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Mısır Hiikumeti Milletler 
Kabul Cemiyeti Azalığına 

Edildi .. 

GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYJ: 10136 

.. yükŞef,Bal an u u arı aDairŞuÇo 
Yü se ve Çok Mühim işarette bulun ular: 
'' alkan Müttefik Devletlerinin Balkanlardaki Hudutları Bir 
Tek Huduttur. Bu Hududa Göz Dikenler Güneşin Yakıcı 
Ş ıile Karşılaşır. B ndan H zerEtmeyi Tavsiye Ederim.,, 

. . 

başvekilimiz dünlsta.nbul·ı ~ısır MilletlerCemiye-
da Merasimle Karşılandı. tıne K a E_~ 1 Ol ndu. 

Kamutay 

-----------
Ati na Gazeteleri Büyük Şef in Beyanatından 
Ehemmiyetle Bahsediyorlar. Yunan Başvekili 

Balkan Antantının Ebediliğine işaret Etti. 
ıuaı ile karıılaıır. Bundan 
hazer etmeyi tavsiye ederin,. 

Bu noktaya ıtina oldukça 
Balkanlarada dostluk ıamll 

miyen hiç bir kimıe yoktur. 

Mf:taksas 

Hariciye vekili 
Mi sıra 
Gidecek. 

Belgrat, 27 ( Radyo ) 
rürktye Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüıtü Aru Cenevre 
ye hareketlerinden ~vvel 

Mısır ıefirini kabul ederek 
Mısır hüli umelinin davetine 
bu senenin ıon baharında 

icabet edeceğı cevabını \er· 
mittir. 

Hariciye Ve~ilimiz Milletler Cemiyeti Reisi sıf ati le ve 
Maarif ve Haf ia ~ütçıle -

rini lasdik etti. 
Ankara, 27 {A.A ) - Ka· 

mu tay bugün Maarif, Nafia, 
Vekaletleri bütçelerini kabul 

Hü~Omelimiz adma ~ir nutuk verdiler. 
Cenevre: 27 ( A.A ) -

Milletler Cemiyeti konıeyi 

dün fevkalade bir top1antı 

yapmıı ve Mııır hükumeti 
nl Milletler Cemiyeti azalı 
ğına kabul etmlttir. 

Koaseyln bu fevkalade 
toplan taama HarlcJye Vekili· 
miz riyaset etmittlr. 

Negüs Milletler Cemiyeti 
konseyinin bu toplantısına 

mümessil göndermiyeceğirı i 
bildirmiıtır. 

Celse .ı nasında Po1onya 
murahhası bu meıelenin 

Polonya için artık halledil · 
mtı olduğunu söyliyerek Ha
beıistanın M•lletler Cemi 
yetine mensup olmadığını 

telmih etmesine mukabil 
Meksika murahha11 Melui 
kanın Milletler Cemiyetin· 
den bir azanın çıkarılması 

düıOncesine karıı kati mu
hallefetinl btldirmittir. Diğer 
murahhaslar bu meseleye 
katiyyen temas etmemiıler
dir. 

Cenevre, 27 (R~yo) -
Dün milletler cemiyetinin 
öileden ıonraki toplaoııında 
reiı Türkiye Hariciye Ve
kili Doktor B. Tevfık Rüıtü 
Aras Mısırın Milletler Cemi-
yetine kabulünü reye koymuı 
tur. M111r Milletler Cemiye
tine ittifakla kabul cdilmiıtir. 
Bu muvaffakıyet devletlerin 
murahhaslara ve ıamilnln 
tiddetli a 1 kıılarile karıılau 
mııtır. 

B. Tevfik Rüıtü Araa 
hem Mılletler Cemiyeti 
Relıl , hem de Türkiye Mü -
messili sıfatıle söz almııttr. 

B. Araa bu nutkunda sulh
perver Mısırın yakın bir 
zamRnda ıanlı bir yolun 
merhalelerini kayda muvef. 
fak olduğunu bütün bu 
muvaffakiyetlerden dolayi 
Türk milletinin duyduğu 
sevinci tebarüz ettirmiıtir. 

B · Tevfik h üıtü Ar as bun 
dan ıonra Türkiye - Mmr 
arasında diplomatik müna· 
sebatın çok eski olduğunu 
ve bunun arkeolaji ved· 
kalarla da sabit bulun 
duğunu anlatmıı ve Mısırın 
Milletler Cemiyetinde yer 
almasını memnvnlyetle kar· 
ııladığmı bildirmi§tir. Bu 

et mittir 

Ankara, 27 <A.A) - Hil
mi Uranın baıkanlıiıoda 

yapalan bugünkü Kamutay 
toplantısında ruz n a m e d e 

"bulunan mubtehf maddeler 
müzakere ve kabul edilmlı· 
tir. Kabul edilen bu kanun
lar arasında Tahlisiye, Posta 
Telgraf ve Telefon, Sahil Sıh· 
hlye Umum Müdürlükleri 
93 7 bütçelerile Vakıflar 
Umum Müdürlüfü bütçesi 
vardır. Yine .. bugünkü top
lantıda ikinci müzakereleri 
yapılan kanunlardan ıonra 

Polis teıktlat kanununun mı-
TEVFİK RÜŞTÜ ARAS zakereslne baılanmııtır. 

nutuk alkıtlarla karıılanmıı. Kamutay yarın (bugün) 
tar. tekrar toplanacaktır. 

·------------------------· ~ Adı Değişen Roman : . ,. ' • S O N H A T 1 R A.. , 
• Bu romamn hakiki bir hayat ve macera romanı : 
ı olduğunu evvelce de yazmıştık. Roman maharriri- ' 
• nin vaka kahramanlarının müsaadesini alarak yaz- t 
• dığı bu glizel eserin bugün adım değiştirmek mec· f 
• burlyeltrıde kaldık. Buna sebep ( A. N.) vilayetinde 1 
• bulunan romanın baş kahramanı olan bayanın gôn · ! 
t derdiği bir lelgraflır. • 
~ Bayan pek lıakil olarak ileri sürdüğü ve burada : 
• ya:mağa mezun olmadıfjLmLZ sebepltrle bu adın 9 
• ıieğl~llrflmesini ve romana t 

~ Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
ffdının Verilmesini Rica Ediyor.. : 

• • ~ SON HATIRA.. ı 
e /1aşlun başa bir hakikat oldu!fu yolundaki le/dl- t 
ı amızL im ad değiştirişi ile bir daha açzklamış oluyoruz ı 

~ Bir Kadın Gülüyordu! • 
• Başlan başa heyecan dolu b11 romanda acaba bir 

kadın hakikaten gliltiyor mu idi? Ve bu, neleri /ıa-
• ilrlalcın bir gıilüştü ? 

~ Bir K~dın Gülüyordu! 
• Şimdi ( A· N.) uilayetinde bulwıcrn ve romanda t 
t mesleği ile adı değişen bayanın lıakfki aşk ve duygu t 
• romanıdır. t 
~ Bir Kadın Gülüyordu! 
t Sadece: bir kadım11 binbir manci luşıyan gülli· t 
• ~timi saklamıyor, onunla birlikte birçok giiluşleri de 1 
e ortaya dölniyor. 

• Sabırsızlıkla Bekleyiniz.. 11 ----- ------------------



SAYPA: 2 

Tarihten Fıkralar: 

Mithat Paşa 
Mithat Paıa Türkün htç 

bir za man unutamıyacaiı 
bir lıim vu bir atma .. Pı.diıah· 
ları tahtından indiren, bin -
diren ve ıiyaai inkılaplar 
yapan, menfalara sürülerek 
nihayet gaddarane ve zail· 
maae bir surette öldGrülen 
Mıthat Paıanın bu feci alü
mü "Mtthat Paıa Taba111rai 
ibret,, iıımlt eaerde ıöyle 
yazılıdır. "O ıece miralay 
LütfQ ile binbaıı Bekir kııla 
kapıaı yanındaki odada kal
mıtlardı. Evvelce tertip et· 
tikleri veçhile mahpusların 
bulundukları dairenin harici 
lüzumu kadar aıker ile mu· 
haıara, ve içeride bulunan 
aıkere lüzumu kadar cep 
hane ve iktiza eden tali-
111at ita olunmut ve yQzbaıı 
ile üç mOlizım dairede bı · 
rakılmııtır . Saat bet radde· 
lerinde Mahm•t Paıanıa 
hizmetçlıl hacı Şükrü ağa 
uykudan uyandmlıp kıtlada 
binbaıı Bekirln yanına geti
rilerek orada bir odada tev
kif olundu. Binbatı Bekir de, 
ıaat altı raddelerinde kııla 
dan kalkıp mahpusların ol · 
dufu d1tlreye gelerek eYvel· 
ce alınan tertip veçhlle her 
mabpuıun oda kapıları önü- . 
ne iklter ıünttülü nefer ko 
nulrnuı ve koridorlara da 
.. ker ikame edllmıı ve tıün 
güleri tüfeklerine takılı ve . 
cephaneleri bellerinde oldu
iu halde ayaklarından poa 
tatları çıkartılmıt ve aalr 
iktiza eden tedabir icra 
edılmlttlr Mithat Paıa mer 
hum hızmetciıl Arif Ağanın 
kıılada haplı ve tazyiki 
mOnaıebetlle yalnız kaldı

fından Namık Paıa z.ııde 
Alt Bey mOtarftnleyhtn oda · 
aında ve yanında yatmakta 
idi. Saat a 1 tı buçuk radde 
lerinde herkeı derin U) kuda 
iken odanın kapıaı kırı 1 arak 
Ali Bey dtıarı alnimıt ve 
iıimleri vazıh eıhaı (bun· 
lar tamam 21 kiti idiler) 
taraf ındaa derhal Mtthat 
Pata bofularak ıehlt edil 
mitti ... 

Ka - Do 

Kafkasyada 
Alpinizm 

Son zamaularda, Gürciı . 
tan halk komiserleri mediıl, 
Tbillıi (Tıfltı)te Sovyet Gür· 
clıtanda dajcılık merkezi 
teıkıl edecek bir dafcılık ku· 
lftbü kur mayt karar altına 
almııtır Bu kulüb, her nevi 
dağcılık sporları ile ufrata
cafı gibi, Gürciıtanın yüksek 
d•ilık mıntakalarmda yapı
lacak tetkiklere ve taharri· 
yata yardım edecek Cumhu · 
rlyetln tabii zenglnlilclerlnin 
meydana çıkarılmaaını ko· 
laylaıtıracaktır. 

Halen, Gürclıtanda 700 
kadar tekemmül etmlı dai 
«:ı vardır Hunların araıında 

miikemn el üıta.dlar ve dal 
cılak ve dai kayakçılıfı ma
lktm ler Ye orıanlzatörlerl de 
mevcuttur . 

Giirciılanda dağcılık l 928 
de, biri ıpor bıri ilmi ilci be 
yetin Kazbek tepesine tır 

manmaaı ile baılamııhr _On 
üç ıene içinde Gürcistan da· 
fcıları, Kafkaayanın, Pamir · 
in •e diler So•yet dafltk 
mıntakalarıaın 100 den faz· 

Kutuba 
Gi~en Sovyet heyeti tet
kiklerine devam e~iyor. 
Moıkova, 27 (Radyo) -

Şımal kutbundaki heyet tel 
ıiz telgrafla atağıdllki ma 
lumah göndermiıttr: 

"Ştmal kutbu kampında 

normal hayat vardır . Sıh· 

hattayiz ve çok neıeliylz 

Heyet azasından bir grup 
kamp civarında bir gezinti 
ve kampın üzerinde bulundu· 
ğu buz parçaeı hakkında 

tetkikat yapmıılardır . Buz 
parçası durmadan hareket 
halindedir . Kar fırtınası ça · 
lıımamızı daimi ıurette ti~ 

ıal etmektedir ... 
~~ . 

iki Hariciye 
~ 

Nazın Ankarayı aalacek 
Belgrat. 27 (Radyo)- hal · 

ya Hariciye Nazarı Kont 
Çtyano ile Romanya Hari
ci ve Nazırı B . Tataresko 
29 teırini evvel Cumhuriyet 
bavramında Ankarayı ziya· 
ret edeceklerdir. 
~-

Papa Tekrar 
Hastalandı. 

Kutel Gandelko, 27 (Rad· 
yo) - Papanın ııhhi ahva· 
li bazı endiıeler arz ~tmek · 
tedir. 

Buz üzerinda~i ~ulübe 
( Dünkü Sayıdan Mabat) 

Bunların hepsinin üıtüne de 
hava ıeraitlne müt ~hammil 
huıuıi kimyevi bir mahlule 
batmlmıt bir kalın bu kı 
lıf ı ieçlrılecektır . Yerde de 
onbeı satimetre kalınlığında 
içi hava ile dolu ıtltel~r bu · 
lunAcaktır. Pençnelerd,. cam 
yerine, bilhaua bunun için 
yapılmıt kmlmu. ıeffaf bir 
madde konulacaktır. Bu mad 
de. Sevyet tekniğinin bir ye. 
nilıfidir. Bu kulübe h f ıf ve 
ve portatlftir. Buzların kı-

rılması ihtimalinde, dört ki
fi, kulübeyi. bozmadan baı 
ka yere çekebilecektir. Bü
tün sıkleti 160 kilodur Ku· 
lübenin bir köıeai. mutbab· 
hr ve orada bir petrol oca
ğı vardır . Heyet yanına her 
biri 48 litre petrol olan 60 
tane kauçuktan mamul çu 
val almaktadır. 

zirvesine çıkmıtlardır. 

Kafkaayada Elburuz ve 
Kazbek dağları arasındıt, da 
ğları araıında, daha hiç bir 
kimıenln tepesine çıkmadıfı 
30 kadar daf vardır Orta 
Kaflcaa dağlarının 62 tane 
tepesine de ancak bir kere 
çılcılmııtır Bu t t" pelerde ilk 
çıkan dafcıların bundan 10, 
20 ve batta 50 sene evvel 
bıraktıkları hitıralar olduğu 
gibi mevcuttur. 

Bu ıene, Sovyet inkilabı 
nın yirminci yıl dönimü mü 
naaebetiyle. Sovyet datcıları 
bu tepelere çıkıtlar yapacak 
lardır. Daha bugünden, üç 
llA bet sporcudan mürekkep 
yirmi kadar ırup teıkıl ol 
unmuıtur Umumi çık•ı de 
vreılne kadar btttabli bu gr 
upların adedi fazlalaıacalc ve 
bOtün tepelere çıkılmata ba 
tlanac.ııktır 

Bu çıkıılar eınaıında tay · 
yareler. dafcılara yardım 

edecek ve bunlara yiyecek 
atacaktır. 

, 
1 
il. 
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Dün Sındırgıda Parti Ve Halkevi 
B i n a s ı n ın T e m e 1 i Atıldı. 

Temel Valimiz Tarafından Atlldı: «Atatürkün 
"' 

Çocukları Altı Oku Burada Parlatacak/ardır.» 
Dür Sındırgı Cumhuriyet z u b a h s d e ğ i l d i . 

Halk Partisinin ve fialkevı- Bunlar hakiki kudretlerini 
nin temel atma 
yapılmııtır. 

merasimi halkdan alsalardı böyle ol· 

Temel atma merasiminde 
Vah ve C. H . ParUıi 

Baıkanı B. Ethem 
Aykutla P a r t i vila
yet ve Hal kevi idare heye 
Unfn azaları da davetlı ola. 

rak bulunmuılardır 
Dün ıaat dokuzda hare· 

ket eden davetliler on bire 
doğru Sandırgıya varmıtlar 
ve kasaba kenıırında Parti 
liler. halk ve muzıka tara
fından karıılanmıılardır. 

Büyük bir kalabalığın bu· 
111.nduğu temel atma mera
ıtminde B. Ethem Aykut 
güzel bir nutuk verdikten 
sonra temele ilk taıı koy

muılardır . 
Sındırgı Parti baıkam B 

Alt Retat da valimizin nut 
kuna samimi mukabelede 
bulunmuılardır . 

Merasimi müteakip birin· 
el ilkokul öuünde yemek 
yenmit ve valımizle davetliler 
Sındıqıılıların ıamiml teni 
leri arasında Bahkeılre h.ıı 

re ket etmiılerdtr. 
Valimızın değerli nutuk

larile, dığer nutku okuyu· 

cularımıza ıunuyoruz: 

Valimizin Hutku: 
"Muhterem bayanlar, ıa 

yın hezıron. 

Bugün temel tatını koy
mak için açılan Cumhuriyet 
Halk Partiıi ve Halkevi bl 
naıının temel atma meraıl 
mi bundan on sün evvel için 
tertip edalmiıtır. Benim ba
zı meJgalem ve rahatsızlı 
ğım o iti bu1ıüne mukadder 

kılmıt q,lacak ki itin tehiri · 
ne bu mazeretler ıebep oldu. 

Cumhuriyet devrinde za· 
manın kıymeti vardır. Ve 
bunu biz bu rejımin bnıla

dığı ve devam etUfi za· 
manda yurdumuzda böyle 
bir aecikmeye mazeretim 
sebep olmuf, elimde olmıyan 
sebepten ti eri ielmlttir. lıt 
elinde bulunduranlar bunu 
telifi edeceklerdir. 

Yapılacak bina Cumhu 
riyet Halk Partisi ve Hal
kevi bundan evvel mevzu 
bahıolmamıttır olamazdı. 

mazdı. 

Şimdi halkın kaynaiı olan 
bir binanın temelini atarken 
halktan ıitayiıle bahsetmek 
isterim . 

Cumhuriyet Halk Partlıi 

Atatürkün ParUıirlir. O da· 
im:l devletin yürüyeceil, 
milletin yürüyeceği ana 
prenıiptir. 

itle Halkevi de onunla 
birlikte yer alacaktır . 

Y etltmlt bir millet ancak 
bu tabirle ı ö y l e n i 1 i r 
ve ıube ile çalııacak ve 
Altı Oktan hızını alacak olan 
Halkevinln temelini ataea
cağız Bu bina bir mabettir. 
Halk orayı\ tmtiyazsız, ıı· 

nıf aız btr yer olarak ıtre · 
cektlr. 

Halkevleri böyle rol oy 
nayacak binalardır. Dikece· 
ğinlz taı bu binanın hem 
maddi, hem manevi temel 
taıını teıkil edecektıtr . Ata 
türkün çocukları burada Al 
tı Oku parlatacak ve çok 
mükemmel btr saha ola
caktır. 

Parti klmıentn mali de 
ğlldir Tüı k milletinin ma
lidlr. Parti mevzubahsoldu. 
ğu zaman kimsenin malt 
mevzubahıolamaz 

Parti dütünüldüğü zaman 
baıka teY yoktur 

Parti AtatOrke bağlara 

her zaman f a:ılalaıtaraca ktır. 
Bağlıyacafımız baflar bu 

binada ıailamlatacaktar. 
Atatürkün evlatlarına hi

tap etmeme müsaade edi
niz kt; Parti binası ve Hal
kevi banası bugün Sındırıı 

ya da nasıp oldu 

Parti binaaına da aahıp 

olarak çalııma kudretini ık 
tiaap ediyor. 

Bununla beraber bakıl· 

mamıı olduğu kabili inkar 
olmayan Sındırgı burada yük
ıelece kttr. 

Temel taıını atmadan ev 
vel onu yapacaklara muvaf· 
fakiyetler dilerim.,. 

Sm~ngı Parti başkam 8. 
Ali Reıı~m nut~u: 

"Sayın baıkanım, kıymetli 

için böyle bir binanın ya · 
pılm.ııeı ihtiyacını duymutlar 
ve kendilerine; her ltlerinde 
ön ayak olan Partilerini tak. 
viye ve techiz etmitlerdlr. 

Halka ve bütün milleti· 
mize ve ezcümle Partimiz 
üyelerinin ihyakir himaye 
ve verimlerine dayanarak 
bu eserin vücut bulması için 
lizım olan bütün maddeleri 
iki ıenedenberi peyderpey 
ihzar ettik ve ediyoruz. İçin· 
de bulunduğumuz yılın bü 
yük Cumhuriyet bayramın· 
da açılma törenine eriıece 

jimlzl kuvvetle ümit ederek 
coıkun neıeler taııyoruz 

Parti ve hükumet büyük 
lerimizln yükıek itimat ve 

letvikkir buyruk l arı bizler 
için müık6Ueri yok etmeğe 

ke fi kudret ve feyiz kayna · 
ğıdır 

Memleketim halkının bu 
·günü bir bayram gibi kut· 

lulaması c•dde ve meydan 
lörı dolduran manzaraları 

her ha lde özenilecek ve aü . 
ven verecek bir varlıktır 

Bız Sındırııhlar liOyülc 
Atamızın yOıce buyrukların· 

dan birini bu binamızın ba-

tarılm .. ı ile yeri•e ıetirmlt 
olacajımıza kantiz. 

Yurt ve memleket genç 
liğine ve biltün yeni yetlıen 

neılimlze Tür İnkilap ve lı 
tiklalinln azamet ve ihtiıa· 

mmı milli bir halk okulu 
demek olan bu binanın ıa 

lonluında ıöyleyip canla ör 
neklerini göıtereceğiz. 

Kıymetli ve aziz baıka · 
nam sevgili arkadatlarım; 

Bizlere saadet v~ bahti 
yarlık veren yüce huzurunuz 

vazıeıaaamızı yapan büyük 
el ve mütf ik nazarlarınız 
ujurlu olsun. 

Büyük Atamızın önderlik 
ettiği Partimiz yolları reha 
kar ve nurlu olıun ,. 

Bir mühendisin tayini. 

ÇOınkü bundan evvelki 
idarede halk ıözü söylene
mezdi. Halle ıözünün dolaı 
ma11ndan daima endiıe edi 
lirdi. Halkın kıymeti yoktu. 
Halk lıtismar edilırdi. On 
lar halk ueruna biraz kuv 
vet aarfeuelerdi o devir 
yıkılırken bize bir varlık 
devredilirdi. 

arkadaılarım; j 
Sındıraımızda ileri giditin 

medeni anlaylıin aaflam bir 
hamlui olan temel atma 
meraıimlmlze huzurlarınızla 

yüksele teref bahıettinlz. Pa · 
rtl üyelerimiz ve bütO~ me· 
mleketim halkı bu kıymetill 
gOnün büyük hatırasına ve 
sizleri daima tükranla yad
edeceklerdir. 

Nafıa Müdürlüğü üçüncü 
sınıf mühendiılerindt!n H. 
Enver maaıtle ve yetm i ı 

liralık bat milhendiılik tahıı 
satının üçde biri nilbetincıle 

vekalet maatlle Seyhan üçün 
cü sınıf mühendtıliiine tayin 
edilmtıtir. 

Hükümet binasında bu 
ihmali en 1ıüzel okuyabilir 
ılntz. 

Hükumet konağı halkın 

hlmmetlle ıivrilmit bir bina 
olacaktır. 

Bu eılcl devirde halkan 
kıymeti yoktu lami mev-

Küçük ~mdıraının iyi ye 
tlfmit ve milli birliklerinin 
kuvvet ve kudretine pek çok 
lnanmıı mOtevtızi ve çalıt 

kan evlat l arı vatanın ve ke· 
ndi memleketlerinin büyük 
yarınına cevap verebilmek 

Mımle~etin her tıraf mı 
bal yağmur ol~u 

Alakalı makamlardan re· 
ı len haberlere göre ilk ha 

har yağmurları bol ve bft. 
tün memlekete yağmıf old. 
ufundan bahar ekimi faali · 
yetle devam etmektedir. Son 
ıünler içinde yağmuru az 
dütmüı olan Konya ovasına 
da bol yağmur yaidığından 
bu bölge de ekimler batla 
mııtır. Her bölgede muhtaç 
çiftçiye yardım yapılmıfhr 

Atletizm 
f e~arasyonu başkanı 

sehrimiz~ı 
Atletizm Federasyonu bat 

kanı B Vildan Aıir Anka· 
• 
radan tehrimtze ıelmlttir. 

B. V i 1 d a n Edremide 

geçmit ve orada ıpor itlertle 

alikadu olduktan ıonra dün 

avdet etmittir. 

Gece de Halkevlnde ıpor· 

cularla bir konuıma yap · 

mııtır . 

Atletizm seçmeleri ıı mü· 
sa~akılın. 

Bu gün bölge atletizm mi 

ıabakalarımn seçmeleri ya 

pılacaktu 

Yarın da atletizm yarııl• • 

rının ikinci teıvlk mOsaba· 

katarına batlanacakhr. 

öğretmen 

Kurullarının 
Toplantısı 
Liıe ve Öğretmen okuld 

öjretmenler kurulu dün 

ole ullarında birer toplanU 

yapmıtlardır 

Bu topiantılarda talebeniıt 
den vaziyetleri üzerınct-

görütmeler yapılmıttır . 

Vakasmm muha~ııısi. 
Bir buçuk sene kadar öO" 

ce kaçakçılıktan ıuçlu ol•· 

rak mevkuf bulunan ve mu•· 
akkaten tahliye edilen ve bd" 

esnada da Çamurlu köyilO" 
den Koca Mehmet adındı 
birini taammüden öldürdOIO 
iddia olunan Pelitçik kaya11· 

den Deli Bayram ile bu Ko 
ca Mrhmedl öldOrtmel' 

Bayramı ikna eden Pa111ulı · 
çu faillerindrn Çamurluld 

Kara Hasan, yine bd 
itle suçlu ve mevkuf buld 

nan Kara Haaanın k•'"' 
Arzının muhakemelerl01 

Ağır cezada devam edıtoılf 
tır . 

Bu muhakemede ..,o 
talea için evrakı almıt ol•11 

Müddeiumumi Muavini f · 
Ne met tin Y eıll nokıan 16' 
düiü bazı noktaların t•~· 
kik ve tamikini Jıtemııtl' 

Muhakeme gösterlleD lJd 
delilleri esasa müeuir g6' 
medifi için lüzum ht11etdl; 
mlf ve irtibatına bin• 
bunun da Pamulcçulu l•-; 
ilin ödürülmeıl hldtıe•;,. 
alt olduğunu teablt ede I" 
failler hakkında ev"' ' 

1 
.,,, 

Müddiumumice idam arı ı t' 
mit olan dava evraklle do' 
nın tevhidine karar v•rtl~ 
ve bu da va da Paııll I 
çu cinayeti ile birlikte :,.ı 
rülmek ve bir netice " 

1
. 

mek üzere muhakeme 7~ 
ziran aaat 14 de talik 
mittir. 
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_Hatıralar: 

Sarı 
Yapraktan 
Parcalar .. , 

O ıabah tatlı uykuıundan 
UJanmııtı: Gözlerini benim 
Yattıiam tarafa dikerek uyu 
Yup uyumadığıma dikkat 
etmtıtt Halbuki ben uyu
lllııvor, uyur gözükerek ne 
Japacaiını, neye baı vura 
cafını gözeltltyordum Baı 
tarafındaki valetini açtı ıi
Yah kapla bir cep ddterlnln 
fçtnden uf acık bir reıim çı 
kardı . 

Baktı .. Dakikalarca baktı 
Jeıtl ıözleri ıulandı, ıonra 
da o kara kapla defterinin 
içine birkaç ıahr yazı kara 
1•dı çıktı 1ıuı. 

O defter benim ruhumu 
kurcalayan oldu Saat J 2 ye 
lclldar dönmtyeceğinl de bi 
liyordum. Telitla valeti aç· 
tam o defter benim ellerim 
de .. Okuyorum. Sarı yap· 
'•k ömrümü hicranlarına 
boian zalime . . 

Evet Sarı yapra~ıma za· 
hm diyerek baılıyorum onu .. 
Ruhu kadar gözleri de al 
dlltıcı anl\hluku ömrumun 
lonuna kadar zalim tanıya 
Cllf11n... O kadan •. lalelerle 

''· güllf"rle voldaı.. Olan 
icadın zavallı gönlümün bi
tlctk çiçeğiydi. Ben onu bir 
IGtı ııyahlara bürünmüı bir 
tren yolculufunda ağlar 
bul111ıu§tum . Onunla bir olup 
liil nesine ) alvarmııtım. 

*** Atlayitlnd~n o gün deliren, 
Çıldıran mezar taıı gıbl 
dımdık duran hf'ndim. Meç
hul bir ufuktan doğmıyaca 
fına emin olduğum güneıin .. 
Dotdufuna iman ederek 
0 icadının .. Afhyan, ağladık· 
~ bllkıılariyle ağlatan!. Ka· 
dıtıın Ömrüme günf'f ol· 
dutunu içmi1.. Gözlerine 
•krnıı yalvarmııtım 

1 
O anlarımda kalbim alev 

1
erle doldu bu alevler ay· 
•rce sönmedi, tükenmedi 
:itti Cünkü yolculuium tü-
k •nrniı gözl.,.rı göz1erimden 
•Ybolmuıtu. 

lııız geceler ıözlerim ha
hltne dalar, ~ündüz ıüne -
tın k 1 d 'i ızı rengin en ıorar .. 
b eııt çimenler arasından 
b "1 kaldırmıı papatyalardan 
lrtoı koparır, bir daha gö 

'~elim göremlyecefim dl· 
)erek · Falına bakar müte 
"'•dı anar arardım 

B· 1'Rün yine apanıızın , 

~çık maviler geymlt düz 
L lr Yoldan tüllere bürünmüı 
Qir 

Yavrucukla giderken 
törda1n .. 

o 
i) •n çailıyan nehire'ilm 
,.;••nden aktım. Aktıkca -
"' ~-•Her geyen vücuduna 
''"'aı l ) •Jor · ' Yak aıtıkça da 
'•ru bt k llt ' Uf gibi ötemlyo.r, 
''Yordum 
kerıı - d. 

lcı l gor Ü can içen ba-

d 
1 arını döktü eli gözleri 
oldu Tatlı bir tebe11ümle: 

d Naıılıınız yolculuk arka 
•tı .. 

d6~1Y•tek kalbime ceıaret 
8 ,.t tG. Söz ıöylememe yol 

'I' ı. 

tlldO •rı ben dünyasına ye 
) en doirnuı bir canı taıı 
'"dım ... 

*** Ren 
tG1alc ona inanıyorum . 

6 elemlerin içinden fıı 

TOIUCDILI SAYPAc 

Hayatta Muvaffakiyet Yolunu Tu- Vilayet Daimi 
tabilmenin Sartlar1 Nelerdir?.. Encümeninden: 

Herşeyden Evvel Herkesin Hoşuna Gidebilme
nin Sırrını Keşfetmek Lazım .. Bu da Zor De

ğil . . Şu 6 Şarta Riayet Etmek Kafi: 
Her bitaraf insan kabule bir psikologdan, bir ahlak lular ara11nda yapılmıı meı-

mecburdur ki Amerikalılar, çıdan baıka bir ıey değHdir hur harpların kati neticeıinl 
hiç olmazsa pratik mu vaf
fakiyet hususunda, bizden 
üstündürler. Bize öyle ge-
lir ki Amerikalılar aanki biz· 
den daha kesif bir hayat 
yaıarlar, bizden daha genlt 
ölçüde faaliyette bulunurlar. 

Muvaffakiyetlerinin sırrı 

aranabilir. Bana öyle gell· 
yor ki onların kuvvetini teı· 
kil eden huıuılyetlerden bi· 
ri yaptıklara ite bütün ben· 
ilklerini vermeleridir Onlar 
da ikinci meslek yoktur. 

Tüccar, mühendiı, maliye 
cf, öğretmen. gazeteci, an 
cak ticaretlerini, fenlerini, 
mallyelerinl1 öğretimlerini, 

ıann.ıyonel makale 01evzu· 
tarını düıünrler; çalııma sa· 
etlerinde olduğu kadar is
tirahat ve eğlence saatlerin
de de bunu düıünürler; rü · 
yalarında buna görürler; 
meslekleri bütlln hayatları· 

dır. Yani onlar, profesyonel 
sahada, hüvük aanatkirların 
sanatlarına kar11 düıkünlü 

ülerlnt ha tzdirler 
Her halde. onlar nezaket 

ve muaıeret kanunluını keı· 
fetmek itlvle meıguldQrler. 
ve metodik zihniyetleriyle 
bunu kitap haline koyma
yı bllmltlerdlr. Amerikada 
büyük bir muvaffakiyet "do· 
ıt edinmek ve inıanlııır üze· 
rinde nüfuz kazanmak için 
neler yapmaladır?,. Baıhklı 
kitap da bunlardan biridir. 

Evet doıtl11k ve n6fuz na 
aıl kazanı'ır? 8 . Dale CRr 
negle lc:endilerl için yazdıiı 
bu kitapta it adamlarına ıu 
cevab1 veriyor: "Biraz neza 

ket ve ıevimlı olmak için 
biraz aayret sayesinde.,. 

"Bal toplamak latiyoraa. 
naz, ite arı kovanını aarma -
kla giritmeyiniz!" kitabının 

baıına koyduğu tavılye bu 
dur. Henzerlerlnlzden bir ıey 
elde etmek iıtiyouanız, ev 
vela onlara mQlayemetle 
muamele ediniz, yani hoı 

larına gitmeyi biliniz 
Dünya olalı hoıa gitmek 

çareleri deflımtı değildir in 
11an tablati da deiitmif ol 
mad1ğı gibi Omlrosun kah 
ramanlarında biz kendimizi 
buluyoruz. B. Dale Carnegle 

kıran penbe bir ıül ba~rına 
bastığı yavru bir yıl evvel 

çamlıklann bağrına bırak

tığı yoldaıınm miraaı .. Ren · 
den itimat içiyor, römdüğü 
munis kalbin boılufunu 

dolduracaltma kanaati pek 
derin ... 

O gece ömrümün asla 
dovamıyacağ1 biricik gece .. 
Göklerin kızıl beneklerle 
dolduiu gece. O beneklere 
bakaraktan . Salıncafında 

uyuyan yavrusunu sallıya · 

raktan dertlerini döküyor .. 
Meaudum. Ağlıyordum artık . 

Güleceğim yavrumun ıaadeti 
gözlerimde canlanıyor .. 

Diyor . 
Gözleriyle canımın derin· 

lıklerinde yüluelmit kalmıı 
muğber talllmln paslarını ıl

ltp, süpQrQp atıyordu. 
Mehmet Ali Kayman 

Fakat insanların adet ve an· verebilect k olan Gettysbura 
aneleri üzerinde yaptığı mü muharebeıi. 3 temmuz 1863 
ıahedelerden pratik netice· de, Şimalttlerin ıefı olan re 
ler çıkarmasını bilen bir ah· neral Meade tarafından ka · 
likçı. zanılmıth· Cenupluların kuv 

Hoıa gitmek iıtiyen in vetlerine kumanda eden ge 
aanlara yaptığı ilk pratik neral Lee Potmaca doğru 

tavsiye nedir? Bu belki bazı çekildi, neh 1 takip edenle 
kimseleri hayrete dütürecek rle kendi arasına koymak 
tir. Bu tavsiye baıkalarını lıtlyordu . Fakat mülhit yaf· 
tenkid etmekten çekinmek murlar nehri kapatmııtı. Ve 
tir Bu taniyeyi kitabında General Lee suyu geçemedi. 
birçok def 8 1ar tekrarlamak- Orduıu iki ateı araıında kal· 

mııtı. Cumhur Reisi Lınco-
tadır 

Tenkid onu yapana zarar 
verir, çünkü tenktd edilen 
kimsenin dostluğunu kaybet· 
tirlr. Bundan baıka lüzum
ıuzduı da insanların kendi 
haklarındaki kanaatleri ten· 
kid yoluyla tadıl edilemeı.. 
Diğer taraftan, bir inıan ne 
yapana yapsın, yaptığında 

haklı olduğuna kanidir. Ve 
B Carnegıe bu hususta gü
zel miıaller zikrediyor. 

Croveley ıon yıllarda Ame 
rikada ıenaatlerinl icra eden 
canilerin en tehlikelilerinden 
biriydi. Onu yakalamak için 
mitralyözler ve göl! yaıar
tıcı bombalarla mücehhez 
yüz elli polıs kullanmak 
icap etmittfr. 

Bu adam bir hiç yüzünden 
adam öldürmektedir Oto 
mobılini durdurduğu bir gün 
btr pollı memuru yaklaıa
rak veaikaıııu ıoruyor. Crov· 
lev ta~sı;;(.ıkararak"bir 
kelime söylemerfen Crnu öl. 
dürüyor. 

Ôlüm cezasına çaıpıldık 
tan sonra elektrikli ıandal 

yava götürülürken ıunları 
söylemiftir: 

- Meıni müdafaa için 
yaptıiım hareketlerden do· 
layi bana bunu reva görü 
yorlar. 

Şöhreti denizleri aım•ı 

olan meıhur gang~ter. Al 
Kapone, gazetecilere ıunları 
ıöylüyordu: 

- Hayatımın en iyi se 

nelerini insanlara~ ve ince 
zevkleri temine, onları ei 
lendirmeye hasrettim Mü· 
kifAhm ne oldu. Küfürler 
ve kovalanan bir adam Dl 
ğer bir meıhur gangster Du· 
sch Schlutzde1 kendiıiyle 
mülakat yapmaya gelmtı bir 
gazete muhabirine. kendiıini 
anlaıılm P. mıı bir hayırsever 
tellkkt ettlflnl söylüyordu 

Herkeı tarafından mütte 
fikan itham edilen bu kor 
kunç canller .... bile, kendile· 
rlnin hakh olduklarına kani 
olurlana, sizin ve binim gl 
bi ıerefll bir ln•a nft, yalnıf 

bir harekette bulunmuı ol 
duğumuzu kabul ettirmek 
mümkün müdür? B:lakls, o, 
baıına gel~n felaketlerden 
dolayl, kendisi mütteına, bü· 
tün dünyayı, itham etmek 
temayülündedir. 

Dahası var. Bir hilküm ön· 
cc, aynı ıartlu altında tt>n· 
kid edilen kimıe gibi hare 
k' t edip etmlyecefini inıan 
kendi kendine sormalıdır. 

Bu münasebetle B. Car 
neale bir baıka hikaye an 
tatıyor. Şımalltlerle Cenup· 

ln bunun farkına vardı. Ve 
General Meadee bir dakika 
kayhetmedt>n taarruz etme-
sini emretti. Düıman elleri 
ndevdl. 

General Meade"itaat etmft 
olaaydı, harp daha iki sene 
uzayacak yerde, o zaman 
bltmtı olacftkt•. Fakat ıene 

ral Mead~ emri lnf az etme
di, tereddüt etti, bir harp 
ıuraaı topladı. Nihayet taar
ruza kıu.ır verdiği zaman, 
sular alçalmııhr; Cenup'u 
General Potamacı gt>çti ve 
kendini- kurtardı. 

Lıncolnun hiddeti tasavvur 
olunabilir. O z"'man Meadee 
bir serzenlı mekhıbu yazdı. 
Bu mektup en itlda Hı bir 
ifade ile yazılmı,tı. " Aziz 

generalim" diye baılıyordu 
ve ihtiva ettiği en ağır sa -

tırlar ıunlardı: "Mükemmel 
bir fırsat kaçırdınız ve bun· 
dan son derece müteessir 
olrlu~umu görOyoraunuz " 

Fakat bu mektup, almün 
den sonra, cumhur reisinin 
metruk evralcı ara11nda bu 
lundu. En ttevdlfl mesel: "Mu 
ahaze edilmek iltemiyoraa 
nız, muahaze t>tmeyinlz,, 01 
an l fncoln . hiç ıüpheslz bir 

masa baıında rahat otururken 
tenkıd etmenin kolay oldu 

ğunu düıünmüıtü. Meade 
gibi, harp meydanında ya
ralılar ve öUiler arasında 
bulunaaydl belki taarruz et
mek cesaretini o da kendin 
de bulamıyacaktı. Eaaıen 
olan olmuıtu. Tenktdler bu 
nu tamir etmiyecektı Mek 
tubu gönderdi. 

lnııan tenkide neden bu 
kadar güç tahammül eder? 
Çünkü insanın en kıymetli 

ıeyle kendine verdiği ehem 
miyete taarruz eder. Freıide 
göre, bu htı, cins ihtlyaciyle 
beraber insan faali yetinin en 
mühim amillerindendir 

B. Carnegie diyor ki: 

"'Çocuklarımızın, doıtları· 
mızın, memurlarımızın vaı

cudlarım besliyoruz, fakat 
onların kendilerine olan hü
rmetlerini besledlfimiz pek 
nadirdir,,. 

Mayetinlzdekilerln ıize iyi 
hizmet etmelt>rini istiyor 
ıanız, onların eördükleri iti 
takdirle anınız. Rır de ıu: 
Bir kimseden bir ıey el~e 
etmek iıterseniz , o kimıenin 
lıtediğiniz ıeyi yapmakta 
zevk duymasını temine ça· 
laıınız. 

B. Carnegle, ayni zaman 
da öiretmendlr. Nevyor~un 
tı adamlarından on beı bin 
klıtden fazlaaına den okut 

1 -- Bandırma ldarel Huıusiye akaratından büylk 
otelin Bandırma Muhasebei Hususiye dairesi ittihaz edilen 
kısmı müıtesna olmak {\zere diğer aksamının 937, 938,939 
aenel maliyelerine ait ve mayıı 940 tarihine kadar üç ıe
neliğl kra verilmek üze;e 24 May11 · 937 tarihinden 
onb?f gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - ithale l 4 haziran 937 tarihine rastlıyan pazarteıl 
günü saat on betdf! Balıkeılrde makam Vilayette mOteıek· 
kil Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - icara verilecek muhammen bedeli ( 4200) dört bin 
iki yüz liradır Muvakkat teminat bedeli muhammeninln 
yüzde 7,5 olan (315) üç yüz on beı liradır 

4 - Artırmaya alt bir ıartname olup bunu ıörmek iıtl
yeoler ihale gününden ve o saattan evvel encOmen kale
mine müracatle aörebiltrler Art hı mayi\ girmek iatiyenler 
bedeli muhammeoin yüzde yedi buçuğu olan iç yüz on beı 
ltrayl malsandığına yatırdıiına dair makbuı. veyahut ban 
ka mektubile arttırma günü muayyen v~kUnde makam 
Vilayette teıekkül edtcek Vilayet daimi encümenine 
müracaat ederler. 

Encümende para ve tahvillt alınmaz. 

muıtur. Derslerinden biri 
hakkında bize ıunları anla· 

hyor. 
"Geçen gün, bir posta gi· 

ıeıinin önündeydim Sıramı 
beklerken, memurun aon de 
rece canı 11lnlmıı bir vazi 
yette olduiuna dikkat ettim 

"'Şüpheılz. diye düıün 

düm. bütün gllnünü zarf ta 

rtmak makbuz doldurmakla 
ıeçirmek pek eğlenceli bir 

9ey olmasa gerek- Her ıeye 
rafmen bu çocuğun hoıuna 

gitmek ve onu tebeuüm et
tirmek için ne yapmalı? Ona 

beğenecek ne bulabilirim 
Tanımadığınız adamların 

karımnda bulunurken bunu 
bulmak bazan hayli güçtür. 

Bu defa, it kolaydı, ç6n
kü genç adam mükemmel 

ıaçlara sahipti. 

Zarfımı tartarken: 

- Saçlarınıza aahip olaay· 
dım her halde pek memnun 
olurdum, dedim. 

Bu ıözler alh&rli bir tetir 
ya plı, yüzü ıeodl ve müte 

vazi bir tebessümle cevap 

verdi: . 
_ Vaktiyle çok daha gü 

zeldı. 

Evvelce naaıl oluna olıun 
gene pek muhteıem olduğu 
nu ıöyledim Böylece birkaç 

kelime konuıtuk ve oradan 
ayrılırken memur ilave etti: 

_ Saçlarımdan dolayi be

ni tebrik edenler az delil -

dir. 
H. Cargle bu hikayeyi bi· 

tırınce talebelerinden biri 

sordu: 
_ Bu ıuretle hareket et 

mekle ondan ne bekliyordu

nuz? 

Buna ıu cevabı verdi: 
- Ondan ne mi bekliyo· 

rum? Mukabtlınde baıkala
rından bir ıey beklemeden 

etrafımızda biraz saade(uy
andıramıyacak kadar hod 

binsek, ergeç ufrıyacağımız 
akamete pek liyıkıiz dem· 

ektir. 
Kitapta, .. hoıa gitmek için 

altı çare" ' .. baıkalarını ken 
di görüıünüze iıtırak ettir
mek için on iki çare .. , "'baı
kalarmı kızdırmadan ha tala -
rını düzeltmek için dokuz 
çare,. gibi k11ımlar vardır . 

İıte hoıa gıtmek için tav 
ıiye edilen altı çare: 

l - SeYlmli olunuz Keo 
dlnlzi unutunuz. Baıkalarını 
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düt6nünüz. 

2 Hoıa gitmenin ikinci 

çareıi , ilk görüımede iyi bir 

intiba bırakmaktır. Bunun 

için de tebeuüm etmesini 

bilmek lazımdır. 

T eıadüf etmeniz muhte

mel olan kimselerin ad ve 

soyadlarını hatırıntzda tu· 

tun 

4 Mu ha verentz entere-

aan olmalı . Bunu elde etmek 

içın uıul basittir: Suımaaını 

yani beklemeıini biliniz; mu

h'\babınızın sözleriyle ala

kadar olunuz. 

5 - Herkeıe hoılandıiı 

mevzulardan bahis açınız. 

6 - Raıkalarının kendi

lerine itimat hl11elerini takvf· 

ye ediniz. "Bir adama ken· 

dilinden bahıedfnfz, sizi ıa. 

atlerce dinliyecektlr . ,. 
les Annoles de Arman Pi 
erhol yazıyor : 

1-------------------·-----
Edremit Hukuk 

hikimliüindın: 
Edremidin Turhanbey ma· 

halleıinden Mehmet kansı 

Nurlye namına bilveaaye ve 

kendili namına bileıale kızı 

Naciye araıında Edremit ıulh 

hukuk mahkemesinde cer 

yan eden Edremldın Turhan· 

bey mahalle•inde kiin ıaiı 

İbrahim halen Ahmet solu 
Hakkı halen Avcılarlı Hüıe· 

ylu arkası Ali otlu Rıza ha
len tabak Mehmet cephesi 

yol ile mahdut ve altı yQz 
lira kıymet takdir edıl~n bir 

bap hane üzerinde ıuyuun 

izaleıl için bilmüzayede sa -

tıJacak bedelinin hl11eleri 
niıbetinde tarafeyne tefrik 

ve taksimine dair sadır olan 

4 Temmuz 935 tarih ve 270· 
190 aayıh ili.m kesbi kati· 

yet ederek mezkur hanede 

satılığa çıkarılarak birinci 

arttırmaaı 24 6 937 perıem
be ıaat 1 O a ve ikinci art-

hrmaaıda 10·7 937 cumar
teıl ıaat 1 O a tayin edllmlı 

olduiundan taliplerin ve 
mezkür hane üzerinde bir 

hak talep edenlerin vakti 
mezkürda Edremit ıulh hu· 

kuk hakimliiine müracaat· 
ları ilin olunur. 



SAYFA 4 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Balakeıir Mahallesi 
Yenice Çınaralh nam 
eski kiremitlik 

.. ,. Gazganlar de 
resi nam çukur çeıme 

.. ,. Menzil çayar 
nam ıöfütlii kuyu. 

.. " Peter alanı 

Tarla 

.. 

.. 

" Karatepe bayırı 

" 
)) Fazlı kuyuıu 

Doğu: Yol. Ba · 
tı: Kara Süley· 
man. Poyrazı 

ta vancı Mehmet 
cenubu: Bakkal 
HalU İbrahim. 
Doğu: Kirli oğ· 
utları batı yol. 
Poyraz _ lnce İs· 
matl bahçesi 
kıbleıJ avı bo
ian Ali ça vuı. 
Doğu: Evvelce .. 
Kadir iken tim· 
di Üzeyir o, İs· 
mali kızı Emi· 
nebatı lsmatl 

hakkı veresesi· 
ne kalan yer 
poyrazı: Kadir 
elyevm nalbant 
Salih, kıbleıl 

yol. 

Uoğu yol batı: 

ve poyraz Arap 
ojlu kıblesi Meh 
met. 

Doiu berber Is. 
mail, batı erkek 
oilu Mehmet. ıt
malen Ahmet 
vereselerl Ayıe 
kıblesi oduncu 
oilu kerlmeıl 

Zehra. 

Doiu. Şoıa yo
lu batı Laz Ali 
Oıman bağı, 

poyrazı ve kıb
leıl Şeremetll 

oğulları 

Clnı ve evıaf ı aalreıl yukarda yaztlı gayri menkuller 
den bir parça11 k&nunevvel 307 daime tarih ve 20 sıra 
numarela tarla tapulu ve diğer 5 parça tarlalarda tapu
suz olarak Yenice mahallesinden Sipahi oğlu Alinin mali 
iken 1323 yılında ölümlle miruı evlatları İımail Hakkı 
ve Mehmet ve Hiıticeye terk badehu lsmail Hakkının da 
19 27 yılında ö\ümile mirası karm Emine ile evlatları Ali, 
Ayte Siddikaya terk badehu 1936 yılında Mehmedinde 
vefatlle mirası karıaı Emine Fethiye ile kız kardeti Hatice 
ve kendisinden evvel ölen oilan kardeıt lımatl Hakkının 
evlatları Ali ve Ayte Sıddlkaya terkedtp baıkaca varlı 
olmadıfından bu kere bu verese namlarına lntikalen ve 
takılmen ıenel alacaklarından bu yerler hakkında bir 
bak ldelatında bulunanlar varsa 6 6-37 tarihine müsadlf 

fORK.1.JıLl 28 MAYIS Y37 • 

"1111111111111111111111111111111111111111111~ :• : : : : : : 9\1 

s MUSTAFA TEN TER ~ 111 Bahkesir Emanet- il 

~ Somya VE Kar.yolacı ~ m cisi Ahmet Gümüş ii 
: T A M 1 R C 1 VE T E S V 1 y E C İ : ı·ı·ı . Her ~afta çarşamba günleri Ba!.ıke- ı•ı• 
: : sırden lstanbula hareketle pazar gunle-
- Otuz ıenedenberi resmi ye gayri reımi Türk fab - . .. r •• • E rıkalarında ve denız, 1ımendüfer fabrıkalarmda ve = •• n doner. Hafta arası ve, mustacel sıpa- •• = Franaada (TESViYECİLİK VE MAKiNiSTLiK) sana· E 111 rişleri telefonla (2~72~) de ~ildiri/diğinde il = tiyle iftigal ederek bu kerre Balıkuirde 1 irkdili ıo· = J2 saat zar fJnda SlpaflŞ ge/Jr. 
: kağında 2 No: da açtığım it evinde (Her Türlü Tea- : 

1

.

1

.

1 

Balıkesir po:,la ve lelg1CJ( adresi; ı•ı•ı 
: viyectlik lıleri, kantar tamiri yapılır, ve Somyelı : BALI KESiR EMANE1 CJSJ AHME1' GVMllŞ = Karyola yeni ıipartı üzerine model gösterilerek getır = /STANBUL. .. . ISTANBUL BALIKE.~ İR 01'Eli 
: Ulir. Her türlü Somyalar, Karyolalar tamir edilir ve : \. : : :--: : : ,1 
: boyanır, Hanelerde Termoıifon ve Tulumba ve kapu : 

: ki it eri, ana tar ve aıa tamiratı yapı ığı gı i naza : • • ••••• • •• • •• •, ••~- •••• ••••••••••••••••••••• - 1 l h k ld 'b 1
- - , ••••••••••••••••••• •••

11 
•·····-·············, 

- ve nahiye merkezlerindeki fal:rikalarda tamirat ve : •• •• - , . : tesviye itleri ve somya tamiratı için gidilerek mahal- : :: ~~"' , :: 
: llnde tamir yapılır.) Dükkanımıza müracaat edecek : :: nu.uif :. - -.. .. : saygı değer müıterllerfmize sanatımız dahilinde tıle· : :: :: 
: rlni görerek memnun kalacaklarını temin ed, riz. : :: :. 

~11 111111111111111111111111111111111111111111~ ~~ ~i 
•• •• -----------------------------------·· .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• Kiralık Diikkan 

Küçük Şadırvan karı111n 
da manlf aturacılar içinde 
Yetilllcamll akarından 20 
numaralı dükkan bır sene 

müddetle icara verileceğin- :: · '- :: 
den talibinin mayıı nihayetine :: :: •• •• 
kadar mütevellisi Lütfi Uzku- :: :: 
ra müracaatları ilin olunur. :: _.__ _--- :: .. - ""' .-- -...... .. .. ' ............ .. --------------------------------------- :: ~ -,~~ -...... :: - -M ü r e t t ip A r a n ı y o r •. 

Tertip işlerine ,·ukufu olan bir nıürettil e ilı
tiyaç vardır. Talip olanların Türk Pazarı Basım
evine müracaatları. 

•• •• •• •• 
SS Dünyanın en meşhur iki parçalı 5 Bis ii 
55 Triyörlerden büyük miktarda mağaza/a- ii 
:: nmızda bulundurmaktayiz. Bu Triyöı lf'r, :i 
55 hiç yabancı Madde kaçırmadan saatte ii 
:: 400 KİLO tohum avırabilirler. :: 

-------------------------------- •• J •• .. ~ 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

ii " B. H. KA ZA H. C i YA H .. ~j 
•• Ziraatı makinalar evi 74 89 Tünel caddesi Galata. •• •• •• •• • •• 
:: Is t a n b ul :: 
•• •• •• •• :: Kuruluı tariht: 1889 :: .. ,,, 
:: Tel efor: 41888 Telgraf adresi: :: 
:: KAZANCHAN 1 ı ta n bu 1 :: 

......_ ..... , ..............................•.. ...•. ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 111111' 

~~,.~ ~~~'M~~~~~'M· 

3 
_ 

1 
_ 

183 
1 Her T ecimerin En Büyük Dileği: 1 

pazar günü mahalline tahkik memuru gidecektir. Keıif 1 Satış Sürümünü lrttırmıktu. 

Evkafa mazbutadan 4, 18. 1924, 25, 26, 28, 29, 31, 
34, 39, 45, 46, 47, 56, 57, 62, 63, 75, 90, 92, 187, no. 
h ve mülhakadan: 9, 1 O, 27, 35, 401 46, 55, 56, 62, 63, 
64, 73, 74, 76, 80, 92, 96, no lı 39 parça akar 1-6-937 
tarihinden 31 5 938 tarihine kadar bir ıene müddetle lca 
ra verileceilnden 18 5 937 tarihinden itibaren on gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. ihalesi 28 5 gj7 cuma 
günü saat on beıte Evkaf idaresinde icra edllece1'tlr. lı
tekltlertn milracaatlan 

mahalline gelecek memura müracaatları , ilin olunur. il. 1.' 
tarihine kadar tapu sicil muhafızhğma veyahut keıtf gün-ü ~

1 
'-'..., A K A ~f 

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

) 

ÇJf'JJ! €MALI HASAN 
c; . '.,l l DEMiR. HIRDEVAT 

• v& BOYA YAPI 
' RUl~BER OUZEHİ 

E~er ~cf!9mıJ 
ıç ı n Lu3 umlu [şyaLarı 

~adan llcUJ ·t7f !trıJ; 
--"-----

Bizde en eyi Bo!Ji! ve 
YAGL.ARJNJ 

'Burada bula bili oru 
Biı. k öyliı /erde 
Pul 1 u R. ve "enç b er Dü~enin·ı 
HEp Buradan Alırı~ 

,. Paz. J.?. n~.~o~;L h •• " I Satışta Birinci Şart: 1 
1~71~:~·· sı~:-1 ~::::··· İ " RE K LA" M D 1 R 1 
~!~.~~lığı:40~ "" i , ' . 1 

Günü geçmit ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 

BALIKESiR TÜRKDİLI u h ld R ki Ed . '·-------------" 1 rıer a e e dm inız .. 
Dünkü u~!L~~~re f iatları ! ve Bu ı ek hhn ı a r 1111 z ı ! 
55 RandımanA·:~i :~mi i ( TÜRKDiLi) ne \ f (~t·iniz 1 
!~ BULAY lLJI~ 1 T o R K o 1 L i ~ 
Yerli Sert 3 ~~nıım4 75 ! Balıkesirin Biricik GaLelesidir j 
Yumuıak 4 75 5 ~ ~ 

Oııardan Yu5u715k ~";~ 1 Her Yerde Okunur· 1 
3 

Santim Santim ~~·-:,;:.ttf/1:A/.~~":;'1;1.~~'ıA{~~~ıJ 
Mııır 3 25 
krpa 2 50 2 75 ~---------------------------------------,,,,,,,,,,,.-Çavdar 4 4 
Siaam 14 15 

İyeıl ve Baıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Afyon 11 5 12 Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 
Nohut 4 5 5 
Kumdan 2 2 5 Basım Yeri il Baım evi 


