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!§ him Görüşmeler Ya tılar 1 Hariciye ~a~ırı Paris ~ü-
• , yük elçımızle konustu. 

• • • • 
. . 

Bu itti( ak Nesilden Ne sile intikal Edecektir . 
1 1 

General ismet lnönü Dün Kral Boris Tarafından Kabul Edil- ı 
di. Öğleden Sonra Bir Konferans Akdolundu. 

• • • • 
«Türkiye Ve Yugoslavya; Akdenizdeki Men

Dil 
faatlerı ile Birbirlerine Bağlıdırlar . 

Belgrad, 20 (Radyo) -
: 'fürkiye Baıvekili General 
: lırrıet İnönii Hariciye Vekıhg 

l'evfık ROttü Aras ve mai 
~ htleriodeki zevat 1,20 kala 
• l\ovanıiyon tren ile Sof yaya 
: \a:lrnet etmiılerdir. 
• Teıylde Baıvektl ve Ha 
l~I t lctye Vekili Mtlan Stoya 

1 

dinovlç. heyeti vekile azala· 
•, tı, bir çok zevat buluomuı 

hır . 

~ Bir kıta asker ihtiram va-

etmitlerdlr. Köse İvanof da 
bu ziyareti iade etmiılir. 

Kral Borla evvela Ge -
n e r a l İsmet İnönüyü, 
daha sonra 8 . Tevfik Rüıtü 
Ara11 kabul elmiıtir. 

Kral Boris ıaat l ,?O da 
Tür~iye BaıvtklU ıereflerJne 
bir öğle ziyafeti vermlıttr 

SUAT DAVAZ 

Pariıı, 20 (A.A. ) - Ha· 

riciye Nazm 8. Delbos öğ . 

leden sonra Türldye elçisi 

Suat Davazı, müteakiben 

de Romanya elçisi Cealano

yu kabul ederek kendilerile 

görü§müttür. 

Londrada 
Taç oeyme mensiminin 

provası yapıldı 
Londra, 20 (A.A.) - Bu 

ıabah erkend~n Londranın 

tenha sokaklarında taç gey· 
me merasiminin provası ya· 
pılmııtar. Ter tip edilen bir 
alny, 12 mayHta takip edi· 
lecek yolu hemen tamamen 
katetmiıtir. Süvari polisler· 
le küçük üniformalı süvari 
müfrezelerinin refakatinde 
giden arabalar, önde tram· 
pct ve boru çalan a&ker ve 
orketıtra olduAu halde tri 
bün sıralarının araınndan 
geçmtılerdir. 

Bu müddet zarfında me 
rasfruin meııul mürettipleri 
ellerinde saat olduğu halde 
sarfedilen vakti heaaplamıı 
lar ve teferruat hakkındll 

birçok notlar almıılardar. 
Radyo iletlerlle mücehhez 

poliıleri taııyan iki kamyo 
net alaya refakat etmekte 

idi 

ı tlfeılnl ifa etmlf, bando İı 
' ttklat Marıını çalmıthr. 
11 General ismet İnönü teı 

1
, )le ıelen zevatla samimi 

b ır ıurette vedalaıtıktan KRAL BOR1S 
İst~ıyonda Kral sarayı 

Ziyafeti müteakip Gene 
ral lımet Jnönü Bulgaristan 
baıvekili ve hariciye vel<ıh 
Köse lvanof ve Türkiye Ha
rl\:lye vekili bir konferans 
bkdetmiılcrdir. 

Türk ricali bugün ıaat 
17 de Semplon treni ile 
Sofyadan ayrılmıılardır. 

Romanyada Faşistler 
Ayaklanmağa Başladı. 

•orara trenin salonuna çık 
"'ıılardır. Bayan ismet lnö
llüye buketler verllmlıtır. 

Bandonun lstıkli.l Marıı 
•e teıyle gelenlerin alkıtları 
b"'•ında tren Belgraddan 

J \teket etmııtır. 

müıavlri ile baıvekil ve 
hariciye vekili Köse tva 
nof heyeti vekile azaları, 

Küçük Antant ve Balkan 
Antantı Sof ya elçileri, 
belediye reisi istikbal etmiı· 
!erdir. 

Bu ittifa~ nesilden nesile 
inti~al e~ilecP,~tir. 

Belgrad, 20 {Radyo) 
Türkiye Baıvekllinln Valva 
ya ziyaretlerinde verilen 
ziyafette belediye relılnln 

nutkuna General ismet lnö· 
nü mukabelede Lulunmuı· 
lardır. 

Kral Karol ile Prens Hi~ola arasm~a~i iMilif ~evam 
1 e~iyor. Demir mu~af ızlar eski hariciye nazın Titüles

~oyu niçin öl~ürmek istediklerini itiraf ettiler. 
'- General ismet lnönü men 
J ~il •allamak ıuretile heyet · 
~ hl selimhımıılardır. 

1 
Belgrat, 20 (Radyo) -

Cerıeral lımet lnönü ve 
tılaf yetlerl ıaat Hı na doğ 

General İsmet İnönü istik 
ballerlne çıkan zevatla gö 
rüıtükten sonra Kral sara· 
yına gidip isimlerini kaydet 
tikten sonra baı ve dıt ha 
kanı Köse lvanofu ziyaret ~ .!!_Sof yaya ıelmlılerdlr. 1 

~ Suriye F ra=n=ız::a:::::z:=D=o=s t=ı u=ğ-u 

1 rıa Ehemmiyet Ver· yor. 
! luriya Parlimenıosu topl~. Başvekil Parlimento~a 
ıı sancak meselesi etraf m~a izahat verdi. 
ıJ ~ Şaın, 20 (AA.) - Havas bu kanaate Fransız devlet 

?, J\nıı bildiriyor: adamlerı ile askeri meEele · 

~ b "8aıvekil parlamentoda ler ve harıci münasebetler 

;J l ehnatta bulunarak Millet üzerinde yaptığı konuşma 
ı:~ cernıyeli müıahltlerinfn lar netlcetıinde varmıştır. 
d enderun sancağı üzerin 

b elcı raporu neticelerini ka · 
Bundan sonra töz alan 

bir çok hatipler Türkiyenln ut etmek istemediğini bu 
e· lletı hattı hareketini protesto et 
;t ~ab~eyı Suriye için gayri mi§ler, Fransız dostluğunu 

~ 1 kabul telakki eyledi· 
~ili blldirrnlt ve bu hükü tebarüz ettlrmi~ler ve Fran 

efın k • F ıaya hattı hareketinden do S atı ıurette ransa, 
G Urtye ve Türkiye arasında layı le§ekkür eylemlılerdir. 
~ç tarafla anlaımıya ve Tür Şam, 20 (A A.ı - Suri-
1l'e il 1 Ilı" e dostane kom§uluk ye par fımentosuna umumi 
Unasebetlerl idame ettir bir af yapıldığı bildirilmft 

~ll'e b ı 
el'I ağlı kaldığını ilave tir fo aftan, geçen tıene 

ernııur. Filistin ihtilal hareketlerin· Fr, 
ttlld llıa ·Suriye münasebetle de mühim bir rol oynlyao 

tl.t 1 erı bahseden Baıvekıl Arap na&yonalist lideri Fas-
il arı söylemfıtlr: • lı Kavkadçı ıle daha birkaç 

ı,t- Franıız devlet adam· 

1 
1 neıdlnde bize karıı çok 

)( hı 
lıh. •slyat bulduk. lstıkla 

...... t l 
l~t Yo unda Fransız dev 
~- lldaınlarının açık müza 
~~letlerfne ve itb rliklerine 

tı olabllfrlz. Heyetimiz 

kişi istisna edilml§ bulun· 
maktRdır . 

Şurası §llyanı dikkattir ki, 
Sancak mebuslar1 ile Cc,be 
lidürüz mebusları parlamen 
tonun bu toplantısına lıtirak 
etmem it lerdir. 

İımet lnönü nutuklarında 
Yugoslav halkının Türkiye 
müoasebatınm her safhaaı 

hakkında J:,üyük bir alaka 
gösterdiklerini, ıöyliyerek 

ezcümle demittir ki: 
" - Kimsenin müdahalesi 

olmadan halkla temas ettim. 

Paria, 2 l (A.A ) - Bu · 
günkü tarıhle Londradan 
gelen bir telgraf, Uükreıte 
vaziyetin vahim olduğunu 

bildirmektedir. Hir yandan 

prena Nicola ile kral Carol 
arasındaki ihtilaf devam 

ederken bir yandan da de 
mir muhahzlann taraftar'a · 

rı geçen temmuzda öldürü· 
len Stelesconun katili hadi 
sesinde methaldar olan 

Açık ve samimi olarak gö· ' demir rr uhafızlara rr enııup 
rüıtüm 1 O talebe aleyhindeki dava 

. . . Milli kuvvet ve me- ya mani olmaktadırlar. 
ziyeU müdrik büyük bir mil · Bükr.-ı, 20 (AA.) - De-
let gördüm. mir muhafızlara menıup on 

Yugoslavyanın milli kuv· lejiyonerln muhakemesi es 
vetine hayret ve takdirle ba· nasında ıahitlerden biri le · 
kıyorum ~ jiyonerlerin Titüleakoyu öl 

General ismet lnönü Yu · dürmek iatedıklerini söy
goılav Türk müoasebatını lemlı Maznunlar birknç ay 

anlattıktan sonra iki meın evvel muhalif bir grup teıkıl 
feket arasındaki münaseba · 1 etmiş olan müddei Stelesko 
lm Balkon Antantına istinat yu öldürmüılerdir. Şehit 

etliğini söylemiş ve: - Tü Steleslconun demir muhafız 
rkiye ve Yugoslavya Al.de· lar tetkllatından tarhedıl. · 
nızdeki menf aatlerl ile bir olduğunu ve Titüleskoyu 
birlerine bağlıdırlar. öldürdüğü takdirde teıkilata 

Hu ıttlf ak nesilden nesi le 
intikal edecektir.,. 

Lindbergin 
Muvaff akıyeti 

almacağınm kendisine va · 
dedildiğini tnsrih etmiştir. 

Prens Nicolu, baıvckil 
Tatareskoya bir mektup gö · 
ndererek kendisinin doğru 
dan doğruya veya bllva&ıta 

Roma, 20 (Radyo) - ~lyaıi bir grupla temas etti· 

Atlas denizinin l 927 de Lin· ği hakkında çıkan haberle 
berg tarafından ilk defa ge· 
çllrneılnl tesit için yapılacak 
beynelmılel tayyare hare 
keti talik edihnl~tır. Alaka· 
dar devletlerden hiçbirisi 
bu harekele haz.ır tayyare 

bulundurmadığı halde yalnız 
halyft 9 tayyare hazırlamıı 

bulunmaktadır. 

re itiraz etmit ve bu gibi 
haberlerin dolaımasma mani 
olmak için icabeden tedbir· 
ferin alınmasını baıvekilden 
rica etmiıtir. 

Malum olduğu veçhile 
prensin demir muhafızlar 

ismindeki Faıist te~klf atmın 

yardımmı lstedığl hakkında 

B. TİTÜLESKO 
bazı hıberler dolaımakta idi· 

Bükref, 20 (A.A.) - Pr
en&lik hukukundan vaz geç· 
meai üzerine, prens Nlkola 
bundan böyle, kralın ken
disine verdiği Nikola Brana 
ismini taşıyacaktır. Adliye 
nazırı, bu huııunta lazım ge 

len muameleyi ikmal etmltı 
tir. 

Bükreı, 20 (A A .) 
Prens Nlcolas, B. Tatares · 
coya bir mektup göndere· 
rek kendisinin doğrudan 

doğruya veya bilvasıta siya -
si bir grupla temes ettiği 

hakkında çıkan hııberlere 
itiraz etmlf ve bu gibi ha 
barlerin dolaımaaına mani 
olmak için icap eden ted
birlerin alınmasını Baıvekll 
den ric etmitlir. 

Malüm olduğu veçhile 
prensin Demir Muhafızlar 

isminde faılst teıkili.tının 

ye.rdımını itıtedığl hakkında 

bazı haberler dolaımakta 
idi. 

a··yük 
Hamit için bu gün bir 

toplantı yapıl~cak. 
Öltinui blitri n Yurtla 

derin bir teessıir uyan. 
dıran Büyıik Şdir Abdulhak 
Hamil Tar/ıan içlrı bu 
gtin 167 Halkevindc lop· 
lanttlar yapliacakltr. Bu 
loplantılurda Büyuk Şa· 
irin hayatı, şahsiyeti el· 
rafında konuşmalar ya· 
pılacak ve eserltrl ndtn 
mulıtelif parçalar okuna· 
crrk vtyu l~msll edilecek. 
lir. 

Şehrimiz Halktvl d.e 
Büyük Şair için zengin 
bir proğram ha:.ırla. 

mışllr. Bu akşam Hcılkt
vimlzdt yapılacak olan 
toplantıda Büyük "lü 
saygı ile omlacaktır. 

Rusya 
Berlin ataşakommersiyılini 

geri çağudı 
Berlln, 20 (Radyo) 

Sovyetlerln Berltn Ataıeko. 
mmenlyalt, geri alınmııtır. 

General 
Göring 

8. Mussolini ile görüşecek. 
Berlin, 20 {Radyo) 

General Görln1ı Roma ıe· 
yahattne huıuıi bir mahıyet 
veril mektedlr. 

Generalin zevcesi, koculle 
Napolide buluımak üzere 
yola çıkmııhr. 

Alakadar mehaftl, Gene
ral Görlogln, ltalya Baıba • 
kanı B. Muasolınl ile bir 

mülakat yapacaiıoı sakla· 
mak lüzumunu hluelmemek. 
t~dirler . 

Silahsızlanma 

Konferansı gari buakıllyor. 
Paris, 20 (A.A.) - Petit 

Parlsien eazeteıl fU haberi 
vermektedir: 

" 6 Haziranda Ce1tevrede 
toplanması mukarrer olan 
stlahıızlanma konf eranımın 
bürosu ağlebl ihtimal bu 
içtimıunı baıka bir tarihe 
bırakacaktır 

Çünkü Milletler cemi ye . 
tinin fevkalAde içtimaı mıı.· 

yıı f:onunda yapılacaktır. 
Murahhaslar bu zamana ka· 
dar ~ıtahıızlanma meseleleri 
hakkında görüımek için bü . 
tün imkanları elde etmlı 
olacaklardır." 

Prens 
Nikola 

~ 

italyada yerleşecek 
Bükreı, 20 (Radyo) 

Prenı Nıkola ve yen{ zev· 
cesl, halyftda yerleımeAe 
karar vermlt !erdir. 



SAYFA: 2 

Köy Gezintileri: 

Gönen 
Yine horoz sesleri ve kut 

cıvıltıları arasıoda kulağıma 

ıelen tu konutmalarla uya -
nıyorum: 

- Yafmur yafıyor. 
- Efendinin ayağı uf ur-

lu aeldt. 
Pençereden baıımı uzat· 

lafım zaman tanrı kulları

nın diieklerlnl kabul etmit 
olmalı ki artık toprağın çat
layan bafranı serinletmek 
artık yalmur bulutlarını it 
batı etmltler. Çal dafları ve 
Çınarköyü tamamen duman 
lar içinde, bulutlar elJe tu
tulacak kadar alçak, yai · 
mur hafif hafif yağıyor. 

Köylülerde büyük bir se 
vinç Yar itim bitti, köylü· 
lerln lararlarına rağmen Is 
temiyerek korucunun 1ıetir 

dlii Dervit• binerken Cö
nin en nefis tütünlerini ye 
UtUren Çınarda köylülerin 
eli erini son defa sıkarak 
ayrılıyorum. 

Karaafaçtan Çınara ae 
Urken gördüjCim manzara
nın bir aynı tekrar baıladı . 
Yine o afaçlar ve yine o 
tatlı bir ürperme ile ruhu
mu sermest eden çiçek. yap· 
rak kokuları; 16k mor, dağ

lar mor, ben bu morluklar 
arasında dolaıan lacivert 
a6zlü köy ıüzellerine ha . 
yallerlle batbaıa ilerlerken 
yine Çınar k6yüne benzlyen 
ve fakat ondan biraz bü· 
yükçe olan (Atıcıoba) kö 
yün6n evlerin& 1ı6rerek bir· 
an için aözlerlmi o yöne 
d6ndürüyorum Çınardan 

ayrılırken köylülerle konut· 
tuk; K6ye bir may11ta tek 
rak ıeldlfJm zaman hakkın
da bir çok efsaneler olan ve 
koynunda aaırların izi bulu . 
nan fak at nedense hiç kim· 
H tarafından tetkikine defer 
verilmlyen köye bir saat 
uzaktaki deferll •e tarihi 
kaleye. Alacaoluk kalesine 
gidttcefiz. F otofraf lar çeke 
cef ız ve orada tatlı bir1rün 
ıeçireceflz. 

Atçıoba; 40 evli ve düz · 
ıün binalı aüzel tirin btr 
köy dlierleri ıtbi ajaçlıklı 
Çaldaflarının koynunda t(ir. 
külerlni beıteliyen çağlıyan · 

ların muıikisile serhoı, kö 
ye indiğim zaman yağmur 

daha fazlalath gün, tubat· 
tan unutulan bırıün köylQ· 
ler, hepıi Pomak olan ve 
maaleuef her zaman Pomak· 
ça kenutan köylüler çiftçi 
ve oduncudurlar. 

Bir araya geldiilmizde 
bana ilk ıordukları tey bft 
yüklerlmlzln sağlılıit oluyor. 
Onlara cebimdeki ıazeteden 
parçalar okuduğum ve hil 
kümetfn ıün hakkındaki 
yeni verimli tetktlitından 

bahıettiflm zaman hepılnin 
ıözleri sevinç ıtıklartle 
parlıyor. 

Gece, yine küçGk büyük 
bir aradayiz. Y afmur koja 
dan dökülilr~eaine yaf ıyor. 
Herkesin yüzü ıülüyor. Ay 
lardanberl. bekledikleri yaf 
muran b6yle birkaç saat 
devamlı Y•iııı onlara en 
büyük zevki veriyor. Bulun. 
duğumuz ovanın bet altı 

metre ••tındaki ajaçlıklar ara. 
ıında çakallar bafrıtıyor. 
Onlar ehemmiyet vermiyor, 
sorduium zaman yajmur 

2 -
yajdıf ı ve yaj'acağı .-akit 
çakallar böyle bafırııır dl 
yorlar. Köylüler çakallara 
köpek kadar ehemmiyet 
vermiyorlar. 
Yağmur elan keıilmedi 

Gece yarısı muhtarın hatır· 
latmaıile yekdiğ~rimiıe ha · 
yırla ıeceler diliyerek yatak 
odalarına çekiliyoruz Yatak 
odamda ocak kıt günlerini 
andıran bir çatırtı ile yanı 

yor. Bacaya yükselen kızıl 

alevlerin karıısında yağmu

run türküleıtni dinliyerek 
tu satırları kaydeder~ en dü 
tünüyorum Saat yirmi dört. 
Gönende her akıam çıktıfımız 
dar ve basık tavanlı kahve 
de saat altıda toplanıp öte 
kini btrlklnl çekltliren, her 
teyi tenkit eden, kendini 
beğenmit hlnt horozu gibi 
kurulan müıtertler kim bilir 
kimle ve ne ile alay ede 
rek kahveden ayrılıyorlar. 

Ne yu:ıl, uzun kıt gece 
lerinde biUuusa lıaharda 

kahve köıelerJnde slğara 

dumanları ve tavla, aznif 
ıurültOlert araaında eriyen 
ömürlere!... 

Peoçerenin önündeki ay. 
va •iacına konan bir kuıun 
cıvıltılartle gözlerimi açıyo 
rum Yafmur biraz haftfle 
mlf, pençereyl açtığım za 
man dıtardan taze bir ba -
har ve toprak kokuıu ova· 
ya hücum ediyor. Korucu· 
nun ıetirdiğf ıütle yumurta 
yi lçtıkten sonra ya vat ya 
Yaf 1ıidip difer odaya ıeçl · 
yorum. Uzaktan t6rk6 ıöy· 
liyer«k dümbek çalan köy 
güzellerinin hülbal ıeıleri 
ıeliyor. 

Dervlt hazırlandı buradan 
da ayrılıyoruz. Gök düne nis 
beten biraz daha bulutlu 
dağlar biraz daha dumanla. 
Gideceğim köyü muhtarın 

tarifi üzerine kafama yer· 
leıtlrdikten ıonra yine etra
fı, ağaçlıkları ıeyrede sey· 
rede kırların bütün kolonya 
kokularını gölgede bırakan 
kokularını içime ılndire ıln· 
dıre ilerlerken bulutları de· 
len mete ve andız ağaçları 
nan fındık fldaolarile sar. 
mat dolat olan çınar dal· 
larının örttOğü mal derede 
akan ıuyun yükseklerden 
düıerken yaptıiı beyaz kö-

•pük dalgalarını ve seniz 
ormanda büyük akiıler uyan· 
dıran çağlıyanların tan!tı 
rarını tamamlıyan rüzgir 

Ağaç yapraklarfle 61tütür 
ken meyclana eelen manza. 
ra o kadar iç alıcı kı bunu 
anlatabilmek tU dakika 
içinde bulunduğum tablonun 
onbinde birini bıle taıvir 

için kalemim de , ben de 
aclzlliimlzi anlamanın acı 
ıını bir kerre daha tadıyo. 

ruz. Hava gittikçe kararı · 

yor . Bulutlar kahnl ıı ııyor. 

Ormana ıölgeler lnmeğe 

batladı . Köyden çıkalı iki 
buçuk saat olduiu halde 
hala gideceğim köy görün· 
mlyor içimi bir tüphe ke 
mlrlyor, acaba tabiatın bu 
emsa.lıiz güzellikleri içinde 
kendimden geçerek yolu 
t•tırmıyayfm Evet bu mu · 
hakkak olan hirıey . Çünkü 
Derviıi tırıaa kaldırdığım 

halde ne bir baca. ne bir 
minare hiçblrtey görünmlyor. 

Salih Vecdi Bora 

T RKDILI 

Sporcu bir 
Arkadaşı 
Kaybettik 

, 
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• • 

t 9 Niıan pazartesi gece· 
si . Kara bir gün . . Tak
vim yapraklarından bir 
tanesi uçuyor sokak, ıo· 

kak Lakin bu uçut ; bir 
bahar kelebeğinin müjde
lediği mis kokulu bir gü,.. 
değil . . . Kara bir duman 
ılbt yayılan ve bir anda 
bütün memleket a f akını 
kaplıyan ölüm seı l eri: 

Münlp ölmüt ! .. . 
- Ölüm !. Ne kadar ıo

ğuk bir kelime ! . 
Bu ölüme hiç razı olmı 

yor gönlüm .. 
Genç yatda, iaaafa12 bir 

hastalığa kurban aiden 
zavallı Münip ! . 

Ne kadar beraber geç· 
mit günlerimiz var .. 

Hayır, hayır! Münlp 
ölmedi ve ölmiyecekte .. 
Kalblmfzde bıraktıjı fz 
ve hatıraları, biz sporcu 
ıençler saf oldukca yatı· 
yacaktır . 

Çok ıeYdiğimiz Münibl, 
kendi ellerimizle toprağa 
bıraktık . Hayata doyma· 
dan gözlerini kapayan 
Mlinip. timdi ebedi evin·• 
de uyuyor .. Hemde bir 
daha açmamasiya kadar!. 

Elimizden ne gelir ? 
~ade bir göz yatı.! Kab 
rinin üzerini ıslatan bu 
vaılar, senin samimi arka 
daılarının göz sularıdır .. 

Balıkesir kıymetli bir 
sporcuıunu, Türkiye de aıil 
ve temiz bir gencini kay· 
betti. 

Ail~sioin ve sporcu ar· 
kadaılarının yaslarına en 
ııcak kalbimle lttfrak ede-
rfm. 

. . . .. . . 
. . 

Orınanlar 
Ormanlarda yolsuz ~aliyat 
yapanlar cezılandınlacık. 

Haziranda meriyyet mev· 
kiine gire~ek olan Orman 
kanununun yanlıt anlatıl

mıı ve anlaıılmıt olmasın 

dan. köylünün bir kaç se 
nelik odun ihtiyacını temin 
maksadile Devlet ormanla· 
rına saldırdığı, yolıuz ve 
kanunsuz katiyat yaptığı an 
laşıldığmdan, Ziraat Veka· 
leli vilayetlere bir tamim 
1ıöndermi1tir. 

Vilayetlere gönderilen bu 
tamimde, Cumhurivet ka
nunlarının bütün köylü ve 

halk ihtiyaçlarını temin et 
tiği, boş yere vehme kapı · 

larak memleket ıervelinin 

baltalanmaımın da cezeyi 

icap ettirdiği bildirilmekte 
ve vilayet dahilindeki or-

manlar üzerinde çok ııkı 

tekayyütlerde bulunmak üze 

re alakah memurlara tet . 
klkler yaptırılarak katiyat 

vaki iıe tahriplerin derece · 
ıinin teıbiti ve ıuçfular ile 
bu vaziyeti hot gören me· 
murlar hakkında takibata 
geçilmeıt için azami tedbir· 
ler alınması bilditilmektedlr. 

Doğum 
Dıı Doktoru B Niyazi Ev 

renin bir erkek çocuğu dün
yaya gelmittlr, Yavruya uzun 
ömürler diler ebeveyinin teb 
rak ederiz. l 

Münip 
Dun göz yıılan arasmdı 

toprağa bnakıldı 
Vefat ettiğini yazdıiımız 

Kuyumcu B. Tayıbın oflu 
ve İdmanyurdu gençlerinden 
8. Münibiu cenazeıl dün bü 
yük merasimle kaldırılmııtır 

Cenaze HalkevJ bandoıu

nun çaldığı matem martı ile 
alınarak Paıacamline ıetiril· 
mit burada namazı kılındık· 
tan sonra yine bandonun 
refakatinde ve büyük bir 
kalabalık tarafından Baıçeı 
me mezarlığına götürülmüt 
tür. 

Taput üzerinde İdmanyur 
dunun forması renalade l::ir 
örtü bulunuyordu En önde 
İ.iman bö\gealle İdmanyurdu , 
İd mangücü, İdmanbirlijinin 
gönderdıkl~ri çelenklerle, 
tüller içinde gencin resmi 
ıidiyordu. 

Belediye Relıl 8. Naci Ko· 
danaıın, ıpor bölgesi baıka · 
nı B. Feyzi Sözenerin kala · 
ba\ık bir halkın ve Oç &Nlü
be menıup ıençlerln hu· 
lunduğu cenaze merulmi 
çok hazin olmuıtur. 

Zavallı genç toprağa bı

rakııdıktan sonra Yurt Kap · 
tanı Sadi yine bu kul6pten 
LA Uf, Birlikten Alt, ıöyledik-
leri sözlerle arkadaılarının 
derin acılarını anlatmıılardır. 

Gencin babası B. Tavıp 

da birkaç sözle gösterilen 
alakaya teıekkür etti . 

Ailesine ve arkadaılarına 
tekrar taziyetlerimizl ıunarız. 

-

• Münir venaı iki Hizmetkardan Biri-
ispanyada si Diğerini Yaraladı .. 
Kontrnl esnasm~a ge-
miler sıhilden on mil uzak

tın gideceklerdir. 
Londra. 20 (AA.) - İn 

giliz ticaret nazırı İıpanya 
sahillerini takip eden ıe-

mllere imkan nitbetlnde 
sahilden on mil açıktan 

gitmeleri hakkında bir teb
liğ netretmittir. 

Hırçok lspanyol tayyare · 

lerl Cezayirln karasuları ve 
bazı limanları üzerinde 
uçtuklarından askeri maka 
mat bunları beynelmilel hava 
mukavelelerine riayet ettir 
mek emrini almıılardır. 

Parls, 20 (AA) Mad· 
ridin bombardımanına de 
vam edilmektedir Asi l8 Y· 

yareler Bılbao üzerinde uça 
rak tehir halkını teslim ol 
mağa davet elmlılerdlr. 

Hükum~t tayyareleri de El 
cezireyi bombardıman et 
mittir. 

Senjandaloz, 20 (Radyo) 
İngilterenin Madrld se· 

firt, bugün lngiliz amlralı 
Plan ile hudut zırhlıımdıı. 

uzun müddet konuımuılar· 

dır . Bu konuımaların, lıpan 
ya için tesiı olunacak kon
trolla alakadar olduğu söy
lenlyor. 

Madrıd, 20 (AA) - Dün 

Bir töy~a geçinemiyen lr~izmatkir o~un taşırken 
~ir~irile kavga ettiler. 

Edtnclğin Çepni köytindeo 
muhtar Mustaf anın hizmet
karı olan ve Gönenin Men· 
tef köyünden Ahmet oğlu 
Yahya ile aynı yerde çalı · 
tan Arif oilu Veyıelin ara 
ıına 1ıeçtmıb;lik girmit, hir 
birlerine kin bes 1 ttmeğe bat· 
lamıılardır. 

İkt hızmetk!r eveliıi gün 

üniversite mahallesinde kısa 

bir müddet tokların tiddet · 

le ateı etttğl itidilmiıtir 

Cumhuriyetçiler .iki günden-

beri üniversite mahalleıidde 

mahsur kalan aıilere kartı 

kuvvetli bir cephe teaiı et 

meğe muvaffak olıımılardır. 

Valanıiya, 20 ı A A.) -
hava uezareti hükumet 

tayyarelerinin Aragon cep 
hesi le Terk el mıntakasında 

büyük bir faaliyet göster 
mit olduklarını bildirmek 
tedir. 

Bet hükömet tayyareıt 

Bask cepheılnde asi mevzi-

lerini bombardıman etm!t 
lerdir Hava filoları Baldes, 

Sıaueeza ve Janorague is 
tasyonlarile Guadalajara 

mintakaamdaki asi hatlarını 
bombardıman etmtılerdlr . 

öğ l e üzeri köy içinde ahır 

önünde odun taıırlarken yi· 
ne kavga etmiılerdir . Bu ıı 

rada Veyıel Y ahyuyi bıçak-
la yaralamııtır. 

Jandarmaya yapılan ihbar 
üzerine suçlu Veyıel yaka 
laomıtlır . Sol ayağından y;ı· 

ralı olan Yahya da Bandırma 
haatahaneıioe kaldmlmıtlır. 

ı Amerikadan 
Suriye ye 

Vfttington, 20 (AA.) 

Bir Sovyet zırhlmnın tnıaııı 

için Amerikadan levazım 

gönderilmesi meselesi etra

fında gazetelerdeki oeıriya t 

üzerine hariciye bakanlığı 

bu ıevkiyatın "Devlet esrarı,. 

kanununa muhalif olmadığı 

taktirde menedilmiyecejini 
turih etmektedir. Bu tak 

dtrde alakadar Amerikan 
firmaları bu baplA mezuni 

yet iaterlerse hariciye neza 
rett bunun devlet esrarı ka 

nunuoa muhalif olup olma 
dıiı hakkında bahriye rezn

retinin de mütaleaıını aldık

tan sonra eğer değilse bu 

mezuniyeti verecektir. 

Memurlar 
Bir yere nakil va tahvil 
ı~ilince harcıra~ tediyı 
emri gelmeden te~liğıt yı· 

pılmıyacaUn. 
Nakil ve tahvil edilen me· 

murlara harcırah tediye erD· 
ri verilmeden memuriyet 
emirlerinin tebliğ olunma· 
ması 1559 numaralı kanull 
iktızaaındandır . Bazı daire· 
lerce bu esaa dalreıinde 

muamele yapılmadığı ıörül 
müt ve Maliye Vekaletindef1 
Vilayetlere gönderlen bir ta· 
mimde yapılacak muamele f" 
ıuretle izah edilmittlr: 

Nakil veya tahvil dtlell 
memurlara harcırah tediye 

emri verilmeden tayin emir 
lerintn tebllt edllmeıl J 559 

aayılı kanun muvacehesind• 
bir hüküm ifade edemıye· 

cefinden. yapılan bu teblıj•' 

tın hfikümsüz aayılmaaı "' 

harcırah tediye emtrlerinlO 
verildJğinin kendilerine tele· 

rar tebliği , ikinci defa y• 
pılacak olan bu tebllfatıO 

aynı zamanda tayin veya tah' 
vil emrinin tebltil mahtyı· 

tinde tellkkiılle 1108 ıayıl• 
maat kanununun 2 iuc:I 
maddesine göre hareketler' 
için tayin edilen onbet gOO 
lük müddetin bu tartht•• 
batlaması ve o zamana k• 
dar tahakkuk edecek maaf 
larınm da uıulü dairesınd• 
ödenmeıl icap etmektedir·' 

Bir Suclunun , 
Muhakemesi 

934 senesinde dört adalll1 

öldüren ve dört kiıiyl yar•' 
lıyan Bandırmalı Kara 1-f•" 
aanın dün de afır ceı.ad• 
muhakemeıine devam edil 
mittir. 

Bandırma muhakem~slo' 
bazı cihetlerin tetkiki ıçlll 
yazılmıt olan tahrirata el 

vap gelmediğinden muhak•' 
me 7 mayıs cuma günü ••· 
at 14 de bırakılmıttır. -
~ocuk Esirgeme Kurumu 

Baı~ınhğmdıo: 
Fakirleri ıeven .ayın hal 

kımızın yükıek vicdanları11• 
gü~enen Kurumumuz tarıt ' 

fından 23 Niıan Çocuk ba1' 
ramında fakir ve kimse•'' 
yavruların ıeydlrilmesl ti 
doyurulma11 gibi hayırlı bit 
ite aarf edilmek üzere yard•"' 
zarfları dağıtılacaktır . 1-fı 
mi yeti 1 ve ıefkatll halkımıı•" 
bu zarfları ıeve seve lcab"I 
edip içine ıönlünden koptaJ 
ğu . elinden geldiği kad•' 
nakdi yudımda bulunmalı 
rını rica ederiz . 

Balıkeıir Çocuk 
Eergeme Kurumu 

S 23 Niıau pazar gilı>~ 
saat t 4 te Halkevl saloo&ıı>' 

I' da en çok çocuğu olan ' 
leye ikramiye verileceitncfe" 
bu gtbılerin timdiden ku'ı" 

it ' mumuza adlarını kaydetl 
melerlni ve o gün Hallı" 
vinde çocuklartle bir:ikte b" 
lunmalarını rica ederiz. 
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Çocuk 
Haftası 

Gelirken 
Bundan evvelki yazımda 

anne ve babaya düıen va
zifeleri yazacatımı ve öi· 
retmene yardımcı olacakla
rını ıöylemiıtim. 

Hem de çocuk bir fidan
dır demlıtım. Henüz kök
leımefe, gövdeleımeie baı
ladıfı için meyletttğl ci · 

hette yürür durur. 
Onu do~ru ve va kur 

durdurabilmek için ana hat 
lar vardır. 

1 Sıhhat yolu. 
2 Cemiyete batlama 

yolu 
3 - Çalııma yolu. 
l - Sıhhat yolu. 
Bu Y<'l yaıama yoludur. 

Ôff.etmen f ınat buldukça 
11\Qf redahna uyıun ve ço
cutun anlıyacafı ıekilde iza
ha çahıır . 

Anne ve baba bunu tat· 
bıke memurdurlar ki bu 
noktada çok anne ve ba · 
balarımız likayt ve duruk · 
hular. Bu çok yanlııhr. 
Çünkü her hangi bir mHt • 
topt,rn korunma 11hhatın 

Yatanıadaki rolü çocuğun 

duygularına perçlnl"ımeue 
ne kadar bilgi, ne kadar 
leki ıahıbi oluna olıun 
•ıhhahız oldukça yarın için 
bır hiçtir. 

Şu halde anne ve baba 
ıarnan buldukça bu nokta· 
da öğretmenle anlaıacak · 
tır . Çocuiun hariçteki ııh· 
hi korunma halını öğretmene 
Öfretmiı ol acaklardır 

2 - Cemiyete bağlama 
yolu 

Çocuğu cemiyet hayatına 
'lııtırmak, onu serbest, gö
"tiıleri gür. Yapabilmek i çln 
Çok büyük b'r gayret aar· 
fetrnek lazımdır. 
Öğretmen yine f ıuatla 

"c rnüfredatına göre evve· 
1l ufaktan baılıyarak bai 
11 lıtı sonra ıonra küçük bir· 
hkleri daha sonraları da 
"-illi topluluğu öğretir . Ve 
bu ı ' · - l · d l lbı mue&Jsese erı e yavru 
•tına aötürüp gösterir. Bu 
teııntılerden iıtlfade çocu 

~u rnüıahadeai altında bu· 
lltıdurur .. 

Çocuk üzerindeki kana-
llını canlandırır. Normal 
"ey 
1 a anormal çocukları ıai · 

1'trıca tefrikle yapacafı tı 
ere kuvvetle baıvurur . 

Bununla da kalmaz . Ço 
~llkta arıyacağı birkaç haleti 
•hrıren anne ve babaya 

'
0
'ar. Bu ıorgular çocuk 

)er 1 1tirnıf' kanun larının mah. 
~lllijdür ki öğretmen bunları 
Q~•trıen olıun muhakkak 

tenrnck mecburiyetinde . 
dı .. . 

1 ~aaleuef anne ve baba 
~'1trıız ellerine hazır gel · 
rtı 1' •uallere bile cevap ver 

ekten avare kalıyorlar .. 
a bı u çok acı ve acınacak 

C\" haldır. Kendi yavruları 
•il l IG il eyhlne olduğunu dü· 
"trıelldırler . 

~ liunlardan ne aibi mah 
lltla 

~.... r doğacak. Hayata ve 
~u11c· 

C\i\ u suale çalııma yolu· 
C\~ ne rnazarratları var yi 
« "akıt buldukça yazaca · 
ııı-... 

lck 
ltıu rar ediyorum uluıu 

~u., h y c~ll ve er bucagı bir 
ltı "et olan yurdumuzun 
l.l~edderatı bugünkü genç 

TÔRKDILI SAYFA: 3 

Endüstrileşme Prog- 'öksürenıere: KATRAN HAKKI EKREM 
ramımız Ve Tatbikatı .. 

Bundan kısa bir müddet 
önce Türkiyeden yeni dönen 

A vuıturya vekil et müıa vlrlf"
rinden Dr. lnı Altur Hrus

chka Avuıturya mühendis· 
leri ve mimarlar cemiyeti 

toplantısında yeni Türkiye· 
de demiryolları, tranıport, 

Endüstri ve teknik tılerl ha· 
kkında projeksiyonlu bir ko· 

nferanı vermiıtir. Bu zat 
konferan11nda Türkiye milli 

hükumeti teıekkülünü muğ 
lak bir hadise olan atom = 

cüzü ferdleri harablyet veya 
daha doğruıu tahavvülü 

hadiıeılyle mukayese etme 
ktedir Nasıl ki yekdiğerle · 

ı iyle birleımlı ve ıirift bir 
halde olan atom grupları 

zerrelerinden basıt molekül 
ler ıerbeıt bır hale gelmek· 

le büyük ve muazzam ener 
jı yani kuvvet teıekkül edi 

yoraa tıpkı bunun gibi mu 
azzam ve fakat politik ve 

ekonon i bakımından hiç ve 
kabiliyetııız Osmanlı hükume· 

ti enkazmdan da yeni bir 
Türk mıllt hOkumetl meyda· 

na gelmfıtir. Bu milli hü 
kumet ümid edilmlyecek de 

rece k11a bir zamanda tat 
bık etmiı devlet, politika ve 

halk ekonomisi ve ıosyal 

hareketlerle Türkleri modern 

ve bütün yenıllk ve terak · 
kiye uyabilen bır Avrupalı 

haline sokmuıtur Memle 
kettekl bu hareket ve yeni 

lıkler vüıat, tenevvü, ve ıü 
rat itibariyle hiç bir ıeyle 

kıyas edilemiyecek derecede 
büyüktür. 

Türklyedekt bütün bu var· 
lık ve yeniliklerin yaratıc111 

olan Cumhur Reisi Kamili 
Atatürk memleketin hemen 

bütün iılah ve yenilik iıleri
nde ' ıahsen bizzat alakadar 

olmuı ve halla önderlik et· 
mittir. Memleketin bütün 

teknik sahalarında mütehaa 
ııs vukuf ehlilerinin tecirl 

ile ilerleyici adımlar atılmak 
tadır . l'ürkiyede cumhurtye 

ti büdçesi senelerden beri 
aktiv btr vaziyettedir. Vak

tiyle Anadoluda demiryol 
ları olarak İıtambul ·Hağdad 

hattı mevcut ve bu hattan 
ancak geçid memleketi ola 

rek iıtif ade edilirken bugün 
cumhuriyet idareılnin kurlu 

luıundan beri her ıene va 
anti olarak 240 kilometrelik 

ve aıağı yukarı 100 milyon 
ıilinw(Türk paraaiyle 35 mil 
yon lira) kıymetinde demir 

neılin damarlarındaki kanın 

temizliiine, büyüklüğüne 

yüklenecektir . 

Bizlerin en büyük vazife· 
ıl onları korumak, doğru 

yollardan yarına ulaıtır· 

maktar . Bunu ıhmal edersek 
koca bir tarih bizi nefretle 
anar. Yavrun canındır Ya · 
ıamuı iıe büyüklüğündür . 

Ôyle ile onurı muhtaç olduğu 
dersi verecek ağlatmıyacak 

yardıma .. Koıacaksın .. 
Vicdanın onu büyütmek · 

le gürbüz ve güler yüzlü 
görmekle ıükun bulacaktır . 

/v1 . 11/ı Kaynuın 

yolu yapılmaktadır. ~imdiye 
kadar Türkiyede 2600 kilo · 
metre imtidadında ve en 
çetin memleket ıahuında 

olmak üzere demiryolu dö· 
ıenmlıtlr Memleketin umum 
demlryolu ıebekesl buaün 
6800 kilometre heıap edil 
mektedir. Bütün bu inıaat 

masrafları doğrudan doğru 

ya J ürkiye hükümeli büt 
çeıinden temin edilmekte 
dir. 1 ürkiye cumhuriyeti 
hükumetine Osmanlı saltana 
tından devredilen ve fak at 
bakılmamıı ve unutulmuş 
ve esa11ız yapılan 18.000 ki
lometrelik bir ıoıa miras 
kalmııtır ve bu yollarda oto 
mobil seyrüıeferleri yapmak 
imkin11zdır Fakat cumhuri 
yet ldarcsioin teıekkülünden 
beri 20,000 ktlometrelik mo· 
dern yollar ve f0:5alar ya 
pılmıı ve bu yolların yarııı 

seyrü.eferlne mü.aiddir Lo 
ndra lıtanbul ıoıaaımn de 
v11mı olan ve Bulgar hudu 
dundan lıtanbula kadar de· 
vam eden Trakya ıoıaaı ge
lecak seneye kadar bitmiı 

olecakhr Bu ıoıanın Anka 
ra üzerinden Anadolu içe 
rlatne ve Suriye hududuna 
kadar ıarka doiru devamı 

ve bunun gibi ıtmal cenup 
ıoaaları ve keza Anadolu · 
nun bu üç ıahlltni yalıyan 

otomobil yolları hükumeUu 
1 ı. senelik programına da · 
hlldtr . Bılha11a mühim olan 
bir nokta da ıark vilayetle· 

rinde hükiimet ve vilayet 
ler tarafından yaphrılan §O 

aalardır. Bu yolların inf"a 
tından eıaa gaye buralara 
bir an evvel kültür sokmak 
ve halkı tenvir dmektir. 
İran Şahının 1934 yılında 
Ankarayi zlyaretleri eınaaın· 
da ihtiyar ettikler; yol olan 

ve pek eıki bir kervan yo· 
lu olup lran hududu civa· 
rından Bayazlt ıehrinden 
baıhyan ve 5200 metre yü · 
kıekliğlndeki büyük Ararat 
dağının önünden göçüp Kan 
Trabzon• kadar i m t i -
dat eden bu ıoıa , halen ık · 
maline devam edilen Erzu· 

) rutn tren hattiyle birlikte 
tamamlandıkta lranla AV

rupa Arasında, Rus demir 
hattiyle Kara deniz sahilin 
deki Batuma ve Bağdat yo· 
lu ıle de Musul üzerine ka· 
dar münakale devam ede· 
cektir Bu ıoıa ve yolların 

bir nokta da ıudur ki yol 
veraiıi vermekle mükel· 
lef olan bir k111m halkın 
para y~rine bizzat bu yol· 
larda ça l ıımaları ve hüku 
mete olan borclarını be. 
denen çalıımakla ödemeleri 
keyfindedir (Yol vergisi Tü 
rkiyede aıağı yukarı 17 mil · 
yon ıtlinıı yani 5 · 6 milyon 
Türk llraaı tutmaktadır) Sey 
rüıeferleri halla ecnebi mem 
leketlere bile hemen Türk 
milli müe11eseleri tarafından 
idare edilmektedir 

Hava poıtaları doğrudan 

doğruya hükumetin himaye· 
ıi altında bulunmaktadır. la · 
tanbul Ankara hava ıefer · 

lerl 2,5 saate ve İstanbul · 
Dlyarbekir hava ıeferi 8 ıa · 

atte (ki trenle 60 saattir) 
devam etmektedir. Ziraat 
için memleketin muhtelif 

-- w.-..... 

mahallerinde modern maki· 
nelerle mücehhez ve 4,000 · 
I0,000 tonluk zahire ıilola · 

Balya Ka)1makamlığından : 

rı kurulmuıtur. Ankarada 4 
fakülteyi ihtiva eden yük· 
sek Ziraat · lia ytar mek. 
tehi, birçok ihtiıuu mektep· 
leri ve Cunıhurreisl tarafın· 

2 
3 

l 9 Pençere ve 8 kapı üzeri için çimento 
Kapı adi ve solundaki sütunlar için " 

Torba 
68 
32 
76 Alt katı üıt kata ballıyan kuıak ,, ,. 

4 COmle kapısı merdivenleri için ,, 20 

169 
. dan kurulan ve 15,000 hek· 

tar araziye malik Ankara 
civarında bir "Gazi numune 
Çiftliği,, {ki her nevi alaç · 
lar , süthane ve bira fahri 
kası ile n emlekette ztraa· 
tın inkiıaf ve öğrenilmestle 

hizmet etmektedir. Bu nu
mune çiftliği Ankara halkı 
i "' in sevilen bir gezinti ve 
mesire mahalli olmuıtur Bu 

5 
6 
7 

Pençere ve kapu üzerine beton 
Sütunlar için demir 
Kat baflıyan kuıak için demir 

demir 

Kilo 

400 

350 
600 
100 

8 Cümle kapısı merdivenleri için demir 1450 
Kazamızın Koca Avşar köyünde yapılmakta olan okul 

binası malzeme ihtiyacı yukarıya çıkanlımıtır Taliplerin 
3 5 937 günü alafranga ıaat ikide Balya kaymakamlığına 
müracaat etmeleri ilin olunur. 4 - 1 - 144 

~'!:1;~~: ::t~:ı'~~:: h:k::,v~ Bandırma Sulh Hukuk mah- Bahkesir icra 
ağaçları, bu ıtPp olan ara · k • { 1 . d M 

1 
J 

zide büyük masraflar!a mey- aması sa tŞ memur ugun an: emur uğunuan: 
danıt. gelmektedtr. Ankara Bandırmanın Hacı Yusuf l Hacıismail mahallesinden 
harpten önce 30,000 kf\dftr mehalleıinden ve ölü Mus 1 Keçloğlu Muharreme borçlu 
bir nüfusa malik iken bu taf a oflu Süleyman ile Sü. ! mezkur mahalJeden İsmail 
gün bu nüfus 125,000 t bul. lcyman oğlu ölü Muıtaf a 

1 
karıaı Naimenin borcu için 

muıtur. Yal nız mod~rn olan karıaı Emtne uhtelerfnd~ mu· ı haciz edil mit olan Karaağaç 
bu ıehirde tramvay leıiaalı kayyet gayri menkulattan altı namı diğer eski kiremit · 
yoktur, bunun yerine nakli Hacı Yusuf mahallesinden 

1 
ilk mevldlnde vaki aıündo· 

l 1 olarak Ru d tahtani bır oda bir mutbah 
vası as. . ıya an ge ve çamaıırlık fevkani üç eda ğuıu ve poyrazı Çayderesl 
tirllleo ve hıtıl'ahati temin b I d ve aünbahıı Kauman köy fr ıa on ve tavan araım a • 
eden otobüsler bu vazifeyi bir oda ve btr mıkdar avlu lü o~lu Yakup ve Çamurcu 
iÖrmektedir. Ankaranın tim ile ıarnıcı havi ( 900 ) lı ra oğlu Ahmet tarlaaı ve kıb· 
diye kadar en büyiik derdi muhllmmen kıymetli bir lesı yol ile çevrili 13 dönüm 
olan su ihtiyacı halen hal· bap hane ile lıvatya mevklin· 319 Zıraat mimarı tarlanın 
ledilmit demektir. 1800 met de ıO lira muhammen kıy sekiz ıehimde iki ıehminin 
re yüksekliğinde yüksek da metli 3 evlek mlkdarında açık arttırma ile paraya çe · 
tlardan ge1en menba suları bir bağ ayni mevkide 8 li vrilmesinP. karar verilmiıttr. 
ve modern filıtre teıiıatı ıle ra muhammen kıymetl i 3 ev- Birind arttırma 24-5 937 tari-
temizlenmtı olan su ıehir lek bir bağ, ve asmalı dere hine tesadüf eden pazartesı 
stvarında ve 13 milyon met · mevkiinde 45 lira muham günü saat onb•ıde baılıyaca-
re mikabı hacmi istiablıln · men kıymetli 6 donüm 3 ev· 

1 ktır Almak btlyenlerin bu hlı 
deki bir ıu bendinde (baraj lele tarla llyni m evkide 35 li- ıeye laabet eden 33 liranın 

ra muhammen kıymetli 3 dö 
da) depo edilmektedir, ve yüzde yedi buçuk nlıbetln · 
b b nüm iki evlek 280 arıın tarla, de pey akçesile bırlikde 

u ıuyun üyük bir kısmı ayni mevkide ı O lira kıy . 
b Ü h ık t f d l Balıkesir icra D t • d ua n a ara ın an ç . metinde bir dönüm 260 ar a reaın e 
me ıuyu olarak tıpkı Viya ıın tarla, ve ayni mevkide hazır bulunmaları ve o ıün 
nada olduğu gibi emniyetle 2o lira kıymetinde iki dö konulan pey muhammen 
ıarfedilmektedir . nüm tarla ayni mevkide 25 kıymetinin yüzde yetmiı 

Ankara. ıehrinde vaktıyie lira kıymetinde iki dönüm 1 beıtnl bulmadığı takdırde 
mevcut bataklıkların kuru· iki evlek 292 arım tarla; ay son arttıranın tllahhüdü ba· 
~ulması ile de halkı kırıp ni mevkide 30 lira kıyme- ki kalmak ıarlıle artırma 15 
geçiren Malarya = sıtma tinde iki dönüm 3 evlek 
hastalığı bugün tamamiyle tarla hi11edarlar arasında ka
yokedilmfıtfr bili taksim olduiundan açık 

Ankara ıehri muhtclıf bir arttırma ile satııa ma~ke 
takım semtlere ve meıeli. mece kullr verildiğinden 
ıehir içi , bankalar caddesi, buna dair ıatıı 1 O · 5 · 937 
mektepler aemti, bakanlık tarihine müıadtf pazartesi 
ı günü Hat 16 olarak tayin 
ar, sayfiye ve villa ıemtle· 

kılınmıı ve muhammen kıy
rine 8 yrıldığı gibi yakında 

metinin yüzde yetmif betini 
bır üniversite mahallesi gö 

bulmadığı takdirde en çok 
rülecektir Gölaede 40 dere· 

• artlıranın taahhüdü baki kal-
ceye kadar bir ucaklık olan 

ıartile 25 · 5 937 ıalı günü 
Anadolunun bu ıtep yerleri saat 16 da ikinci arthrma 
iklimine kolaylıkla alııılabil· ya bırakılacaktır . 
mektedir, çünkii hava yabiı Taliplerin veya irtifak 
ve aynı zamanda bu yerler hakkı iddia edenlerın tarıhi 
deniz seviyesinden oldukça ilandan ıo gün içinde satıı 
yüksek olduğundan bir yay· memurluğuna müracaatları 

la ha vaaı arzetmektedir ftksi halde hiç bir itiraz din 
ve buralarda 20 derece 81 leomiyeceği arllırmıya itti· 

caklığı ada geçmiyen ak· rak edeceklerden yüzde ye
ıam ve gece serinliği latif dl buçi.ık teminat akçası alı 
ve uyku getirici bir teıire nacağı fazla malumat almak 
maliktir. Türkiye cumhuri isliyenlerin Bandırma sulh 
yeti hükümeti oeı yıllık pla. hukuk mahkemesinde 936 . 
na göre bütün endüstri iıle 637 numaralı dosyaya mih· 
rinl (ki hususi sermayeler teniden aatıı memurluğuna 

müracaatları ilin oluour. 
bu gibi ıanayiio tatbikine 
kifayet etmemektedir) ve 
ve mernlekette mevcud ham 
maddeleri bizzat üzerine al 
mıı ve en doğru bir iıtıka 
mette bu iıleri idare etmek 
ve baıarmaktadır. 19J9 yılı 

sonuna kadar memlekette 
dört büyük dokuma f abrik
atı, kaaıd fabrıkaaı, porae
len ve sömükok, bakır ve 
kükürt fabrikası, ve bir de· 
mirhane, dökümhane ile bir· 
ilkte bitmit olacaktır. Bu te-

ıtıatın bOyük bir kısmı ve 
meıeli üç ıeker fabrikası; 

iki çimento fabrika11 ~e gOl 
yaaı fabrikası bitmlt ve it 
letilmektedtr. Bu 5 yıllık 
plana ıöre beı yılda çalııa 
rak amelelerin mtkdara 
15,000 dır Hükumet taraf ıo 
ayrıca ikinci bir beı yılhk 
plan daha hazırlanmaktadır. 

Nöye Vlnener Tageblat 
gazetesinden ı tirkçeye 

Çeviren Dr. Cemcil Körıi 

gün sonraya talik edileceği 

yani 9 6-937 tarihine tesa · 
düf eden çar11tmba günü 
saat on beıde baılıyacağı 

ve bu babda yazılan ıartna · 

meyi herkeı tarafından 

görebilmek üzere icra 
dairesince açık bulundu 
rulmakta olduğu ve ikinci 
artırma günü en çok artı 

tana ihale edileceği ve ipo· 
te k aahibi alacakhlkrla dl · 
~er alacaklıların gayri men 
kul üzerindeki hakları huıu 
aile f alz ve muarife dahli 
o1an diğer iddialarını evrakı 
müsbitelerlle birlikte 20 gün 
içinde icra dairesine btldir
medtklerJ taktirde hakları 

Tapu Sicllile ıabit olmadık

ça eatıı bedelinin paylaıma· 
11ndan hariç kalacal<tır. 

A r t ı r m a d a n doima 
delal resminin müıteriye ait 
olacağı gibi bu tarla hlueai
nin 3 ıenelik müterakim 
verglıinin tercihttn satıı he· 
delind~n adeneceil ve o gün 
gelmivenlerin vaz ıeçmlı ea· 
yılacakları ilin olunur. 

Kayıp resmi mühür 
Yedimde taıımakta oldu 

tum köyümüzün resmi mü hü
rü ile ihtiyar heyetinin tat 
bik mühürlerini kazaen kay· 
betttm. 

Yenisini çıkartacağımızdan 
esklıinin hükmü olmadıiı 
ilan olunur. 

Kepıüt nahiyesine bağ
lı llotaılar köyü muh 
tarı Ali Demlrcan 



SAYFA 4 

Sındırgı Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

Molla İbrahim veresesinin arazi, bina ve yol vergisin 
den olan borçların temini tahsili için tahsilat komisyonu 
kararile aatııa çıkarılan bir han ile dört dükkandan lba 
ret müıtemilitınm J 5 - 4 937 ıünü kaza idare heyetin
de icra kılınan müzayedesi neticesinde han ile 36 No: 
lu dükkana müıteri zuhur ederek diier üç dükkana .talfp 
zuhur etmediğinden han ile dört dükkandan ibaret müı
temllatmm tamamına müıteri zuhur eltffl takdirde ayrı 
ayrı aatıı yapılmıyarak taptao ıatıı edilmesine ve müza· 
yedenln'i'on g6n müddetle devam ile ihalenin 25 • 4 937 
gününde icrasına karar verllmtı olduAundan talip olanla 
rın 25 · 4 · 937 günü saat onbeıte kaza idare heyetine 
müracatları ilin olunur. 

1 - ı 

Heyetinden : 
Mevkii Miktarı 
Çerkcf deresi 

Çınar altı 

Ova har,.,.. anı 

Cinsi 
Tarla 

n 

.. 

Hududu 
Doğusu inci oğlu batısı 
nalbant Agop poyrazı 

d.,re kıblesi Mehmet 
Çavuı 

Şarkan Şerbetçi oflu 
Mustafa tlmalen dere 
garben nazaret cenuben 
yol. 

Şarkan Arap oilu hacı 
Aıop elyevm Keçeclza · 
de hafız Mehmet earben 
Keçeci hafız İbrahim 
kertmesi elyem Şah 

Mehmet tlmalen dere 
cenuben:Kara Klrkor ot-
lu Artın tarla11 elyevm 
Rlf at . vereaelerl . 

Balıkesir Yenice mahallesinden Keçeci hafız ojlu Meh

medln Milli Emlak taksit bedeli borcunun temini istifası 

için Vilayet Tahıilat Komisyonunca tahh hacze alınıp sa -

tılmasına ~karar verilmlı olan yukarıda mevki, hud_ut ve 
miktarları yazılı üç parça ıayrl menkul emvali Tahsili 

Emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince tehrl halin 
16 4.937 gününden itibaren 6 5. 937 pertembe ıününe 
kadar 21 ıün maddetle müzayedei evveliyeye konulmut 
olduğundan talip olanların müddeti mezkure zarfında yüz · 
de yedi buçuk teminat akçesini mal ıandaklarma teslim 
ettiklerine dair makbuda veya banka mektubu ile Vtli
tey lciare heyetine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
eün çıkar. Siyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıiı:400 .. 
Sayı11: 3 .. 

Günü geçmit aayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLI 

'•:;;;;;;;;;:;;;;;:;:;:;;;;;;~-------ıııiiiiiıii--" 

Dünkü un va za~ire·ı iatlın 
UNLAR: 
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TORKDILl 21 NlSAN 937 

Tapu Sicil Muhafızlığından: @1 •••• llMI •••• IGU ••.. 1131 •• •• 1131 •• •• 

• 
Vilayeti Köyü Mevkii Cinsi Hududu 

• • • • LUtfen Okuyunuz .. : 
Balıkesir Pamukçu Ôdemit al Tarla Doğu Cafer oğlu Ali 

tı nam do- poyraz kula oğlu Me· 
8 Bayanlar , Baylar!. ~2.fi 

" 

.. 

muzça hmet batı çeıme aya- • 

ğı kıble Hamit oilu ! E linfzde hatıra olarak ıaklanacak öyle eski re · ! 
İsmail, 

" Deve nam " Doğu berber oğ1u lb. es simler vardır ki bunların iyi bir ıekllde taıhıhint ve· i5 
dede bayı· rahim iken ılmdj lf . - ya büyülülmeıinfn l<abı l olamıyacağını zannedersiniz~ 

.. 

ra razen vereseden Emin : fıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve lsbat : 
• d ' • 

Taı köprü 

karısı ve rabla kızı • e lyorum: • 

hl b b - • ~ ...... 
a poyraz ayır ah bir aoraudi nıan fabrikasında karaka-

köse ollu Hüıeyln : ö ~ . : 
ıken timdi vereaeden : lem, sepya, paSt(ll ve yagh boya olarak lS- : 

Halil:,oilu Hüseyin _ tenilen bovda ve sizi memnun edecrk bir ::.i: 
52 • • ıı;o;! 

•e Halil kızı Emi- ~ şekilde büyük olarak vaptırmakta' ınl. ~ 
neye mftfrez mahal : . • . . . • ..... " . . : 
kıble Bamtt 0 ğ ı u : Resmılerımzde ıstenen her degı~ıkhk ~·a- : 
Muharrem. pılabilir. ---= 

" Dolu Alt 0 ilu Meh ~ Bayanlar icin ,· ~ğlı boyalar bilhassa ~a- 25-
met Ali poyraz Meh · . : ., .. ı· 
met oğlu Kadir ve i yanı tavsıyedır. : 
Halil karm Arı f e • Eğer resimleri uiz ~üzel olursa netice- • 
batı çayırlık kıble llMI ler de pek güzel olarak gelecek ' 'e beğeni- 1 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı üç parça tar : ece tır. S yol . ~ l k . 
ıadan ödemiı a1tı nam domuzça mevkundekı tarla bektaı : Sipar işler bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur : 
oğlu molla lsmaııın senetsız malt iken 921 de ötmeıtıe karı- _ Mesela: 30 x 40 t batta kaı a kalen~ 275. yatlı boya ı:;i'I 
11 Kamile ve kı:ıı Naimeyi bedehu Nalmenınde 933 de öL 350 kuruştur. ~ 
mealle kocası Halli ve kızı Emineyi terk etmlf ve deve : • 
nam dede bayırı mevkiindekt tarlada T. Sani 89 tarih ve : Nümuneleri hergün mağazamızda • 
42 varak numaralı Tapu kaydı mucibince köıe oilu hacı görebilirsiniz . I~ 
Hüaeylnln malt iken 60 sene evvel ölmeıile evlatlları ~I Saraçlar başında Cuma/J Hasan ogwlu~ 
Rabia ve Dudu ve Holtll badehu Dudununda bili velet öl- : 
mealle kardeıl arı Rabla ve Haltle terk etmlt bunlar ara flBDUllfJH • 
larında yapmıı oldukları taksimde bir kısmı Halile diğer mil •••• IDU •••• nDl.....::.!!-IMll •••• IHIC•••• . 
kısmıda Rabia payına ayrılmıı ve bu suretle zıraat etmek- #~~~~~~~~~~~~~ı 
teler iken Halilfnde 326 da ölmealle evlatları Klmile, Emı ~ 

ne, lbrahlm, Kazım ve Hüseyinl terk etmfı ve bunlarda it. Har Tecı·menı'n En ıu·yu·k D'ılerfı· 
babaları Hallltn vefatını m<iteaklp ar alarmda yaptıkları ~ il • 1 
rlzaı taksimde me:ıkar tarlayı tekrar üçe bölerek bir k11· ~ Satış Sürümünü lrttumaktn. 
mı Hüseyin ve Emine paylarına bir k11mı lbra~im payına « 
ve Klzım payınada baıka yerden tarla vermek surettle ~ F A K A r(" 
yukarıda hududu yazılı mahalde Kamile hlaseıine kalmıı il. 
ve tat köprü mevktindeki tarlada hacı lbrahlnıin senetsiz ~ 
mali iken 60 sene evvel 6hnesıle karısı Emine '\'e kızı Nal- € Satışta Bı·rı·ncı· Şart.· 
meyi badehu Naimeninde 312 de ölmesi le kızı Kamile ve it. 
oelu İbrahim ve anası Emineyi terk edtp1 bunların 326 se· ~ " 

nesinde aralarında yapılan rizal taksimde İbrahim payına it. CC REKLAM o 1 R 
ılıca yanı me•kiinde tahminen 1 O :dönüm mikdarında baı· ~ '' • 
ka bir tarla alıp tesçllt istenilen bu mahalde Kamile pa ll.I 
yma kalmıı olduiundan bahisla vereıeden K':mile ve Ha · S f ., 116 l 
lil ve Emine namlarma ifrazen ve lnllkalen tesçil edilmesi ~ a acagınız 1.vıa lnlZl 
htentldtğtnden tahkikat yapmak için 30-4 937 pazar gü· it. Herhalde Reklam Ediniz.• 
nü mahalline memur gönderilecektir. Bu yerler hakkında " 

bunlardan baıka hır hak iddiasında bulunanlar varsa bu ~ \ ' e 11ı1 ile k l i1 ııı 1 ıı r ı ı ı ı z ı 
günler içinde yazı ile Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığına ve it. 
yahut mahalline eelecek:memura müracaatları lüzumu 11an ~. ( TÜRKDİLi) ne Veriniz 
olunur. il. 

TORKDILi ~ 
1 1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

·~~~~~~~~~~~~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundatt: 

55 

Asgari 
K. 

Handıman 880 

Azami 
K. 

890 E~·~ ~C~IJ 
ıç ı n Lu3 umiu t,şyaLarı 

Kolordunun ihtiyacından 15 metre Yaka çuhuı 400 lıl 
lo Neftalin 200 takım İl elbiıesi 500 yemeni 100 mahıo"' 
3000 çorap 125 kilo köıele 50 baı ciblnliil 300 mak•'' 
200 çift terlikten ibaret melbusat eıyuı 24·4 937 culll•' 
test günü saat 10 da açık eksiltmeye konmuıtur. Bu111' 
rın umumunun muhammen bedeli 4217 lira 25 kuruıt"' 
Muvakkat teminatı 273 lira 80 kuruıtur Bunlarm muh11 

lif cins olması itıbarile ayrı ayrı da ihaleleri yapılabllf' 
İsteklılerln numune ve evıaflarmı görmek üure her ıO' 
ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbu:ılarile ~" 
lordu Satın Alma Komiıyonu baıkanlığına müracaat!•'' 

60 .. 860 870 
70 .. 825 835 
80 

" 
760 770 

BUGDA Y PlY ASASI 
~adan llcu!J '.:/{!trı!J 

Yerli Sert .5 5, 125 
Yumu§ak 5,25 5,5 Bizde en eyi Boyf! ve 
Anadolu 6,75 7 

Gazete ilan ücreti de müteahhide aittir. Yumuıak 6 
Mmr 3,875 

6,25 
4 

YAGLR.RJNI 
'Burada bula bllilJoru 4 - ı - 127 s 

Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 
Sısam 14 15 
Afyon l l ,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Bakla 3 ~.s 

Biı. k01J/iı/erde 
Pulluk ve R_enç ber Dü~enin·ı 
HEp Buradan Atırı~ 

_____________________ ,,,,,/ ~iç 

''~ halline gelecek memura müracaatlara lüzumu ilan ol~ 
iyesi ve liaHazmana: Balıkesir saylavı H. KARAN •ı._ 1 
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BlL'AL 'ı 
Basım Yeri lI Baaın evi 


