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Yugoslav Limanlannı Ziyaret Et
mek Üzere Gidecek Olan Donanma· 
mızı Karşılamak için Büyük Hazır-

lıklar Vapıhyor. 
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ON BJRiNCJ YJL SAYI: 10105 

Donanmamız Yugoslav
yayi Ziyaret Edecek .. 

Zelzele ---
İstanbul rasathınesi şid
detli bir zelzele kaydetti. 

MontrödeKonuşmalar 
Devam Ediyor .. 
Mıın dalıgılari on iki senelik bir intikal devresi kabul 

General ismet lnönü Yugoslavyada Seyahatla
rına Devam Ediyorlar. Başvekilimiz Sarayova
da Misli Görülmemiş Tezahüratla Karşılandı. 

fstanbu l, 16 ( Hususi ) -
Buıün raıa than~ tiddetlı bir 
zelzele kaydetmlttlr Zelze· 
lenin merkezi lstanbuldan 
8900 metre meıafededir. 

edilmesini istiyorlar. 
Cenevre, 16 (Radyo) -

MontrlS konferan11 teknik 
komitesi, bugün top!anmıt 

ve ikl buçuk aaat kadar 
müzakerede bulunarak, Mı 
ıır kapiUllasyonlarının lağvı 
hakkındaki projenin ikinci 
maddesinin esaslarını teıbit 
eylemlıtir Bu maddeye gö 
ret M111rdakl ecnebiler, dl 
ğer memleketlerde olduğu 
gibi mahalli kanunlara tibi 
olmak mecburiyetindedirler. 
Bu meselede komite ikiye 
ayrılmııtar Bitaraf, Mıaır, 

lnılltere ve diğer taraf da , 
Mı11rda kapltüllsyonları ol. 
an devletler deleıelerl var· 
dır. Bunlar, bazı itirazlarda 

Belırat,J 16 (Radyo) -
l'Grklye Baıvekllı General 
lı1net lnönü ve Tevfik Rüı · 
t(i Aara1 Sarayovaya mu -
"•ıalat etmiılerdir. 

Sarayovalılar Türkiye 
8•ıvektlı için muazzam te 
lthOrat vapmıılardır. Halk 
Badram mevkllnde General 
lıınet lnön6yi istikbal etmiı 
lerdır. Buradan muazzam 
bır kaltle halinde miaaf ir 
lerle birlikte ıehre glrilmlı -
tlr. Sarayova belediye 
'•lıl bir nutuk irat 

Rekor 
Kuan İtalyan tayyarecileri 

Roma, 16 (A.A.) - Tay 
yarecl Marlo Stoppanl 10 
tonluk hamuleile deniz tay. 
yareler! lrtlf a rekorunu üç 
motörlü aıker1 bir tayyare 
tle 4,863 metre yllkıelmek 
ıurettle kırmııtar. 

•tınııur . General ismet İnö
taQ Sırpça mukablede buluna
'•k ezcGmle ıöyle demltUr: 

ŞANLI YAVUZUMUZ 
dır Baıvekil İsmet İnönü ıöylediğl bir nutukla 
ve B. Tevfik Rüıtü Aras yan · karıılık vermlıttr 
larında B Stoyadinoviç ol · Karaguyavetzden ıonra 

Tayyareci ayna zamanda 
bir deniz tayyareıtle 2000 
metreden fazla bir lrttfaa 

en alır bir yükle yüluelmek 
rekorunu da kırmıı tar, 

•41 1 c:..-

/ngiltere - TOrktye ve Yugoılav
hııın politikaları birdir. 
lier Uılıl de milyonlarca kah. 
''"'•n kurbanlara lıtinad 
•tınektedır . " 

Sarayovada Türkiye rfcalı 
ttrefine bir ziyafet verllmiıtır . 
~1 Jafette mahalli eıraf da 
•~ar bulunmuılard1r Sarayo

~' baıtan baıa Türk - Yugos 
'" bayraklarlle donatılmııtır . 
Belırad, (Rodyo) Ge 

;erat ismet İnönü ve B. 
'"file ROıtü Aras pazar 

tGnü öğleden ıonra Dobro 
l'hık yolu ile Belgrada mu · 
~'•alat ediyorlar. 
lGrlcıye Baıvekıh mayetle-

~ ile birlikte Monoıkaya 
~ 0 •ka tarlktle ıtdecekler 
fit, Ozamana kadar harp 

k110
•unun Amiral ŞükrünOn 

u.._•ndaıında bu aıkeri Jı. 

"''" 1 • aelmealne 1 ntlzar edl 
lbekted' ır. 

l'Gtk h a r p f t l o s u 
tı\lQ y . 
ti uıoılav llmanlarmı 

~~reu ltQyük bir ilgi ile 
, eniyor. TOrk harp fllo-
'-ııu 

t0 " ıelııı limandan 21 
ı> &hlrnak suretlle ıelamla

tı'cak 
tıl ttr. Türk filosunu kar· 
ı,:'bak için büyük hazırhk -

hpı) maktadır. a,, d 
b,ı1 la , J 6 (Radyo) -

duğu halde Karageyavetze yollarına devam eden vekil 
gltmiılerdfr . Başvekilimiz lerimlz bu gün öileden ön · 
burada belediye relıinin sa ce Saraybosnaya varmıı 

fa geldiniz nutkuna Sırpça bulunuyorlardı. 

Kamutayda Hami din 
Hatırası Anıldı .. ______ , _____ _ 
Parti Genel Sekreterliği Hami
din Mektup Ve Fıkralarını 
Bir Araya T o p l ı y a c a k •. 

Ankara, 16 (AA.) -
Cumhuriyet Halk . Partiıi 

Genel Sekreteltğinden rica 
olunuyor: 

Büyük Şairimiz Abdülhak 
HA.midi tebcil etmek, onun 

ölümünü bildiren tezkere 
okundu. ve hatırasına hür 

metle bir dakika sükiit 
edllmlf v e akabinde 

İçlıleri Bakam ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya 

Aleyhine 
Kıyam •. 

Cibutt, 16 (Radyo) 
Babillmendebde Şahlr kabt· 

lelerl loılltere aleyhine kı -
yam etmlılerdlr. lngllız ha-

rp sef laelerlntn ııddetll bom· 
bardımanına mukabil aıt 

kabHeler lnılltz postalarını 
tevkif etmtılerdir. 

Aden valisi ıahlllerln ta
yarelerle bombalanmaıını 

emretmı,ur. Vadetelmukalle 
ve Hodramut clnrına 45 
bomba atılmııtır. BabGlmen· 
deb ve Hodramut ıılu bir 
b•Juka allana almacaktar. 

hatırasını daima hafızalarda tarafından verilen bir takr•r Almınyı rı f ıınıı ıra-
1 ve kütüphanelerde muhafaza üzerine yine Hamfdln yük· 

etmek için ona alt batı · ı sek hatlrasını anmak için ımdı airüııılar 
raları , fotoğrafları ondan ' içtima onbeı dakika tatil Berlln, 16 <Radyo) - Bor· 

menkul fıkraları, nükteleri / edllmlıttr. aen Çaytunc ıaseteıl, Al · 
Ankara 16 (A.A.) - Bu P ı fi 1 K t mektupları bir cilt halinde ' manyl\nın ar ı ıe r on 

t ı kt 1 
1 
ayın yirmi birinde bütan Velçeytn B. Delboıla buıusi op ama ay z. 

llu hususta lıize yardım Halkevlerlnde yapalacak müzakerelerde bulundutu ve 
e t m e k istlyeceklerden 1 toplantılar ile Abdul · Çekoslovakya için karar ve· 

hak H • td · h • t ası rlldi "'i hakkındaki haberi te emin olduğumuz muhtf"rem am ın a ır • 

zatlara tim diden teıek kür .1 = =t=am= i 'll==v=e=ta=z=f::z==-e-d=il-ec==e=k=t=lr==k=z=lp=e=t=m==e=k=t=e=d=lr=.===== 

C. H. P . Genel Sekretc:li~i ı, hazırda Yufl'oılavyalı-
tı111 .. 

~6 lozleri General ismet 

ederken bunları Ankarada A m' e r ,. k a 58 H a r p 
adresine yollamalarını rica 

ed:~:~ edenlere Hilmidin 1 Gemisi y a p t 1 r 1 y o r .. ~t ll(i ile B T evflk Rüıtü 
,,, T .. k 

'-'llt ' ur iye ve Türklere 
'"eccthdır. 

l ~'ıet l •tı, e er Balkan anlan 
ltı~1 ' ltamlliet Türklyenin 
~ ttf ırıa . . 
'ı.ı aıt neırayata de 
Q ediyorlar. 

,., eı1, d 
~e11 • t 16 (Radyo) -

ttaf 1 1 
~~,d •met nönü Saray-

~G~' ••lceri müe111eseleri, 
eyı 1 

()\lb 2 Yaret etmiılerdir. 
~~e ' 0 •1nkde de askeri 
1etd 

11'•elerı ziyaret edecek· lr. 

::k
1

:::~:·.~ın ~;,::,~.~·::::'.' Bu gemilerden ~üyük ~ir kısmının inşaatı simdidın 
~~~tan sonra iade edilecek - .. bitmiş burunma~ıad1r' 

Ankara, 16 ıA.A.) -
Kamutay bugünkü toplan 
tıımda Abdülhak Hamidin 

Ramanya 

Londra, 16 (A A.) - Ame kiki bir teırlki mesai, ıulbl 
rika Bahriye nezareti 58 için en büyük garantidir ... 
harp gemıl~rinin tnıa edil- Demltdr. 

!====================-=-

bulunmuılardır. 

Fransız delegesi; ıtaUlko 
nun mu haf azasını, olamadı 
fı takdırde kapttüllıyonla
rın, tedrici ıurette kaldml · 
maıını veyahut da ecnebi 
mahkemelerin kaldmlma11 
için muayyen bir zaman ta 
yln edilmeıinl teklif etmit 
tir . 

M111r delegeleri, bu tekil· 
ft reddetmtıler ve yalnız ec · 
nebi mahkemeler için 12 ae 

NAHAS PAŞA 
nelik bir intikal devresi ka 
bul edilmeılnt lıtemltlerdlr, 

Müzakeler, ıeç vakte ka· 
dar devam eylemtıtlr. 

Kahire, 16 ( Radyo ) ·
.. Elmmr" gazeteıl neırettllt 
bir makalede ltalyan mu
rahhasların Montr6 konfe
ransındaki battı hareketle
rinden ıükraola bahıetmek
tedtr. 

Aynı ıazete; fran11z mu
rahhıularm meaalılnln Mıaır-
ıukytu hayal buıule ıettrdt· 
finl de yazmaktadır. 

============::::ıı--======-----===--==-=--=-=-==----------

Bir Kızın Sebep Olduğu 
Kanlı Vaka .. 

-------- -------
Bir Kızın Nişanlısını Brakarak 
Kaçtığı Genci Biçakla Ağır 

Yaraladılar .. 
Şamlı Nahiyeelne batlı 

Halkapınar k6y0nde dQn 
kanlı bir vaka olmuı ve bu 
vakada bir delikanlı vücu 
dunun muhtelif yerlerinden 
tehlikeli ve ağır ıurette 
yaralanmııtır. 

Yaptığımız tahkikata gÖ· 
re vaka fÖyle olmuıtur: 

Şamlıya batlı Karabey
ler köyünden Hasan oğlu 
Kadire bundan bir kaç gün 
evel Halkapınar köyünden 
Aytf! adında btr kız kaç· 
mııtır . Halbuki bu kız Hal· 
kapın.u köyünden Bılil oi 
lu Naime nlıanlı bulunmak 
tadır. Kızın ntıaoh11nı bıra· 
karak Kadıre k&çmaın Na 
fml çok mütee11tr etmııur. 
Kadir dün evlenme muame· 
lesini yaptırmak üzere nahi

yeye evrakları imzalattırmak 
için de Halkapınar köyüne 
ıitmfıtir . 

Kadir sabahleyJA sa 
at sekiz sıralarında evlen 
me kifıtlarmı köy muhtarına 
imzalattıktan eanra nahiye-
ye g ıderken arkasından biri 
koımuı, bıçağını çekerek 
birdenbire ruteele sapla 
mağa baılamıotır. 

koıuıan k6ylüler vaka ye 
rine geldikleri vakit Kadiri 
tehlikeli ve afır surette vG· 

cudunun muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıı olarak ve 
baygın bir halde kanlar 
içinde bulmuılardır. 

V akadan derhal telefonla 
nahiye müdürü ve jandar· 
ma haberdar edılmtıtlr. 

Aradan çak ıeçmemlttlr 
ki nahiye müdürü ıanıoda 
jandarma olduğu halde va 
ka yerine relm•ıtır. 

Yaralı dan ifade alma fa 
muvaffak olunamamakJa 
beraber Lua bir tahkal,attan 
sonra Kadiri yaraladıktan 
ıonra kaçan •uçlu teıbıt 
edtlrntı ve yakalanmııtar. 

Bu tahkikata nazaran Ka. 
diri bıçağı ile delik deılk 
eden Ayıenln nııanlı11 Naı 
mln kardeıı Bilal ojlu 
Emindir 

Bıli.lıo, kardeıinln oııan
lısmm Kadire kaçtıfından 
muğber olarak bu kanlı •a
kay ı iılediği zannediliyor 

Ağı .r yara l ı olen Kadir 
bir araba ya konarak hem~n 

~ille 
~ekuı ar, 16 (A .A.) Baı 
~lı dttılıfe Hariciye vekili 
) l Oat y l d 

Ka~inesinde tadilat yapılaca~ 
Peıte, 16 (Radyo) - Ve. 1 

rilen haberlere göre, Rom · 1 

anya kabineıinde tadilat vu 
kua gelecektir. Bundan ba · 

mekte ulduğunu ve bu ge

milerd~n on yedisinin inıa

ahnın yüzde yetmit bet, 

on üçünün de yarı yarıya 

bitmiı bulunduğunu bildir· 
mi~tir. 

Vaıington, 16 (Radyo) 

B Seyfettin 
Cebelüttarıka 
Vardı, 

Cebelüttank, 16 (Radyo) 
- Ademi müdahale kontro
lörü ıeflerlndf"n Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeUnden 
8. Seyfettin bugün buraya 
gel mittir. 

Bu •ni aaldırıı karıısında 
neye uğradığını bilmiyen 
Kadir: 

Memleket Hastahanesine 
rönderllmit ve Hastahanede 
dün akıam üzeri ilk tedavi· 
ıl yapılmııtır . 

'rı'tl uııoa avya aki se 
t~'ba''•nda her yerde büyük 

'•tla karıılanmakta - 1 
ıka bazı valiler ve polis 
amirleri değiftlrilecektlr. 

B Ruzvelt Panamerikan ko

mitesi içtlmaınd~: 
" Milletler araaında ha-

- Yandım! .. 
Oiyerekıtcanlar içinde yere 

yıkılmııtar Bu acı haykırııa 

Suçlu Emin de yakalan
mııtır . Bu huıustakl tahki
kat derlo l eıtirllmektedlr . 



SAYFA: Z 

Balyada Bir Gez in ti: 

Balıkesir -Balya - __ .,,,,,_ _____ _ 
Karanh~lar diyannda .... Büyük potalar içinde su gibi 

ıkın kızıl demirler. . . . 
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1 iLiMiZDIEN HABlel llER 1 .. 

Çeltik 
T arlalarma dair tet~i~ler 

Ziraat Vekaleti yaptıfı 

bir ta m imle çeltik ekilen 
yerlerde z iraat müdürleri tet 
kıkat yapacaklar v~ bu tar 
laların köyde zarar verecek 
va ziyetleri olup olmadığını 

tetkik ,.Jerek Velıalete bil 
dıreceklerdir . 

bir ürperme var. Kendimi 
yapyalmz sanıyorum .. 

Şef B. lbrahim ve benden 
cesaretli olan bayan arkadat 
lara bir amele tle birlikte 
karanlık dehlizlerden koıa 

Alibey N a h i y e s i n d 
Vapllan işler • • 

--------- --
Spor sa~ası yapıhyor. Bir o~uma o~ası açılma~ için de 

bina satm ahnd1. 
Alibey , {Hususi) Nahi ) e · 

mızde iyi ça l ıımalar göz.e 
ça rpmaktadır . Ş . mdikl hal · 
de bir çok faydalı itlere 
batlanmııtır Nahiye rıhtı· 

mının iyi bır hale ııokulmuı 
için çalııı!maktadır . Bunun 
için de rıhtımın mektebe ka· 
dar olan kıamının temdidi 
ne karar verilmittlr 

halkın latif adeaine arzedile· 
cektir . 

Hinada tadi lata baılanmak 
üıeredlr. 

Diğer taraftan nahiye ge 
nçliğini ıporla ittlgal ettir 
mek makaadfle "Adaapor,, 

Polislerin 
Tavu ve hareketlerine dıir 
Oa~iliye Ve~ileti vilayet
lere bir tamim gönderdi, 

Poliı amir ve memurları 

araaında aıkı hir irtibat te · 
&11 olunarak disipline ve kı · 
yafete son derede dıkkat 

edılmeai ve vapur iıkelele
rile tren istaıyonlarında va · 
zife alacak polisler hakkın· 
da Dahiliye Vekaletinden 
v' layetlere mühim bir ta · 
mim gönderilmittir. 

Arkadaılar, iıte ıu 
ıördüğilnüz ıöklere doğru 

uzanan kıpkırmızı toprak ve 
kaya yıi1nı "Kızıltepe,, diye 
teamiye edilir Bu tarafta 
bir ocak ıörüyoraunuz adına 
"Arı mafruı,. derler. Altı 

ıene evvel burada bulundu· 
jum bir 11rada Arı mağra · 

ıında bir yangın çıkmıt ve 
epeyce zayiata sebebiyet 
vermtıtı . ilerde görQnen bt· 
nalar Balyanın tik mahalle· 
ridtr .. 

minJe (oyuncak gıbiJ &.üçilk rak erittik. Yeniden mezbaha yapma 
kararı da bu f aaltyetler için 
zlkredilm~ğe değer. 

adında bir ıpor kulübü açı
ldıiı gibi Patrice yolu üze -
rinde nahiyeye 150 metre 
kadar mesafede bir ıpor ıa · 

hası teıiı edilmesi için de 
faaliyete aeçilmiıtır . 

Bunda: "Pollılerln daima 
temiz giyinip kuıanmaları 

dllima ciddi müteyakkiz ve 

sert duruılu olmaları ve 
amirlerin poliı memurları 
nın kıyafetlerine ıon derece 
itina etmeleri lazımdır . ,. 

Denilmekte ve "aözerıiht• 

vazife alan memurların, tr· 
enin istuyona gelit ve ıi· 

ditleri esnaıında aatıcılarl• 

** 52 kilometreyi bir yıldı 
rım ıüratile aıan otobüıleri 

mi&fn müteannit hırıltm din · 
mitti .. 

Balya hükumet konatınm 
büyük meydanında Zafer 
ibideılnlo etrafına dizilerek 
tik muvaaalat hitıra11 ol · 
mak üzere fotofraflarımızı 

çektirdik-
Her Balyalı hükumet alanına 

koıarak bize hoı geldiniz 
diyordu . Çartı bir bayram 
yeri ıibi kalabalıklaımııta. 

Bu zamana kadar aldan· 
madım diyemem. fakat Ba
lyada kendımin, kararları · 

mın tabiat karımnda ne 
kadar aciz kaldığını bizzat 
gördüm. 

Ben Balyayi çorak, kuru 
her yeri kaya olan bir ma 
den ıehri olarak tuavvur 
ediyordum. 

Halbuki ne kadar yanlıı. 
İnsanların tabiat ile müca· 

deleıindan doğan varlıkları 

Balyada çok açık olarak gö 
rüyoruz. 

Balya güzel ve tirin bir 
parka malikdir . 

Balyarfın her yanı ağaç 

la ndİrılmıtdır. 
Her köıe batında çeıme 

ler farıl ıuıl akmaktadır .. 
Her yerde oldu~u gibi 

Balyada da bir imar faali 
yeti göze çarpıyor . Şosanın 
iki tarafı yüksek ve büyük 
binalarla dolu. 

** Balya vilayetimiz kazala 
rı içinde çok büyük mevkii 
elan bir maden mınt~kaaı 
dır.. Yeni içad edilip ve 
dünyada 1ay111 pek az olan 
Flatasyon makina lerından bi 
rt Balyada it lemektedir ..• 

Yeniden otobüılerimize bi· 
nip madene doğru yollandık 
bet dakika kadar seçmitti· 
ki burnumuza cinıint tayin 
edemediğim - kokan duman 
lar çarpmıyi baıladı. Deka · 
vil hatlorının birbirine karw 
tığı bir meydanda indik. 
Etrafımızdan lokomotif biçl· 

makineclkler maden do ' u Dehlizler .. . 
vağonlarmı çekiyorlardı . 

Mesul müdürü bize ref a 
kat etmelı büyüklüğünde bu· 
nan dt:ğerli kaymakamın ya 
nından ayrıl arak yanımıza gel· 
di. Tıpkı bir arkadaı, bir li· 
ıe talebeııl ıibi bize ıokul · 
du. 

Maden dolu vağonları göı· 
tererek bize bol bol maden · 
ellik ve maden hakkında 

malumat verdi. 
Atelyaları aeziyoruz: 
Dökme demir imalatha · 

neaindeyiz. 
Büyük potalar içinde su 

gibi akan kızıl demirler ta 
tınıyor; evvelce hazırlanan 

kalıplar içine ıtina ile dol 
duruluyor .. Büyük ıalonlar. 

da kulakları ıafır edecek 
derecede aürültü; ve bir ce· 
bennem ııcakhiı var . Sa 
tondan salona, makinaların 

araıından maki~aların ara· 
ıına lıf'Çiyoruz 

Her yerde l>ir saat inli 
zamı var .. 

Hüyük bir kapıdan deka 
vil hattını takiben bir yola 
çıktık Yer altı mataralarına 
doğru ılerliyoruz .. Yolun ıki 
yam yıHardan beri itlenen 
madenin çurufu ile dolu . 
Her yerde maden tepeleri 
yükıelıyor .. Bu maden tepe 
leri aruında kısa fak at vo· 
rucu bir yürüyüıten sonra 
mağraların afzma geldik .. 
Gözlerinden aamimtyet süzü· 
len aenç bir mühend11 bize 
takdim edıldı: 

- Şef lbrahim Ranl\ . 
Bay l Kana bin mağralar 

hakkında izahat verdıkten 
sonra geymemiz için hazır · 

lanan tulumların kullanılma 
zamanı geldiğini ııöyledi .. 

Mağralara inecektik ... 
Yerin yedi kat dibıne 280 

metre derinliğe inmek, ben . 
kendi heaabıma ceaaret ede 
miyordum Fakat bayan ar 
kadatlardan bir grup ma· 
denci elbiaelerini giyerek wfe· 
ner,, tesmiye edilen aıanıör 
lere binip 280 ınelreye inin· 
ce kendi kendime utandım .. 
Tulumları geydim, e lime bir 
karpit feneri aldım ve ar· 
kadaılara: 

-- Eyvallah. 
Oiyip kendimi asanıörle 

karanlıklar diyarına fırlattım . 

Bütün hızla iniyoruz; or 
talıkta bir ölüm sükütu var. 
Derinden derine makina hı· 

rıltıları duyuluyor . 
Uzun bir ıukuttan sonra 

uıağranın en altın& indik 
İçimde ıebeblni bilmedliim 

Sanki birer yılan yu•a11 .. 
Ve bunların içinde karanlık· 
lara .ıömülüp kaybolan de 
ka•il yolları . Majralarm, yer 
yüzünü sevmiyen kara bah 
tlı evlitlarile konutluk 280 
metr~ derinde priafcr taba 
kasına yer yüzündeki canlı 
lardan yedi minare boyu da 
ha yakın olan karanlık ma 
den bankalarında maden 
arayıcılar il~ ahbablık ettik. 

Onların yüzünde çelikleıen 
fU ıatırı okudum: 
"Altı da bir, rislü dt birdir 

yerin ... " 
Liloıferin 280 metre de 

rinlijfnln korkulu hatıra11 

olarak ellerimize birer par 
ça mad~a aldık. 

1 Rana bizi dekavil yo· 
tunu takiben bir çok ocak· 
ları ıezdlrdl. 

Anide bir hırıltı ititiliyor 
ve birden maden yüklü bir 
vaion yanımızdan sıyrılıp 
aeçlyor .. 

Majranın havası oldukça 
serin .. Fakat ııkıcı btr taz · 
zik hepimizi terletiyor. 

Bu, yüzlerce dehlize ayrı · 

lan arı kovanı gibi mağra · 
I" rı gezdık ten ıonra elleri 
mizde lrnrkulu rüyanın vt: 
rimlerıle yer yüzüne çıktık . 

Haaret kaldığımız gök yü· 
züne bakarak temiz hava 
ile ciğerlerimizi doldurduk. 

** Saat ikiye dotru Balyaya 
döndük, Balyalıların yeıillik 
bir bahçede asma çardakla 
rının altında hazır l adıkları 
yemekleri ııtaha ile yedik. 

Bahçede bir tki saat ka· 
dar dinlendikten ıonra de 
ğerli kaymakamın tavsiyeıi 

üzerine ~ekrar otobüılere bi. 
nerek Müıtecap köyüne ha· 

Halt hazırda bazı çetme· 
ler bozuktur. Bunlar da 
eıaalı ıurette tamir edilmek 
te, ıuyu az olanlara ıular 

verilmektedir. 
Bozuk kaldırımların da 

tamirine baılanılmııtır 
Blr okuma oda11 açmak 

(ize re de bir bina aa tın alın-

mııtır. 

Getirtilecek bir radyo ile 
aazete ve kitaplar burada 

Ziraat 

Bir umumi hela da yapıl -
ma11na batlanmıtlır. Diğer 

müb1m bir tetebbüste •ahiye 1 

ye Ayvalıktan elektrik ceryanı 1 

getirmektir. Bu itin bu yaz 
tçerainde baıarılacafına mu 
hakkak nazarile bakılmak 

tadır. 

Hötün bu itlerin yapılmasın 
da nahiye müdürünün yerinde 
çalııma ve 
rülmekter:llr 

yardımları aö 

Naklini 

li.übaliyane bir vaziyette 
trenlerde gelip gidenleri 
ıa yri ciddi temaıa ettikleri 
veya ellf'ri cepte dol•ttıkl•· 
rt görülmektedir ,. lfadeııtle 
bu hallerden ıtklyet ettık· 

ten ıonra, iıtaayonların m•· 
rkez blnaaı, iıkelelerin va• 

1 
~ pur yanattığı yerde poltıle· 

işlen pragrammm tatbiki· istiyen öğretmınlırin mı- rln hazırol vaziyette durm•· 

tına bu sene başlanacak 1 metleri 
1 
~· ,

1·7.:;,
0
:;::.t·· 

Ztraat Vekaleti önümüz- Kültür Bakanlıiı 1937·1938 e en er 1 en er: 
deki 1937 malt seneıi icra den yılı hAıanda kadrolar Mülkiye müfetttılertndell 
at ve tatbika t proğramları yapılırken baıka yerlere na- B. Ihsan dün BandırmadaO 
üzerinde tetkikler yapmak · killerini iıtiyecek öğretmen· ıehrimize gel mittir. 
tadır lerln teıbit edılen eıaslar 

Umumi ziraat tıleri, hay dııında Bakanlıia batvtırma -

'4ancılık meyvac;lık müeHe· ma l arını kararlattırmııtır. 
se ve fidanlıkları . tohum Bu eıulara göre s ı hhi vazi · 
üretme ve islah itleri dev- yellerini~ bulundukları yer· 
let çiftlikleri, nebat ve hay· lerde çahımıya mani oldu . 
vnn haatalıkları mücadele· 
leri içın bir yıllık faaliyet 
programı tesbit edılmek 
üzeredir . 

Zirai kombinalar iç in de 
bir büro teıkil edilmittlr. 
Doğrudan doğruya Zıraat 

Vekilliğine bağlı olan bu 
büro traktör ve ziraat ma· 
klnelertnin vaziyetlerini tea 
bit etmekle meıguldür. 

Zirai kombinalar önümüz· 
deki harman mevsiminden 
itibaren faaliyete geçecek· 
tir. 

Memurların 

~- ·· Bir mil 
«· w.., .. letin ku~ 
~,.Q ;_ ) ! ::".d veti v e 

saadeti 
' çocukıa

nn sıhhatı ile öl' 
çülür-

Merhamet ve 
şefkatin yıldızları 
öksüzler ve terk• 
dilmiş yavrulardır
Bunları kanadınıı 

l ..... _~_1...,tı..,n_a_...,..,a_h_n_ız_. __ _,_. 

R.ADYOj 

' reket ettik . Müatecap köyü· 
nün arızıuız yolu çamların 

ara11nda bir ıerlt gibi unnı· 
yor . 

Bır aaf altı andıran bu köy 
yolu cıdden ıayanı takdirdir. 
T abiatan özenert'k ıüslediği 

Müatecap köyünün ılk mek · 
teblne indik.. Köyün kapı· 

ıında bulunan bina daha ye· 
nt yapılnııı modern üç ımıf 

Borçlan doğrudan doğruya 

1 
m11slarından bsilmek su

reti le ö~enece~tir. 

ğuou ileriye ıürenlerln bir 
11hhat heyetinden alacakları 
raporla iddialarını tevaik et · 
meleri lazımgelmel<tedir. Eti 
baıka yerde olupta ayna ye 
re tayin ed ılmek iıllyenler 

de bunu vesikalarla iıbat 

edeceiderdir Müracaatlar 
15 hazirıma kadar yapılmıı 
oiacaktır. Bundan sonra ya 
pılan müracaatlar kabul olun 
mıyacaktır. Sıhhi durum· 
ları do l ayııtle öğretmenlerin 

lıttyecekleri yerler deki öğ 

retmen ihtiyacı göz önünde 
bulundurulacak ve imka n 
nlsbetinde öğretmenl~r iıte 

dık leri yerlere tayin olu nn

caklardır . 

17 Nisan 1937 Cumarıeıı 
Ôğlt Neşriyatı: ~ 
Saat 12,30 plakla Tii' 

musikisi. 12,50 havadiı, 13 
muhtelif plak neıriyatı ı 4• 
son. 

lı bir köy mektebidir . 
Köyde biraz gezdikten ıon · 

ra bizi teıyte toplanan köy 
talebelerinin ıakrak zeybek 
türküleri arasında Müatecap 
köyünün asfalt to1a11nda ya- ı 

vat ya va~ ilerledik .. 

** Bir gün kaldığımız Bal
yanın Balıkedr ıoıuında gö· 
nüllerimizt geride bırakarak 
Balıkeılrc doğru uçuyoruz 

Kazım Feyzi Ozan 

Askeri ve mülki memur 
ve mütekaitlerin, mahiyeti 
meıkük zimmetleri hariç 
olmak üuıe iıtlhkakların 
dan fazla aldıkları paralar 
gibi kati mahiyeti haiz olan 
borçları , rızalarile ödeme 
dikleri takdirde, ayrıca ki\ 
rar ve hüküm alınmuına 

hüküm kalmak11zın maat 
larından keıilmek suretile 
tahsil edilmeıi ve bu me 
murlardan itirazı olanları 

mahkemeye müracaat et 
me leri lü.r.umunun bildiril 
mesı Maliye Vekaletince ka· 
rarlaıtırılmııtır 

Ucan Arslan , 
Şehrimiz kitapçılarından 

Bizim Kitapçı tarafından çı 
karılan ve Paracıkoflu ta
rafından nakledtlen bu ço
cuk hikiyeılnln fiatı 5 ku 
ruıtur. 

Hu seri altında dev&.m 
edecek olan "Uçan Anlan., 
ıehrimizde bir kitapçı tara· 
fınrlan ilk çıkarılan bir eser 
dir. Bır ıeri halinde devam 
edecek olan bu çocuk hlka· 
yeıini yavrulara ta vılye ede
riz . 

Ak§am Neşrlyail : 

Saat 18,30 Pllkla d~~ 
muıiklsl . 19,30 Şehrerl' ~ 
Halkevı namına konfer• ~ 
Nurullah Ataç ( OKUr.t.A ,C 
20,0IJ Faaıl saz heyeti, 20ı P 
Ônıer Rıza tarafından Af~ 
ça ıöylev. 20.45 fa11I ıaı ~f 
yeti. Saat ayrı, 21 , 15 ı:,_, 
tiyatrosu artiltleri tarafııt 
Var yete uhneleri . it' 

22, 15 ajanı ve borı• ol 
berleri ve erteai günün P'

1
, 

ramı 22,30 plakla 101° ~ 
I• opera ve operet parÇ• 

· 23,0() ıon. 



t 

• 
e 

" • 
l· 

• 
• 
rt 
rt 

•· 
le 

• .. 

•• 

1 .. 

17 NiSAN 937 

Çocuk 
Haftası 
Gelirken .. 

Çocuk yuvasının çiçeği 
olduiu kadar yarın için de 
Yllrdunun çlçefi, ıaraılmaz 

temelidir. Evet yarın için 
bır kuvvet ve temeldir . Bu· 
IOnon bütün yükü yarın 
0 oun omuzlarına yüklenecek 
9

• onu yoracaktır. Onu 
h.ıcı. bir aOce kartı yordur 
llıarnak lazımdır. 

- 2 -

Ôyle lıe çocufu hazırla
llıak, dimafını genııletmek 
bıılerln en büyük en unu
tulnııyaca k vazifesidir. 

O henüz körpe bir f ıdan 
•eya bir filizdir· Veyahut 
la ıenelerce kökletmit bir 
'lacın çiçeiidir. 

O çlçe-fi meyve halinde 
llrrnek, tekılrlne yol açmak. 
ı.vk olduğu kadar mukad
d~, ödevdir ile . . 

Bazı anne ve babalar her 
)Qlc(j öğretmenin omuzları · 
"- yüklerler. Bu aala doğ
ru olamaz ve dofru da de 
itidir. 

3 -

Evet bir ölretmen demek 
Yurt ya vruıunun kanına ter 
bıye ve adap aıahyan mü 
tebbı demektir 

Dtlıünelım ki yalnız eY· 
dtkı yavrulariyle delil 
••lerindeki u y111 bi l ınmez 
Yavrularlle uiraıım anne ve 
ı._ba demektir 

Şu halde onun en büyük 
•aııfeıi yavrularına hayat 
)olunu ıöutermek, dimaida 
~•lr yapmak, fenahkların 
h naı mecralardan dojdu-

nu ıöıtermek, yaıama ka 
:'llarını açmak, yardımdan 

0 hn dofrulufu tçlrebllmek· ta, 

4 -

d Y •rdımcıaı anne ve baba· 
ır. Ôiretmenin açtığı ka
~llardan çocuiu yürütme 
a Vaaata olacaklardır . Zira 
lretınen okulundan harici 

;'tlyetlerle alakadar olma 
' Vakit bulamaz. Çünkü 
~•ruıu bir ve)a beı deiil · 

'·Gailesi çoktur hazarla
... akla me11uldür. 

- 5 -
v •kıt buldukça bundan 

~hra&cı yazılarımda çocuja 
""e ve babadan aıılanacak 

t,rbı 
Ye ılıtemlerinden, ve 

toc:u~ , 1 su cemiyet hayatına 

•ttıracak yollardan bahıe 
ç'11ıacatım . 
b lınutrnıyalım ki çocuk 
\ltGnGn kalbe aülen mey 

•••• 1 
"' o duğu kadar yarının da 
t \llcadderatını omuzlarında 
h't•hcalc ıücü ıanılmaz 
.ır. 6)iii6dür. Buıftnkü alaca· 
•• t b 
)l er iye, kazanacaiı ıoruı 

rınına hakim kalacaktır. 

M. fili Kayman 

tıce~sir;ma 
lurumundın: 2S Nıı .. -~ an pazar gunu ıa 

~ .. 14 
te Halkevi ıalonunda 

ı~, Çok Çocuju olan aileye 
tib'ıllılye verileceğinden bu-

1 erı 
1" n tlrndiden kurumu-

\l:te dl 
l~tl a arını kaydettlrm~ -

1\I 
Çoc:ulcıve 0 gQn Halkevinde 
"'-l, arile birlikte bulun· 

tJaıa rica ederiz. 

TORKDILI 

Bir Devlet Adamı Siyasi 
Hayattan Çekilirken .. 
1908 Senesinde babasmtn yerine parlamento azahğma 
seçi lan va üç daf a bısvekillik yıpan B. Bıldvin İngil
tere tarihinde büyO~ bir devlet adamı olara~ kalıcaktu. 

Stanley Baldvin, bazı ba 
kımlardan politıkacıdan 

ziyade bir edip, bir parti 
adammdan ziyade bir filo· 
softur. Görünüıü kaba saba
dır; fakat hakikatt~ kırıla

cak kadar ince bir adamdır. 
Çok lif ıöylemekten hoılan
maz; ilkin onun kadar ıade 
konuıan bir haUp enderdir. 
O, o kadar ıade konuıan 

bir adamdır ki. hitabetinde 
bir aanat yoktur sanılu; hal· 
buki onun asıl bu ıadelt · 
ğinde çok büyük bir ıanat 

aizlfdir Her halde Rudyard 
Ktplıjln yeğeni ve meıhur 

reasa m Hurneı Jonesfn de 
yakın akrabaaı oluıunun bir 
kerameti vardır 

Baldvin, ci ıplomathktan 1 

ziyade. açık yürekli bir İn- ' 
gillz köylüıü gibi, çifti çu 
buğu ile me11ul olmaktan, 
kırlarda aulh ve ıükün içln- 1 
de· dolaıarak plpoıunu pÜ· l 
füre püf üre içmekten enbüyOk 
zevk alan bir polltikacıdlr 

kı, entrika çevirmiyecek de 
recede ıaf Hr adam,, hük · 
münü vermiıtı 

Fakat, üzerınden bit yıl 

geçtikten sonra, gene kendi 
arzuıu hilafından olarak ve 
ıırf doıtlarının hırarı üzerine 
onu hazine bakanlıfının fi 
nanı ıekreterl yaptı ki, bu 
ıuretle Baldvin bakan dere
ceaine yükıelmit oldu. Ba ld 
vın bu mevlciinde bir fev 
kalidelik ıöıteremedi. Oıten 
Çemberi ayn 19 J 9 da Booar 
Lavın halefi olduju zaman 
buna raimen mevkHnl mu 
haf aza etti. 

J 922 de Loyd Corc kabi. 
neıine hücum ettiği zaman 
onun bu bu hareketinde ki· 
mıe bir ıahıi ihtira aörme 
miı, aramamıftı. Loyd Con 
kabineıi devrilmtı ve yerine 
geçen Bonar Lav kabiaeıinde 
hazine bakanı bizzat Baldvin 
olmuıtu . 

Baldvln hazine bakanı ıı 

lolkhozlırın aılirlıri 
Sovyet!er birlıği devlet 

bankaıının hesapları , mem 
leket dııhılindeki kolklıozlar 

ile kolkhozcuların refah va
ziyetlerinin gittikçe yükıel · 

mekte olduiu bari:r. bir ıu · 

rette göatermektedlr. 

Fılhakika, Sovyetler bir· 
liğinde btr mılyondan fazla 

gelir temin eden kolkhozla. 
rın adedi. l 9? 5 seneılnde 

anca!.. iki idi . Halbuki bu 
ıün banka cari hesapların 

da bır mflyon rubleden faz
la para bu u ilan kolkhoı.lar, 
elliye varmııtır. 

l 93c; kanunusani bidaye
tinde 28 l<olkhozun banka 

heıabı 500.000 rubleden 
fazla icH; bugün lıe banka 

cari heıaplara aynı miktarı 

tecavüz eden 932 kolkhoz 
vardır, . 

Bankada 100.000 ruble-
den fazla para11 olan kolk 

hozların adedi iıe. 1935 ıe . 
nesinde 1.500 iken, buıün 
3 794 dür 

Kolkhozların maddi eıaa· 
!arının aa~lamlaıtığmı göı· 

teren baıkaca deliller daha 
vardır: 

Kolkhozlar, eaaı kapital-
lerine. 1 9 3 5 ıeneainde 

653 3000.000 ruhlP. 1936 

Çingene 
1 

Krahmn ölümüne ~iç al~ı
ran olmamış 

Yabancı gazetelerin yaz 

dıklarıoa göre bundnn bir 
gün evvel. rakibi tarafın

dan Varıovada ölfiürülmüt 
olan "Çinaeneler kralı,. 
Kvikin cenaze merasiminde 
ancak yirmi kadar çingene 
hazır bulunmuftur. 

Buaun ıebebi, çingenele 
rin bu kralın, kar11ını ter 
kederek Lehistanlı bir ka
dınla evlenmek iıternff o). 
maıını bir türlü unutıtma 

malarıdır· 

· Baron Krik, İıpanyadan 
Polonyaya geliıinde bütün 
çingeneler tarafından çok 
ıevilmitti "'Kral,, ıon za 
manlarda bilha11a İıpanya 
daki asi general Frankoyla 
yakından alakadar olmuı 
ve bu amcazadeıinln niha · 
yet harbi kazanacaiını ve 
lıpanyol çingenelerinin kral· 
hKının da kendlılne verile· 

ıeiini ıöylemlıtır. Ftlhakika 
Kvikin Frankoyla amcaza · 
deliil diğer çinaeneler tara· 
fından da teyit edilmtıtlr. 
Eıuen Kvikle frankonun 
çehrelerinde nazarı dikkau 

SAYFA: 3 

idam 
Mah~umlan zehirli gazlı 

öldürülecekler 
Lıtvanya hükümeti bun· 

dan böyle idam mahkümla

rının aamak yahut kurıuna 

dizmek sureti '• öldilrülmeierl 

ni yaaak eden ve mahküm

ların zehirli ıazla idamları

nı emreden bir kanun çıkar

mııtır . 

Gazla idam cellltlıiı me-

murlyetine iıtlda verenler 

pek çoktur. Bunların anın· 

da sekiz Hollandalı , iki Al

man. iki Çek ve bir Macar 

vardır. 
---c:>oı c---

Asker il arbiya ısıslın 
Roma , 16 (Radyo) - Ka· 

bine mecliıl bu ıabah Vtti 

Male ıaravında Duçenln ri 

yasetinde toplanmıı ve tek· 

lif edilen kanun llylhaları· 

nı kabul etmlıtır. 

Stanley Baldvin görünüı 
le sadedir; fakat , muhaf a · 
zaklr partiıi gibi bir parti · 
nin, on beı yıldanberi lider · 
lifini yapan ve üç defa baı· 
bakanlığa seçılmit olan bir 
adamın, buit bir adam ola· 

mıyacağını acaba kayde lü 
zum varmı dır? 

fatiy1e Birleılk Amerıka hü 
kümetleriyle borçlar andlaı· 
ma11 etrafında müzakereye . 
memur edildi O, bu andlaı· 
manın lnıiltere lehinde idi; 
bu itibaila, reddedilmeıini 

can ve gönülden iıliyordu . 

Halbuki, böyle bir red onun 
polUlka hayatını ıona erdi -

seneainde ise 1 390 000.000 • 
c~lbedecek kadu büyük bir 
benzerlik de mevcuttur. Uf. 
ak tefek f arkların ise, Kvl 
kin babasının hallı bir çin 

Bu il vthalardan bir kıamı 

ıar!d Afrıl<a ve Libya ve 

12 Adada -tatbik edilecek 

ukeri terbiye ve eaaılar!a 

allkadardır. 

Parlamento hayatında, li
beraldir diye çatılan Raid 
vlni muhafazakar partiıl 

niçin kendine baıkan ıeçtı? 

O ruhan belki liberaldir; 
ancak, onun liberalliil kahp 
gibi bir llberalltk dejiildir. 
Çünkü o, mükemmel muha. 
f azakiır politikanın ilerilik 
yoluyla yakılabiceğı kanaa 
Undedir; calııan halka kartı 
çok içten bir ıaygı beıle 

mektedir . 

Haldvin. buıün ıanıöliye
ıi bulunduiu Kembriç üni
venıteıinl bitirdikten ıoora, 
baba11nın çeltk ve demir 
fabrikalarında çahımağa baı· 

ladı. Çok ıeçmeden fabrika . 
nın lıçileri l'lruında büyük 
bir ıempati kazandı Günün 
birinde, f abrlkaaının itçileri 
diler fabrika lıçtlerinin bir 
grevine ittirak etmek mec 
burlyetlnde kaldıkları zaman 
o bu grev eına11nda çoluk 
çocukları aç kalmaaın diye. 
tıçilerin gündeliklerini kendi 
cebinden ödedı. l 908 de ba 
basının yerine parlamentoya 
seç ıldiği zaman 31 yatında 

idi 
Beı yıl , hep arka pliında 

kalarak, dinlemekte, çok 
okumakla meıgul oldu; çok 
ender olarak konuıuyordu; 
alçak gönüllülülü ile herke 

, recek dertcede çetin bir ıey· 

di And laıma, parlamentoya 
ıeldı Münakftfa ve tenkidler 
baıladıiı zaman, o, eserin 
müdafaaaı için hemen hiç 
aizını açmamıı, ı6ylenn eai 
icabeden ıeylerl dığer ba 
kanlara bırakmııtı. 

O ldukça tehlikeli bir haa 
talık, nlaao 1923 de Bonar 
Lavı lstıfaya mecbur elti 
Halef olarak, yalnız Lord 
Gürzon ile Raldvln bahıe 

konmuıtu. Gür:r:on yaılı baıh 
bir devlet adamı olduğunu 

düıünerek, lmalın, kabineyi 
teıkile keodlılni memur ede 
ceiini yüzde yüz ümid edi , 
yordu. Fakat, kral , onu de
iil, Ba ldvini baıbakan ola. 
rak ıeçti. Üzerine aldıiı va· 

zife oldukça ajırdı Nitekim 
bu ağırlık dolay11lyle ceıa 

retini kaybeder gıbl oldu 
ve 1923 ilk teırininde par 
lamentoyu feıhederek, hiç 
kimıenin bir anda memleketi 
yeni ıeçimlerlegerek Baldvin 
ıerekıe muhafazakir parti 
hezimete uğradı . 1924 sonki· 
nununda ilk iıçl kabineıi 

teıekkül etti. 
Birçok fırhnalardan ıonra. 

finanı ve ekonomi buhranı 
1931 ağulloıunda Makdo 
nald kabine1ineıl iıUf aya 
mecbur etti. Gerek Stanley 
Baldvinin ıerekı~ liberalle 
rin lideri olan Herbert Sa· 
muelin de ittirak ettikleri 
bir milli koaliıion kabineıi 
lf baıına geçti. J 931 ilkteı 
rlninde yapılan yeni ıeçim 
lerde, parlamentodaki 615 
mebuıtan 550 si bu hükü 
metin ıdı . 

ıe ıaygı telkin ediyordu. 
Loyd Corc kabinesi, kendi · 
•ine ikinci dttrecede bir va 
zife teklif etmitti· O tarihte 
muhafazakar partisinin lide· 
rl olan ve aynı zamanda 
hazine bakanlığına yapan 
Bonar Lav onu. arzuıu üze· 
rine olarak kendlıine parla
mentoda ıekreter vaph. Bo· 
nar Lav, onun hakkında "iti · 

mad edilecek kadar afza ıı· 

Muhafazkar parUıinln il 
deri olan Baldvln ile ııçl 

partiıi liderinin bir kabine· 
' de çalıımaları büyGk bir ha
dlıe idi. Böyle birlb•rlne 

r~ble llive etmiılerdlr. lıle· 
tilmiye esaı kapital artanı 

iıe bir sene içinde 215 mil · 
yondan 408 milyona çıkmıı . 
tır. 

Bu rakaın\arı venrken 
ıurasını da bilhuıa tebarüz 

ettirmek icap eder ki 1936 
ıeneainde ziraat mahıulle

rinde takriben yiizde 20 
niıbetinde bir tenakuı teı· 

bıt edılmlı; yani bu kapital 
tezayüdü. bu mahıut tena· 

kuıuna raimen elde edıl

mittir 

zıd iki zihniyet bir arada 
olabiltr mı? Diye herkesle 

bir kaygı, kafalarda bir ıu 
al dolaııyordu. Bu ıualin 

karıılı~ı. iki devlet adamının 
liüyük bir doıtluk kurmala
rı oldu 

Günün birinde muhafazakar 
parti, parlamentoda hükümet 

ekıeriyetinin beıte dördünü 
teıkil ediyordu. Bu vaziyet 

kar1111nda muhafa7.akirlar. 
kendt!erinden olan birioın 

kabine baıına geçmeıinl iıti 
yorlardı. Fakat, Baldvin, par · 

ti arkadaılarının bütün ıı · 

teklerine göiüs gerdi ve 

Makdonaldın çekllmeıinde 
iırar edecek olurlana, ken 
disinln de partiden ayrılaca· 
iını kati bir l ı sanla bildirdi. 
Baldvin, Makdonaldın ııhhati 
batbakanlık mevkıini muha 
faza etmeıine elverdlii gü 
ne kadar kendiıinln yerine 
geçmeği aklından ıeçirme

di. 

Kolletif emniyet esa11na 
dayanan 1935 baharındaki 

ıeçimlerde İtalyanın Habeı 
ıeferl, Kral Beılncl Corcun 
ölümü, Sekizinci Edvard ve 
onu takip eden hadiıelerle 

alikadar olmak üzere Bald· 
vinın oynadıiı büyllk rolJerl 
cihan tarihi tebarOz ettire 
cek ve lngiltere tarihinde 
Baldvin dalma büyQk devlet 
adamlartyle birlikte .ayıla 

caktır . 

' ıene kadaniyle, Frankonun 
ı babasının ise bir lıpanyo\ 
yahudlıiyle evlenmesinden 
i l e r i aeldiğl i d d i a 

1 

1 

edilmektedir. Lehlıtan çln · 
geneleri "kral,,ınm Franko
ya icarı• aösterdlji sempati 
ve bQtün ıervetini Franko 
ya terketmeıi hep bu akra
balıfının teıfrlyle olmuıtur 

Roma, 16 (Radyo) 

Buıün dolu Afrlkadan ıe· 

len alp alayları, taburları 

Venedik meydanında bir 
reımi geçit yapmıılardır. 

Bu reıml geçidde 6. Mu· 
ıoltnı milJa umumi kuman-
danı elb1te1ile ve bUlün ıe 
f aretler ataıemlllterleri ha · 
zır bulunmuılardar. 

'HükQmet KuvvetleriMü 
him MevzilerlşgalEtti. 
İngiltere verdiği bir karaiİlbundan sônra hiç bir va
purun ispanya sulanoda himayı edilmiyeceğini ~ildirdi. 

8ilbao, 16 (A.A.) - Şid

detli bir topçu ve tayyare 
hazırlıtından ıonra hükumet 
kuvvetleri dOn Alava cep
heıinde mühim mevziler it· 
ıal ederek Caıon ve Deal
tun kasabalarını zaptt:tmlı · 

lerdir. Muharf!be geç vakte 
kadar devam etmekteydi. 

isi Kroıazôrünün teh~i~i 
Bayonne, 16 (A.A .) - Al· 

mirante Cervera ismindeki 
aai krovazörünün bir radyo 
telaraf ı göndererek Biıcaye 

sularına girecek lıpanyol ve 
ecnebi vapurlarının zaptedi· 
lerek batmlacaklarını ihtar 
ettiği bildirilmektedir. 

Bir İngiliz Gamiıinin Zaptı 
Bayonne, 16 (AA) - Bask 

hükümetinin bahri murah· 
kail matbuata beyanatta bu
lunarak Almlrante Cervera 
iımindeki asi krovazörünün 
dün akıam iımi henüz ma· 
ıam olmıyan bir lngillz va· 
purunu zaptettiiini bildlr

miıtır. 

Bu vapurun Terrola mı 

yokıa Pıuajeıe mi 16tQrQl 
dOjü henüz mahlm değildir 

Lendra, 16 {Radyo} 
lnıllia ıazeteleri, buıün in 

giltere hükumet inin lnaılız 
vapurlarına verdiği yeni ka· 

. rarları neıretmlılerdir. 
Bu kararlara göre bun

dan sonra lngillz vapurları 
harp seftneieri tarafından 

açık denizlerde himaye edi
leceklerdir. Bask ıularında 
ael lıpanyol ıefınelerl ab· 
luka koymuılardır. Bu ıc· 

heple torpile çarpan vapur · 
ların meıullyeti kaptanlara 
raci olacaktır . Mamaff bu 
karar Frankonun lehinde 
def ildir Yalnız bllf iil bir 
ablukayı tanıma demektir. 

Ankara, 16 (A.A.) 
lıpanya tılertne ademi mü 

dahale tali komite.ince kon. 
trol planının karada ve de
nizde 19 Nt.anda ıece. 
yarııından itibaren meriyete 
gıtmeıine karar verilmlıttr. 
Ankara. 16 (A.A ) - Ce· 

belüttarıktaki ademi müda
hale kontrolları ıefl zablt
lerimiztlen Seyfettin Daaa 
da Cebelüttarıka ıelmlıtır. 

Allahm r üzgin dönüy1r 
Londra, 16 (Radyo) -

Allahın rüzılrı Japon tay· 
yareıl yarın Berlln yollle 
Japonyaya danecektlr. 
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Balya 
Kaymakamhğından: 

' Balıkesir Askeri Satın 

1 - Balya kazasımn Evciler, Ali Demirci, köylerinde 
yaptırılacak ilk mektep binalarının ustalığı her türlü 
malzemeıl köylerce temin edilecektir. 

2 - Kazanın Müstecap, Çakallar, Habibler, Göktepe, 
Turplu ve Narh köylerinde yaptırılacak köy odaları yapı 
larının ustalığı eksiltmeye konulmuttur .. 

istekliler mektep ve köy odalarının pilanlarını 
kaymakamlıkta veya köylerde görebilirler. 

Eksiltme 3 may11 937 pazartesi günü kaymakamlıkta 
saat 14 de yapılacaktır. 4 - 1 - 133 

Bandırma icra Memurluğundan: 
lıtanbulda Sirkecide ko- lılarla diğer alakadarların 

mlsyoncu Hasa Tahsine bin ve irtifak hakkı sahiplerinin 
lira borçlu Bandırmada bent itbu geyri menkul üzerin· 
baıı mahallesinde Selfm oğ- deki hakları ve huıusi faiz 
lu Recep Nazmtnln ipotekli ve masrafa dair iddialarını 
mn hallede kain sağı: Balık · evrakı müıbitelerile yirmi 
çı Sefer ve ıolu: kut lsmail gün içinde icraya bildirme· 
ve arkası: mukaddem Mu rl ve hakları tapu sicili He 
harrem ve timdi borçlu Na sabit o1madıkça ıatıt bede . 
zml hanesi ve Muıtaf a ve linin paylatmaaından hariç 
Recep veresesi ve Oıman bırakılacaktır. 

çavuı ve Veli önü yol tle 2 -- ilk arttırma 20 5 937 

pertembe günü aaat 15 de Ban_ 

dırma İcra Memurluğu oda. 
tıında yapılacak ve arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmlf betini bulma 

dığı takdirde en ıon arttıra 
nan taahhüdü baki kalmak 

tartile artırma on ben a-ün 
daha temdit edilerek 7 6 937 

Alma Komisyonundan: 
Kolordunun ihtiyacından 15 metre Yaka çuba111 400 ki 

lo Neftalin 200~takım it~ elbtıeıi 500 _yemeni 100 mahmuz 
3000 çorap 125 kıl o kösele SOL bat( cibinliği 300 makara 
200 çiff terlikten ibaret melbuıat etyaaı· 24·4 937 cumar. 
test günü saat 106da açık eksiltmeye konmuıtur. Bunla· 
rın umumunun muhammen beclell 4217 lira 25 lıuruıtur. 
Muvakkat teminatı 273 lira~ 80...._ kuruıtur.~ Bunların muhte 
lif ctnı olması itibarile !ayrıtayrı da ihaleleri yapılabilir. 
lıteklilerintnumune ve evsaflarını görmek üzue her ıün 
ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuzlarile Ko
lordu Satın Alma Komlıyonu baıkaolığına müracaatları. 
Gazete ilan ücreti ~de müteahhide aittir. 

4 - 1 - 127 

Bahkesir Tapu Sicil 
Mu haf ızhğından: 

Mahallesi 
Kasaplar M . 

Hacıgaybl 

Mevkii 
Mahafü;de• 

Cinsi 
Arsa 

Hududu 
Doğu Donbeyoğlu 

Mustafa ve k11 
men çoban oğlu 
batı yol poyrazı 

Çobanoflu kıblesi 
yol. 

Mahallede Mescit arsası Saiı Gerikkaı Ah 
met evi solu Ke 
rim karııı Havva 
ve k11men Ahır 

yeri iken timdi Ke
rime satılan yer. 
Arkası Tayyare 
Cemlyetlpbinaıı ve 

mahdut altında bir ahır bir 
kiler ve üstünde bir oda bir 
sofa bir baca ufak mut bak 
ve sokala açılır bir kapı ve 
toprak döıemeli ve tahta 

tavanlı bir oda ve ayrıca 

cümle kapm yanında bir 

mutfak ve bina ve bahçentn 
460 arım miktarında Tapu 

kaydaoda 1ıöıterilmit isede bi 
nanın arka k11mındakl tah 
minen yirmi dört metr~ mu
rabbaı bir yeri bu bahçeden 
tefrtk edilerek maha Heden 
berber Muharreme gayri 
resmi ıatalarak onao taraf an· 
dan tahta perde ile ayrıla 

rak bir oda ve önünde bir 
mlkdar bahçe ayrıldığı gö
r6lmüı ve borçlu Nazmi bu 
yeri ipotekten evvel gayri 
reımi tekilde ıathğını ve 
ipotekten ıonra satıldığını 

iddia etmekte bu cihet mu · 
hakemeten hal edilmek ve 
satıı alana da va hakkı ve 
rilmek ıartlle hane ve bah
çenin tamamının satılmasına 
karar vertlmlı ve hanenin 
hmamma .alta yüz lira kıy
met takdir edllmittlr. 

pazartesi annn saat 15 de ya k11men Tovukoğlu 

1 - İpotek sahibi alacak-

... 
• 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 ,. 
Say111: 3 ,, 

Günü geçmiı sayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
1 

BALIKESİR TÜRKDİLİ 1 · 

'·· .1 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asa-ari Azami 
K. K. -

55 Handıman 880 890 
60 860 870 

70 825 835 
80 

" 
760 770 

BUGDA Y PlY ASASI 
Yeril Sert ş s. 125 

Yumuıak 5,25 5,5 

Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
Mmr 3,875 4 
Arpa 4 4 

Çavdar 4 4 
Sisam 14 15 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Bakla 3 J,5 

pılacak, artırma 2280 numa Ahmet evi önQ yol. 

ralı kanun mubibince muha ,. ., .. Ahır Sağı Meıçit anası 
mmen kıymetin yQzde yet· 1 solu Çıkmaz ıokak 

mit betini bulmadığı takdir 1 arka111Cerlm karısı 
de ihale yapılmayacak ve Havva evi önü yol. 
satıı geri bırakılarak kanun Yukarıda bulunduğu yer ve evıafı ıalreal yazılı (üç) 
ahkamı dairesinde borç te parça gayri menkuller Vakıflar Dfrektörlüğünün mali olup 
elle ufrayacaktır . Vakıfları adına tescilleri istenilmekte olduaundan bu yer 

3 - Artırma ıartnamesi- ler hakkanda mahallen tahkik için memur gönderilecektir 
ni ilan tarihinden itibaren Bir hak iddiasında bulunanlar varsa gününden evvel Tapu 
herkesin görebilmesi için icra· Sicil Muhafızlığına veyahut 25 4· l 937 tarihine müaadif 
da açık bulunacaktır. 1 pazar günü mahalline gelecek memura müracaatları ilin 

4 - Artırmaya lttirak olunur. 

edecek alıcı muhammen kıy 
metin yüzde yedi buçuk niı 
betinde pey para11nı veya 
milli banka teminat mek. 
tubunu ;ı getirecektir. Daha 
fazla malumat almak iıti-

E~rımit nüfus mamurluğun~an: 

yenlerin icraya müracaatla
rı ilan olunur. 

Edremldln Zeytinli köyü 

nün 440 numarala evinde ka 

yıdlı Zelihadan doğma Ahmet 
oflu Mehmedln Edremit as· 

llye hakimliğinin 16 mart 

937 günü ve 306.99 ıayılı 

ilamı üzerine annesinin iıml 
Hatice olduiu ilin olunur • 

17 NlSAN '137 
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! LQtf en Okuyunuz .. 
Bayanlar , Baylar!. 

25 ıımler vardır ki bur.larm iyi bir ıektlde taahıhini ve
- ya büyütülmeıinln l.a bıl olamıyace ğını zaı>nedeulnfz 

: lıte bütün bu dütüncelerin akıini iddia ve isbat 
: ediyorum: 

i!S Ç ok t•ski ve yıpranmış resimlflri hfryük f:l bir agraudisnıan fabrikasında kar~ka
ı: J lem, sepya, pastel ve yağlı boya olarak is-
52 tenilen boyda Ye sizi memnun edect•k hir 

~ 
şekilde bii~· iik olarak yaptırnıakta)ını. 

Resimlerinizde i~teııen her deği~iklik ya
pılabilir. 

l
~ .. : Ba~·aular i~in yağlı boyalar hilhasia ~a

yam ta vsi ~· edi r. 
.Eğel' resimleri ııiz giiz~J olursa netice. 

HM ler de pek giizd olarak gelecek ve beğeni-
• lrcekti r. • • • Siparişler bir ay sonra iade adilır. Fiatlar pek ucuzdur 

a:s Mesela: 30 x 40 f botta kaı a kalem 275. yatlı boya 

~ 
350 kuruştur. 1 

Nümuneleri hergün mağazamızda : 
25 görebilirsiniz. 
-:-ı Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu 
• IIBDULLllH 
@ı •••• IDU ,... IKIL~!!....IKll •••• uoc .. •• -
~ııııs·u~~~~~~ l!kt'l~~ı 1 Hır Tecimenin En lüyük Dileği: I 
1 Salış Sürümünü lrllırmaklır. 
~ t..,ı\K.t\T 

1 Satışta Birinci Şart: 
1 ' " ı ' REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz .. 1 \ le ~u H~k~llın larnnzı 1 
1 ( TURKDILI) ne \!eriniz~ 

1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 1 Her Yerde Okunur. ı 

·~J.19~ ~~~~~l.At~ ~')iAt~pıil 

Defterdarhktan : 
1 

Bedeli Miktarı 

muham- Hektar Ar Metre Adet Cinıi Mevlcii Mütte· 
meni mllit 

Lira K. 
6 87 o o 1374 Tarla Köıeler bağları 

148 50 3 2 95 1 .. Aytebacı 

22 50 o o 150 1 Ana İvrindi 
696 00 o o o Hane Martlı dört od• 

bir az avlu 
Yukarıda cinı ve evsafı ve bedeli muhammenlerl ya 

zıh gayri menkullerden Aytebacı köyündeki tarlanın ikl 
senelik icarı ve diierlerinin de temlıken eatııı 23 4 931 
tarihine müsadif cuma günü saat ı 5 de Ddterdarhğkl' 
teıekkül edecek komisyonda icar edilmek üzere 9 4 937 
den 23 · 4 937 ye kadar 15 gün müddetle müzayedeYe 
konulmuıtur. Talipluin yüzde 7,5 temınat akçelerıJe bif 

lıkte ·komisyona fazla malümat istlyenlerln Mılli Emlilc 
Müdürlüğüne müracal\tları. 

4 1 - 131 

' ı 
ı. 

lyest ve t{a9yazma111: Halık~sir saylavı H. KARAN ~ 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BlL'AL 

Baıım Yeri il Baıın evi 


