, temiz bir bahçe· 

nln inaanlarla dolu olduğu 

nu görGnce ııayrl ihtıyarl 

o tarafa doğru yürüdüm 

tahminimin boıa çıkmadıeına 
anla ymca sevindim ikinci 

bh sevinci de reıim ıerglslni 

haber aldıktan sonra duy

dum Müıtaktl Reuam v~ 
Heykeltraılar Birllfi tarafın 
dan açılan bu ıergi Halk
evinin üıt katında büyük 

salonu doldurmuı 18 genç 
re11amın lttlrakile mükem· 

mel bir surette tanzim edi!

miı. Salonda herkesin elinde 

bir kataloğ, kadın erkek tale 
beden ibaret olan bu kalaba
lığın derin bir sükutla ıan· 
at mabedi halıne ft>tirilen 

ıalonda öyle tece11üsle resim 
seyrediıleri var ki. . Aıır· 

larca bu zevkt~n mahrum 
bırakılan bir milletin hasret 

ve iıtiyakları y6zlerlnden 
okunuyordu. 

Burada yaılı bir kadının 

dejneilne dayanarak: 

-- Ah evladım ne güzel 
feyler bunlar ben reıml çok 
severim fU manzara pek 

hoıuma aitti. 

Sözlerine n°e dersiniz? İt

te sanatkarlarımızın kulak 
ları çınlasın . 

Resimden anlamadığı hal. 

de hayahnın sonbaharında 
bile değneğine dayanarak 

ıerııiye kadar gelen bir th· 
tiyar ninenin bu arzusu da 

aöıteriyor ki sanat terbiyesi 
almıyan genç, yaılı kimıe 

lerin dahi için içfn güzele 

kartı duydukları .nuha bbet ve 
arzu ne kadar tabii ve ne 

kadar samimidir. Resim tf'r
biyeıi alan bir ulusun oynı 

yacaiı rolü lnklr etmiyor. 
lıte ( Müstakil Re11am ve 
Heykeltraılar Birliği ) nın 

çok laabetli olan Anadoluda 

reıim serıiıi açma tefebbüı · 

leri ııe kadar takdir edil· 

ıe azdır Memleketimizde 
üç birlikten yanlız Müstakil · 

ler Bırliğl bu ciheti dütün 
müı diyorum. Daha evvel 

Zonııuldak, Bursa gibi vila 
yetlerimizdc açtıkları sugi· 

leri gaze!elerde okumuıtum . 
Demek ki bu azlmkAr ge-nç

ler her türlü maddi imkan 
lara katlanarak Anadolu 

halkına reıim ıeqrilerile mü· 
ıahhaı resim terbiyesi vu 

meği en ön düıüoen ıanatkar 
larımız sırasına geçiyorlar 

Sergide herkese resimler hak 

kında izahat vermeje çalı· 

ıan bir zat nazarıdikkatimi 

celbettl. 

Yanımdaki genç bir ta 

lebeye sordum, reılm mu 
alllml bay Sırrıdır dedi. 

Yanına yaklaıtırn, beni çok 
nazikane kRrfılıyan bu ar 

kadaı Müstakil Reaıınmlar 
gurubuna mensup olduğunu 

ve burada serginin mümea· 
slll ifinı yaptığını ıöyledi. Bu 

reuamde ıezdığlm bir vuı'at 

da üzerine almıı oldutu va 
ztfeyi çok aami•ane bir 

aa yret sarfecJ~rck baıarma · 

i• çalaıı.naaı . 

Serıiyl baıtan baıa bera· 

TORIWILI IS MAYIS 937 
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iliMiZr>Ett HABlellllER 
1. ti~ • ., 1 .. 

~·. . . ., ,._ · ~.' 

Türkiye 
Romanya 
Ticaret 
Anlaşması 

Türkiye Romanya arasın· 

daki ticari meseleler hakkın· 
da b.ıızı esaslar hazırlanmıı · 

tır 

1 T ariada Bir Kadına Hü- B i r K a d ı n E v i n i 
cum Eden Çoban Bırakıp Gitti .. 

Pek yakın<.la akdedil«>cek 

ticaret anlaşnıa11 ile Roman· 

ya memleketimizin birçok 

mahıt\lleri için mühim bır ih· 
raç merkezi olacaktır . 

Bir yaralama ve ~ir ~ız kaçuma vakası - Hısıa 
ihtiyar bir adam da düserek öf du .. 

Sm~11gmm bir ~öyunden olan bu kadm bir kavga 
neticesinde çocuklarmı ~ua~arak ~açt1.. 

Son zamanlarda bu mem· 
lekete yapılan ihracatımız 

azalmııtır . 

Senede bir milyon kilo 

üzüm ve yarım milyon zey
tin yağı ıhraç edtlirkt-n bu 

ihracat tamamen durmuştur. 

Yeni ticaret muahedesi 
akdedilir edılmez yine mi 

hım miktarda üzüm. zeyttn , 

yağı ve dığer maddelerfmi 
zin ihracına baılanacakhr 

Evvelce paramızla Romen 

parası arasındaki farktan do· ' 
layi \'erilen yüzde 38 niıbe 
tıodeki prim de tamamen 
kaldırılacaktır. 

-
Kısu ka~m davası 

Kadınlar için k111rlıiı ne 

den bilnıiyoruz Büyük bir 

kusur ve felaket addedenler 
pek çoktur. Hır rıvayete gö· 
re dofurmıyan kadınları er 

kekler hiç mi hiç! Sevmezler· 

mit Nemiz· lazım . Bizim 
haber vereceğimiz bundan 
böyle kısır l{adın kalmıya 

cağı meıelesi-:lır Çünkü Ber· 
ltn doktorlarından ıprofesör 
Aıhaymın kısır kadınları ço · 

cuk doğuracak bir '-alde 

koyacak bir uıui bulduğu rl 
vayet edılmektedir. 

1 ontırat ve ilin pulları 
Kontrat ve ilan pullarının 

kıymet ve ıekılleri teııbıt edil · 

mit olduğundan her heledi 
yenin bu pulları kendi "r 
zuıuna göre butırmakta ol 
dutu ve bu yüzden yekna 

ıaklılın ihlal edilc!iif ve bazı 
belediy~ler için pek az mik-

tarda bastırılan mecmu kıyme 
tinde fazla mikdarda kalıp 

ve tabı parası veıilmekte ol. 

duğu anlaııldı ğından buna 

meydan verilmemeıi için be 

lediyeler tarafından kuUanıl 

mak üzne dahiliye \·ekile · 

tlnce bu hususta bir tip 

kabul edilerek Dıuphane ve 
damga matbaalarında yap· 
tırılRcaktır. 

Son 48 saat zarfında Sın· 

dırgıda bet vaka teshil edi· 

lmiıtir. Jandarmanın sıkı 

inzibatı sayesinde bu vaka 

ların failleri yakalanarak 
adliyeye teslim edilmf~lerdir . 

\'akalar ıunlarchr: 

J - Sındırgının Edincik 

köyünden Musa oğulların 

dan Kara fsmall oğlu 85 
yaılarıoda lbrahim hasta 
olarak yatmakta oldufu 

yerden kalkarak evinin mer · 

diveninden a.,a~ı inmekte 
iken btrdenbire yere yuvar

lanmııtır . 

Evde hulunanlar bu gÜ· 

rQltü üzerine koıuıtukları 

vakit ihtiyarı cansız bir hal

de bulmutlardır . 

Yakadan jandarma ha · 

berdar edtlmtıtir Hadise 

haklcınrfa tehkikat yapıl 

maktadır. 

2 Sındırgının Yolcupı 

nar köyünden Hakkı kızı 

ve asker Halil karm Fatma 

tarlada çalıtmakta tken öğ· 

le üzeri yanına bu kö1den 

Anp lbrahtm çobanı Bayram 

tah köyündl n Haıan o~lu 

İbr"him gelerek ihtiraslı 
sözler söylemeğe batlamıt 

ve nihayet cüretini daha 

ileri götürerek kadtncaiızın 

zorla ırzına geçmek iıtemiı, 

yerde ıürüklemlıtir. Jan 

darml\va yapı l an tlkayet 

üzerine ıuçlu yakalanarak 

hakkında kanuni muamele 

ye ba~lanmıı ve kadın da 

muayeneye ıevk edilmittir. 

3 Sındırgının lvıklar 
köyünden llyas kızı 338 do· 

ğumlu Ayte avnı köyden 

Ha an oğlu Ali , tarafından 

kaçırı' <lığı jandarmaya yapı 

lan tıka yet üzerine anlaııl 

mıı ve suçlu yakalanarak 

cvrakile birlikte adliyeye 

teslim edilmtıtlr 

4 Sındırgının Canice 
dıt mahalleılnden lımail oğlu 

Mehmet Emin, dava vekili 
Şevket, arabacı Mehmet, Ne· 

•t=====-- ~ G.ıroıcmoe::_.,..,... 

Şehir 
Haritaları 

Hükümet tarafından en 

ltüçük vilayetlerin b le hari· ber dolaıtık Bütün tablolar 

hakkında ayrı ayrı izahat 
vererek b11na Avrupadan 

yeni tarz resmi getiren bir 
çok gençleri ve bu gençlerin 

eserleri üzerinde durarak 

taları yapılması hakkında 

1 verilen kararın tatbıki İ§ine 
ehemiyet gösterılmeııı h"kk'ında 

bütün vilayetlere yeni bir 

muvaffakıyetlerini tanıttı . 
tamim yapılmııtır, buna gö 
re kısa bır zaman bütün vi 
!ayetler hududlarını ve dn 
hili taksimatını gösteren 

mükemmel haritalarn sahip 

1 

cip oğlu Slleyman ile bir

likte arabacı Mehmedin dü· 

kkanında rakı içerlerken ara

larında çıkan bir kavgada 

davavektli Şevketin Mehmet 
Emini fena ııözlerle tahkir 

ettiği ve kafasına da san 

dalya ile vurduğu ııi<iyet 

olunduğundan suçlu yakala 
narak evrakile birlikte ad· 

!iyeye testim olunmuıtur. 
5 - Evini ve çocuklarını 

bırakıp kaçan bir kadına 

ait olan bu haberi bütün 
tafsilatile diğer kısımda 

bulaca kımız. 

Sındırgının İbirler köyiln· 

den Mustafa çavuı karıaı 

Hayrlyenin kızı Dudu ile 

kavın biraderi arasınra bir 

meseleden do\ayi kavga 
çıkmııtır. 

Bun<ıan fena halde canı 

sıkılan kadın evde kimsenin 

bulunmadığı bir 11rada san

dığındaki iıe yarıyacak e§ 
yalarını Mustafa adınd1:1kl 

yedi aylık bir çocuğunu 

yanma almıf diler 7 ve 4 
yaılarındaki iki çocuğu Lı · 

• rakarak köyünden kaçmıı 

hr. Kocaaı Emin akşam 

Elektrik Fa brik a sı 
işleten Be 1 e d ive 1 e r 

- - --
Ticari Bir iş Sayıldığından El
ektrik Tesisatından Vergi Alı

nacak .. 
Belediyeler larıf ından el 1 

ektrik teıiıat ve tenviratından 

dolayl aranacak kazanç ver 

lliııi hakkında Malıve Veka 1 
!etinden vilayetlere bir tamim 

--
Vermiyen müesseseler müs-

ı 
1 

gönderilmlştir Bazı verlerde bu 

gibi elektrik teshat \"e ten 

viratından vergi aranıp aran 

mıyacağında tereddut edil 

dlği görülmüıtür. Kazanç 
verglıt kanununun bırincl 

maddestnln A fıkrnaı muct 
bince belediyelere aid olup 
ticari gaye takıp eden mü
esseseler vergi mev2uuna id· 

hal edil miılerdir. Elektrik 

fabrikası l~letılmesi ve elek 

trik tesisatı vücude getıril. 

mebi, belediye kanununun 

15 inci madd;slnde aayılan 1 

beledıye vazifeleri meyanın 

1 
da zfkredılmemlı olduğundan 
bu gibi teıebbüsterin beledi 
yelerin mecburi hizmetleri 

arasında bulunmadığı bildi 
rilmııtir. 

tahdemlerinin vergileri 1 

2395 numaralı kanunun 

7 4 üncü maddesinin 5 inci 

fıkrasında müstahdemleri 
için bordro vermiyen mües-

Onun için belediyece ya 
pılması kanunen mecburi ol
mıyan ve ticaret kanunu 
hükümlerine nazaran ticari 
mua•elelerden rrı a d u d 
bulunın elektrık f abrlkaııı 
ve tesisatının, ticari gaye 
takip eden belediyP. müeııse 
gelerinden olması ıtibarile ka 

nunun 6 ıncı maddesinin ÜÇ · 

üncü fıkrası mucibince be· 

yanname usulünde vergiye 

tabı tululıneııı lazımdır. 

Belecli)'eler~e bazı daire 
lere verılecek elektrık cer 
y1tnınden dolayi helediyele · 

rln Lu hareketlerinin taah 
hüd seklinde snyılmıyarak 

d ığer karları m ~yanında ka 
zanç "vergisine tabi tutulma · 

~ı icllp e-ieceği de bildiri! 

mııtir. -

seselere taalluk eden hük 

mün bazı yerlerdeki vuidat 

dairelerince aynı kanunun 

otuzuncu maddesindeki umu 

mi, mülhl\k ve hususi büd 
çelerle ıdare f"dılen daire 

ve müe ııeselere haııroluna

rak diğer daıre ve müeıse-

sel erin tevkif atını, bordro 
verenler gibi erteıi ayın 20 

inci günü akıamına 

yatırmaları ıeklinde 

edildiği anlatılmııtır. 

kadar 

tatbık 

Maliye Vekaletinden vila· 

yellere g~len bir tamimde, 

kanunun 30 uncu maddesi 
nın birinci f ıkraaında birer 

birer ıayılnııt olan reıımi """ 
husu i müe11eıeler tanı ın 

dan tedıye sırımda kcsılen 

ver~ılerin 74 üncü maddenin 

C fıkrası mucibince tediye 

tarihinden itibaren bir haf-

ta zarfında mensup oldukta 

rı malaandıklarına vermeleri 
lazımgel<lıği hildirılnıiştir 

Bu müddet zarfında yatı 
rılmıyan vergılerfn mildde

tin hitamını müteakip der 
hal yüzde on zammile bır

likt;. o daire veya müesse 
senin it.mırı ıta veya müdQ· 

Birhuçuk ne.t kaldığım 

sergiden ayrılırkf'n genç san· ı 

atkarlarımızın gezdiğim lıirçok 1 

Avrupa sergilerinde tefhir 

edilen ~serler ayarında mu 

vaffak olduklarını düıündük 
çe pek kııa bir zamande 

Türk ulusunun ba~ardılı 

olacaklardır. Bu İf içın mü· 

teaddıt gruplar İfe bıttfamıı 
tır. İlk olarak şımdiyc ka 
dar ihmal edilmf~ olan Şark 

vilayetlerinde çalışacal.tır 
Bir ıkı senede buradaki itler 
bitirilecektır . Bu arada Gö

nen de bir harita grubu ite 

baılamııtır 

f 1r1nı girdiği için yakalandı 
Hürhaniyenln Büyükdoe 1 

köyünden Mustafa oğlu Melı 

met, Ye~tlllde Ahmedirı f ı 

rınına girmiıtir . 

rile muhasebecisinin şahıA 

larmdan tah ıl edılmesi icap 
edecektir . 

birçok muazıanı itler araıı 
na resmi de katmağı hiç de 
uil görmedim. 

Zekeriya flktaş fırın eahlbt tüphe ettlAI 

için Ahmedi yakalıyarftk po 

lıse teslim etmiılir . 

Mahkeme, Ahmedın bir 

auçu aöı ülmcdığınden hera· 

aline karar v~rmiıtir. 

eve dönünce karısını 

bulamıyınca öteye beriye 

baı vurmuısa da bulama· 

mııtır Nihayet bir kaç kiti 
Dudunun çocuğu atılatmak 
üzere Sındırgıya gittiklerini 
söylemiılerdır. 

Fakat kadıa ertesi günü 

de eve dönmeyince ve bir 
yerden de haber çıkmayın· 
ca telefonla bazı köylere 

ıoruttuı ulmuıtur. 

Buadan da bir netice alı

namayınca vaziyet jandar 

maya bildirilmfl'tir 
Dudu ıtmdıye kader ara'1 

mıısa da bulunama mııtır· 
Tahkikat yapılmaktedır. 

ilkokul 
Öğretmenleri yarın Balya .. 

ya gi~iyorlır. 
Şehrimiz ilkokul öfret · 

menleri elli kııiltk bir kafi 
le halinde varın KültOr Ol 

rektörü 8. Emin Ergunı.ıll 
baıkanlığında Balyanın Mil' 
tecap köyüne bir kır ae 
zlotisi yapacaklardır. Aytı1 

günün akıemı dönecek ol•" 
öjretmenler bu arada B•I· 
yayı da aezeceklerdir. 

Kağıt imza ettirir~en 
Martlı mahallesinden B• 

rutçu Süleyman oflu Sal~ 
hattın Hahattfnin kahvesi" 

bir kağıt imza ettirmek arı' 
ııelesinden mahalle mürne' 
ı!li Halil Kutluya hakareıt' 
bulunduğu iddia edildii111 

dt>n tfthkıkata baılanmııtı' 

Bisiklet 
Çocuğa 

Çarptı 
Şükrü oğlu Reıit bitlklt

1 

le istasyon caddesladen ~ 
çerken Umurbey meh•11 
sindPn Kemal oğlu 8 y•t1' 
rindaki Erdotana çarP"'
ve çocuğu batından on ı0 
de ıyi olacak ıekilde f,rı 
lamııtır . Suçlu yakalanf1'11f

1 

Müs~irat satan bayilır 
. • ı. r' 
inhisarlar idaresi mÜ•"1~1 

satan bütün bayilerfn teı 

relerini defittirmeğe lı~ 
vermiıtır Bunun için 20 J' 
yııtan 7 hazirana k 
mühlet konulmuıtur . 1 

Hu müddet arasında bili 
müskirat bayileri tezkelt O' 
değiıtirmif _olacaklardır· 

ğittirmiyenlere yeni te•~ı 
verllmiyeceklir. Aundaf1 1 

ıı' ra da memleketin her ~ 

fından yeni bayi teşkifjt.I~ 
kur•I ma sına baılanac•"' 

Ca~~e~a nara J' 
Kayabey malıalle•'~f 

Muııtafa oğlu Tahsin ıle I . o 
kağa~lı yorgancı D~ı \llf / 

Muharrem hüb ümet '" ,,ı 
ıinde serhot olarak 
tıklan görüldüğünd~rı 

yeye verflmiılerdir. 
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Nesir: 

Akşamın 
Gelişinde 
Garipliğme mi 
Güldüm .. 

Haf ıf bir meyili çıkarken 

bilmem hangi hissimin ver 
dlği neıe ile gülüyordum. 

Bu gülüıüm yıllardır kel-
bımde p81 tutan acıları içi 
Yordu 

Bu gü'üıüm ruhuma dü 
ğümlenen yeisleri yok etmit 

benı tatlı ve sevindiren he· 

Yecanla a dolduruyordu. 

Bu gülütüm beni, dünya 
Ya yeni dof!m gözleriyle 

etrafı acafp bakıılarla süzen 

Yavruya döndürmÜflÜ. 

Sevınen . Coıan gülmek· 
ten bir denize gark olan 
bendim .. 

Sağdan soldan pençereleri 
•üılemit 11ak11larm penbe, 

•arı, mor çıçekleri benım gü 

lü§ümden neıe geymif gibi 

hafif akıam rüzgarının 
teılrile sallanıvorlu .. Onlar 

da benimle eı olnrnı gülüyor 
lardı 

** 
.. :;~ ... 

O anım çok sürmedı. Gü · 
hiıümü elem rüzgarı okıadı. 
Karıırrıdaki çiçeklerle eı olup 
Yanındakı yo'daıının dudak · 
larından dö\.ülen tatlı akuı· 
laran mesU e gözlerınl ben 

den ayırmayan koyu yeıil
lerln süıledlğı can yıyen gö 

tıül bahan bu canlı çiçek . 
Kayboldu. 

Ben 11amyordum ki o mü 
t .. tnadj gözlerimde gü ecek. 

İçimde dü~ümlenip kalan hıç· 
kır.kit hıııleri süpürüp ata 
cak .. 

Ben ııanavordum ki. Neı · 
eden gama diye perlşanlığı 
"'' heceliyen defterimin i11· 

l'l'ıi değlıecek, gamdan Dl'f· 

~Ye dolacak. 

Ben nnıyorduın ki Karan 

lık ların oğlıı Aydınlakların 1 
0 ilu olacak . d6nün kalbine 
dö&<tüjü alf'tlerden sıyrıla 
Cak .. 

** ~f: 
Evet onu birdenhire kay 

bettını. Kısa merdıvenli tek 

kanatlı bır kapıdan içeriye 
'Ü2 iilüp aktı. 

\' anlız bu sefer pas tutan 
d 1 
Uygularıında acı bir bakıt 

~f'ğ~l tatlı bir bakıı bıraktı . 
01 ıtıiz.lıilm eöndü Şımdi 

Yenı bir ümldın neıeslni 
içen oluyorum . fçtil<çe ııevi 
~1Yorurn, içtikçe de teselli 

'1luyorum. 

Kıvırcık dalgalı saçlarını 
~·· 0~1erimde buluyorum. Top 
Çehreıinın can çel<en iki 

Pllrlak günetlnden dökftlen 

ııh dalgalarından . O mu 

'"' 1 
illa dolu bı;kıtlRrdan ftmit 

Çtr~k 
coıuyorum. 

"ll Cüldüın, üç yı 1dır gülme 

t 
1
1lirn. Güldüm, bir ~ ığın 

... 
0P"ağın ruhuma döktüQÜ 

"tıl -l' llrı bırez. olsun unutıum . 
~•ad~ f 

b u ün kartıma çıl<ardığı 
t~ lop çehrenin eli göz.le 
••ıde d !>"\ n amlıyan sevghııyle 

ı:ı.\l dü 13 
~ ın · ıra z olsun bikeslı-

1"'1 unutt a um 
lle k~lkı de unutacağım Yı . 
iGltl ~~bımın elımde gömüldü 
''- uınıdın meııtile yazı) o 

"- · Yazarken avunuyor 

TORKDILI SAYFA: 3 

ltalya Den·z Kuvvet -
lerini Ç o ğ a t ı y o r .. 

Vindsor Dükü 

Ma~am Simpsonla ~uruş
tu~tan sonra 

- -
üte ait za~itler silah 

fa~ri~alannda çahştınlmı-

den 
Kömürü 
ullamlması için kanun 

proiesi ~azırl2myor Şarki Afrlkada büyük bir 

imparatorluğa sahip olduğu 

nu ileri eüren halya bu im 
paratorluğu müdafaa için 
denizyollaranı da icabında 

müessir surette korumak la 
zım geldiğı kanaatindedir 

Bundan iki av evvel faıist 

meclleinin içtlmaında bu da 
uzun uzadıya konu~ulmuş, 

her vasıtaya müracaatla ku 

vvetli bir donanma vücude 

gctirmeğe karar verilmiıti 

icabında Milletler Cemiye 
tıne güvenilerek bQyük bü 

yük harp gemılerl yapmak

tan geri kalınmıyacaktı. Ha 
beti&tanın böyle ele geçtri 
lerek Şarki Afrika lmpara 

torluğunun ila11ı İtalyayi bü· 

yük bir deniz kuvveti vü 

cuda getırmeie mecbur ede 

cektir; denıyor Bütün hal 

yan matbuatmın son zaman· 
larda yenıden ileri sürdüğü 

dava budur İtalyan matbu 
ata donanmanın öyle bır ha· 

le gethılmesi lüzumundan 

bahsediyor ki Faoiıt İtalya 
nm menafilni nerede kur 

mak lazım geliyorsa derhal 

orada lrnvvet ve tesirini gös 
terebilıı •n. Onun için İtalya· 
nıo müstakbel donanması 

heı şeyden evvel müessır bir 

harp kuvveh olmak z.arure· 

tindedlr; d ı yorlı:.r 

tionra ltalvanm kendi ti 

caret yollarmı müdafaa va· 

zifesi vardı. Yine İtalyan 
matbuatının neariyahndan 

anla§ıhrn şu oluyor lu bir 
harp vukuunda ltalyanın 

denizdeki dGımanlarile dö · 

vüıürken katı muharebeyi 

kabul ederek nıüegıir darbe 
yi indirebilecek bir donan· 

maya ıhtiyacı vardır . İtal · 
yanın lı üçük gemileri ve bil-

hassa tahtelbahirler i vardır 

ki bunlarla denız muhare

be~inde tl üımanı çok rahat 

sı::: edd.Jilır . İtalyanlar bu 

kabil harp va11talarından 

elde edebilecekleri şeyleri 

düıünerek ümitli görünüyor· 

lar. Lakin bun arh harp bi 

tirılmiı olmaz hele nüı 

mana hıç vurulmaz ol-

duğunu da Hklamıyorlar 

Hafıf gemilerin , tahtelbahl · 

rlerin beceremlyeceği büyük 
va ağır şeyler vardır Muh 

arebede katı ciabeyi indire 
cek gemiler başka türlü, baş 

ka çapta genıılerdi r Onun 

ıçın ita ya bilhASSR şımdi, 

yarıl Şarki Afrika inı para 

torluğunu ilan ettıkten son · , 

ra kendisine büyük büyük 

zıı hlılar hem süratl ı, hem 

de son derece kuvvetli sı 

lahlula mücehhez, müeesıı

ıurette kendılerini müdafaa 

ve himaye edecek va111tala 

ümide doluyorum . 

Gönril birgı11z Ju.rnrda lup 
ra-. olup giderse 

O vakii aşk alevi gı>:.lerlni 
k<Jr elsin 

Birkaç ak td suç11ıdcı gö:· 
lain~ ycilıirse 

Ateşlere y611111l tlt> derllrin 
[tike. /l lll('Jf il 

Ne yazık ki yıne inkisar 
fardan kurıu ' anı ıyor . fçlı 
ve elemli yıuıyorunı .. Bikes 
kaldıkça yaı. ı cağım da .. 

.Melımel Ali Kayman 

ra malik gemiler yaptırmak 

emelindedir İtte ancak böy · 
le gemilere malık olduğu 
zamA.nd ır ki müsavi ıeraiti 
haiz düımanlarla boy ölçü· 

ıebilecek derecede add dile· 

cekt ır. 

İtalyan gazetelerınin neı 

riyalına göre halyamn bah· 

ri mehaf ıli şımdlden tezgah 

lara yeni bir takım büyük 
harp gemileri koymak ııure· 

tıle İtalya krallığı ve !;ıarki 

Afrıka imparalorluğunL n is 
tikbalınt mildaf aa etmt-k fi

krindedir. 
Hatırlardadır ki 934 ser.e 

ıinde İtal ya beheri 35,UUO 

ton hllcnıiude ıkı büyük drıt · 

not yaptırmak Ü7.ere tezgah 

larmdd ııe baolatmı§h O 

zaman İtalyan gıızetelerınin 
neıriyatmdan hatırda kalan 

ıudur kı bu iki bü} ük gemi 

o tarıhten üç sene sonra de 

nize indirildiği zaman İtal · 
yanın Akdenizdeki lngillz 

donailmaaına faik Lir· dona 
naıa elde ~tmlş olaca~ının 

çok tekrar edılmiotı Bu ge 

miler bu sen~ bitecektir. Fa 

kat İtalyan gazetelt! rinin ıu 
son günlerdeki neıriyatı ki 
yukandanberi ondan bahıe 

diyoruz heaapta yanlışlık 

yoksa sırasında 934 de tez
gaha konduğu söylenen iki 

dritnottan bahıedılmfyor. 

Eğer onlar yapılmış, bitmiı, 

artık dentze indirilerek me-
rasim yapılmasına sıra gel 

mit ise o baıl<a İtalvan ba· 
hrıye mehaf ıli anlatılan tim 

di)'e kadar elde mevcut olan 
deniz kuvveti ile d eğil, el 
ele edı mesi lazım gelen 
müstakbel kuvvet ile met 
gul oluyor. 

Maamafı yine İtalyan 
gazetelerinin neıriyau sıra· 

sınd t görülüyor ki istikbal 

d .... böyle kuvvetlı bir do· 

nanmayn malık olmak lçm 

ne kadar arzu edilen bir 

ıey o lursa olsun böyle l<u 
surları half lkat sahat1ına çı-

kacak şey ancak paradır. 

Büyük saff ı harp gemılerı 

vilcude getirmek için büyük 

masraflara gö~üs germek 

lngilız ailc-i kr~lıyesi, Dük 
dö Vındsorun evlenme maıı· 
raflarına sarfedılmek üz.ere, 
sabık kralın emrine l l mil· 
yon frank verilmesini ka 
rarlnıtırmıştır. Sabık kral 
sevgilisine kavuımak üzere 
Fransa ya gelmiıtır. 

Vındrnr Dül,ünün gelece 
ğındt::n kimsenm he beri ) o-

ktu. f Akat Fransa toprağana 
girdiğini duyan gazeteciler 

bütün Fransayö bu havadieı 
yet ydılar. Halk lslftS) onlara 

doldu . 
iııta!llyonda lngilterenin Pa· 

• ris elçiıi e bırkaç dos\u bu

lunuyordu Vındsor Dükü 
otomobile atladı. eu esnada 
istasyonu dolduran binlerce 
halkın aratıından geçti Esa
sen t>mniyet tertibatı dn çok 
huvvetli idi. Doğruca Can 

de ~atosun gıtti. 

· Mis Sımpson da §atoda 
bekliyordu. Şatonun merdi· 
veninde sabık kralı karşıla 
dı ve onun kolları arasına 

atıldı . 

Bu eııııada gizlenmi~ olen 
birçok gazete fotoğrafcılnrı 

istanyonda ve· yoıda sabık 

kralın re mini a mıya mu· 
vaff ak oldular 

Sabık İ<ral ı e Madam 
Simpıonun nikahları, frnn 
sa.da Tours clvarınde\ Cande 
şatosu.ıun kütüphanesancle 

Londradakı taç geyme me 
rasimini müteakip yapıla-

caktır. 

V ındsor Dükü Madam 
Simpsonun, kocasır dan "Y 

rılrlıgım ve kararın kesbı 
lrntiyet ettiÇ nt haber anr 

almaz, Fransaya gıtı ıek üz.e· 
re o kadar acele etmiştir l:i . 
traş olmıyn bıle valtil bulA· 
mnmıştır. 

Hemen vekilhcırcına ba· 
vullarım toplamAsmı bildir 
mlş ve derhal hareket et 

mittir. Çok neşeli olan Vin· 
dsor Dukü Salz.burgta knr 

şına gaz.etecil<>r çıkınca: 

Hepinız de peşimi bı 
rakmıyonunuz. Oiye liıtıfe 

etmiş ve foı o~rafını a lan 
gazete fotoğrafçısına: 

Daha geçenlerde be 
:nim resmımı almııtınız Bu 
nun farkmdtl olmf1dığımı mı 
nannediyorsunuz? 

Y cak 
f nglliz ordu undan ve do 

nırnmasından mütekaid olan 

.zabitler ~imdiye kadar sıliıh 
fabrikalarına dırektör tayin 

edılırken. şimdi bu usul, hü 

kiimet tarafınd.m menedil· 

mittir. 
Ancak, pek husuai ahval 

de hükumetin müaadesile , 

eski zahitler 8ilah fabrtkala· 

n başma geçebileceklerdır 

Son birkaç sene içerisinde 

ordu ve donanmadan çeki -

len yüzlerce zabit. ı;i ah fab· 
rikalarınm buşıoa geçmişler 

di Bunlar, İ§I anladıkların 

dan değıl, daha z.ıyade bü 

kumet dairelerine dair hu 
rnsi malumatd Eahlp olduk 

tarından tercıh edıuyorlardı. 

Hükumet bu sistemı, da

ıma muvafın gôrmemektl'dır. 

Çünkü eskı 7abıtler, men· 
ısup oldukları si.ah fabrıkası 

lehine nıuka vele aktedebilmek 

içın nüfuzloranı kullanmakla 

kalmıyorl r; 8.\nt zam nda 
hükumet hizmetinde ıken 

kendılerine tevdı edılmı~ ba 

zı devlet e11rannı. yeni me11 

lek ve vazifelerinde kullan 

İktisat vekaleti maden kö 
mürü kullanma mecburiye· 

ti hakkındn mühim bir ka· 

nun projesi haz•rlamı"tır. Bu 
projeye göre, demiryolu üz· 

erinde tren dura~ı, deniz. sa 

hıllerinde iskele olan ve bu 

istasyon veya iskelelerin en 

çok elli kilometre dahilinde 

ki vilayet merkezlerinde nü 

fusları 20001 geçen kazalar· 
da han, hamam . otel emsa 

lı umumi mahallerle hükü
met müesseselerinde maden 
kömürü yakmak mecburiye· 
ti vardır. 

~: G uzel insan, iyi 
insandır. 

~~: En buyuk seruel 

ıııicııd um ıı zdur. 
'*:- S aıi/am vucul , 

sağlam lwf <ı. gıi:cl in
san. 

loıı Corcun eşi 
"Eş" ile 7.evceden bahse

tmiı olmı)oruz; Glaskovda 
bulurum ve tıpkı Loid Cor 

ca benziven diğer Mr adam· 
dan bahsedec ğlz.. Bu zavallı 

adamcağız, Loid Corca pek 

benzediğı ıçin istirahat yÜ· 
mak tepıkine de kapılana 

zü görmemekted•r 
ları ihtimal dahılinde bulu ' 

Lotd Corc. efkarı umu 
nuyor. 

Kör taliin cilvesi 
Belgrad zabıtası bir gece 

yarısı soka' ta körkütük ser· 

ho!i üç kadın görnıÜf ve 
bunlar fevkalac!e acrho§luk 
ha6 bile umumi ı tl!'ahati 
ih al ettık erı ıçın te\ kıf et 
mıştır. 

Kadınlar ayrıldıktan son 

ra, hüvıyetleri üzerinde tah 

kikat yapon zabıta çok ga 

rip bır netice ilP. karşılaş 

mıştır: Bu kadınlt rın ceple

rinde; ıç çam şırları arasın 

da bir milyon di.nar ton 

buıunmu§tur 

minin hoşuna gidecek bir 
nutuk ira<!eler veya bir hare 

kette bulunur Glagkovda 

ki adamcağız. yollBrda al 

kıılanır. evinde heyetlerin 
ziyaretlerine mrnuz kalar. 

Lold Curcu evmiyenlerfn de 
birçok kaba ve ç 1rkin mu 

ftmel leri bu adamcağızı 

hd vattan bıkmış bir ha 1e 
aokmaktodır. 

Balıkçılar cenneti 

hep paraya bağıdır. 
1 

Diye ~aka etmiştir. 
Vindsor Dükünün, sevgı 

liıile ilk geçtrdiğı gün çok 

Zabıta, meşhur hırısızlarla 

karşılaştığı kanaatinde iken 

hu kadınların bundan evel 

nıii§terek bir biletle en bü 
yük ikramiye kaz.andıklarını 

Meıhur meseldir: Balık be· 
ni yiyen doymasın. tutan da 

onmasın; dermiş! Bunun için 

balıkçıların fakı uzaruretten 

kurtulmalarına imkan taııa 

vvur edemiyenler pek çok 

tur Ve he e bdlıkçılr.r cen 

neti tasavvuruna-hiç imkan 

yoktur. Halbuki lhndiçlni 

limanlarının çoğu, balıkçılar 

için bir cenııe\ttr. Çiinkü ba· 

laklar bu limanlarda ve ea 

hillerde balık kayıklarının 

içine kendi kendilerine at 

lnmakta imıı! 

halyadaki büyük deniz tez· 

gahlarından hususi müesse 

ısal mahıyetınde olanlar ye 

nı bır kanunla artık devle 

tin ıdaruıne geçmıı bulu 
nuyor. Sermayesi (100,000, 

OUU) lıretten atağı olmıyan 1 

tezga~lara taalıük edıyor. 

Cenevredeki Ansaldo, Orle 
ro, büyük tezgahlardakı Ad· 
rfyatık gibi 

heyecnnlı olmuştur. Akşam 
üzeri ııaat beıte çay içtik. 
lt"n sonra, beraber gezmiye 
çıkmışlar, golf oynamışl8r· 

dır Uzun zamandır. birıbi 
rlne hasret olan ıid sevgilı, 

biribirlerlnın gözlerinin içine 
bakarak sıcak bır hava içi 

nde konu§mnktadırlar' 
Son gelen Fransl'l ga7.ete 

!eri, Madam Sımp onlll Yin· 

dsor Dükunün üç gündür 

hera her nasıl yaıadıklarını. 

ö~renmlş ve kadınları 

beııt bırakmıştır. 

Sf'r 

Balıkesir Askeri Satı 
Alma omisl!onundan: 

Hu ya l nız b6yle büyük 

tezgahlara münhasır değıl 

dir. Milli müdafaa vaaıtala 

ı n~ yedikterini, ne gevdıkle· 
rini, anlata anlata bitiremi 
yorlar. rını temin edecek diğer sa· 

nayi müeııseselerı de bu ka · 

nunun hükmüne dibidir. Bu 

müesseseler üzerinde de dev· 1 
lelin idare ve mürakabe hak

kı konmuştur 

Kolordu blrlıl !erinin htiyacı için 2 7000 kilo benzin, 

1000 ki:o va valın, 1300 kilo gaz. yağı, 2680 kilo vnkom 

yağları l 7 5 937 pazarteııı. günü saat 11 de pazarlıkla ı 
halesi yapılacaktır. Bunlar.n muhammen bedelı 10.000 li· 

radır iha ede 1500 lira kati teminat alınır. Evsaf ve ıart 
tarını görmek ıstiyenler Her gün ve pazarlığa iştirak ıçln 

ihale günü Kolordu satın alma komisyonu baıkanlıAına 

Göriılüyor lcl Şarki Afri 

ka lmparatorluğile halya 
arasındakı denızyo\larının 

emniyeti ve bir giın tehli

l<eve girmemesi ıçın büvük 
gayretler sarf ıoa mecburdur. 

Faşist mecl ısi Martta top· 

!andığı zaman Milletler Ce 

miyetine istinaden her vaaı 

tay müracaatla bu büyük 
işleri başa.rmağa karar ver 

ınişti. Habeılstanda meşgul 

müracaatları. 

bu'undukları zaman ltalyan f 
kadınla... parmaklarındaki Ev a 
yüzükleri, kulaklarındaki ı,ü· 1 

4 1 - 166 

ürlüğünden: 
pelerl verdıler. O zaman da Mazbuta Vakıflar mahsüiünden 13151 kılo ve bostan 

Milletler Cemiyetine müra çavuş vakFmdan 4088 kılo ki ceman 17239 kilo buğday 
caat edilmişti. Ayni cemi· peşin para ile 15 gün müddetle arttırmaya konulmu§tur. 

yete müracaat ediyor de ı İhalesi 19 5 937 Çaı şamba günü saat 15 de Balı 
mektir. kesir Vakıflar idaresinde yapılacaktır 1steldi olanların 65 

Hü1asa eğer ha2.ine mü lira muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte müracaatla· 
saade ederse halya da bü· rı ilan olunur. 
yük harp aemilerl yapacak. 1 4 1 - 160 



SAYFA 4 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Ctnsi 
Tarla 

Mevkii 
Çengel 

Miktarı 

3676 m 2. 
Hududu 
Gündoğusu: Çarık· 

ça lsa ıtarla11 . Gün· 
batası Saki oğlu 

lbrahlm kazı Ha bi
be kıbleaı: lsmail 
efendi ojlu Müfrez 
tarlası poyrazı ha 
cı Emin zade Ah
met ef~ndl tarla11. 

Enafı yukar1da ' yazılı· tarla esasen Daiıatanh Halil 
efendinin iken vefatile elli sene mukaddem vereseleri bey 
nnhnmada tefrik ve takılmden sonra kızı Na ime tarafın · 

dan gayri4maliimf hedel mukabilinde SelihatUn mahalle
ıinden Tavıanh oğlu lımail afiyen ve har icen satarak ölü· 
mile btll_ıenet tuarruf ve zlraatinde iken :no ıenesinde 
ölümile vereıeıi~oğlu hacı Saadettin eff!ndi tarafından bu 
kerre intikalen.,namına teıçili talep edilmektedir. Bu yer 
hakkında.tasarruf iddiasında bulunanlar varsa vesaiki ta · 
sarrufiyesile birlıkte 10 gün zarfında Tapu dairesinde ve 
yahut onuncu günü : olan 23 · 5 937 günOmaballine gelecek 
mumura müracaatları llzumu ilin olunur 

Bahkesir Tapu ·sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyesi 
KepıOt 

Köyü Mevkii Cinıl Hududu 
Hotaılar Kedi kayuı Tarla Gün doAuıu yol 

gün bat111 mera 
poyrozı ıel deresi 
kıblesi molla Ali 
tarlaaı iken ıtm · 
di Kütahya de 
mir yolu. 

rcıuwıu 

Vilayet D~imi 
Encümeninden: 

ı Arllrmaya konulan it Haziranın üçünde açılacak 
olan Manyas, dönüt ve Şamlı panayarlarından ıartnameai 
mucibince alınacak rüıumdur . 

• 2 _ Muhammen bedelı (3350) liradır . 
Arttırmaya tıtirak , etmek iltiyenler bunun yüzde 7 ,5 

iu olan (251) lira (25) kuruıu malsendıiına yatırdıkları 
na dair vezne makbuzu veyahut banka mektubile müra 

caat edebilir. 
3 _ Arttırma 20 mayıı 937 tarihine raılıyan perıem 

be ıünü ıaat (15) de merkezi vtlivette teıkil edecek En 
cümende yapılacaktır 

4 - Hariçten Telıraf vevahut mektupla pey kabul 
edllmlyecektlr. ~ 

lıtekliler vakti muayyende teıktl edecek encümende 
bizzat hazır bulunacaklardır 

5 - Şartnameyi ıörmek lıtiyenler merkezde Daimi 
Enc6men kaleminde; villyetlerde vtllyet makamlarının 

ıöıtereceil mahalde ve kazalarda muhasebel huıuıiye 

memurluklarında görebilirler 
6 - Encümende nakden para ve tahvilat l<abul edilmez. 

4 - 1 - 153 

15 MA. YIS ~J7 

,. . : . . . . " 
ııı sa11kesir Emanet-111 .. .,, 
111 cisi Ahmet Gümüş il 
•• Her hafta çarşamba günleri Bal!ke- ı 

Ilı sirden lstanbula hareketle pazar günle
•• ri döner. Hafta arası ve müstacel sipa-

ııı rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde 
12 saat zarfında sipariş gelir. 

BAL/KESiR Eı'dANE1C/SI AHMET GVllCŞ l
•ı•ı Haltkeslr posta ve telgraf adreıi: 

/STANBUL.. .. JSJ'ANBUL BALIKE' /R 01'ELI . .--. .---. . . ~ .. . . . . . . , 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla hatip 
oğullarından lbrahim ojlu Mthn.tdın ajllıl G t 98 terıh ve 
137 ııra._ numarala taadikıiz )ol. l anıa Tapu l&"yıl ıureli 
mucibince tasarruf ve·· znaetmca ıktn 319 ıenuincle it bu 
tarlanın tamamım köyün ıahıi)di muıniyuıne terk ve 
teberruh eyledlii ve o tarıht~nbui köy r.emme taıerruf 
edlleıelmekte iken mezkur tarlanm sahibi JUkarıda lıml 
ıeçen Mehmedin 320 decıölümile karııı Hatlcec ve evlat-
ları Muharrem~ve Oımanı terk elmlı ve bunlarında bu yer #~~~~~~~~~~~~ 
hakkında kati al ika takriri vermeie müheyya bulund•k 8 l L • 1 T ı ·ı · J ~ 
larından bahisle köy ıahıiyeti maDevlyeal~ namına teaçil Q fReaır Y Q f ıginaen: it_ 
edilmeıl lıtentldilinden tahkikat. yapmak için 23 5 937 Vilayette yeniden teıkil edilen arazi tahrir komisyon- ~ 

Har T acimenin En Büyük Dileği: 
pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hak· larında 75 90 lira 6cretle 12 zat relı oJaralJ çahıtmlacak ~ 
kında bir hak tddiaaında bulunanlar vana bu günler için tır. Kanuni ehliyet ve evsafı haiz olan iıteklılerin evrakı it. 
de yazı ile Bahkeılr Tapu Sicil, Muhafızlıjana veyahut ma· müıbltelerlle birlikte 20 5·937 tarihine kadar vilayet ma· ~~ 
halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. kamına müracaatları ilen olunur. 1 - j 176 fl. 

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

Satış Sürümünü lrttumıkt11. 
t~AKA,.I~ 

Biı. k Oyliı /erde 
Pullu~ ve R_enç her Dü~eniriı 
!IEp Buradan Alır(~-

•• ' it. · ::=:.~~~;:~:~:e~:.~ 1 Satışta Birinci Şart: 
~ " Yıllığı: 800 Kuruı it CC REKLAM DIR 

~!~.~~lıiı:40~ ~~ 1 ,, . 
Günü geçmlt aayılar 25 ~ 

kuruıtur . it. Satacağınız Malınızı 
ADRES: " 

BALIKESiR TÜRKDJLI it, 
,.·~------" 1 Herhalde Reklam Ediniz, .. 

Dünkü UDJ!L~~~re:tiatlııı 1 \ 1 e Bu n ek ••• 111 la rı n ız• 
Aıgari Azami ~ 

55 Handıman 9~~ 9~~ 1 ( TÜRKD/LJ) ile \ ' t•riniı 
60 .. 840 850 ~ ,..., .. • 

~~ sucioAY ~~~!::.~ 1 T U R K O 1L1 
Yerli Sert 4 50 4 75 1 
Yumuıak 5 5 25 

~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
Yumuıak Sert 

Dııardan 6 
Santim 

M111r 3 75 
Arpa 3 75 
Çavdar 4 
Siıam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 

Bakla 

7 
Santim 

3 875 
4 
4 

IS 
12 
5 
2 5 

~ . Her Yerde OkuntJf' 

·~~~»:!it~~~~~ 

İyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Baıım Yeri ll Baı•n evi 

FUAT BlL'AL 

ti 


