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Filistin 
ikiye Bölünecek mi? Lehde 
Ve AleyhdeMütalealar Var 
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Türk Nefis Sanatlar Sergisi Bel- Atatürkü~ G e ~.eAr a 1 

g radda Dün Açıldı.. Tav~e_n.~ı~e.Mulakatı 
· Irak cephesmda lngılız kuvvetlenne ~umanda adın Gı· 

Başvekilimiz Dün Haricıye Vekili ile Birlikte Hususi Trenle 
Adr~yatik _Gezisine Çıktı. Avrupa Gazeteleri Belgrat Seyahatı

na Büyük Ehemmiyet Atfediyor. 

neralle yapılan konuşma ve değerli bir harp hituısı: -
Yıllarca Evvel Hediye Edilen 

Tarihi Av Tüfeği .. 
Belgrad, 14 (Radyo) 

1'ürkiyenln ve Yugoslavya 

nın kültür aahıuındaki ılk 

teırlki menisinin niıaneıi ol-

arak Prenı Pol müzesinde 
l'Grk nefiı ıanatlar ve neş
riyat sergisi açılmııtır. 

Merasimde saltanat naibi 
Prenı Pol, saltanat naıbi aza· 
larından bazıları, General 
lıınet lnönü, 8. Tevfik Rüı 
tü Aras, Türkiye elçisi 
.\il Haydar Aktay ve elçi· 
hk erkanı, gazeteciler ve 

Baıvekll Milin Stoyadinoviç, 
heyeti vekile azaları hazır 
bulunmutlardır. 

Yugoslav kültür bakanı 
•erglyi bir nutukla açmııtır. 
Bakan nutkunda Türkiyenin 

lcııa bir zamanda fevkalbe 

ter, yaratıhıla muazzam es · 

erler btlhıal etttilni, bunun 

bGtGn dünya ile birlikte Yu· 

loılavlar tarafından mem 

bUnlyetle karıılandıiını ıöy 

hhrek ıözlerlni ıöyle bilir 

ııı.ııur: 

"Türk ulusunun Büyük 

Ônderi Atatürkün dehaları 
k•rıısında eğilmek mecbu 

tlJeU vtcdantyesini duyuyo 
tuın.,, 

Tihkiyentn Belgrad elçisi 

8. Alı Haydar Aktay ver 

dift cevapta Belgradda ilk 

defa Tnrk nefis sanatlar ıer
lltlnln kütadından dolayı 
laaeıerretlerlnl ıöyllyerek 
'"ltanat naibi Prenı Poluo 

lerııyı himayeleri altına al-

111•1arından dolayi kendile

tine teıekkür etmittlr 

lımkilimiz tayyare mey
damn~a. 

Belarad, 14 \Radyo) 
c 't eneral lımet loönü 8 
etfılc Rüıtü Aru ve mai

htl M . erı ılan Stoyadinoviç 
•e h b b llr iye, bahriye nazırı 

1 
uınn tayare meydanını rlo· 

'tıp Yugoılav tayarecileri 
ilin 

1 
uçuılarını temaıa etml§· 

erdtr. 

l' 8elgrad, 14 (Radyo) - ' 
Grtcı l Ye Baıvekill General 

''-'et in- - H le onu ve arlclye ve 
lh 8. Tevfik Rüıtü Arsı 

•e 
ınaıyetleri bugün öğleden 

•on .. 
t a ıaat 14 de hususi bir 
"e1ııe Ad l t •k ı · le r ya ı gez sıne çı 

'-'ıılardır 
8e1 

~ ırat, 14 (A.A ) Baıve 
lltı"-lfl · nonu ve Tevfik Rüı -

.\raı dün Oplenatza gi 

dtrek Kral Alek0ıandrın 

iSME f İNÔNÜ 
mezarı önünde hürmet ve 

huığu ile e~ılmitlerdlr. 

Devlet adamlarımız gar 

dan itibaren husuıi Uren· 

den indıkleri adisyona ka 
dar bütün yolda o havali 

ahallılnin candan tezahürle 

rlne ıahit olmuılardır . 

Kıral Aleksandrın mezarı 

önünde eğildikten -ve ç.e · 

lenkler koyduktan sonra 

İımet lnönü ve Tevfık Hüıtü 

Araa türbeyi gezmtılerdir. 

Baıvekllimlz ve Hariciye 
Vektllmiz öğleden ıonra Av 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Belgrad Radyosunda~ 
• • • • • • • • 
Türkçe Neşriyat.. 

: Uelgrad kısa dalgalt radyosunda dün 7 (ırk sa· 
: ali ile 1~1,30 da Başvekilimiz General /smt I lnünti 
: m111 haya it ve lıi :melleri Jıakkrnda Türkçe de {jerli 
• : bir konferans verllmfştir 
: /Jugıin de saat 2U ye çt•yrtk kala clıin !Jclyra/ta : 
1 açiları Ttirk nefis sanallar sergisi mıinmebetifr Turk : 
: kıillıir ve nefis sı111atlan hakkwda Turkçe bir Jw11- : • : f erans verilecektir. 
i Ayni konferans dün ı;aat 14 de çeyrek kala Sup 
• dilinde vuilmiştlr 
: Bu aym 18 ::inde de Fransızca olarak fcJ,rar 
: edilecektir . 

•• •••• •••c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mussolini~ 
Berline ~avet edildi. 

J 

' 

Kapitülas~onlar~an ~urtul
mısı prensi~i. 

Montrö, 14 (A.A.) - Ka 
pitülasyonlar konferanıı Mı 
sırda kapitü asyonların ilga. 
sını prenııip itıbarHe kabul 
etmııtir. 

Konferans Mmr heyetinin 
verdiği projeyi müzakereye 
baıla m ııtır . 

ala tepesine çıkarak Meçhul 

asker abidesine de çelenk- ı ) 
ler koymut1ar ve biiahare 
Avala otelinde baıvekil MUSSOLINI Müdürü Londraya gitti. 
Stoyadinovlçln verdiği öğle 

zjyafetinde hazır bu' unm 
uılardır. 

Akıam elçiliğimizde bir 
öğle ziyafeti verılmf§ \'e zi -

yafeti bir kabul reım ta 
kip etmiıtır. 

Ankara, 14 {Hususi) -
Bulaar, Yunan, Romanya, 

Fransa, Çe koaloval-cyn gaze · 
teleri Batbal<an ismet lnö 

"News Chronfcle" gazete 
si Berlin muhabiri yazıyor: 

Bugün Berlinde deveran 
eden haberlere göre Alman 

Harbiye Nazıra Mare,al Fon 
Blumberg, İtalyan Mareıa· 

lı Badog' ionun ıahai misaff· 
rl olarak ltalyaya davet 
ed ılmıvtır. 

Almanya harbiye nazırı 

bu daveti kabul ederse, ma· 

lı bankası müdürü Mua · 
mmer Erit mali tetkikler 
direktörü Atıfla beraber 
Londraya hareket etmlttfr. 

Seyahat bir ay sürecek 
tir. lngiliz ıt>rmayesinde 
Türkiyede yeni io bankası 

nı alakadar eden mevzular 
etrafında yeni çalııma saha· 
ları bulunması düoünülü 
yor . 

ATATÜRK 

Ankara, 14(A.A.) 14 - Bü 

yük harpte Irak cephesinde 

1 İngiliz kuvvetlerine kuman· 

da eden ve Kutülamare mu· 

harebesiode kahramanca sa· 
vatan ve ıonunda Heybeli 

adada misafir edilen Gene· 

ral Tavıendln bayanı Ma 

dam Tavsend Ankaraya gel 

mlı ve dün öğleden ıonra 
Atatürk tarafından Çanka 

yada kabul edilmtıtır Mü· 

lakat bir ıaal sürmüttür. 

Harpten ıonra gerek Mü· 

tareke zamanlarında ve ge 

rek bilahare kendı memle· 

ketinde büyük nüfuzunu 

ıarfederek Türkler lehinde 

pek çok çalıımıı olan Tav

sendin bayanı ile olan bu 

mülakat çok samimi olmuı· 

tur 

Atatürk Konyada General 

TaV1entle arasında geçen 

görüşmeleri anlatmıı ve Ge· 

nualin hu mülakatta hatıra 

olarak kendisine bir av tü· 

f engl verdtğlni ıöyledikten 

nünün Belgrarl seyahatına 

büyük bir ehemmiyet atfe t 

mektedirler. 

yıs veya temmuz ayında, 

Al man ordusu yüksek za 

bitle rinden mürekkr p bir 
heyetle Romaya gidecektir 

• 

Fili ind iki Ayrı Dev-
ve orada İtalyanın askeri Şefimizin 

Tel 
Yazıları 

1makenizmusımn hakiki kuvveti 

ni tecrübe etmeleri muhtemel · 
dir. Mussolinlnin de Hitler 

Btl!7rad, 14 (Uadyo) 
Tıirkiye Cumlmrbaşka 
rıı /._,'kselans Alaltirk sal 
tana/ naibi Prens Pole: 
ctkli!il bir telgraf la şahsi 
dostu lwhraman Alekson · 
drrn 16yeumul eserlerine 
şu/ıi/ ala11 JJaşueMliıdn 

gıi:el Bclgrada 11111uasa· 1 

latwdan dolauı samimi 
ve ebedi doslluçjıırı11 teyıl 

1 eylemi şiir. ' 

tarafından Almanyaya da 
vet edildiği rivayeti israrla 

devam etmelctedir. 

Ma~rit cep~esinde şi~detli 
mu~are~eler. 

Paris, 14 (A .A ) Mad -

rlt cepesinde dört günden 
heri şıddetl ı muharebeler 
olmakta. ve ıt si kuvvetler 
kaybettılde ri yerleri istirda· 
da çahımaktııdırlar 

i e t m i Kurulacak ? .. 
-- - -------

Arap ve Müslüman alemi Filis· 
tini kaybetmek 
Londra, 14 (A.A.) - Ku 

düden verilen bir haberde 

Filistıni iki) e bölmek hak · 

kmdaki proje y1tlun ıcırk 

Arap memleketlerinde zi· 

hinlerl iıgal et mel< te ve bir 

çok aleyhte mütalealara se 

bebiyel vermekt t'dir 

Irak baıvekill ve maliye 

tehlikesinde .. 
nazıra biri Yahudi biri Arap 

olmak üzer~ fi'islin de iki 

devlet vücude getlrnı ek fik 

rlnin aleyhinde bulunmuılar 
ve böyle bir parça lanma . 
neticesinde Arap ve Müslü 
man aleminin Fi lhtını 

tam amile kayb t! tmeai tehli . 
kesi mevcut ol rluğunu söy 
lemtolerdir. 

l 
ıoora bu güne kadar kıy
metli bu hatıra olarak sak· 
lamıı olduğu bu tüf~ogi ge· 
tlr~erek Madam Tavı~nde 

gö&termiıtir. 

Madaın Tavıend memle
ketimızin her tarafında ko· 

casının hatıralarının yaıadı

ğını fakat Ata türkün hu 

kabul ve iltifatının bu ha· 
liraları ebedt! eıtirdiilol ıöy · 

liyerek 'tükran ve taha11Qr
lerlni arzetttkden ıonra 

Atatürkten ayrılmııtır. 

Büyü Önderimiz ünlü ln
glliz Generalinin bayanına 

imzalı bir fotoğraf !arını 

hediye etmiılerdlr 

Tür~iye Genel Kimyagerler 
Kurumu Dergisi 

Bu Derginin onblrlncl ıa 
y111 onbuçuk forma kalınlı· 

ğında olarak çıkmııtır . Bir 
kısım yazıları Türk9eden 

baıka Almanca, Fran11zca 
ve lniilizce Uıanlarınd•, ay· 

nen veya hullıatan neır

eden bu Dergi. Anayurdu -

muzdaki kimya çalıımaları· 
nı dilnya ilim alemine ta. 

nıtmıya çalıımaktadır. Kim· 
yanın her ıahaaına ıamtl bir 

kurumun derİlıi olduiu için, 
yalnaz ktmyaa•r için delil, 

aynı zamanda kimyanın tal· 
blkatından ıenlt mlkyaata 

istifade eden tıp , eczacılık, 
baytarlık, ziraat gibi ilim 

ıubelerlnde çalııanların ds 
itine yarıyao bir zenginlik 

tedir, Genlt bir bibliyografi 
k11mı vardır. Kıvırcık ko· 

yunlarımızm ıütlerl üzerin· 
deki etüd ıle yeraltı maden· 

lerlol geoflzlk uıulile ara· 

ma metodlarını bir anıya 

toplıyan yazılar billaha11a 

1ayanı dikkattir. Bedeli yal -

nız 50 kuruı olup adreıl : 
Ankara, Poıta kutusu 50 dir . 

Bir mil
letin kuv
veti ve 
saadeti, 

i çocukla
nn sıhhatı ile öl
çülür. 

Çocuk insanla
nn çiçeğidir. 

Seviniz, kokla
yınız, fak at öpme
yiniz .. 



Bir Gezinin Notları: 

Gezinin Son Günü .. 
------

Meı~um aziz Necatiyi hazin bir ~atnlama - Bür~ani-
yede ilk taşı atılan eserin merasimin~e .. 

AYVALIKTAN BİR GÖRÜNÜŞ 
Ayvalığa denizden döner 

ken ıüneı yüksekliklerde 
lrnca bir kızılJığm Jçinde 
eriyerek yavaı yavaı kaybo 
luyordu. 

Çamlarla örtülü olan aa · 

bilin yamaçları sıra ııra 

zarif köıklerle bezenmlt·· .. ,.,. .. ~~ 
Cumhuriyet okulunda ye 

meff takip eden toplantl 
yapıldı. 

Alibey baı6iretn: enl 8. 
Nact, Ayvalıklı arkadaıları 
nın adına samimi duygula· 
,mı açıkladı. 8. İzzet Tan 
Bahkeslrltler adına muka 
belede bulunarak teıekkür 
etti ve Maarıf Vekili mer· 
hum aziz Necatiyi bu ve· 
ıile ile de sayıı ile andı. 

Ateıli ıözlerl ile toplulu 
fu heyecana g~Urdf. Kar
deıi merhum Necati Jçln 
ıöıterJlen vefakirlıfa B 
Hüınü inkılap Türktyeıinde 

Türk öiretmeninln değerini 
heyecanlı bir lf ade ile an · 
la th Kardeıi için gösterilen 
fedakArlığa a teıli s6zlerle 
mulıabelede bulundu Keo 
dı.tle birlikte topluluğu da 
heyecana getirdi. B. Orhan 
bu •ealle Jle Türk kültürüne 
def erli hizmetler yapan Ne· 
catlye alt bir hatırasını nak 
lettl. 

Şimdi Necatlnin ıevdiği, 
Necatlnin araaında bulun 
mayi derin bir zevk duydu 
ılu, senelerce bir ııık ·nzi 
feıinl ıördOiü bu topluluk 
tek bir kalp halinde onu 
1ayıı ile anarken, için fçin 
göz yaıı döküyor, ağlıyor · 

du. Bu hüzün içinde ıuıu· 
yorduk. 

Ben de duramadım. Aziz 
61ü için ayni elem altında 

bunalan topluluğu bir dakl 
ka ıükuta davet edltim derin 
bir 1ayıı içinde yerine getiril· 
di. 

Bir dakika ıon·ra toplulu

iun hep birden söylediği 

Onuncu Yıl Marıı Türk 
inkılabının ölmezliğini, ölçü
ıüzlüiünü tekrarlıyordu 

Pazartesi 1abahı Eğenin 

incisi ıüzel Ayvalaktan ay
r ılıyorduk. Her geçtiğimiz, 

kaldığımız yerCle olduğu gl 
bl Ayvalıkla da gördüğü 

müz samimiyet ve alikayJ 

ıurada kaydetmek her hal
de doiru bir hareket olur. 

. . . . . . . . . 
Bürhaniyeye geldlilmlz 

zaman valimiz 8. Ethem 
Aykut taraf andan yeni hü
kümet konağının temeli atı · 
lacağını öarendik. 8 Et· 
hem Aykutun ölretmen ka· 

filesinın de bu merasimde 
bulunmalarını arzu ettikle 
rlni öğrenince derin bir me· 
mnunlyet duyduk 

Bürhaniyeliler yapılması

nı çok istedikleri ve çalıı · 
tıklan hükümet konakları 
nın temel atma meraılmlne 
büyük bir alaka gösterdiler. 
8. Ethem Aykut bu mü 
naaebetle Cumhuriyet tda 

resinin yapıcı kudretini Ana· 
doluda b n senedenberl at 
oynatan Türklerin tarihi 
de-ferini canlandırdılar. 

ihtiyacı görerek bundan 
bir müddet evvel vekild 
bütçe11inden Bürhaoiyede 
mühim bir köprü vaptıran 

B. Ali Çetinkayanın; bu 
defa hükumet konağ nın da 
aynf tahsısattan vapılmaaı 

husuıuuda gösterdiği yüksek 
yardımı ıül<ranla kaydede· 
rek ileri Türkiyede Raıve 
kille birlikte her •ekilin 
hergün memleketin mühim 
bir ihtiyacı üzerinde durduk
larını, böylece yurda veni 
yeni eserler kazandırdıkları· 
nı pek güzel açıkladılar. 

Bürhanlyelıler bu heyecenh 
ıözlerl baılanan büyük ese
rin önünde sık sık alkııl11 

dılar .. B. Ethem Aykut 
sözlerini Büyük Şefin, ve 
Tsmet İnönünün adını aayeı 
ile anarak bitirdi. Ve ilk 
temel taıım attı . 

Bunu öğretmen arkadaı 

ların, talebelerin ve bütün 
halkın hep birlikte ıöyledl 
ği Onuncu Yıl Maroı takip 

etti. 
Bürhanlyeden ayrılır ve 

gezinin kafamızda yarat · 
tığı güzel intibaları canla n 
-dırırken içimıze aığmıyao 

bir ıevinç de vardı Bu, yur 
dun yeıil ve sevimli bir köıe 
sinde tik temel taşı ahlan 
bir yapının gözlerJnıiz önün
de yükselmiş olarak canlan 
mıı olmaaından doğan bir 
ıevinçti. 

lıte üç günlük 
gezlılnln kı&a ve 

·notlara .. 

bir Eğe 
dağınık 

Cevd~t Demiray .,, ....... 
___ a_A_n_Y_o~I 

1 

15 Nisan 1937 Perşem~e 
Öğle Neşriyatı: 
Saat 12,30 plaklR lüsk 

musikisi. l 2,50 havadis, 13,05 
muhtelif plak nefrlyatı 4,UU 
son. 
Akşam Neşriyatı : 
Saat 18,30 Plakla danı 

musikisi . 19,30 Konferans, 
doktor Selim Ahmet tara

fından (Barsak tufeylatı). 20,CO 
Sadi ve arkiıdaıları tarafın- 1 

TÜRK.DiLi 15 NiSAN 937 , 
ilLiMiZDElt H BIElllle 

Akbaş Kahramanı B. 
Hamdi İhtifali.. 
Halkevinde Gece 8. Hamdinin 

Hatırası taziz edildi. 
Akşam saat 20,30 da Ha 

lkevlnde Akbaş kahramanı 
1 

B Hamdinin hatırasını leziz 
için Halkevinde bir top\antı 

yapılmıştır. 

Toplantı istiklal marıı ile 
açılmış bunu Halkevl baıka 

nı B. Feyzi Sözeaerin mer· 
hum 8. Hamdinin yüksek 
vatanperverliğini izah eden 
konferansı takip etmittir B 

Fev1.i Sözener bu münase 
bt'tle Milli Mücadeleye ve ona 
tekaddüm eden hadiseleri, 
Ayvalıkta 8 Ali Çetinkaya 
nın gösterdiği büyük yurhe
verliğini ve bütün zorluklara 
rağmen gösterdiği mukave· 
meli anlatmıı ve B. Ham
dinin 8tgaya bağlı Akbaı 

köyünde düıman cephane 
liğtnde bulunan binlerce 
sandık cephane ile eııliha 

yı bir geı..:e içinde Bigadan 
ka.rıı ıahile nasıl nakletmlt 
olduğunu tafsilatile anlattı. 

B. Fevzi Sözenerln kon· 
f eranu alaka. ile dinlendi· 
ve alkıolarla ıona erdi. 

Valimiz B. Ethem Aykut 
ta 8 Hamdi merhumun 
mektep arkaıı olduğunu ilave 

Liselilerin 
Balyadaki 
Tetkikleri 

Lise onuncu ıınıf talebesi 
dün saat 8,30 da Kültür Dırek· 

törü B. Emin Ergunun baı I 
kanlığında iki otobüsle Bal 

yaya gıt'Tlitlerdir. 

Talebeler maden kuyula 
rına inerek dersleri üzrtnde 

tetkikat vapmıılar ve bura 
daki tesiıiatı görmüolerdlr. 

Telebe kafileıi dün akıam 
üzeri ıehrimize avdet et· 

mittir. 

Kalp paralar 
Maliye Vekaleti vilayet 

!ere gönderdtğı yeni bir ta 

mimle piya a ile yakından 

aliıkac.lar olunarak tedavül

de knlp para görüldüğü 
takdirde hamilleri hakkında 

acele takibata geçllmeıini 

bildırmlıtir 

Bundırn başka, elde edi 

lecek kalp paraların, asılla· 

rma nazaran gösterdiği far 

kların teshil olunması için 

hemen Darphaneye gönde 

rilmesi de fstenmıştlr. 
"' 

dan Türk musikısi ve halk 
ıarkılar ı, 20,30 Ônıer Rıza 
tarafından Arapça söylev. 
20.45 Safiye ve arka. 

daıları tarafından Türk mu
sikisi ve halk ıarkıları; saat 
ayarı 21 ,15 orkestra 

22, J 5 ajanı ve borsa ha· 
berleri ve ertesi günün prog· 
ramı 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçalr.rı , 

23,oo ıon. 

ederek ona ait yakm hatı
ralarını ve nıhayet nasıl fe 
ci bir şekılde vatam uğrunda 
can verdiğini heyecanlı bır 

ıfade ile anla th. 

B. Ethem Aykut sözlerini 
şöylece sona erdirdi: 

"Vatan uğruna hayatları· 
oı veren kahramanlara rah. 
met .. Böyle yetlttlren asil 
milletimize selamet ve Türk 
ulusunu bugünkü refah ve 
ıaadete ka vuıturan Büyük 
Önder Atatürke minnet ve 

tükran . ,. 

Sayın va linin sözleri sık 
ıık alkıtlarla kesildi. 

Hunu müteakip temıil ko 
lu üç perdelik kaynana ad · 
andaki vo hili muvaffaki 
yelle temsi\ . etli Temsilde 
rol alan gençler de sık sık 

alkıılandılar 

Tesek~ür 
Halkevimiz kitapsarayına 

onbir kitap hediye eden in· 
hisarlar idarHI rl)Cmurların
dan B. Şerefe teşekkürlerimi
ztn iblağına gazetenizin ta
vauutu rica olunur. 

Halkevl Aaokanlığı 

Dağda 
Çıkan 
Kavga 

Sındırgınm Edrenin kö 
yünden Mehmet oğlu Ali 

aynı köyden İımail oğlu Alı 
ve lsrnail oğlu Mehmet ile 

birlikte bir lf için civardaki 
dağa gitmlılerdtr Burada 
aralarında kavga çıkmııtır .. 

Mehmet oğlu Alinin dığer 
iki arkadaıı tarafından dö 
ğüld€iğünü ve parasını da 
aldıklarını şika}·et etmesi 
üzerine tahkikı..hı baılan· 

mı~tır . 

Sama!lıkta : 
Meydana çıkınlan lütünler · 

Smclırgının Çorum nahi · 
yeslne bağlı Yeniköydeo Ômer 
oilu Ha.sanın köy civaranda
kl saman damanda ıüphe 

üzerine arattırma yapılmıf, 

neticede J 65 kilo kıyılmıı 
kaçak tütün bulunmuıtur. 

Suçlu Adliyeye veril· 
mııttr. 

ACl~h bir ölOm 
Uzun müddet ıehrimizdc 

fotoğrafcılıkla !ş tiga! eden 
ve bir çok gançler yetişti 

ren, altı yedi ıenedenberi 

Erdekte oturmakta olan 
Glrıtlı B Ali tedavi edil 
mekte olduğu Memleket 
Haıtahanesinde dün ölmü§tür. 

Merhumun cenazeıi bır 

çok tanıdıkları, dostları ta 

rafından kaldırılarak Bat 
çeıme mezarlıiına gömül· 
müıtür Aileılne baş ıaalıjı 

dileriz. 

B lyada 
Okul ve ~öy odası yapıla

cak ~öyler 
Balya, ( Husuıi) -- Bazı 

köylerimizde bu yıl ilkokul 
binaları ile köy odala rı ya 
pılmal< üzere hazırlıklara 

baılanmıştır. Evci er, Ali De· 
mirci, köylerinde birer okul, 
Müstecap, Çakallar, Habip 
ler . Göktepe, Turplu, Narlı 
köylerinde de köy odaları 
io~a edilecektir. 

Mevcut planlarına göre 
her iki binaların yakında 

inıasına baılanacaktır. 

Cenneti ~açırdllar 
s;ndırgın·ın Kahra köyün· 

den Ahmet kızı 17 yaıında· 
ki Cennet, Kınık köyünden 
Hasan oğlu Mehmet tarafı 

ndan kaçırılmıştır Jandu
manın yakaladığı Mehmet 
hakkmda takibata baılan 
mıştır. 

Hava 
Kurumu ~ongresine gi~en 

mura~~aslar geldi 
Cumartesi günü Buraada 

toplanan Birinci bölge Türk Ha· 

va Kurumu kongresine işti 

rak etmek üzere giden mu· 

rahhaslardan 8. Avni Sağ· 

hkçı, B. İsmail Hakkı Ver· 

nalı, B ~ H ı lmi Şeremetli }fo" 

ngrenin sona ermesile dün 
ıehrimize dönmü§lerdir. 

Kongre cumarteıl günil 
ıaat 14 de belediye ıalonun· 

da Rursa valisi 8 . Şefikirı 
başkanlığında toplanmıf ve 
üç gün devam etmittir. 

Bu kongreye ittirak etnl 
ek üzere giden kazaları111ı· 

zın murahhasları da dürı 

gelmişlerdir. 

Kongrede Kuruma ait f a1' 
dalı görüımeler yapılmış ve 
kararlar verilmi§tlr. 

- ----
Tüccarlann satma~ istediği afynnlara dair yaptı~lan 

müracaata cevap geldi , 
Eski senelere ait ellerin· 1 sulünün tamamen satırı 

de on, on bet bin kilo ka · alındığını, bunun haricinde 

dar afyon bulunan tüccar verilmlt bir karar olmadı· 
ların, bu afyonların müba· 
yaa edilip edilmlyeceğini Ti 

cıuet odasından sormuı ol 
duklarmı, Ticaret odasının da 
nlakadarlara keyfiyeti bil 
dırmiş olduğunu yazmıthk. 

U yuıturucu maddeler td 
aruinden dün gelen cevapta, 
uyufturucu maddeler inhisarı 

depolarına teslim edilmiı j 
ol•n 19J5 yılı afyon mah 

ğını. 936 yılı mahsulündeO 

de yalnız müstahsil köylü• 

nün elindeki af yonl arın mii· 
bayaa edilmiı olduğunu •• 

nun için ihtiyaç hasıl oldll· 
ğu takdirde tüccardan mii· 

bayaada bulunulacağını bil· 
dlrmittir Ticaret odaıınca b&I 

hususta alakadar tüccarları 
tebliğat yapılmıohr. 

Yabancı memleketlere gön:ınce va mutfak tuzları yeni 
derilecek istina~e ~ağıllan pa~etlerle satışı çıkanh~ır 
· na şe~il~e olacak. 
Yabancı memleketlere aö 

nderilecek istinabe kağıtla 
rının ynzaln n otklı hakkında 
aıafıdaki tamim alakadar 
lara bi l d ı rilmittir : 

Yabancı memleketlerde 
bulunan eohasın mahalli 
mahkemeler vuıtastle ifode· 
lerlninin almaıu vey ye 
min ettirllmeıi huıuııunda 
mahkemelerimizden yaı.ılan 
istinabe talimat ' annın tah· 
rirat ve müzekkere §eklinde 
doğrudan doğruya vel ft lete 
veya C. M. Umumilığlr-e 

hitaben yazılme!ct a o'du ~ u 
ıörülmektedir 

istinabe talimatları, aynen 
Fransızcaya çevirtilerek aslı 
ile birlikte binniyabe rnuu 
mele yapacak olan ecnebi 
mahkemeye gönderilmekte 
olduğundan vekald veya C. 
M. U llğine hitap eden bu 
kabil müzekkere lerin aynen 
tercüme edilerek gönderil 
me!I muvafık bulunmakta· 
dır . 

Bu itibarla talimatların ın , 

binniyabe muamele yııpııcak 
olan şalihiyetli ecnebi m"h 
kemeye hitaben ve ycpı la 
cak muamelelerin açık ' 'e 
sarıh olernk yazılmasının 
usul lttıhezile bu hususa dik 
kat ve itina olunarak lü 
zu mıuz gecikme ve mu ha 
bereye sebebiyet verilmemesi 
tebliğ olunmuıtur . 

İnhisar idaresi ince sofr' 
ve mutbah tuzları hakkınd 
ıu tamimi yapmııtır 

Çamaltında ınce tuı. de 
ğirmeninln ihzar etmekte 
olduğu ince sofra tuzlarını" 
yarımıar ve blrf'r kilolukı 
paketler ile ve matbah tuı· 
tarının da, onar, yirmi be 
ıer ve ellişer kiloluk içi ki 
ğıt kaplı çuvallnr ile satır' 
çıkarılması onaylanmış ~· 
paketli sofra tuzlarından bl· 
rer kiloluklar dörder ve ya· 

~rımtar klloluklar da yo 

zırmı sekizer adet ohn•lı 
üzere ıandıklara konulııP 
ambalajlanmııtır. 

Bunlardan paketli sofr' 
tuzları için kilo hesabtlt 

Çamaltında 8,75 lstanbuld~ 
Kasımpafa ambarında 9.5 
ve matbah tuzları için d• 
Çsmaltında 4,75 Kasımp•f' 
ambarında 5.25 kuruı ıatıf 
fiat ı l t>sblt edılmlı ve dııe1~ 
idarelere sevklerinde Ça111af 
tı fiat la rma nakltye masr• ,. 
larının zammı suretile • 
tıı fıatlarınının tahakkuk et 

tirilmesi ve alelusul un1ıııfl 
··d- 1-k . t .ıııı mu ur u ten mezumye .. 

dıktan sonra satııa baılatll 
1 ur 

rı lması kararlaıtırı mıf 1 
Sandık ve çuval bedelle' 

»ll' 
bu fiatlarada hilbulundUıt 
ndan toptan sntıılarda 1110fl 
terilerden sandık ve çu"' 
bedeli • aranmıyacaktır. 

• 
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İspanyadaki Parti 1 er Balıkesir Tapu Sicil 
Türkiyeye Ve Onun Ya- Niçin Çarpışıyorlar?. Muhafızhğından: 

Yabancı Gazetelerde: 

ratıcısına Hayranlık .. Zamanın geçmesi, ne Is. 
panyadakf sivil harbın cid 
dilJğini ve ne de onun Av· 
rupadaki reaksiyonunu azal· 
tmaktadır. Ancak, nıücade 
lenin uzun müddet devam 
etmesi , Frankonun lehinde 
değildır. Tehlikenin büyük 
ulusu ve bazı akııaklıklar 

Kamilin rejimi TürkiyedenR1ödern ~ir memleket. Türk
ler~en de sağlam ve müteratti ~ir millet vücuda ge

tirme~ gi~i esash ~ir gaye sP~i~idir. 
Belgradda çıkan yarı res 

mi Samuprava gazetesi "Ki· 
ll'lllin Türkıyesl" baılıkh bir 
Yazısında diyor ki: 

"Polıtik ve sosyal muha
rrirler 1 ürk iyeyi günün en 
Popüler çerçivlerlni teşkil 

eden faı izme veyahut bir 
llevı sosya' izme mal etme
Ye uzun aenelerden~eri uğ 

teımaktadırlar . Hakikat 
halde yeni Türkiyedeki re 
Jhn ne faıisttir , ne de ııos 
Yalisttir. Zaten yeni Türk 
tejlminin teıkil ettiği misal 
lıer memleket ve mılletin 
kendıne mahsus olan yolda; 
tabii, coğrafi, tarihi, eko 
llornik ve soııyal ihtiyaçlara· 
1\a en ziyade tevafuk eden 
folda yürümesi liizımgeldi 
ilni iabat etmektedır Baı · 
ka arını taklid etmek boıt· 
Ur; zira taklid edi len ıey · 
ler diğer muhit ve ahval 
Çerç vesi içınde yalnız kari· 
katar ha lı n :le tecellı edebi 
lırler. 

K.amalın rejımi Türkiye· 
den ınodt-rn ve müterakki 
bı~ memleket; Ttrklerden 
de ıağlam ve müterakki bir 
"1illet vücude get irmek gi 
bı eıaslı bir gaye sahibidir. 
Eıkı ve çürümüş sultanlar 
lürkıyesln n Büyük harpte 
lbaruz kaldığı hezimet ne 
beklenilmi)en, ne de teaa 
dGfi bir ıeydir 
Kamal'ın it baıına gelme 

•ine kadar Türkiyede hükü-
1'1ferma bulunmuı olan 
Şark istibdadı ııağlam ve 
l.aYatiyete malik bulunan 
'türk nulletini uçurum ke· 

llarına getırmitlt Milli ve 
flolitık bakımlardan ihmal 

tdilrnıı, ekonomi bakımın 
fian da tamamen istismar 

tdılrnı• olan Türkler hiç bir 
'-akiki kuvvet teşkil edeml
)orlardı Oımısnlı impara· 

torluğu hakikaten müzeyyen 

bir cephe teıkil ediyordu ve 
~u cephenin ardmda çürük 
Ok ve viraneler bulunuyor 
du. Türkiyenin teıkil ettiği 
hntrnetın taksiminde bır 
lGtJij a.nlaıılamıyan büyük 

~~.\'letler arasındaki rekabet 
b Urk imparatorluğunu suni 

it •urette devam ettiriyor· 
du 

Son yüz sene zarfmda 
l'ütklyenın modernleıtirıl· 
'tıeıi içın hn ne kadar bazı 
~tıeb~üsler yapılmışsa da 
llklkı enerjiden mahrum 

olarak dar bir sahada ve 
~eıelenin künhüne nüfuz 
~t'tıelcsizın \'e bilhassa biz · 
~llt ınıllet ıle itbirliği yapıl· 
lba~ıı~ın icra edlien bu te
ltbbüılerden hiç bir müsbet 
"etıc:e hasıl olmamıştır 

Selinikte ] 908 senesinde 

~'nç Türk hareketine genç 
it erkanıharp zabiti olarak 

~tirak eden Kamfll Atatürk 
\l hareketinin memlekete 

-~ millete yeniden dirilme 
lem· 

•n edenıtyeceğini derhal 
t6rrn- t" M d Uf ur, edreııe ve mo· 
•rn mllliyetçllık baıbaıa 

yürüyemezlerdi. Bu devrede 
devlet tarafından vaki ola 
cak her mühim hareket ve · 
ittihaz edilecek her mühim 
karar için ıeyhülis lamın f et 
vasma lüzum vardı ve bu 
itibarla her hangi bir esaslı 
reform mevzuubahııolamaz. 

dı Kemal, Türk milletinin 
yalnız, her ıeyden evvel es 

Valenııla ve Katalon) a hü
kumetlerini kontrol eden 
ve birbirine hiç bağla olmı 
yan komünistler sosyalistler 
ve anarııatler gibi muhtelif 
grupları gittikçe daha sıkı 

bir askerlik disiplini altında 
sokmuıtur. 

Hükumet cephesi arkuın 
da, manavra yapmaıını ve 
ve hücum etmesini artık 

öğrenmit olan kuvvetler 
gitgide daha ziyade büyü-

ki umdeleri ve hurafeleri 
ve ittihadı islim ve teokra · 
siyi terketmesi ve Avrupa 
tarzında la ık bir nas yona ' 
lizm kabul etmesi ıarhlc ih· 
ya olunabileceğini anlamıı 

ve takdir etmlıti 

Kamal Türkiyenln merke· 
zi Avrupa devletleri ile bir 
likte harbe girmesine kati· 
yyen muhalif idi. •Fakat bu· 
na mani olmasına imkan 
mevcut bulunmadığından 

Kamiıl h iz bulunduğu bü 
yük asker ve teıkilitçi ma 
haretını bilakaydüıart mem 
leketinin emrine tahsis etti. 
Mütareke Kami\I ordusunun 
batında Suriye hudutlarını 

müdafaa halınde ve gayri· 
mağlüp hır Türk kumanda 
m olarak bulmuıtu Kamal 
bilakaydüıart teslim olm,ya 
tiddetle muhalefet ediyordu 
Fakat bu muhalefetten bir 
fayda hasıl olmamııtır. Mil 
letin bir kahraman ve kur · 

tuıcı gözile bakmıya baı 

ladiğı bu ateıln ve itaatsiz 
generalden kurtulmak için 
lstanbul hükumeti iıgal dev 
!etleri ile anlaıarak Kamili 
halk ihtilalini bastırmak 

üzere 19 l 9 senesinde Ana 

dolunun ıahtl kısmına gön 
dermişlir. Kamil bu kar t rı 

büyük bir meserretle kartı· 

lamııtır .. " 

Makalede bundan sonra 

Atatürkün milli kurtuluı 

harbine nasıl baıladığı ve 
nasıl muzaffer olduğu ve 

inkilibımız hakkında izahat 
veriliyor ve deniyor ki: 

" ... Kamal Türkiyesini \le 
Yugoslavya yl biribırire bağ 

lıynn samimi dostluk hıçbır 

zaman sarıılmamııtır ve bu 
dostluk Balkanlarda yaııyan 

bütün milletlerin sulh ve 
teraklosınln en tyi zamini · 

clır. 

Türk milletinın rehber ve 
babası Kamil Atatürke da· 

ha çocukluğundanberi gayet 
sadıkane hir dostluk ile bağ 

lı bulunan şayanı dikkat bir 

ıahsiyetten bahsetmekııizin 

Kamil r~jimini anlamak ve 
anlatmak imt..ansızdır. Bu da 
f met İnönüdür. Kemal Ata 
türkün yirmi st·neden ziya
de iyi ve fena anlarda it 

ortağı o lan Baıvekil İsmet 
lnönüne gerek Türkiye ve 
gerek ~alkanlar çok ıeylcr 
medyundurlar. Büyük Reh 
berın sabık ve fevkalade iş 

ortağı o olmuştur ve Büyük 
Rehberin büyük ruhunu ve 
ayni zamanda Türk inkila 
bını ve Türk milletinin ru· 
hunu anlamıı olan odur • . ,, 

, mekte. lnkiıaf etmektedir• 
Jer. Avrupanın koyu ihtilal· 
etlerinden bir .uaya top lan 
mıı olan ve ihtimal kı mik· 
tarı 25,000 i bulan enler· 

1 nasyonal lejiyon, çok kuv· 
vetli Sovyet tayy11re ve ta· 
oklarının himaye8inde bir 
o kadar İtalyanı büyük bir 
hezimete uğrattı. 

Edenin karaımazlık komi 
teıini zaafa düıüren bir sü 
rü manavralara rağmen, 

gene bu komite, lıpanyanın 
yabancıların karaımaları 

epeyce tahdit etmeğe muyaf · 
oldu. Hatta bu tahditten de 
daha fazla şeyler baıarabil · 
di. 

Birlbirine karıı karııya 

cephe teıkil etmlı olan bü 
yük. d~vler arasında elhirli 
ğiyle çalıımayi temin etli 
Ancak, bütün bunlar. Bü 
yük Brltanyaoın kati hı r 

bitaraflık gütmek iııme8lnin 

Fransız doııtlarını fazla asa 
bileınıemeleri hususunda 
iyka:z: etmesinin ne kadar 

' isabetli olduğunu 1ıöıtermek· 
tedir. 

Şımdiki vaziye'9 karıısın 

ı da, ispanyadaki facianın, 
l kabil olduğu kadar tahdit 
1 

ve kan akmasının sadece 
1 

ispanyaya inhisar ettirilmeıi 
için mümkün olan her ted
biri almak l azımdır. 

Kan akıtılmaıma maales 
sef yalnız cephelerde değıl 
hinterlandm çok gerilt:.rinde 
de devam ediliyor. Her iki 
taraf da birıbirinden çok 
acı bir• tarzda öç alıyor. 

Fakat, bu uzatıp giden 
can çeklıme nasal soııa er 
melidir? Ôyle anlaııhyor ki 
General Franko da hiliı. 

kuvvetten düımemiıtir. Ne 
var ki, birçok aylar süren 
tahm ve terbiyeden sonra, 
partisi içinde hail büyük 
ölçüde disiplinli kıtalar teş· 

kil edip de cephelere sevk 
edemeyiıt her tarafta büyük 
bir hayretle karıılandı 

Vaktıyle Madride yapılan 
hücumların Lütün ağırlığını 
yabancı kıtaların omuzları· 
na yüklemit olmakla büyük 
bir hata itlediği muhakkak· 
tır Frankocu ispanya kuv
vet1eri hazırlanmıı oldukla· 
rına insanın ınanamıyacağı 

geliyor. Günün birinde da 
vayı kazanmıı bile olsa, 
Franko, Brilanya ve Fran 
sanın Akdenizdeki menfaat· 
lerinl gösterebilecek bir 
mevkide olmıyacaktır. Çün 

kü, memleket içindeki itler 
kendisini iyice meıgul ede· 
cektir. Günün birinde bu 
mücadele sona erdiği zaman 
Almanlarla İtalyanların Is · 
panya üzerindeki nüfuzları 
pek zayıf bir hal alacak 
yahut ta hiçbır nüfuz ve 
tesirleri kalmıyacakhr Belki 
bütün dünya. bu suretle, 
İspanyol itinin muauam 
nankörlüğünden bir ibret 
deni almıı olacaktır. 

Akdenizin iitisinl deniz 
kuvvetleri tayin edecektir. 
Büyük Brltanya ile Fransa. 
sın donanma üıtünlüğü, her 
iki devletin stratejik kaygu. 
larını hafifletecek bir mahi · 
yeti haizdir. 

Batı devletlerinin vazife · 
feri, nasyonali8llerin hiçbir 
suretle bır zaferi ifade et · 
mlyecek olan galibiyetleri 
neticesindeki kurbanların 

azaltmak çarelerini aramak 
olmalıdır. Diğer taraftan 
Ka bella ronun, nüfuzlarını 

artırmalarının önüne geçme 
ğe çalaştığı anarşist ve Tro 
çkist kuvvetlerin muvaff a 
kıyetleri, lııpanyayi birçok 
yıllar yıkarak bır harabeye 
çevirecek olan sınıf ve par· 
ti mücadelelerine çığır aç· 
mıı olacaktır. 

Bugüne bugün Britanyft 
hükumetinin polıtika11nı tas 
v 'r etmeliyiz Ne de olsa, 
bir nevi abloka yapmak 
makaadıle Büyük Britanya 
Almanya, Fransa, Rusya ve 

İtalya donanmalarının elbir 
liğly ' e çalıımaları ve birçok 
çekiımelere rağmen, devlet 
lere aft elçilerin İngilız dıı
bakanlığında bir masa ba 
ıında toplanmıı olmalara 

gibi hakikatler. çok dikkate 
değer ve ümit verici ıeyler 
dir. 

Herkeııl meıgul etmesi 

icap eden mesele, elbirliğiy 

le hl\rekctc geçerek her iki 

tarafın da muzaffer olma

larına mani olmak ve ara 

larında bir uzlaıma meyda
na getirmek veyahut da İı· 
panyol halkına. emek, ıulh 
temin etmek ve çektiği acı. 
lan unutturacak, çareler 
bulmak olmRlıdar. 

Zenginin tamaı 
Yugoılavyanın Bjelovar 

ıehrinde birşimedlfer memu 
runa Nevyorkta ölen karde· 
ti 750 000 İngiliz lirası 

(bizim paramızla dört mil
yon altı yüz ellJ bin lira) 

miras bırakmııtır. 
Taliin birdenbire zengin 

ettıği bu eski timendifer 

memuru 1ıazetecilere bakın 
ne diyor. 

.. - Şlmendlf er itimi hiç 
de terkedecek değilim. Çün 
hoıuma gidiyor. Ayda otuz 
bet lira maaıım var. Tam 
yirmi ıenedir burada çalııı · 
yorum Yakınlarda beni ayda 
on sekiz lira bir maaıla 
tekaüt edecekler Bu maaı 
tan niçin vazgeçeyim?,, 

r----------~ 
1 23 Nisan 1 
1 --e- 1 
ı Çocuk Haftası- 1 
lnın Başlangıcıdır.ı 
~----------~ 

Köyü Mevkii Cinsi 
Küçük bo Dere baıı tarla 

atanc' nl\m diğer 

" 

" 

" 

ıehlr yokuıu 

Köı önü namı 
kara •taçlı 

Köprü altı 

namı diğer 

dere civar 
ında su çatı. 

Su çatı 

• 

Dere batı nam 
diier bent baıı 

" 

" 

" 

Hududu 
Gün doğuııu vereseden Mus· 
tafa oğlu Kazım çavuı seh 
mine müfrez tarla poyrazı ve 
reıeden Mustafa oğlu Ahmet 
çavuı sehmlne müfrez ve öl. 
mest le evlatları Galip ve Şa
mile ıehlmlerine kalan tarla 
gün batısı yol kıblesi dere. 
Gün doğusu Halil oilu Meh· 
met iken ıimdi otlu bahçıvan 
Şevki poyrazı Mehmet Faik 
oğlu İbrahim Tepecık gün ba
tıll vereseden Fatma hissesine 
mQfrez ve vefatile torunu Hü· 
yük bostancı köyünden Ah
met oğlu Kamil tarlaları. 
Gün doğu ve poyraz ve kıh· 
lesi dere gün batası vereseden 
Mustafa kızı Fatma hissesine 
müfrez ve vefatile damadı 
Büyük boııtancı kö) ünden im· 
am oflu Ahmet sehmlne ka 
lan tarla. 

Gün doğuııu verHeden Mus
tafa kı:ıı Fatma sehmlne mQf
rez ve ölm~sile oilu BüyOk 

bostancı köyünden Yakup ol-' 
lu Halil sehmine kalan tarla 
poyrazı vereseden Muııtaf a ol· 
lu Kazım çavuı sehmlne müf 
rez tarla gün batııı bOynk 

bostancı köyünden Şamile da
madı İbrahim kıblesi Büyük 
bostancı köyünden yörük Ali 
karıtıı Hanife tarlaları. 

Gün doğuıu vereseden Muıta
f a kızı Fatma sehmlne mOf. 
rez ve ölmesile otlu Büyftk 
bostancı kö} ünden Yakup of 
lu Halil sehmtne kalan tarla 
poyrazı Çayıhlsarın köyünden 
Şehri vereseılnden Koca Solak 
oğlu Mehmet tarlası gilo ba· 
tm yol kıbleel dere, 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı bet p.uça 
tarla Ali oğlu Mustafanın mali iken 50 sene evvel 

l 1• 1 Ah t Alı Kı:.zım ve Fatmayı terke· ölmesi e ev at arı me , , a 

dip bu verese 308 senesinde rızalarile yapmıı olduk-
ları taksimde her parçayi . dörde ifraz ile ayrı 

ayrı tasarruf etmekteler iken Ahmet sehmlne 

isabet eden yerler içln Ağustoıı 321 tarih ve 38 ili 42 
sıra numaralı ıenedat ile namına kayt teıkil tlmft diitr· 
!erinin senetsiz olarak tasarrularında iken bunlardan Ki· 
zım ve ahiren vefat eden Fatma vereıeat bu defa da ta· 
libi tescil olmadıkları ve yukarıda hali hazar hududu ya
zılı bet parça tarla aenetaiz olara~. mezbur Alinin zi~a-

d 'k N" 329 da ölümile kar111 Fatma ve evlat-atın a ı en ısan i 
1 M t f M•hmet lımail ve Ayteyi badehu smailin de 
arı us a a, ,. , 340 

d -ı- ile karm Habibe ve ana11 Fatma ve ağuıtoa 
a o um 'b Fatma ve da ölümile karısı Habı e ve anası 

H - · l badehu Falmanında mart 936 da ölümile oğlu useyın d -
- M t f Mehmet ve Ane ve kt-ndin en once evlatları us a a, 

1 d .. ğl lsmaılin oğlu Hüseyini terk etmlt ve ö en lger o u ı d 
1 M tafa talip intikal o duğun an bu bunlardan ya nız us 

1 t . k halinde teıçil muamelesi yapıleıca-verese namına f ıra _ 

hk k t mak için 25 4 937 pazar günu ma· ğından ta ı a yap h 
- derilecektir bu yerler hakkında bir ak halline memur gon 

d b 1 lar varsa bu günler içinde yazı ile ta-iddlaaın a u unan 
. h f 1 x. na veyahut mahalline gelecek me· pu sicıl mu a ız ıaı 

mura müracöatları lüzumu ilin olunur 

Balya 
Kaymakamhğından: 

1 _ Balya kazasının Evciler, Alı Demirci. köylf'rlnde 

yaptmlacak ilk mektep binalarının ustalıiı her türtQ 
malzemesi k&ylerce temin edilecektir. 

2 _ Kazanın Milılecap, Çakallar, Habibler, Göktepe, 
Turplu ve Narlı köylerinde yaptırılacak kö1 odaJarı yapı. 
larının ustalığı ekılltmeye konulmuıtur. 

İıtekltler mektep ve köy odalarımn 
kaymakamlıkta veya köylerde görebilirler. 

pillnlarını 

Ekıiltme 3 mayıs 937 pazartesi gUnu kaymakamlıkta 
saat 14 de yapılacaktır. 4-1 

• 



i Tapu Sicil 
haf f zhğı dan: 

Köyü Cinsi Mevkii Hududu 
Küçük Bostancı Mna müıtemi Köy kenar1 

lat iki bap 
Sağı Şüreka· 

dan Muıtafa 

o~lu K.izım 

çavuı solu 
muhacır Fey· 
zinin hane ve 
havluları ar
kası lama il 
oğlu Raılt ça
vuıun bağı 

önü yol. 

" 

hane 

Bağ iken 
halen müf 
rez tarla 

Köy civarı · Gün doğuıu 
nda tepe deli İamailin 
bayırı. vef alile toru· 

nu Hanife 
poyrazı Meh · 
met bey fev
tile karısı 

Nazmiye ve 
hemıiresl · tf. 
fet tarlalara 
ve gün_ batısı 
f üre kadan 
Mustafa oğlu 
Kazım "çavuı 

hi111esine mü
frez bağ iken 
timdi tarla 
kı bleai lımail 
iken timdi 
oğlu Raıit ça · 
vuıtan tarlau 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bir ev ile 
bir parça bai eylül 305 ve 9 ve 1 1 numaralı tapu ıenedile 
Mustafa karıaı Hanife ve evlatları AhmM ve Ali ve ka · 
zım ve Fatmanın ıayian temellüklerinden ıken Fatma 306 

senesinde evdeki hiueslni 30 altın lira kıymetli bır kara 
ıığır düvesi mukabilinde kardeıi Aliye haric'n •alnııı ve 
ayni tarihte beyinlerinde yaptıkları rizai takıimde üçe 
ifraz olunan mezkür evin harici muamele bir kısmı Ah 
mede ve diier kısmı da Hanife ve Kazıma bilahnra ki 328 
senesinde kökü kuruyarak tarla halini alan mezk(ir bağ da 
dörde takılm olunarak keza harici muamele 
birer kumı Ahmet ve Fatma ve bir kısmı Kazıma 

ve hali hazır hududu yukarıda yazılı ev ve bağ yeri 
tarla da Aliye mustaktlen isabet etmlt ve mezbur Alt 3~8 
de kendi paraaile müceddeden ev inıa ve ilave etmlt ve bu o 
zamandanberi her biriıl senetsiz olarak tell"ellüklerinde 
iken mezburun Hanife ve Ahmet ve Fatma vdat etmiı

ler mezbur Alinin de nisan 329 da ölümüle karısı Fatma 
ve evlatları Mustafa ve Mehmet ve f ımail ve A yteyi ba · 
dehu lımalllnde Ağustos 340 da ölmeıile karısı Hebibe ve 
anası Fatma ve Hüseytnt badehu Fatmanında mart 936 da 
ölümile evlatları Mustafa ve Mehmet ve Ayşe ve kendin 
den evvel ölen diğer oğlu İsmatlin oğlu Hüseylni terk et· 1 

Negüs 
(( Böyle olacağım bilsey
dim Mussolini ile anlaşu

dım.,> Diyor .. 
Fransız ayan azasından De 

Juvnel Habeş imparatoru Ha 
ile Selaaiye ile bir mülakat 
yapmııtır. 

Necati bu müllkatta oun· 
ları ıöylemittir: 

- Milletim kendisini başka 
türlü de müdafaa edebilir· 
di. Fakat biz hazırlanmıı 

değildik. Kabahat bendedir. 

Çünkü ben harp ofacağı 

nı zannetmiyordum Yaban· 

cı milletlerin memleketimiz· 
de gözü olduğunu biliyor ve 
bundan endite ediyorduk. 

Maskeli 
Gelin 

Jurnal ga-ıetesinln verdiği 
ıu haber cidden tuhaf ve 
emıalslzdtr. 

Viyanada geçen haf ta 
merkez kilisesinde bir ni · 
kah yapılmııtır. 

Bu nikahta gelin, üzerin· 
de hafif bir maske olduğu 
halde nikahlanmııtır. 

Umumun hayretini mucip 
olan bu hadisenin sebebi 
ıudur: 

Gelin mümkün mertebe 
daha güzel görünmek he· 

vesi ile yüzüne fazla boya 

15 NİSAN 937 

Gönen Kaymakamlığından: 
Aıağıda yazıla cüzitamlara ait iUrazat idare heyetince 

kamilen tetkik ve karara bağlanmıı olmakla 937 ıenoeıf 
'vergileri yeni takdir o lunan kıymetler 6zertndeo tahakuk 
ettirileceği ilan olunur. 

COZITAMIN 
NO. 
3 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
J6 
25 
34 

iSMi 

Yörük keçidere 
Atıcıoba 

Kum~köyü 

Gaybular 
Orta Oba 
Karasu kabaklar 
Çınar p1nar 
Akça pınar ,, 

" Hamfdlye 
Küp çıktı 

Balcı dere 

ve pudra veıalre ıürmüı bu 

sebeple kızcatızm yüzünde 
iltihap husule gelmtı ve ya- @) 
ra halını almııtır . ~-----•••• 

35 
36 
37 

iDii •••• ıcu 

Balcı 

Ekti dere 
Ilıca Oba 

• ••• HDI •••• llDI •••• 
Nikahın tektrlne de imkan 

olmadı~ı için böylece mas 
• • • • LCıtfen Okuyunuz .. · l 923 le bizi Milletler Ce· 

miyetine kabul ettikleri za 
man, ne kadar sevindiğimi 
zi tasavvur edemezsiniz. Bı· 
zlm memleketimizde "Mil
letler Cemiyeti,, ismi mu. 
kaddes btr manadadır. Bir 
masada beraber :oturduğu
muz elli iki beyaz milletin 
bize yardım edeceklerini 
umuyorduk. 

ke ile nikah merasimine it· 
tlrak mecburiyeti haul ol 
muıtur. ı ~

8 
Bayanlar , Baylar!. ~ 

--...---d---_-d ___ k_F_k·---ı E llnlzde hi>tıra olarak ıaklanacak öyle eıki re S 
gumuzu uıun u . a at. .. .. 

.. Fakat eğer1.böyle ola 25 simler vardır ki bunların iyi bir ıelıilde tuhıhinl ve i 

Gerçi biz basit bir mille·~ 

tiz . lngiltz harp gemilerinin 
Cebelüttarıka gelmakte ol 
duklarmı f§lltiğlmiz' zaman, 
Milletler Cemiyetine göster 
dlğimlz itimatta hakla oldu · 

cağmı bilmit olsaydım . Muı · ~ ya büyütülmeıinln lıebıl olarnı)eceğ rıı zenneduıfnı z 
solini ile anlaımak yolunu lıte bütün bu dütüncelerin akıini iddia ve lıbat 
arardım Bu suretle de mille · ediyorum: 

timi henüz arkall gelmiyen i!S çok PSki \'C )'lf>l'UllllllŞ reSimlt•ri bfıyiik 
facialardan kurtarmıı olur· ~ 
dum. Yanlıı bırr yolda yn : hir agr.11ıdisnıan fabrikasında karaka-
rüdüm Eğer Milletler Ce : lrnı, sepya, paSIPI \'e yağlı ho~1a olarak İS-
miyeli Laval • Hur pliinmın tenilen boyda VP ~İZİ nıemııun edPcek hil' 
kabulünü bana teklif etsey· Si! l k 

HesimlPriııizde isıeıwıı lıer de~isiklik va-
~ ' . 

di , derha l kabul ederdim. ~·: şekilde hiiyiik 0 ar. yaptırmakta~· ııu. 

1 S Ç 1. A R A N 1 y o R pılabilir. 
•• ~ Bayanlar içiıı yağlı boyalar hilha~~a şa-

: vanı tavsivcdir. Soma Kömür madenlerinde amele, olaral< çelıımak is· 

tiyenlere yevmiye 80 ve J 00 kurut verilecektir. 

lıçilere müracaat ettilderi gün derhal it\ verilecektir. işle · 
lerinde kabiliyet gösterenlerin yevmiyeleri arttırılacaktır 

• • • • Eğer resirnlPriniz ~:dizel olursa uetice-
IDU ler de pek giizd olaı·ak gelecek ve beğeni-
: ltlccktir. 

' ' ' • 

Mıiraccıal Y eT i : 
:OMA KÖMÜR MADENİ 

123 

: S_iparlşler bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur ' 

tlğinden bahlsla bunlardan Mugtefa narnma lntikalen tes· 
çil yapılmasını iıtemekte iaede diğer hlHedarlar ile bir · 
ilkte lttlrak halinde tesçll muameleei yapılacağmdan tah· 
hikat yapmak için 25 4·937 pazar günü mahalltne memur 
gönderilecektir. Bu yerler hekkanda bunlardan beıka bir 
hak iddiasmda bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile 
Balıke8ir Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline ge· 
lecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

§ Mesela: 30 x 40 eb~tta kaı a kalem 2 75. yağlı boya 
• 350 kuruştur. 
• 
: Nümuneleri hergün mağazamızda 
25 görebilirsiniz . 
-:-ı Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu 
• 11BDULLff H 
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&11 • • •• ICU •• .... UDi-=.:. !.!.-UDi •• •• IKIC .. ··- . 
ı~~~~~~~~~~~-M-• 

1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
1 TÜRKDİLI 
Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruş 

Altı Aylığı:400 " 
Sayısı : 3 .. 

Günü geçmiş sayılar 25 
kuru tur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLİ 

~. ==;;:;;;;nı;;:;;;_;;;; , __ _,_ __ ., 

Dün~ü un ve ;za~ i re f iatlan 
UNLAR: 

Asgari 
K. 

Azami 
K. 

55 Handıman 880 890 
60 ~ 860 870 
70 n 825 835 
80 ~ 760 770 

BUGDA Y PIY ASASI 
Yerli S ert s 5 , 125 
Yumuşak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıa k 6 6,25 
Mmr 3,875 4 

Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 

• 

' 
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1 Sa tıs SDrDmDnü Arttırmaktır. 

~ t~AKAT 

1 Satışta Birinci sart: 
1 1\ 

ı "REKLAM,, DIR. 
. 1 Satacağınız Malınızı 

it. Herhalde Reklam Ediniz .. 
ı 'e~n t~k~ltnılarınızı 
1 ( TURKDILJ) ne \ teriniz 1 

TOR Dili ~ 
~ 

B?Jlıkesirin Biricik Gazetes idir ı. 
Her Yerde Okunur· ı 

. ·-· . ~-.... . • .· . - . :~ > . • 

Sisam )4 
Afyon 11 ,5 

15 
Pul 1 u }\ ve f.\ enç b er Dü~enin·ı 12 

HEp Buradan Atırı'JC 

~~~~ ~ ~~~ .. ~);J/J 
lyesi ve lSatyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
Nohut 4,5 5 
Kumdarı 2 2,5 
B•kla 3 J,5 Basım Yeri ll Basın evi 
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• 

• 
• • • • • • • .. .. .. .. 
" .. .. • • 
• • • .. 
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