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Hindistanda İngiliz.ferle fJs iler arasında 
yenıden bazı çarpışmalar oldu .flsileı 

bir İngiliz tavyaresini düşürdüler, 
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iştirmeliyiz?. 

General l me 
Oradan da 

lnönü Evvela Paris Gidecek, n a a lan iştiraki 
Toplantı .. 

Londray Geçeceklerdir. 
Öz ip ve Amiral Şükrü 
Ok n olduğu halde 4 ma· 
yıs salı gunu buradan 
istanl:.uıa gıdeceklerdir 

• 

iSMET NÔ Ü 
A arn 3 ( usu i) 

Bcışvekılfmiz General lamel 
lnönu lngiltz Kralı S Ml\jeste 
Alttncı Jorjun taç g yme 

llıerasımınde ulunmak üz · 
te ref kat erinde vıı li Mu 
dl\f a Vekili G neral Kazım 

Baıbakanımız 5 Mııyıs 

çarş mba günü de lstırnbul 
d n ekspre il Frnnsaya ha 
reket ~deceklerdır 

Heyetımıı Parisc, P ris 
t~n Kale limanına geçec k 
er ve orada kendıler nf 

be 1 yen Koc t pe torpido 
muzla Londraya gidecek 
er dır 

Kra m tJ\Ç geyme mer sı 

mı ün betill" Ankara ve 
l t n ld kı İ gil z r i 

11akaml r le tebaası t rafın· 

dan da. bazı tez hural }8" 

pılac l<tır Bu rada 9 
yısta Kırım hatırası kılıse 

s nde bır d ni ayin, 12 ma· 
yısta nkarada sefaret bi 
nasında bir resmi kabul ya· 
pılacaktır 

Ayni günün b thı latan 

bul İngiliz sefaret konaiın 
da bir dini ayını mütcı kıp 

buradakı İngiliz feb sına 
mahsus bir kabul reımi yn 
pılacaktır. u meraıime in 
g li çocuklarından h<>r irı 

lngllt re kuruldugundan e i 
in lız krallarının geyind ğı 
kıyaf te ·~tırak edecek erdir 

~ir mayıs bayramında Rusyada 
Büyük askeri yümayiş yapıldı. 

'' ızıl 1-
h ~. h f ı 1 1 .,, 
~in tayy renin iştuak ettiö nümayişte Vo oş lot bir nu
tu~ sôy iyer k faş· zme şid~etti ~ücuml de bulun~u. 

ftus askerleri KLztl meydanda bir mt rasf m esnasında 
~ ~oakove 1 3 (A A ) - 1 ılf' sef ırler heyetinin 
Q ayıs ba yr mı So, yet er huzurunda muazzam bir 

liltlığinin her tarnf ında ve geçil resmı yapılmıştır. 
bua•:nten Moskovada çok Kızılmeydanda orduya 

l Yuk teznhürlerlP kutlu h tnben nutuk söylıyen Ma-
~~tıttııı ve bu münasebetle 
'Yloak raş 1 Voroıilof, le bit edı 

ov Kızılmeydanda bü (Gk bir h lk kütlesinin ve len tarihten dokuz ay evel 

t ~~ının rr ezarı yanındaki bitırılen tkınci sosy list beş 
:lı \inlerde yer almış olan yıllık planın nuvaffakiyell· 
" 1\ lı 1\ n Molotof, Kalenin, nı tebarüz ettirmiş ve bıla 
~~ Raovıç, dıter hükumet hare beynelmilel vazivete 

Paru ileri gelenleri ( Sonu üçüncü sayfada ) 

e 
S ncafim müsl ~il sta
tüsünü ala~a~ar eder me .. 
. l ler tel i~ e~ildi. 
Ank•rn, 3 AA ı Cen v 

re: de Sırncugın statusünü 

v teşkilatı esasıy k nunu 

nu h zırlaı a em ur 

k ite tlu 

içın e Sa ca w ırı 

statüsünü alakad r elen 

esas mese'eleri t tkık etmış 

tir 

Ônü nüvlek h fta ıt tü 

ile teıkılatı e1111sfyc kanunu 

nun tam urette tesbıti 

devam edecektır 
- • 

-
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(( Nasıl bir öylü istiyoruz1 >> Sualine Valimizin verdiği güzel ceyap : 
- ~-

« 6 Ok Ş al ar ndan Ş le Ve Işık Alan, Evini, 
Ba ını, 

kameti i 
urdunu, Milletini, Devletini, Hü

Samimi Surette Seven Bir Köylü : ,, 
V lı B Ethem Avkutun 

l tı ıle on bi kaz t kay 
uakarr ı şehrımıze gelerek 

p zar IJUOU d n ıt haren 
l.öy ışler ne ait gÖrÜ§melere 
aşl8 ı~l rrhr. D ıre direh.· 

tö E> 111 n de h zır ulundu· 
u p :ı r günü saat onda 

y pı n ılk top antıda Vah 
mız. B the n Ayl.ut ~on

gr yi aç.mış ve bu toplnn· 
tın n mak at ve gayelerini 
izah eden nıühim bir nutuk 
vt>rmııkrdir 

Dün de oğleden evvel eant 
ond n on ikiye ve öğ eden 

r 1 
1 • 

Köylulerimizi n yol f aaliyeli 
soırıra toplantılara devam 937 Programlle bütçe va· 
edilmiştır. ziyetlerlnin ve bu itin idare 

Vilayet ve bilhassa köy teıkilahnm tetkiki, 

ı§lerıne dair olan bu görüt Köy büroları taıkilatı va 
melerde faydalı kararlar it zife talimatnamesinin yapıl-
tihaz edılme tedır. ması, 

Köy katipleri ve teıkilatı Bu kararlarla yakın za 

- manda bütün tılerde \'e bıl 

h ssa köycülük kalkınma 

ınııda mühim başarılar elde 

edileceğine hiç şüphe yok-

talimatnamesinin vazife ka
drola;ının teıbiti. 

Tir an ğörüşmelerind n sonra mi ~ · r liğ n şredıl i. 
ral Zogo be anatt ulun~u. 

Tıran 3 A.A) ltalyan 

Arnavutluk görü melerin 

de ı sonra neşred lt>n bır 
tebliğ. l<ont Çıy nonun 
K 1 Zogo ve Arn vutluğu l 
leri clE>nlerile ikı n le 

l<etın sıynsi ve 1 tıı; di mu 
nasebetlert h kkı J 
ke. e pe'< amtmi mü 
relerde bulunduğunu l<d'I" 

dett kte l ı;onr ş.ınlan i a 
e ylemektedır: 

Her ıld tarafında da l2 
11 27 tarılılı muahede ile 
ı 9 3 36 ta.rihlı itı afi n ıs ti 
nal eden ki müttefi d vlet 
rasındaki derin dostlu hı · 

leri teyıt edılmiştir. 

Umumi su hun merıfaati 

ne olar k arada mevcut 

mün ebetl rl 15 3 37 l rih 
li on İtalyan Yugoslavya 

tilaflariy'e h mahenk ola 

ak ınkiıaf ettırmek arzu 

su d 1ni zamnnda t«:yld 
edılmıştir ,. 

Tıran, 3 ( A .A ) Mat 
buat mümessılterlnt kabul 

eden kral Zogc> ltalya ile 

Arnavutluk arasındaki dost 

!uğun snğlamlığını tebarüz 
ettirerek Mussoliniye karşı 

şahsi hayranhgmı ifade et
mi tir. Kral demlıtır ka: 

"Kont Çtyanonun ziyareti 
iki milletin samimi hıslerine 

istinat eden iki memleket 
rasındaki samimi münase 

betleri takviye etmiştir. 
Gazeteler, Kont Çıyano· 

KRAL ZOGO 
nuo Arnavut ukt lu ikn.metı 
haklrındo sayıfalar dolu u 
yazıla 

25,000 ot ~ü mel si 
ur v ilan tti 

Lond , 3 A.A ) 2o,OOO 
Kıviyi i§lerlndc n alıkoyan 
Londra otobüsleri grevi, ge · 
ce yansı başlamııtır 

Grcvcılerhı murahhasları 
bır beyanname neırederek 
ey letlerde bulun o 120 000 
otobüs İ§çlsinf de gerev ilan 
etmeğe davet etmlılerdır. 

Londr grevcileri gece ya· 
rısından sonra garajlar el 
varındaki kahvelerde miting 
ler yapmıılardır. Her g ra 
jın önünde polis devriyeleri 
dola ıma ktadır. 

Şı mdiye kadar hiçbir ha 
dise kaydedilmemiılir. 

tur 
Dün geç vakte kad&r de

vam ed n içtimada ruzna 
m şu madd-:leri ihtiva et 
nıel<teydi. 

B ılıkesir vıla"eti Kayma· 
tamlar içtimaında köy f§le 
rıne nıl tetk k ve müzakere 
edılerek karara., bağlan cak 
m dd ler; 

Vılnyet köylerinin ve kö· 
ylusünün h lı m<'deni, zira
at h yv ncılık, ıkcisndi du-

ru nlnrının un umi surette 

mütaleası; 

(Köy kalkınma.) mevzuu 
içinde vekaletçe şimdıye l a 
dar verilen emirlere göre 
k zclarca yapılan itlerin ve 

iman tetbirlerln teikı ki, 

z· g dak --
Kömür m ~eni Eti~an~ ta-
r f tndan işle ti meğe hasl ·ndı 

Ankara, 3 ( A.A) Ekono· 
mi ba§1rnnlığmca satın alı 
nan Ereğlı kömür ılrketine 
ait ocaklarla Zonguldak li· 
man tesisatı dün Etibanka 
devir ve teslim edllmiı ve 
Ereğli kömür madeni 

iıletmesl Etibank namına 
çalıımıya baolamııtır. 

Hindis a da 

~arpışmal r tekrar ~ısladı 
1 

Londra, 3 (A A.) - Sim· 
ledan bildirildiğine göre Va· 

Belediye kanunları hükü 

mlerine göre köyler arasın -

ı da hangi itler için birlik te
ııis edileceğinin teıbiti ve umu · 
mi surette nizamnamesinin 
ihzarı, 

Köylerde ziraat tılerinde 

yeniliğin hedefi. veıaltl zf · 

ratyenln temini çareleri, fi · 
delikler, fidanlıklar koruluk
lar, kavaklıklar teılsi, tohum 
ve fidan meıelesi ve teda -
rıkl çareleri, 

Köylerde iktisRdi vaziye · 
tin isi ahı ve refahı lk tiıadı · 
yenin temini keyfiyeti prog· 
ranmaaı (kredi ve satış ko· 
operatiflerlnin teslıl yolun 
da yapılacak ihzar hareket 
lerinin ana planları, 

Köylerimizde medeni meı· 
ken ve hayat, 

Köylerimizde 11hhat tılerl 
su ve ı~ıklama iılerlnin umu 
mi planları, 

Köy yolları esas program 
ları güzergahların tesbltl ve 
köyler arasında toplu mesa 
inin temini, yollarm inıa tar· 
zları, 

Köyde maaı lf ve mektep· 
ler, 

Arıcılık Jpek böcekçillfl, 
pamukçuluk, kümes hayvan· 
1 rı, 

Köylerde nebat ağaç hae· 
( Sonu ikinci sayfada ) 

zirlstanda asilerle ikinci in· 
giliz - Hind plyada alayl 
arasında şiddetli müıade

meler olmuı ve 4 yerli aı· 
ker ölmüıtür. Bunlar arasın

da l 4 yaralı vardır. 

Kaiseres ovasında bir in· 
giliz tayyaresi tahrip edıl· 

miıtir. Asilerin zayiatı henüz 
meçhuldür. 
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İsmet lnönünün Bul
garistan Seyahati. 

iliMiZDEN HABERLER 1 
• 

Balyada 
~~~~~~~-~ 

Bulaar.ıazeteleri Başnkilimizin ~ofyayi ziyar~ti ile Halkevinde Eski Milli Emlak Müdü-
ıldı ıdılın yı~tnlaımadan memnumyetlı ~ı~ıe~ı~orlar. •• •• • 

Sofyada Frao .. zco olarek m., ... Türk Baıbakaoonın Verilen temsil cok rağ~el runun Muhak emesı. 
çıkan ıündelik "La Pı.role kati beyanatı karıısında ar-
Bulgıne,. i•zeteııınin 22 ni tak bunla r da ıllinecektlr. gördü 
ıan tarihli uy111nda "Türk Yugoılav hükumetinin Bul- Zimmetine para geçirme~tın suçlu olan ıs~I mü~ur 

5 sene ığu ha-se mah~Oı oldu. Hakanlaranın ziyaret i,, baı· gariltana kartı en iyi hlıler 
lıfiyle ıu batyazıyı okuyo le meıbu olduğunu müıa 

ruz: hede ederken ismet İnönü 

Türkıye Baıbakanı İımet 
ln6nünün ve Dıı Bakanı 8 
Rüttii Arasın , hükümet mer 
keztmtzdeki, gerçi kıaa ika
metleri, iki TOrk devlet ada 
miyle Bulgar politikasının 

idarecileri arasında görüı -
melerde bulunulmaaına fu 
ıat vermlıtlr. 

İki komıu devlet arasında 
lhtillflı meıele yoktur. Mü 

nasebetleri, umumi harpte 
ki ıtllh arkadaılıfı ile mO · 

hürlenmlı ve harpten ıonra 
Balkan memleketleri arHın· 

dakl ilk pakt o lan 1925 an· 
laımaslyle teyid edilmfı olen 

dostluk mihveri etrafında in· 
ktıaf etmektedir. O zaman 
danberl blrlblrtni takib et 

mit olan bütün Bulgar hü 
kümetlerinln me111aleıl, iki 

memleket araaındaki sulhcu 
elbtrllilni ıenlıletmek ve 

ili ve etm!ıttr: .. Hiç ıüphe 

yok ki , Rulıar · Yugoılav iyi 
münasebet lerinden, biz bal 
kanlıl ar , ıulh idecıh hesabı. 

na en kıymetli mevvaları 

idrak ed~ceiiz .. 

Tiirkfye Haıbakanı ve bü
yük müceddtd Kamil Ala 

türkün ba1yardımc111 ismet 
lnönünün Bulıar hüki'ıme - , 

tinin takip ettiği ıiyHetl tav 
stf eden güzel aözleri de bi. 

z l çok mütehaasiı etmiıtır. 

Bu politakanın .. Aalkan 
lar aratı müoaeebetlerin lı 

tikbali hakkında,. yftkıek 

miıaflrimize i 1 h a m ettiği 

ümidlerle tamamiyle ittirak 
ediyoruz. Diğer taraftan, 

temıil etUği Türkiyenin doı . 

tluk ht.lerinden tamamiyle 

emin olarak , Türk misafir · 
lerimizln mem leketimiz hak· 

Halkevl Temsil kolu ta 
rafından cumartesi günü ak· 
ıamı Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu adına " Gaip Çocuk,, 
adlı dört perdelik komedi 
temıil edilmiıtlr . 

Evvelce ıehrimiz milli em- üzere ağır haplı cezasını 

lak müdürü iken satıı ve ıöttermekted ir . Ma hkeme 

icar bedellerinden ve yapılan heyeti suçlunun kendllinln 

tahıllit paraaından 818 ltra yi •e avukatının miidafaaaını 

ihtilb suretiyle zimmetine yapmak üzere muhakemeyi 

ıeçtrmekten auçlu B. Mas- 3 may11 pazartesi aününe 

lafa Yüriikalpın bir müd bırakmlth · 

Dün ve evelıl ıece de tek 
rar edilen ve her def uında 
büyük bir kalabalıjın hazır 
bulunduiu bu temıilde (enç 
ler çok muvaffak olmuılar 

dır . 

1 dettenberl devam etmekte Dünkü muhakemede 8 . 

Hikmet, M. Gö:ıalan, H. 
Gözalan, S . Tuzan, l Bo 
ğaç , S . Evren M . 
Bezlrian oğlu 

H. Ünal, R. Ô:ıdem, C 
Albayrak, l ~aıaran . O Fi· 
liz, E. Ôrıüven komedide 
rol almıılardı . 

Hepıl de muvaff akiyetle 
oynıyan iençler çok alkıılan

mıtlardır . Htlha11a, M. Göıalan 
ı H.Gözalan C. Albayrak, S Tu· 
zan, S Evren pek bejenllmit 

tir . Temııl kolunun rençle 
rini tebrık ederiz. 

- 1 

ilkokulların Voleybol maçı ı 

olan muhakemeıi dün neti- Muatafa Y6rükalpın avu-
celenmlttlr. katı B. T evflk Batar an 

Müddeiumumi muavini daha ıonra kendhi uzun 
B. Necmettin y t"fll geçen bJr müdafaa yaparak beraat-
kt muhakemede iddiasını lerini i ıtediler. 
ıerdederek 8 . Muıta Bır ıaate yakın sQren 
fa Yürükalpm Milli müzakereden ıonra Reıı B 

Emlak idaresi ıatıı 

ve icar bedellerinden yapı · 

lan tahıtlittan 818 lirayı 

zimmetine geçirdiğini ehil 
vukuf raporlarile, amme 
ıahitlerinln ve dığer delille· 
rin bunu ıöıterd ifioi ayrı 

ayrı ıayarak ıuçluoun Türk 
Caza Kanununun 203 üncü 
maddeıine göre cezalandırıl 
ma1mı illfyordu. Bu madde 
bet ıeneden aıağı olmamak 

İımail Hakkı Tüzemen ıuç· 
lunun beı ıene on ay hapse, 
zimmetine geçirdiği parayl 
tazmine ve mahkeme maı 
raflarını vermefe, memu . 
riyetten mahrumiyetine ve 
üç ıene müddetle nazaret 
alt1nda bulundurulmafa ve 
müebbeden hukuku amme 
den ilkatına 
a ı ni kabili 
üzere tefhim 

karar verlldi
temyiz olmak 
etti. 

lise tale~esinin tet~i~leri 
Lise ıekizincl 11nıflarından 

35 kit ilik bir grup f enbil
giıi ve Biyoloji muallimi B. 
Şevket, Jimnalllk muallimi 
Kamilin idareılnde cumar 
teıl günü aabahleyin Balya· 
ya ıttmtılerdlr . 

Talebeler Balyads maden 
terde tetkiklerde bulunmuı · 
la r ve Müıtecap köyüne 
uğrıyarak akıam geç vakıt 
ıehrimbe dönmüılerdir . 

Evlen mı 
Vilayet Matbaa11 mürettip · 

)erinden Cemli Çfnioilu ile 
Çay mahalleılnden B İıma· 
ı l Savran kızı bayan CeU
lenln evlenme t6rent dün 
her iki tarafın doıtları ara· 
sında yapılm ııhr. 

Gençleri tebrik ederiz. 

Doğum 
Savaıtepe nahiyesi mO 

dürü Billl Yalçınkayan1P 

bir kız: çocuju dünyaya iel· 
mittir . 

Güzin adı verilen yavruya 
uzun ömürler diler ebevey 
nıni tebrik ederiz. doıtluk baflarını 11klaıtır 

mak olmuıtur . Ve bu vazı 
fe hiç de ıüç olmamııtır, çü · 

nkü , <enub ıarkı komıusiyle 
a1ırlık heıaplarını tamamly· 
le temtzlemtı oldufuna kani 
ve kalbinde Tiirk milletine 
kartı bir sempati ve saygı 

hiul muhafua etmlt olan 
Bulıar milletinin büvük bir 
eluerlyetinln manevi , müza· 
haretlne mazhar olmuıtur. 

kında edinmit oldukları in · 
tiba ların Türk Bulıar dost 
luğunun kuvvetlenmeıine ve 
ıki mem leketin politık el 
bir l iğinde yeni bir hamle ya 
pılmHına hizmet edeceğin 

den ıüphe etmiyoruz. 
21 Niıan tarihli Due1 ga · 

zetesinin aynı ziyarete teıls 
ettlii baıyazıdan ıu satırları 
alıyoruz : 

Halke•i taraf ıodan tertip 
edilen ılkokullar voleybol 
maçlarına dün Genera l Alı 

Hikmet stadında B Serme· 
tın ldareıi altında baılan· 

mııtır . 

Dün önce Alı Şuiirl ilk 
okulu ile Alheylül ol-:ulları 

voleybol takımı karıılaımıı, 
Ali Ş:.ıüri onbeıe alta ve 
onbeı üç ile ıallp gelmtıtir . 
Daha ıonra. Gazi okulu ile 

Türk Köylüsünü Nasıl 
Yetiştirmeliyiz? .. 

Yakın mazide, bazı ga· 
zetelerln perva11z yazıları 
jle yaratılmıı olan geçici 
acıhklar, iki menıleket dev· 
let adamlarının çok ebemi 
yet verdikleri Türk Bulgar 
doatluiunun aailamlıfını sa 
umaya muvaffak olmamıı 

tır İımet İnöniinün Ftlibede 
gazete müme11illerl önünde 
söy lemit oldutu ıu sözler de 
bun~n yeni bir delilidir. "On 
yılhk politikamız esnaaında 

Uulıaristanla dostluiumuza 
dalma huıusi bir ehemlyet 
atfettik. 

Geçen ıonkinunda Bulga· 
riıtanla Yugoılavya arasın

da akdedilmlı olan ebedi 
dostluk paktı Rulgar hükü 
metinin, balkanlı komıula . 

rlyle münasebetlerini kati 
ıurette tanzim etmeye doğ· 
ru ikinci mühim adımı ol 
muıtur. Ankarada bu hadi · 
ıenln mutlak bir ltlmadla 
karıılanmıı ~e orada hakiki 
ıulbcu manasında anlaıılmıı 

olduiunu ınüıahede etmek 
ten memnunuz lkı T ü r k 
devlet adamının Yugoılav· 
yaya yaptıkları ve iki müt
tefik devlet aruında bunca 
ehemlyetlı do~tluk ve iti· 

mad tezahürlerine v e ı 11 e 
olan ziyaretleri de. ıonki. 
nun paktanın balkan müoa· 
sebetlerl üzerinde a n c a k 
raüıbet bir teılr yapmıı ol 
duiuna açık bir delildir. 
Balkan yarımada11 dııanda, 
bazılarında bu paktın ka· 
rakterl ve neticeleri bakkan
da bir ıüphe ıölıesi kal· 

Türkiye Beıbakanı ismet 
İnönü ve Dıı Bakanı B Rüt 
tü Araı, dnn Bulgartstanın 

reımi müme11illeri ve Sofya 
halkı tarafından en ~amimi 
ve en dostça tezahüratle 
ka rıılandılar . 

Kayabey okulu takımları 
karıılatmıı bu maçta da 
Gazi onbeıe dokuz ve on 
beıe üç ıayı ile maçı ka · 
zanmııtır. 

Maçlara burün de devam 
edilecektir. Memleketimizin kısa bir , 

zaman için de ol1a, mila· 
fırlerl, Bulgar milletinin dost 
Türklyeye kartı ıempatlılnl .. 
h iue'mek fırtatını bulmuı 

1 ~ 

1 011ar ılımda i~i ~iıi ~ıldı 
1 
1 

lardır . Yenı Türkiye, sulh 
lehin de ardaız arasız faali - ' 
yeti ve kültürel ve ekono· 
m l k büyük terakkileriyle 
bizde daima hayranlık do 
ğurmuıtur 

Baiyanın I l ıca nabiyeain 
den ihtiyar heyeti azaaından 
Hasan oflu Mehmet ötey sün 
ıaman damını yıkarken orta 
kısmındaki kerpiç dıvar 

birdenbire devrilerek bu 
s ı r a d a orada bulun· 
makta olan Hamza kı 
zı Emine ve azadan Meh Bulgar mılletlnln arzusu 

balkanların tamamlyle sul · 
hu ka vuıma11 için 1.omıula · 

rfyle barıı içinde ve doıtça 
elblrliğlyle yaıamaktar 

Kar def Yuıoılavya da 
dost Türkiyenln devlet ada. 
mlarına aynı ıek i lde heye· 
canlı bir k a b u 1 gösterdi 
Belgrad ve Sofya, onların 

önünde, ıulh ve terakki yo 
lundl\kl gayretleri için duy 
dukları sarsılmaz 1aygıyl he 
lirttıler . 

Ve diin Yuıoılavyanın ya· 
rı re.mi gazetesi Samoup
rava haklı olarak ıöyle ya 
zıyordu: 

Bugün İımet İnönü v e 
Aruın üzerinde yürüdükleri 
yol, Balkanların mutlak bir 
ı u 1 ha kavuımuına doğru 
ıötürmelctedir. 

Belgraddan Sofya tariki 
yle Ankaraya giden bu emin 
sağlam, ıenit ve 1erbest yol 
balkanların iltlkrarına le 
min olmaktadır. 

, met oğlu Kadir dıvar altın 
da kalmıılardır. 

Hemen yetiıelerek toprak 
ve ağaçlar kaldırılmıı11t da 
Emine baıından ağır surette 
yaralı ve diğer çocuk Meh· 
met oilu Kadir ölQ olarak 
bulunmuıtur. 

Hadiıe hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

lir yanum saplar ateı 11~1. 
Eğe mahalleılnde canbaz 

Ahmedin evinde yangın çık 
mıı itfaiyenin ve halkın 

yardımı ile ılrayete meydan 
vermeden ıöndürülmüıtür . 
Yapılan tahkikatta ev ıa 
bibi Ahmedin on yaıların 

, daki oğlu Ahmet hayvan 
lara yem vermek üzere 
ahıra gitmlıtir Çocuk llm· 
bayi kiremitlerin altındaki 

mısır ıaplar1nın yanına koy · 
dufundan bu taplar ateı 

almııtır Yansın zarar ver· 
meden ıöndürülmütür. 

( Baıtarafı birinci ıayf ada ) 
talıklarile ve mızır hayvan 
haıerelerle umumi mücadele, 

Köylünün irıadı, tenviri 
itinin proglanma ve planlan· 
ma11. 

Muhtar ve korucu ve aıh 
hat korucuları kuraları , 

Köy istatilttklerl, 
Telefon itleri.. 

Hu maddeler üzerinde 
kaymakamlar ve daire di· 

rektörleri ııra&ı düıtükçe 

fikirlerini ıöylemiıler B. Et-

hem Aykut da mütalea· 
' larını ilave etmek ıurettle 

bu noktalar üzerinde iıa 

betli kararlar vermlılerdir . 

Bu fay dalı kararları diğer 

nüıhalarımızda toplu bir 

halde okuyucularımıza 
rıca sunacağız 

ay 

Ruznamedeki maddelerin 
görüımeıi bittikten ıora 

1 

B Ethem Aykut köy için · 
deki durgun suların zararları, 

ve bun l arın kurtulması veya 
11hhi hir hale ıokulma.ı, lağı 

mı olmayan köylerde sık sık 
çukurlar açılmuı, hayvanlar1n 
su içmesine ait olan yalakla · 
rın ruam hast:llıiı mıntıkasan· 
dan uzakta taı veya beton 
d an yapılmuı ve köy muh 
tarları hakkında uzun izahat 
verrnlılerdir. Ve bilha11a 
muhtar seçimlerinde dikkat 
edilecek noktalarla, köy 
bekçilerinin kıyafetleri üze
rinde durmuılardır 

Valimiz bunu müteakip 
"Nuı1 bir köylü iıtiyoruz?,, 

Mevzuu üzerinde durarak 
ideal köylü tipini çok bHiz 
hatlarla caolandırmııludır. 

8 . Ethem Aykut " Na · 
u l köylü lıtiyoruz?,. Suali · 
Dİ fU iÜzel izahlarla açmıt· 
lardır: 

- Bizim anladığımıza, 

dütündüğümüze göre yük · 
sek Türk köy lüıünQ nasıl 

yetiıtırelim ki içtimai, ruhi 
noktada yetııttrmlı ıayalım. 

6 Ok f u a 1 a r ı n d a n 
ıule ve ııık hl11eıinl alan, 
evini barkını, yurdunu, mil · 
letini, devletini , hükumetini 
aamimi surette ıeven, onla· 
ra pürüzsüz, emniyet, sada 
kat bağlari l e bağlılık göı· 

teren, okur yazar iyi ahlaklı 
dürüıt ıeciyeli, her ıeyde 

daima, her yerde hem de 
ahı veriıte, özü ıözü doğru; 
doğru olan ıeylerde bile 
yemin etmiyen çalıımayi 

kazanmayl bilen, ıeven 

çalııan , kazanan , borç. çık 

mazına rirmeği adet e t m i· 

yen, kazandığı gıLi ins6ııo 

ve tam bir adam gıbi ye· 
meıini , yaıamasını ellenme· 
sini , gelecek günleri de he
ıaba ka tarak bilen , refahı 
ilerlemeyi bilerek ıcven, 

alnının teri ı le kazanmayi 
tercih ve takdır eden bat 
k a l a r ı n ı n kazancından 

zevk ve haz duyan onların 

mallarına ıöz dikmeyi düt 
ünmiyen, çekememezl k, ar 
kadan fena söz ıöylemeyi 

iftira ve dedıkoduyu nef • 
retle reddeden, d iğer vazı. 

fe leri •gibi yurt ve millet 
menfaatine. aile vazifelerini 
elzem ve mukaddeı bilen , 
kanunl arı buyurukları, bü • 
yüklerinin önderliklerini he
men hüınü kabul ederek 
ıereii ıtbi kabul eden ve 

baıkalarının da yapmaları 

için iyi rayretler gölleren tçl 

ve dııı temiz; evinin ıçl 
d ı f ı temiz; her ma· 
na~ıle harimt pak ve ta· 
hır bir köylü yapmak 
iıtiyoruz. Böyle bir k6yl4 
yapalım. 

Türk milletine böyle bit 
köylü yaratmak laz ı mdır. 

Yükıeltmek için okutLIP 
yazdırmak, yurt bilg l ıi '(f 

ıevgiıi vermek, dili •z bl 
lenlere daim dilekte oldır 

ğu gibi Türkçe konuımaJI• 
konuıturma yı tamim ettir 
mek. Yani her keı için T ürkç' 
konuımayı mecburi te111I" 
etmek.. Halka birblrlerfol 
ıevdirmek Ye böylece bif' 
birine bağlamak •. İyi ahli~ 
dürüıt ıeclye ıahibt etmd' 
ıayret etmek . . Ça l ıtrP' ' 

kuanma, iarahıa, mak41 

tekilde adam rtbl yaı•rıı' 
yeme • ~ eğlenme -; olund• 
1arf 1ollarını 61retmektir• 
İktisada alııtırmak, borçt•" 
tevekkıyi öğretmek : Tilr~ 
ıeciyeıfne uymıyan bütO" 
fenalıklardan t evekki fi 

nefret ettirmek .. 
Ku'tlar, içki lpt ıliıı uırtO 

maddi clımanl fena ıeyh•' 
den kurtarmak, her türlü el• 
mani ailevi ve içtimai (IC6f 
e v ) te mizlik, içi dı,ı 
pik ve temiz olmayi te11111 

eylemek . ,. 
. d' B. Ethem Aykut bu 

ierli izahatlyle Türk kö1ıo, 
ıüoii nasal yükıeltmeli1I•' 
Nasıl bir köylü istiyoruz l 

Suallerine en ıüzel ıelı• 
de cevap vermtılerdlr . foP 
lantıya buıün aaat onda de 
vam edilecektir. 
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• Tayyarı kuvııtlarini 

'!!!! !!~1!~~~!!~!.~~!: &altı yor. 

IAlev Kamçllarıl· 
ÇO· • - R. o ıv.ı: A N ~ • • 

Parça11 olan Toprakkale Pa 

Yaı ve Fevzlpaıa • Meyda 

Dıekber hatlarm üç ıenellk 

lllüddeti dolduiundan Fran· 

•ız tıletme idaresine bu iki 

battan hükümetçe ııletilece 
fi bildir il mittir. 

1933 de Fran11zlarla yapı· 

lan aolaıma ile Toprakkale 

Payaı • Fenipaıa - Meyda 

n ıekber, Çobaobeyh - Nu 

teybin demlryollar1nın tıle 

tllmeıl "Cenup demiryolları,, 
lıınindeki Franıız ılrkellne 

•erilmlıtl. 

Yapılan anlaıma mucibin

ce, Toprakkale Payaı, Fev 

llpaıa - Me) danıekber hat· 

tının tıletılmeal tlç ıen ıon· 
ta Çobanbeylt - Nuıaybln 

hattanm tıletilme1lnl de on 

beı ıene ıonra hükdmetimiz 

tlrketteo devren alabilecek

U. Bunun için de üç ay ev 

•el ha Lar vererek, iıletmeyl 

•lacalını bildtımeai ilzam 

leliyordu. 

Bu iki hat temmuzun tik 

IS ıilnünde dev:et eline ge
Çec:ektlr. 

Esrarengiz Bir kadınf 
Pariate, herıün Konkord 

laaeydanında umumi tıkem

lelerden btrlı ne bir kadın 
Oturur; orada tıaallnce ka

lır Ne bir tarafa bakar, ne 

btr lumıe ile görüı6r. Mu

AJJen bir zamandan ıonra 

lcalkar ve ıade kendisine 

llıa•lam olan yerine döner. 

Nıbayet bu kadın umumun 

lallıaradikkatinl celbetmit 

lcı1aadır? Bu meydanda ne 

bekliyor? .. 

f ıni askerlik tılimatnımısi! 
kGçük z a b i t ve onbaıı 

lal1rnatname1inin b e ı in c i 
"'•ddeıl Bakenlar Heyetince 
deiııtırilmitlir . Bu deiııik· 
.... aöre piyade kıtalarmda 
6 ay fazla hizmet etmek 
Gıere erbaı'-1• ayrılarak 
01lbaıı olanlarla, aıkerlik 
~lı111et1 iki ıene olan ıanıf · 
•rda onbaıı naabedllenler-
den bir ay kıtada ve müf'ı
-•elerde onbaııhk yaptık · 
:llh ıonra liyakat ıöateren · 
er lcolordularca a , ık ntıbe

tlnde erbaı talımıihma ıevk 
~. orada dört ay talim ve 
lerbıye ıöreceklerdir 1 ali· 
"'ı&bta ehliyetlerini lıbat 
etllait olanlar çavuıluia terfi 
olu b llacaldardır. Terfi, b 1 r 

'-çulc ıenelik 11nıflarda ma· r·· ayı baıanda, diler aınıf
;rda lkinclteırln 8YI baıın 

a Y•pılacaktn. 
t Dı,arabeklr hattile blrleı-
lrUrneıı fıtenen Irak demir· 

tolu hattanın lltiıak nokta11 
~· talııp f'dilecek yol hak 
it •tada Irak mOhendlılertle fi· 

lr teattıinde bulunmak Oze 
'• lraka ıtden Nafia Vekl· 
ı:t tı •nıaat daireıi ıeflerin· 
d~h Ferdi- ve Abbaa, Bağ-
t .ttn temHlarma devam 

d flle\( tedtrler . Kendilerinin 
l 'ha bir middet orada ka · 
'cakları anlaıılmııtır . 

Londra, 3 (A.A.) - Fr 
anıan hava bakanı Kot, ga 
zetectlere beyanatında, Fran· 
ıanın anavatan mOdalaaıı 

için halen birinci 11nıf bin 
tayyareye malik olduğunu 

ve üç ıene zarf anda bu mlk 
tarın bin beı yüze çıkarıla 

caimı bil mittir. 

Filistin 
Kargaşalıkları 

Kudüsten Daily Expre11 
ıazeteılne bildiriliyor: 

Gızlı pollı Telaviv civa 
rında beynelmilel cuuıluk 

teıkllihnın merkezi olduiu 
zannedilen bir teıktllhn izi 
Ozerlndedlr 
Buıün bulunan, gizli rad· 

yo teaiıatı alzll yeraltı yol· 
lan duvarlaranda gizli tele
fonlar olan bir binadır. 

Bu binanm meydana çık 
maıına bir Alman yahudlıl 

mimarın cinayeti üzerinde 
yapılan tahkikat yardım et
mittir ÔldürOlen bu adam 
Jacob Zvanger lımlnde idi 
ve esrarengiz bir adam ıa 
yalıyordu Evvelce Alman 
bahriyesinde bulunm•ııtu ve 
on ıeklz ıenedenbert mey. 
danda yoktu 

Jacob Zvenıerln cesedi 
28 martta bulunmuı ve Gze· 
rinde yapılan ar111tırmalar 
da birçok ıilpheli veaıkalar 

ele geçmittlr Bu veatkalara 
iıtinaden ve esrarenıtz ev 
bulunmuı ve Jacobun katil 
leri olarak, evin ıahibi Re 
uben ile bir Arap tutulmuı· 
tur Jacobun da bu evde aı
dilrüldiiiü zannedilmektedir. 

Evde bulunan etya ara -
11nda tifrell telgraflar var· 
dır . Bunlar lıviçreden, Hel · 
çikadan, Norveçten ve Al · 
manyadan gönderilmiıir. 

Gerek cinayet gerek bu 
caıuıluk tcıkilah hakkkında 

tahkikat devam etmektedir . 

Kızılordu 
Danya 
Sulhanün 
Muhafızıdır. 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

temaı ederek demiıtır ki : 
'" Faıizm. tıçllerio ve 

köylülerin en büyük düıma 
nıdır. Faşizm, dünya katlia · 
mınan organizatörOdür. ta 
ıtzmin So•yeler Birliiine 
karıı hücum etmesine ve 
yeni bir dünya katliamına 
ıebebiyet vermeıine yalnız 

Kızılordu mani olmaktadır. 

Kızılordu, bütün dünyada 
ıulhün muhafızı olmuıtur . 

Halen olmaktadır. Ve dal· 
ma olacakttr . ., 

Mareıal Voroıtlof, Kızıl 

ordunun ta mamlle tedafüi 
mahiyetini tebarüz ettirerek 
ıözlerine nihayet •ermiıtir. 

1
• YRZffN: Muammer Gözalan = 
1 Gazetemizde Tefrika Edilen Bu Eser 1 
1 Yakında Kitap Halinde Çıkıyor. • • • ······~·---·······----··~ Mahkeme Bıskitipliğindan: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek ıayri menkulün 
ne olduğu: Ev, dükkin ve 
dört parça tarla gayrimen· 
kulQn bulundutu mevki, 
mahalleıi, ıokaiı numaraıı: 

müracaat etme'idir. 
2 - Arthrmaya lttlrak 

için yukarda yazılı kıyme 

tin yüzde 7 5 nlsbetinde pey ve· 
ya milli bir bankanın temi. 
nat mektubu tevdi edilecek 
tir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alaca· 
khlarla dıfer allkadularm 
ve irtifak hal&kı ıahtplerlnln 

Martlı mahalleıinde ev, Ka. 
raoğ lan mahalleılnde dilk 
kin. Köıeler baymnda, Yar 
bınar, Karatepe ve Çakmak 
tarla mevkUnde dört tarla 
ev, d6kkln, tarla, tarla, 
tarla, tarla takdir olunan 

, ıı a y r 1 menkul üzerindeki , 
haklarını huııuılle f a l z ve 
maarafa dair olan tddialat1 

kıymet:« 1000» «300» « 150n 
«5Üı> <c50» <c50» arttırmanın 
yapılacağı yer. gün. ıaat, 
14 5 937 Cuma ıaat 15 de 
mahkeme kalf!mtnde. 

1 - lıbu ıayrl menku· 
lün arttırma ıartnameıt 

14 4 937 tar•htnden itibaren 
51 numara ile mahkeme 
kalemi numaraımda herke
ıln görebilmesi için açıktır 
llloda olanlardan fazla ma 
hlmat almak iıtiyenler, itbu 
ıartnameye ve 51 doıya 
numaraıtle memuriyetimize 

Balkanlar 
Ve Sulh 

20 Niıan tarihli Slovo ıa 
zeteıi Baıbakanımızın ztya· 
retl münaaebettyle ıunlara 
yazıyor: 

BuıOn, k11a b 1 r zaman 
için de olıa, TGrk Bakan 
lara lımet ln6n0 ve RüıtO 
Araı hokamet merkezlmi 
zin miıafirl oldular. Yugoı 
lavyadan dörıüıte yapılan bu 
ziyaret, on yıl önce, ilk de 
fa bir ebedi doıtluk mua 
hedeıi akdedip diğer Balkan 
memleketlerine örnek teıkil 
etmlı olan iki komıu mem 
leket araıındakl dostluğun 
bir tezahürüdür. 

Bu komıularla bir uırdan 
beri tanıııyoruz , ve ılyaıi 

ihtilaflara raimen, millet· 
lerimlz karııhkh ıevgl ve 
ıaygı hiıleri mu haf aza et 
mitlerdir. Milletlerin kalbın 

1 
de bu hiıleri bizzat manevi 
ve poletlk bfr ıermayedir, ve 
bunu zlyadeleıtı~mek dip1o 
matlar i ç i n bir vazifedir. 
Sathi ıebepler yüzünden, 
Balkan ıulhu için kıymetli 

1 
olan bu ıermayenln harcan· l 
maı•na ıöz yummak köti ı 
bir poletika olur Balkanlar ı 
da ıulh bir zarurettir. Bu ih · 
tiyaç, Balkan milletlerinin 
kalbinde derin yer etmlıtir 

ve itte bu ylzdendir ki bu ' 
g6n yeni bir hava esmek 
tedlr Balkanlar arhk Av· 
rupada en tehlikeli mınta 

nı tıbu ilin tarihinden iti 
baren yirmi l'Ün içinde ev 
rakı mibbltelertle birlikte 
memuriyetlmize bildirmeleri 
icabeder. Akıl halde hak
lar1 tapu ıtcilile sabit olma 
dıkça aallf bedelinin pl\y 
laımasından hariç kalırlar. J 

4 Göıtertlen günde ar· 
thrmaya ittirak edenler ar 
hrma ıartnameıinl ekunmuı 
ve ltlzumlu ma16mat almıı 
ve bunlara tamamen kabul 
etmtı ad ve itibar olunur
lar 

5 - Tayin edilen zama
nd11 gayri menkul üç defa 
bairıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edllır. Ancak 
arllrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmıı beıi 
ni bulmaz veya ıataı iıU 

y e n i n alacalına rDchana . 
olan dtfer alacaklılar bulu 
nup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil
miı alacak1armm mecmu 
undan fazlaya çıkmana en 
çok artt ıramn taahhüdO ba 
ki kalmak üzere arthrma ~n 
beı gün daha temdit ve on 
beıincl güntl ayni 
saatte ya;nlacak a r t . 
tırmada, bedeli ıahı lıtlye· 

oin alacaima rüchani olan 
diğer alacaklıların o ıayri 
menkul ile temin edilmfı al 
acakları mecmu undan faz 
laya çıkmak ıarttle, en çok 
arttırana ihale edilir Böyle 
bir bedel elde edtlemezae 
ıhale yapılmaz. Ve ıahı 
bedeli düıer. 

6 - Gayri menkul ken · 
diıine ihale olunan klmıe 
derhal veya verilen mühlet 
içinde derhal veya verilen 
mühlet içinde parayl vermez· 
ıe ihale kararı f eıholunarak 
kf'ndiılnden evvel en yükıek 
teklifte bulunan kimıe ar 
zetmtı oldotu bedelle alma· 
la razı oluna ona, razı ol 
m"z veya bulunmazsa he
men onbeı ıün middetle 

Müteakiben ıeçlt reımlne 
baılanmıı ve diler ıivil teı 
kllltın ıeçmeıile beraber 
ıaatlerce ıürmOıtütür. 

ka olınaktan çıkmııhr Her 
gin bu itlmad artmaktadır 
ve bu aayede Balkanlar ıü
küna kavuımuıtur ve hatti 
bugün ıulh için çok daha 
tehlikeli olan birçok diler 

1 mıotakalara örnek teıkil et· 
mektedtr. 

erthrmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. lkt 
ihale araıındakl fark ve ge 
çen günler yüzde 5 ten he 
ıap olunacak faiz ve diler 
zararlar ayrıca hikme hacet 
kalmak11zın memuriyetimiz· 
ce ahcıdan tahıll olunur 
Madde (133) 

Yukarıda ıöıterilen 14 5 
937 tarihinde mahkeme ka
lemi oda11nda tıbu lllD ve 
ıöıterllen arttırma prtna· 
meıi dalreıtnde ıatalacaiı 

tlln olunur. 

Bu esnada Kızıl meydan üz· 
erinde, bu ana kadar Moı 
kovanın g6rdüiü en bOyük 
hava tezabOratı olarak bin 
kadar tayJare uçmuıtur. 

YOkıek miıaftrlerimlz bü 
yük Türk devlet adamları, 

bu ıulhun ıamiml öncilleri
dfr ve biz onlar1 hararetle 

' ıelimlıJoruz. 

Belediye 

Belediyeye alt yukarıda mevlrt ve numaralara ya:ıah 

akarlar artırma ve ekılltme kanununun 4 1 inci maddetlne 
tevfikan 937 yıla icara verilmek üzere 15 gün mOddetle 
müzayedeye çıkarılmııtır Taliplerin yüzde 7,5 pey akça
larım müzayededen evel Belediye veznesine yatnmaları Jl
zımdır 

1 Numaradan 50 numaraya kadar olaiı akarahn iha· 
leıi 19 5-937 çarıamba ıOnü saat 15 de olup 51 numa · 
radan 172 numaraya kadar olan akaratında müzeyedeıl 

21 5 937 cuma ıClnO ıaat 15 de yapalacatından taliple
rin tayin edilen gün ve ıaatlerde Belediye encümeninde 
hazır bulunmalara ilin olunur. 

B. No: Uramı 

1 Karaoilan 

2 67 " 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
it 
12 
13 
14 
15 ı 7 
16 
18 

l9 
20 
21 

" 
Sahniaar 
Börekçiler 
~ahniaar 

H. gaybi 
Bi\rekçiler 
K. Otlan 
Sahn11ar 
K. Otlan 
Sahnihlıar 

" 
" 

Börekçiler 
H. Gaybl 

" 
K.. Oilan 

" 
22 8. Meydana 
24 Sahoiıar 

25 K. Otlan 
~ 6 29 86rekçller 
27 K. Oğlan 
. 8 
?O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
4'l 
46 
47 
50 

" 
Sahnttar 

" 
" 

B6rekçilP-r 
K. Oftan 

.. 
K. Oilan 
Eıki kuyum 
Sahnlsar 

.. 
K. Oilan 

.. 
İzmirler 
K. Otlan 

51 K. otlan 
54-55 Sahniıar 

56 
60 
61 
6.! 
65 
66 
68 
69 
79 

128 
131 
143 
145 
146 
148 
150 
ısı 

155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

" 
Martlı 

Şeyhh'.Uf ullah 
K. otlan 

" .. 
Börekçi 

• 
Kaaap'ar 
Sahnlaar 
Saiihattln 
Şeyhlıltfullah 

Yenice 

" 
Sahniıar 

Hiıariçl 

lzmirler 
Sallhal tin 

" 

" .. 
" .. 

Hamdiye 
Salihattln 

" 
" 
)) 

.. 
,, 

" • 
" 

Mr.vkU 
Çiviciler 
Pataca mil 
Bahk pazar 
Uncu araıta 

Ctnıi 

DGkkln 
Han • dOkkln 
DOkkin 

B Şadırvan 

lltrehim camii 

" " 
K a~zirgln 

Kundura araı 
Peynirciler 
Çiviciler 
Yeıilll 

K. Şadırvan 

" 
Arabacılar 

" 

" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 

.. 
" 

.. 
" 
" 
" 
• 

HOkümet cadde 
Kundura araa 
Şadırvan 

Sahnlıar 

Uncular 
Saraçlar 

2 . Oda 
DOklıln 

.. 
" 

B Meydana 
Şapçı çıkma 

K. Şadırvan 
Uncular 

Ev 
Dokkln 

" 
Y eıilll .. 

.. " 
• Şadırvan 

Bahkpazar 
Sobacılar 

Mutaflar 
Biiadıç caddesi 
Uo Lonca11 
Mutaflar 
Haffaflar 

Maiaza 
DOkkln 

" 
Oemirciler 
Haffaflar 

.. 
" .. 
" .. 
" .. 
.. 

Haffaflar 
Sandıkçılar 

Dokkln 

" 
" .. 

Saat alta Gazino ve ba.bçe 
Gazi caddesi idman yurdu 
cami ıokak Ev 
Şapçı ,, 
Balak pazarı ,, 
Şadırvan DGkkln 
Cami kebir ,. 
Kelek tarla Depo 
Y eıtllı araı. Dükkln 
Mutaflar Mağaza 

• 
Y enlcemeıclt 

.. 
Keçeciler 

" 
Demirci 
Hal1anı 

• 
• 
.. 
.. 
" 

Derekenan 
Hal yanı 

" 
)) 

" 
" 

Hal tçt 

.. 

.. 
" 

Dikkln 
Ev 

" 
DOkkln 

.. .. 
Mat.aza 

" 

" .. 
• 
" 

Batırsak 

Mat aza 

• 
• 
• .. 
" 

" 
" 

162-163 
164 
165 
166 
t67 
168 
169 
170 
171 
172 Martlı HOk6met caddeıl Ev 

3 - 1 356 



SAYFA 4 

Çingenelerin öldürdüğü bir kız 
Viyanada çok eırarengiz 

bir cinayet tılendi: 

Paraguaym viyana elçi 
ıinin kızı lngrid Vtengeen 
bir gece otomobılinde ölü 
olarak bulunuyor. Muaye
nede, genç kızın üç kurıun 
la öldürüldüğü anlatılıyor. 
Bu kurtunların ıkisi kızın 
batından geçmftlif. Onun 
için ölüm ani olmuı ve İn. 
gridin ifadesi alınamamıştır . 

Tahkikatta ·da cınayetin 

neden ileri geldiği ve kf 0110 

taraf andan yapıldığı anlatı· 

lamamııtır. Fakat, en kuv 
vetli olarak ileri sürülen 
bir iddiaya göre, genç kız giz· 
il ilimlere kurban ~ltmittir. 

lngrld Viengreen, Viya
nanın yükıek tabakaeı ara 
ıında tanınan ve ıevılen 
ıık, kıbar bir genç kızdı 
Kendiıl bilhaasa Hans Ster 
neder isminde, tamnmıı bir 
Avusturyalı muharrirle gö 
rüıürdü. Evvela yalnız fikir 
meıelelerinde başlıyan ar· 
kadatlıkları daha ıonra iler
lenılt ve hatta blribirlerile 
evlenmek lstemiılerdi. Fa· 
kat kızın babası, Hansın 
evlenmlı ve boıanmıı bir 
adam olduğunu ileri süre 
rek, razı olmamııtı . 

Hanı Sterneder gizli ilim· 
ler üzerinde uğraşması ile 
meıhurdur Hatta, ruhun 

şekil değiştirmesine dair 
yazdığı meıhur bir kıtap 
vardır. 

İşte , gizli ı : ım lerle . yani 
ispfrtlzma , manyatizma , t a 
telepatya gıbi şeylerle uğra. 
ıan bu muharrirın Paragu 
ay sefirinin kızında da bun· 
lara karşı büyük bir heves 
uyandırdığı söyleniyor ve 
genç kızın bu ışte fazla 
ileri giderek , bu tecrübe 
esnasında veya düşüp kalk 
tığı kimselerin kasdma kur 
ban o lduğu ileri aürülüyor. 

Hakikaten lngrldin son 
:ı:amanlarda Vıyananın çok 
şüpheli muhit lcrile temasa 
geçtiği görülmüıtür Halta 
içinde ö Ü olarak bulunduğu 
otomobilin tehrin civarında 
bir çingene mahallesinde 
olduğunu dütünerek ctnayetin 
falcı çingeneler tıırafından 
işlendiğini tahmin edenler 
var. Bunların fikrine göre, 
İngrid bu çingenelerle gizli 
ilımler hakkında konuşm&ğa, 
bunlar üzerinde tecrübeler 
yapmağa gitmlt ve orada 
s ı rlarına vakıf oldu düşün 
ceılle, çingeneler tarafından 
öldüriılmüıtür 

Bu hus 0ısta kati bir neti 
ceye varılamamakla beraber, 
bu ihtimal kuvvetli görülü 
yor ve bütün Viyana, bu 
gilzel ve kibar ltızm böyle 
bir ölüme kur ban gitmesine 
acıyor 

Bahkesi Tapu Sicil 
Muhafızhğında • 

• 
Nahiyesi 
Savat tepe 

Mevkii Ctnıi 

Ak Pınar Tarla 
Hududu 
Gün doğum Emin 
çavuş gün batm 
lbrahlm oalu Hak 
kı ve k11men ko· 
ca Hüseyin poyra· 
zı Rnmazan oğlu 
Mehmet lubleıi 

hafız lsmait yetim
leri tarlaları. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla e11aıen 
yukarı mahalleden deli Hafız oğlu Alinin ecdadından in· 
tikalen ıenetslz mali ıken 45 sene evvel ölmeslle evlatla 
rı Muıtafa ve lımaili terk edip bu iki kardeı babaluı 
Alinin vefatından sonra 40 sene evvel emvali gayri men 
kullertnin aralarında yaptıkları takıln de Mustafa ba~kaca 
tarla alarak bu tarlada lımail payına ka1mıı ve bu uret 
le ıenehlz olarak taıarrufunda iken K, Evvel 936 de öle 

TÜRKDILI 

Hah, Kilim, Hayvan Pana uı 
azası Bele . 

ıce 
• 
ıye 

Riyasetinden: 
Çanakkale vilayetine bağlı Yenice kasaba&ında Mayı· 

sın on sekizinde büyük ve zenıin bir hayvan panayırı 

kurulacaktır 

Bu kaza Balıkesir ve Çanakkale 
Baly ı, Edremit, Bayramıç, Biga ve 

büyük şosasının ve 
Gönen kazalarının 

tam ortasındadır 
Damızlık kasablık hayvan halı kilim ve Seccade 

meraldılarının bu panayıra iptiraklerl çok faydalı olacak 
tır. 

Yeni kurulan bu kasaba çamlıklar içinde bir 
ve sağlık yeridir. Menba sularile meşhurdur Her 
belediyece temin olunmuıtur . 

ahkes r Tap Sicil 

eğleotl 

ihtiyaç 

4 MAYIS Y37 

Devlet De iryol arı 3 üncü 
şletme Mü.dür öğünden: 

Yazı hane olarak kullanılacnk muhen men bedelı ile 
evsafı aşağıda yaza l ı baraka üç sene müddetle 17 5 937 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de açık arttırma 
usulile Balıkeslrde üçüncü itletme binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından kiraya verilecektir. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (2) iki lira (~5) yirmi bet 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayıo 
etliği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 

girmeğe mani kanuni bit mani bulunmadığına dair 
beyanname ıle aynı gün ve saate kadar komisyon reisliğine 
mürracaatları lazımdır 

Bu işe ait şartname işletme müdürlüğünde parasız da 
ğıtılmaktadır. 

Cinsi Me,·kii Senelik muhammem bedeli 
Baraka Balıkesir istasyon 

anbarmda 1000 kuruş 

4 151 hafızhğından: 
Nahiyesi Mevkii Cansı Hududu B l ı 
Savaş tepe: Sekli alanı Tarla Doğu yol poyraz 

Buran oğlu Meh
met batı kafalı 

e ir Tapu Sicil 
Muhafızhğı dan: 

.. Aztepest .. 
oğlu Hüseyin çn-
VUf. 

Doğu yürük oğlu 

Ahmet poyraz boz 
hali batı ıağırın 

Ahmet kıble kafa
lı oğlu haca Hüse· 
yin. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlalar orta 
mahallt~den 11arı Hüıeyin oğlu Musanın henelsiz m li iken 
35 sene evvel ö lmesile evlatları Hüseyin ve Ayşe ve Kez 
bana terk edip bunlar da babalarının ölümünü müteakip 
aralarında yaptıkları rizai taksimde Hüıeyın ve Kezban 
baıka mahalden arazi ahp yukarıda hududuları yazılı iki 
parça tarlada müstakilen Ayte payına ayrılup bu suretle 
tasarruf etmekteler tken Ayıenin 936 da ölmesıle kendinden 
evvel ölen ana baba bir kardeşleri Kezban Hüseyin olup 

> 
esuen Kezban bila velet vefat ettiğinden yalnız mirasçı 

olarak erkek kardeıi Hüseyin evlatları Musa ve Şehide 

ve Vahide ve Fntm;ıya kaldığından bahllla namlarına tes · 
çil edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak fçın 16 • 5 937 
günü mahalline memur gönderilecektir Bu yerler hakhın 
da bunlardan başka tasarruf veya saır bir suretle hak 

idda ında buluna nlar varsa bu günler içinde yazı ile 
Vılfıyet Tapu Sıc1l muhafızlığına ve yahut m hnlline ge. 
lecek memura 1"9Üracatları lüzumu ilin olunur. ------
rek karısı Emine ve evlatları Ali ve Fetmaya kaldığın· 

dan bahisle namlarına tesçil edilmesi ittenildığıı cc n t ah 
kıka t vapmak için 14 5 - 937 günü mahııllıne memur 

gönderilecektir . Bu yer hakkında bunlarden bnoka tasar · 
ruf veya sflir bir suretle hak iddiasında bulunanlar Vllrsa 
bu günler içinde yazı ile Vilayet 1 npu Sicil muhaf.zlığı 

na ve ynhut mahalline gelecek memura müracaatları ilan 
ı olunur. 

Nahiyesı 

Srıva§ tepe 
Mevkii 

Kılıse nam 
dığer sekli 

alanı. 

Sekli 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu nizamcı oğhJ 

Hüseyin çavuş ba 
lı yol poyraz hacı 
Mehmet ve deli 
kabak kıble c P 

imamın Mehmet 
Alı 

Doğu çaparlı Ha 
ıan poyrezı 1 ara 

Halil oğlu Hüseyıo 
batı İsmi oğlu Ah~ 
met kıble hacı ae· 
fer. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı iki parça tar· 
la yürük oğlu Ahmedln elli 8enedenbert senetsiz olaralı 
zmıatında ıken dokuz sene evvel bılii velet öYmesile karı
sı Hüseyin kı?.ı Ayte tle ana bab!l bir kardeti SnleymaO 
kızı diğer Ayteyi terk edip bunların da rnurislerinin ~efa 
tını müteakiben yaptıkları taksimde iş bu iki parça tarl• 
müstakilen Ahmet karısı Ayıe hissesine ve dığer Ayted• 
baıka tarla almakla it bu tarlalarda hak ve alakası ol• 
madığı ve 936 dA bila velet ölmesine mebni kendfndtO 
evvel ölen erkek kardeıi Hüseyin evlatl&rı Musa \•e Şebi 
de ve Vahide ve Fatmaya kaldığından bahısle namlarını 
tesçil edilmesi lstenildiğ nden tehkikat yepmak için 16 ' 
5 937 günü mahaltıne memur gönderilecektir. Bu yerltr 
hakkında bunlardan başka tasarruf vtya sair suret e hak 
iddiasında bulunanlar varsa bu gün'er içmde yazı ile Vi 
layet Tapu Sıcil mvhefız.:ığır.n ve yahut mahallme gele 
cek memura müracaatları ilan olunur. 

TüRKoiLI 1 .r leci enin En Büyük Diief 
P a zartesind n baıka her Satış Sürümünü Arltum ktn. 1 
gün çıkar Siyasal gazele .. 

ıllığı: 800 Kuruş ~.., .. i\ I{ ı\ ,.," 

~§·:~::~:~~ .. y.::. 25 • ~ Sa ış irir ci Şart 
~. _B~~~~R lÜRKDlLIJ 1 "REKLAM,, DIR. 
Dünkü um zahire fiallaıı ~ Satacağınız Malınızr 

UNLAR: 1 IJ h l_J R kl A Ed. . 
Asgari Azami ~ rıeT Q ae e Qffl tnız. • 

K. K. 11. ,~ e llıı ek lanı ''' ı·ın ızı 55 Handıman 900 9 ıO ı 

~~ : ~;~ :~~ 1 (TÜR Dili) ıu~ \'eriniz 
" 

Yerli Sert 
Yumuşak 

Anadolu 

Yumuıak 

Mısır 

Arpa 
Çavdar 
Siıam 

Afyon 
Nohut 
Kum darı 
Bakla 

5 
5,75 
7,25 
6 
4 
4 
4 
14 
11,5 
4,5 

2 
3 

5,25 
6 25 
6,25 

3,875 
4 25 
4 

15 
12 

5 
2,5 
3,5 

». 
1 

Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 
• Her Yerde Okunur 

t. .. ~ ~ 
iyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir sayfa~ H 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

Baıım Yeri il Baıın evi 

1. 

tet 

dtk 
teb 
bııe 
llılıt 

ı. 
lttlc 
N,c 
9 d 
btaı 
dan 


