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ispanya işlerine Ademi Müdahale 
Komitesi Gönüllüler Meselesinin Mü

zakeresine Başladı . 

2 NiSAN CUMA 1937 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON BiRiNCi YIL Si Ytı 10192 

Karabük Fabrikalarımı- Frank o Suikast ltalya 
lrıh Budıpııtıyı ıi~iyır T 1. y A 1 T eh 1 i kesi At 1 attı . 

ıın eme ı arın tı ıyor K 1- u k-. Tı ., _ omp o nare etı ayyarecı er 
&a,vekilimiz Karabiike Bazı Vekillerle Birlikte Tarafından Yapılacaktı. Tutu
liareket Etti. ismet lnönünün Belgrad DöniJ- tanların Bir Kısmı idam Edildi . 

Peıte, l (Radyo) - hal 
ya kral ve krallç•I KoDt 
Çiyano ile birlikte 8 ntaancla 
Peıteyi ziyaret edeceklerdir • 

fGnde Sofyaya da Uğramaları ihtimali Var . 
4nkara, 1 (A.A.) - Kara· 

~kele demir ve çelık f ab · 
tilcalarmnın temel atma me · 
ttat1nı cumarteıl ıünü ya -
ltılıcak ye bu meraılmde 
~t•eldl lımet ln6n6 ile ve
I illerden bir k11mı hazır bu 
...._caldardar. 
~Dilara, l (Huıuıi) 

laı•ektl lımet lnönO cu
llıaarteıt ıOnCl Karabilkte de-
~lt •e çelik fabrikalarımn 
•-•ltnı atacaktır. 
Baıveıkıl bunun için cuma 

~•I husual trenle Kara bQ. 
• hareket edeceklerdir. 
Dıter taraftan baıvekili · 

llıııtztn yapacakları Belırad 
"'•battne aU proıram da 
~erlaamııtar. lımet lnönü 
•rabıkten döndükten son-

•• 8 NtMnda Ankarayı zi 

'''•t •decek olan Roman:ra 
late•eldlt B. Tatareıkoyu Is · 
-~~u edeceklerdir. 
"-tG N1ııaada Baı•ekillmiz 
tı. !'-k•t ederek 12 ılnde 
"ttt1tadcla bu 1 unaoa ktır. 
~ &.lir•tlda baı•eklllmlzl 

'tala•ak için bOyOk · ha -
'-lalrlar yapılmaktadır. . BAŞBAKAN iSMET INÔNÜ 
L~' Uat1male 16re lım«"l ıün kadar doıt Yuıoalav tarctfından kabul edılecek 
~I t.lr ıln kadar S.f,a hilk6metlnln mlıaflri olacak ve ora devlet rlcalile le-

~ kalaeaklardır. Dlrt olan Baıvekillmh: Prens Pol maelarda bulunacaktır. 

ccKüçük Antant T ahav-ı İngiltere 
~ Ü 1 A t a u ğ r u y o r . ,, Kralın·n taç geymı mer11iıi 
İ' il la 1 ld y -, t 1 • 1 I I Lonıira. 1 (A .A) - Df'ylt 'llR 1 flPI 1. UgOl lf gaza 8 iri ın an in 0P· Telgraf gazeteel lnglllz kra-

l...& .1 ah L ·ıı k . ı hnm taç geyme meraıiml 
•llılft 1 anı il tısınu 1 cı ıcıaım yazıyor ar. dolayısile :rapılacak d~nlz 

tiıa~l_ırad, 1 (Radyo) -- na yapmııtır . geçit resmine hiç bir ltal 
~ antant hariciye na· Belırad, 1 (Radyo) _ Ga· yan gemlılnln ııttrak etml 
~ busen ilk toplantı11 zeteler KOçiik antant hart - yeceilnl yazmaktadır. 

Parlı, 1 (A.A.) - Havaı 

ajanıının Tanca muhabiri 
lıpanyol fa11nda ve lıpan· 
yada ıubelerl bulunan ve 
tay1arectler tarafından ter
tip edilen bir komplonun 
meydana çıkarıldıfını, bazı 

tevklfat ve idamlar yapı'd' 
i1nı birdlrmek ledir . 

Ro1ter •Jan11 da hukumet 
ku•vetlerinln Burıoı eyale 
tinde mohım bir ileri hare 
ket yapmıı olduklarına ha -
ber verl:ror. 

Parla, l (A A ) - Ne•lnı 

Nevn lnıl 11z ıazeteılnln 
Tanca muhabiri General ı 
Frankonun tayyare ile lı 
paoya Fa11nda Goutaya ıtt· 
tillnl bildirmektedir. 

Parlı, 1 (A.A) - Franıız 
11• hariciye nazın, nazırlar 

m~clfılnde 1ı1demt mOdıhale 

Fransa 
Hayati ııkıleıı toplınırık 

h1rici isleri airOıtü. 
Belırad, 1 <Redyo) 

Franaa Heyeti vekileal top· 
!anarak harici ılyaaete mO 
tealltk meaeleler üzerinde 
16r01m01tOr Franaa harici . 
ye vekili bu toplantıda lı 
panya tı'ertne dair beyanat· 
ta bulunmuıtur. Gazeteler 
heyeti vekile toplanlı11na 

alt mGhtm makaleler dere 
etmektedirler. 

GENERAL FRANK.O 
kontrol pllnınan birkaç güne 
kadar tatbik edilecelinl, 16 
aGllGler meaelHlne alt mO· 
zakerelere de haılandılını 

ıöylenttıtir. 

Tanca, l (Rsdyo) - Fra 
nkoya komplo tertip edil· 
dlilne dair çıkan haberleri 
gazeteler itiraf etmektedtr. 

Suikaıtçıların lıpanyol fa · 
ıında lıpanyanın birçok te 
birlerinde ıubelerl bulunu· 
yordu. 

Bu ıulkaadı :rapacak olan 
ta:rarectler hareket etmek 
Ozere iken aıkerl müfreze· 
ler tarafından yakalanmıı· 
lardar. Birçok ktmeeler idam 
edil mıılerdlr . 

lneiltere 
nasebeti 

-

Kont Çiyano bu mlna1e · 
betle Macar hOk~mett rl 
eıa11 ile mOhlm mlaakere· 
ler yapacaktır. 

A 

ltalyanın 
Seferi 
Mevcudu 

Belgrad, 1 (Redyo) 
Bir Arjantın ıazeteıt itaba 
nan icabında 9 milyon aı · 
ker, 7 Hn tayyare çılrara-

bllecelloi :razmaktadır. 
~ 

Avusturya da 

l.npırıtoı $dhn ö~ıl 
Yll d6n0ıl 

Vt1ana, 1 (RadJo) - Vı. 
yaaa tle dll•r tela1rlu4e 
imparator Şarlan 6ılmlnla 

yılcl6n6mü mG•a .. ltettle 
meraılm 1apdmaktadır Bir 
ıasete imparatorun 1•••• 
cetedlntn klllerlDl• Viyana· 
ya ı•Url....anı lıtemektetllr. 

lındl lı,ıl ılklf atını 
nıızıt 

Londra, 1 (Rad10) - Ca. 
ndl bu .. ne Nobel mlklfa
tına ılaterllttn namsetler ara· 
undadır. 

ltalya Mü
Düzeliyor .• 

lr1p Yahudi mııılııi Gızetelar ıtılrı hıriciyı nız111 ilı ingiliz ılçiıi 11111-
.m~~e~~~~ ~t~ae~e~-;:ı~~~ dı yı-ılın görDııılerdın ıeınuniyetlı u~ııdiyır~r 
hudl za.;ıta memuru tevkif 1 Londra, 1 (A.A.) - Bu da bir adım atılacatı ıl-
edllmtıtır. ıünkO lnıılız ıaaetele~ı ltalya rllecekttr. 

Vueoslav 
ciye naz1r1arı toplantısına 

dair yazılar neıretmektedir 
ler. 

H d 1 
hariciye nazarlı, ıle lngllta el- =S----=--=-==---R us ya Garp u ut an-· çlıl araoındaRomada yapılan eraeri 

ı ıörüımelerden memnuniyet Mayın 

'~•ciıleri icin ııdyoda ko:~:,~:;:··· .::~:~ı.:.:;:~ nd~ Hazırf ık mı Yapıyor ıaıtermekt• ve bu ıörOı· 
,....... melerln çok doıtane haYa Bulunamadı 

rı-llın nıırirıt ahenk ve tesanütle çıkaca - h k d . 1 b' a. ğanı, KQçük antant düıma Kızı~lın Lehistan ılıyhinı il ri 8 ın aız i " CI· 
l)Gta lıracl, 1 (Rad)'o) oları tarafından ahlan ıay · • d k ld 

içinde ceryan ettfllnl bıldır 

mektedlrler 
lıtanbul, 1 (ltadJo) 

Bir kaç ıGll ••••I Trabzoa
açıklarıada ılrlnen ıeraerl 

mayından clenla ticaret ml
dClrlllG tle tahllılJe ldarftl 
haberdar edilmtıtl. 

~ lece Belırad radyosu ialara tekzip edeceiini yaz llJll ftllJ lftl ÇI lfl 1. 
ı,:·~~lcaı. Yuıoılav1alılar maktad1r. Çekoılovakya ha Karkovya, 1 (Radyo) -

Parlı. 1 (AA.) -- Pelit 
Parlılen ıaıeteıl Roma mu· 

"-it ' .. niı yapmııtar. Bu ,riciye vekili B. Krbfta ve Vohni Kazaklarım Lehiıtan 
~"'"~Jat ıece birden iki Romanya hariciye vekili B a: lc•dar devam etmittir. Anteneskonun Belgradıt mu· 

"-Cl l•ekU Stoyadioovlç bu 
._ •• .. betle Yuıoslavyah vaulatları mOnaaebetile Vr 
""-cı l eme gazetesi bat makale-

b.aı r •re bir hitabede 
"--uttur. ıinde 16yle demektedir: 

/ı - 'EU!llil - .. Za~an değlıiyor . Lakin 

fl/aiaar/ar Küçük antant tahavvülfıta 
'fl ujramıyor. KiiçOk antantın 
f j Q . . 

reaının aaflamlatı hakkmda Çekos 

&c.remi 
l,~ .. bul, 1 tRadyo) 

'~'1•r ldareııle devlet 
''Jolları memurlara için 
.._

1 
barem hazırlayarak 

......... ••rmlılerdtr. 

lovakya baıvekilinln kulla 
ndıiı atalar ılzü cihana du 

yu\muıtur Toplantı balakiı 

Küçük antantın kuvvet kes 

KOçük anlant Avrupa barı · 

ıı için IOzumunu gösteriyor. 
1 

bet!lltni ıastermektedır. 

aleyhine kıyama haz1rhyan 
gizli bir cemiyet meydana 
çıkaralmıı ve birçok kimae 
ler tevkif edilmlıtlr. 

Varıova, 1 ıRadyoı -
Sovyetlerin Lttvanya clva 
randa askeri hava karargih· 
ları teaiı etmeleri üzerine 
Lehistan ıazeteleri ııddetli 

neıriyat yapmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre bu 
niabet dostluk ile ifade edl· 
lem ez. 

Ekspres Porani iazetui: 
"Lltvanya bu ıuretle bir 

tahrik ve ıüphe merkezi 
olacakhr. Bu v11zlyet biran 

evel tavazzuh etmelidir, . De habiri B. G\ıyondan aldıfı 

=-m==ek=t=e==dı=·r=. ====:..=====! ıu telgrafı neıredlyor: 

lnönü 
Kampına 

Hazırlık .. 
Ankua, l (AA.) ln6 

nü kampmın temmuzda baı· 
hJacak olan ikinci devre 
faaliyetine hazırl.k olmak 
Chere Tork ha•• kurumu 
tarafından lıtanbul - lamlr · 
Bursa · Adanada açılmıı o1an 
Türk Kuıu ıultelerlnfn umu· 
mi çahımalarına bir an ev 
vel baılamaları iç n buıln 
den itibaren muallim ve pli 

n&r ıöDdc-.rtlm•I• baı1a11anthr. 

- Romadakl lranaat in 
ıiliz ıazetelerlnln hiicumla · 

r1nın lnıtllz hOk6metlnln 

hakiki ılyasetl ile hiçbir ıu 

retle alakadar bulunmadıfı 
dır. Hatti burada lnrtltere

nln itaba lmparatorlufunuo 
hukukunun tanınma11 meıe · 

leainin hallt huıuıunda te · 
mayOlü oldulu ümitle kay. 

dedllmektedır. Romada ıa 

nıldığına gire 24 may11ta 

M11arm Cenevre gir 
mesi itini tetkik için topla· 
nacak Milletler cemiyeti aı · 

arnbleıi lçllmaında bu yol · 

Müfrezeler ıtmcltye kadar 
bırıey bulamamıılarclar. Va 
zl1etten kaptan •e dema 
mleıae1elerl haberdar etlll-

mlılerdtr . Mayının atalılara 
dolru ıuların cer1anile 16. 
rOklf'ndlil tahmin olundu 
tundan araıtarmıya de•••f 
edilmektedir • 

Bir ııınıir f ıclııı 
Cap, 1 < A.A) - Dur-

bandeep alt1D matlenlerlade 
bir aaanıörün kabloıu kırıl 
mıı ve içinde hulunan 35 
l .lıt kuyunun içine do,.rek 
ölmOtlerdlr . 



SAYPA: Z 

iktisadi Buhran Yeni
den mi Başhya c a k • • 

Amerika Birlefik devlet 
lerinde1 hükümet , bir yan 
dan ham ve mamul madde· 
ler, öte ' yandan me~kul kı 
ym~tler fiatlarındaki yükse 
litin hızlanma11ndan endite· 
de bulunmaktadır. 1929 da 
olduğu, bu fiat yükselişinin 

ardından bir düıme devresi · 
nin baılamaaından ve bu 
düımenln de timdiki yükse 
lit niabetinde kuvvetli olma 
11ndan korkulmaktadır. Bir 
leıik devletlerde ekonomik 
kalkınmayı doğurmuı olan 
aatıo alma kabilfyetinin art 
muı · olmuıtur . Bu Brtma, 
fiatların yükselmesinde amil 
olmuı . it deferlenmit ve le 
ıebbüslerde kir farkı yeni · 
den teeuüı etmittir . 

Satın alma kabiliyetinin 
art~a11 da uyuıuk halde 
bulunan milli tasarrufun iı 
tikraz yoluyla yeniden ha 
rekete geçirilmesi sayeıinde 
elde edilrrıittir Kredilerin 
ıeniıletılmeıl de bu husuıta 
rol oyna m ıflır. 

Amerika hükümet tarafı
ndan alınmıt olan bu 
tedbirler itleri canlandumıt 
ve ekonomik kalkanmıya 

yol açmııtır . 

Fakat emtia flatlara tim· 
diden 1926 seviyeıini bul 
muıtur eu tahakkuku an
cak uzun zaman ıonra mü· 
midin olacaiı tahmin edl 
len bir gaye idi 

Endüıtriyel kıymetler fi · 
atlara da 1932 de •eviyenin 
dört miılini aımııtar. 

1 Y29 da dünya buhram 
a9mıı olan Amerika borsa· 
tındaki ani dütmeler olmuı· 
tur. Bu yüzden satın alma 
kabJl•yetinde mftthit bir tah· 
rip vukua gel mit ·ve hu ıu 
retl~· ekonominin her ıaha 

ıında f iatların düımeıine 

sebebiyet vermlt ve bu ıu
kut bOtün memleketlere ıi 

rayet etmitttr. 
l 929 un hitıraıanı unut

mamıt olan t.ükumet, bu 
gün de, o zamanki gibi, ye · 
nl bir buhran doiurecak bir 
ıukuturi YUkua refmcıinden 
endiıe etmektedir. 8 . Ruz 
Yelt de bir nutkundan bir 
lki sene zar~ında böyle bir 
lbtlmalden kurtu labilect'ğ•ni 
açıkta ı6ylemitllr . 

f iat yükselmeleri kredi ve 
iıtikrazlarla ortaya atılan 

bol ıermayelerden doiduğu · 

na ıöre, bu yükıelitl tahdid 
etmek üzere bunun akıine 
müracaat edilmesi hatıra 

gelemez. Çünkü kred!lerin 
tahdtd edilmesi önüne ıeçil 
me11 clitünülen buhrana me 
ydan verebilir. 

Bir yandan da, buhranı 
önleme çalı~malara esnaaın 
da devlet, iıtikrazlara ve 
büyük ma~raflara gtriımif 
oldufu iç1n, eıaaen açık ver · 
melde o1an büdceyi bir kat 
daha ıOç bir . duruma ıok
muttu Şimdi büdce muva 
zeneılni yeniden temin et· 
menin ııratı geldiği dilıü 

nülmektedir. lı er karla bir 
safhaya ıırmit olduju için, 
verallerde yıtpılacak Lir 
mlkdar zamla bu mvazene 
temin edilm•ı olacağı ıtbi, 

mükellefler tarafından bu 
yeni yük kolayca tatınabi 

lecekttr: Bu vasıta ile yük-

selitin hızı dR tahdid edil · 
mit olacaktır 

· Fakat bazı politika ve 
İf muhitlerinde böyle bir 
teşebbüsün tiddetle aleyhin· 
de bulunmaktadır. Bunlara 
göre. fıa t yükıeliılerini fre 
nlemek doğru bir hareket 
olmaz. Yeni vergiler muke· 
llefler tarafından iyi kartı 
lanmıyacak , it ücretlerinin 
fiatlara intıbak etlirilmeıt 

İfçilerin ıikayetletiııe mey
dan açacak, ve ümitlerini 
itlerin ııen iılemesine bl'ila· 
mıı olan 6 milyon işçi, ek· 
onomide bir politika değif 
mesinden ümitsizliğe düıe 

cektir. 
f ial yükseliti, bilha11a 

dünya ölçüsünde, iıpeküla· 

törlerle tatarruf sahip lerinin 
ruh hallerindeki değişiklık 
yüzünden olmuıtur Bunlar 
ticaretten kıiretmek husuıu· 
nda kaybetmi! olduklara 
itimadı yeniden kazanmıılar 
ve sermayelerini yeni itle 
re yatırmıya istical etmiı· 

lerdir . 
Fakat dünya ekonomisi 

1929 a nazaran, yenı bir 
buhran ihti'llaline kartı da 
ha iyi mücehhez bir halde 
bulunmaktadır. Gerçı fiat
larda yükıellş ve alçalış dal· 
galanmalatı olabilir. Fakat 
ani bir ıukut beklenmekte 
dtr. Bilakis, silahlanma pr 
ogramfariyle daha faal bir 
hale girmit olan endüstrinin 
vaziyeti yükıelı§ temayülü · 
nün bir zaman daha devam 
edeceğınl tahmin ettirmek· 
tedir 

--:cı:aa 

En garip bir müsabı~a 
Amerikada Filadelf ıyada 

bir müsabaka yapılmııtır. 

Bu müsabakaya ıade evlı 

kadınlar ittirak etmiıtir. Mü 
ıabakanın mevzuu da bir 
erkeiln cebini karıthrmak 

ve "cürüm veıikası., bulma
ktır 

En çabuk ve en çok cep 
yoklayarak en fazla hiyanet 
vesikası elde edene birinci 
lik mükaf ah verilecektir. 

Bu müıabakaya d1'hil 
olan pek çoktur. Bakalım 

ne kadar hiyanet veaıl-asa 

cinıl latif ın ellerine geçecek
tir? 

Radyo ve fareler 
Danimarkalı bir emlak ve 

akı.rat ıahibt. tesadüfen mü 
him bir keıifde bulunmuı 

tur Hir müddet evel apart
manın kilerlerinde vesnir ye 
rlerinde fareler çok büyük 
zarar vermekte iken son 
zamanlarda bu zarar 
aagari hadde inmiş 

tir. Adamcajız yapltğı 

tetkik~t neticesinde, radyo 
nun fareleri kl'\çırdığını an · 
le.mııtır. 

Danimarkalı, aynı tecrÜ· 
beyi diğer evlerde yapmıt 

ve bu mükemmel neticeyi 
elde etmiıtir. 

Habeş meselesi ve Mil
letler Cemiyeti 

Londra , 1 (Radyo) 
Habetlıtan meaelcıi Millet 
ler Cemiyetinin Mayu top
lant111nda ıörüıülecektır. 
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Balta İle Adam öldü Başvekilimizin 
..,. 

Günebakan .,,.. 

ren K orucu .. Kızılay Kongresi münaıe
betile verdiii cevap 

Nıbatmın ziraıti yağ iciı 
taammDm ettirilıcık 

Mahkeme hadiseye maktulün sebebiyet vermiş olduğu
na ~ınaat hısıl edere~ ~orucuyu bir sene sekiz ay 

hapse mah~Om etti. 

Sudik /Jeni:ı 
f\ızılay konyresi b(ııkam 

- BALIKESiR • 
Kongrenin duygularına te · 

ıekkür ederim. 
BAŞ\'EKIL 
İSMET INÖNÜ 

V tlayetimizln bir k11ılll 

topraklan nebati ydj iıtlh 

aaline elvertıli olan ıGneb• 
kan çiçefi ziraatına mftıall 
olması dolayiılle bu zeri1•· 
tan taammüınftnÜ f~ydalı 
aören ıehrtmfz ticaret oda•• 
geniı mikyaıta ıOnebaka• 
zerlyatında bulunan Kocallı 

Ağır cezada adam 
öldürmekle suçlu bir koru 
cunun davasına bakılmııtır. 

Birkaç ay evel Biğadıcın 

Derviıler köyü kor:ucusu Me· 
hmel aynı köyd~n . Ahmet 
oilu Muıtaf a adında bir ada· 
mın baıını balta ile par-

• 
çalamak suretile öldürdüğü· 
nü evelce de yazmıı olmakla 
beraber vakayi kısaca hatır
latalım: 

Oerviıler köyünden Ah 
nıet oğlu Mustafa hayvanına 
ve baltasını alarak bir gün 
köy civarında bulunan orm 
ana odun keımeic altmiı
tir. 

Bu hali gören köy koru 
cusu Mehmet , ormaDl tahrip 
eden bu adama mani olm · 
ak istemittir. Hu suretle ra· 

alarmda evvela ağız gürül · 
tüsü ile baılıyan kavga bü · 
yümüı ve korucu Mf'hmet 
elinde bulunan baltanın ten 
ve kalın demir taraf mı 
kendisine ıaldıran Mustafa
nın baıına indirmiı ve par 
çalamııtır . Yere yuvarlanan 
ve kanlar tçinde kalan Mu · 
staf a cia hemen orada öl 
müıtür 

O zamandanberi ajır ce 
zada bakılmakta ve devam 
etmekte olan bu dava neti · 
celenmit ve mahkeme ha 
disede ağır tahrik gördüiö 
ve buna da maktulün tebe· 
biyel vermif olduğu kanaati 
vicdaniyesini hasıl ederek 
ıuçlu korucuyu bir ıene se 
kiz ay hapıe mahköm et 
mittir. 

Tüccarın 
Elin~a kalan afyon satızlau 

Şehrimiz tüccarları eski 
senelere ait satılmayıp elle 
rinde kalan afyonlarının 
Uyuoturucu Madde ler idareıi 
tarafından mübayaa edilip 
edtlmiye~ği hakkında ıeh 

rinıiz ticaret oda ıma müra 
caatla bulunmuılardır. 

Ticaret odası bu müracaat 
üzerine keyfiyeti allkala dai 
relerden ıornıuıtur. 

Vıl~yetimiz çevresinde lÜ· 

ccar elinde eski ıent'lerden 
kalma on, on bet bin k ılo 
kadar afyon ıakızı bulundu · 
iu anlaşılmaktadır . 

ticaret ve aanayi odaeıD' 

möracaatla ne miktar "' 
ne flatla tohum tedarik 
edılebilecelinl ıormuıtur. 

Bu ıuretle tohum iti bal 
!edildikten ıonra çiftçi "' 
k6yl01e ıünebakan tohu111ll 
verilecek ve yal iaUhaaltn~ 
mühim bir yer tutan bu n• 
batın zertyahna vlll1et1111l• 
çenHlnde ıenit mllcyaıt• 

baılanacak tar. 

Hukuk Gazatııi 

Lokantada 1 K ü 1 t ü r 1 ş 1 e r i n e · 

T6rkçe ve Franıızca ol• 
rak üç ıenedenberi kıymet· 

it hukukcuların ve Profeı6'' 
!erin eıerlerile nf'pedtlınelı 
te olan Hukuk Gazete1ınl11 
ikinci cildinin ondokuz .,, 
yirminci nüshaları çılnnııta'' Bir yarılama vabsı Ay r 'il a n p a r a .. Bu nüshada Onhreuıt• 

Dün aıece bfr lokantada 
kanla bir vaka olmuıtur 

Saat 22 ııralarında ıoför 
Tahıtn •erhoı olarak Posta 

hane ıokagında Altnin lok 
aotuına gltmittir. Burada 

ötedenberi araıı açık bulu 
nan Kayabey mahalleıinden 

Şerif oğlu Kunduracı Mus 
tafaya raatlamııttr. lkiıi ar 

aıında kavga çıkmıı, kav 
gada Tahsin Muatafayi om· 

uzundan bıçakla yaralamıı · 

tır. Kavganın ve hadısenin 

önüne geçmek illiyen loka.· 
ntacı Şer af et tin de bu aıra -

da ıai kulaimdan yaralan· 
mııtar. 

Gürültü üzerine vakaya • bt>kçi ve poliıler yetiıerek 

ıuçluyu !'akalamıılardır . 
- ........ , ......... 

Belediye 
Meclisi 
Toplanıyor 

Belediye Umumi meclisi 
937 yılı bütçe müzakerele· 
rine Lugün saat l 5 de bat· 
lıyacaktar , 

1 Viliyet ~~futi-encümeni 
1 Vılav.ı 1~!~~! e ncümeni 

dün vali B. Ethem A1ku 
tun rıyasetlndc toplanarak 
vilayet itleri üzerinde görüt 
melerde bulunmuıtur. 

Gelenler Gıdenler : 
Baytar müdiirü B Behçet 

Tunçay dün Kepııüde aide 
rek, bu nahiyenin bazı köy 
lerlnde çıkan hayvan haata -
!akları ve diğer bayta'ri 
i§ler ile alakadar olarak 
dün dinmüıtür 

8 1 d 
·~ ·ı L ı Ordinaryüıı Profeıörlerlnde" ' ütün viliyat erin ayu ığı mı.tar 12 mı yon ıüsur I· Erzurum Saylavı Saim Alf 

radtr. ilt okullann hali hızudaki vaziyeti.. ~·,1;e~ı~e~::~~::.~~·0 ;~:;:: 
zunu , 9. 164 öjretmen oku· ı~r Muıtafa Reıtt Belı0taY111 

lu mezunu, 2.252 orta mek Türk Temyiz mahkeme,ı 
tep mezunu, 1.823 ilk okul kararlarına Profesör E. Htr' 
mezunu vardır . Vekil öjret· tin Ticaret Hukukuna Ce\'•

1 

Bütün vilayetlerimizin hu-
ıuıi idarelerinin 934 deki 
ıelıri 31 078.462 liradır . 

Aynı •ene bu paradan 
12 042 247 lira11 kültür it 

p lerine · harcanmııtar Gene 
I bütün vilayetlerimlzm 935 
~ deki ıenel ı e 1 i r l c ri 
1 37.271.064 1 i r a d ı r ve 
I 12.186.645 lirası kültür it · 

menlerin aay111 585 dir 1 lakkı Uzbeyln icra Tenktd 
Hepsinin yekünu 14437 dır. lerine alt yazılarlle beıtn11 

T 1 · 1 f • ı 1 Not~r Sami Tekinin e-
1 

8 tıı lf V8 mo ettıı er Adliye müfettitı Ali Şe•k• 
ilk öiretim teıkilitanda tin Gfulio Moncerin'n 11 

teftiı kadroıunda ıon yıllar sair deierli zavahn mak• 
içinde meılek bakımından leleri , lctıhad kıammda " 
lüzumlu bir çok taıfl yeler iılif adeli kararlar mütaleel•' 
yapılmııtır. Büaün kültilr 1 vardır. Okuyucularımıza t•1 

lerine ayrılmııtır. 

Kültür ~irektörlerinin mın
ıelıri. 

bakanlıfmm kadroıuna nzi ıiye ederiz. 
te gören müf etttılerin for - J 

Valiliklerin kültür itlerini masyon bakımından durum· R.. AD Y O 
ve bu arada ilk öf relim lan şudur: -

ve eğitim meaeleıini. idare V i Y a n a pedago 
eden lı.:ültür direktörlerinin ji entitüıününden mezun 3, 

formaıyon bakımından du 
rumları ıunlardır: 

Gazi Terbiye Entltüıünden ı 

, mezun -l3, öfretmen oku· 
tundan mezun 150, idadiden 

Oirt kültür direktörü id • mezun 4 müfettit olarak 
adi ve lise mezunudur. 22 ·ı 190 müfettiı vardır Bugün 
kültür direktörü öğretmen kü okul sayasına göre bu 
okulunu bitirmitlir. Bir kültGr1 rakam çok az olduğunda n 
direktörü kadastro okulu bakanlık, mümkün olduğu 

bir kültür direktörü siyasal kadar kısa bir zamanda 1 
bila-iler okulu . ı 5 kültür müfettit yetlttirebilmek için 4 
direktörü Gazi Ter biye Ens Gazi Terbiye Entltüsünün 
tiıüsü , bir kültür direktörü pedagoji kısmına çok talebe 
Frankford muallim mektebt almıtğa baılamııtır 

akademesi, 10 kültiir direk Hu günkü müfettiıler ıa 

törü darülfunun edf"blyat ym g33.y34 iıtatiıllklerlne 

fakültesi, 3 kültür direktö- göre Türkiye okul. öfretmf:n 
rü riyaziye, 2 kültür direk- v ! talebe sayısına nisbet 
törü felsefe , bir kültür di · edıldiği zaman ~u vasatiler 
rektörü tabiiye ve bir kül meydana çıkmaktadır: Bir 
tür direktörü de huhuk me · müfettiıe 33 okul , 80 öğret 
zunudur. men ve 31 l l talebe dütm 

~üretmen vaziyeti nasıldır 
İlk öğretim iolcrinin en 

mühim bir kısmı olan öjrd· 
menler meselesinde yurdu 
muzun buaünkü durumu 
tudur: ilk ojretlm CSğrctmen 
lerl araunda 180 yüksek 
okul mezunu, 41! lise me 

ektedir. Bu mevzu üzerinde 
ınüf etli o su yu.ının arttırılma 

sına gerekli kılan t!n mühinı 
amil bir müfeltife düşen sa

ha meııelesidir Türkiye mik 
yuında vasati olarak bir 
müfettioe 4 105,6 kilometre 
murabbaı bir sftha düımek 
tedlr. Bir müf ettiıln her vi 

2 Nisan 1937 Culllf 
Ôfilt N<'şrlyatı: 
Saat 12,30 plikla 1 at~ 

musikisi. l 2,SO havadiı, J J,fl 
muhtelif pli.k neıriyatı 1-4, 
ıon . 

Akşam Nc•şriyatı: 
Saat 18,30 plak danı rııı.ı· 

s i k i ı i . 19,30 ıpor mü_.· 

habeleri: Eıref Seftk :o,~ 
Türk musiki heyeti. 20,ll 
Önıer Rıza tarafından Ar•P' 

ça ıöylev 20, Vedia ve ·~ 
kadatları Saat ayarı 2ı,1 
orkeıtra. 

22, 15 ajanı ve borsa h •• 

berleri ve erteıi günün pro• 
ramı 22,30 plakla ıolol•'' 
opera ve operet parçal•'1' 
23,ÜO ııon. -7' layelte hlaseıine düıen ok" 
sayısı baıka baıkadar Me'' 
lıi İstanbulda bir mOfettlf" 

. d• 19, lzmirde 31, Ankar• 
22. Çanakkalede 35. Ant•1 

da 34, Erzurumda 25, Kıt 
oı· ıehirde 40, Çoruhta 37, 

duda 70, Uı fada 28, V•" 
~· da 17 okulun teftııı dlıt111t" 

tedir. 
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Avrupada Atatürk 
Türhiyesi .. 

Ko 
1 

-:- ~h . Af Bugünkü siyasi vayiyet 
ısu ~rıla ~ illa 1 düşe- ne halda bulunuror? 

cak ıe~ıl~e btr ~us ve amel 
-slemiyen ma mle~attir . 

İnsrflız aa"Zet·el~rinden Mor· 
lllnı Post " Ankara ,, baıhk 
la bit makale neıretmfıtir . 
B~nkü Tü.rklyenin İç 

•~ Dıı ıiyasaaına da tetmf 1 
edilen bu makalede, Hatay 

ltitıJifımn da halledllmeıin· 
d~n sonra Türkiye~in en 

Çok sulh içinde yaııyan Av· 
rupa memleketi oldufu kay · 
dedildıkten sonra deniliyor 
kt: 

A vrupada cereyan eden 

hAdiaelere kartı kayıtsız ka 
lm1yan bir klmıe . Lugün 

vukua gelmekt~ olan sosyal 
oluşun ehenımlyetini inkir 

edemez 
Eski Avrupa, ıüpheılz 

olmıyan , fakat çok satlam 

ve insani esaslara 1ahip 
bir medeniyet kurmak im· 

kanını ona vermiı olan La 
tin strüktürünü terk ediyor 
görünmektedir. 

Mukavelelere riayet, im

zaya sadakat kaidesi ferdle · 

ri, taıarrufa alııtırıyor , ve 

bu tuarruf. bir hOrrlyet re 
jlmi ıayeslnde , en kA.rlı iş 

ferde kullanıyordu Bu ıu

retle iıtihıal edilen maddi 
vasıtalar, büyük külelerin 

hayat ıartlarım inl<iıaf etti 

SAYFA: 3 
• 00 

6045 kilom~t~el~k kayık 2op,~~~~ T~!~'i~~1~~!',~~ / Bahkesir Tapu icil 
voruyuşu minde bir dıl.ız. b ir pastacı M h f .,, 

Buryato Mongolyalı beı da paıtuını yedikten ııonrn iZ ıgı 
sporcu aenç luz, Bruyalo ·. birdenbire: 

dan: 
Mongolya . CumhurJyetlnio - Çok güzel bir pasta! 
merkezi olan Ulan Ude Demiotır. 
den 21 teırinievvelde hare· Seoelerdenberl dihfz ola· 
ketle baıladıkları , yarı yaya rak tanınmıı olan bu ada .. 

ve ynrı kayak la yürüyüıü, mın söz siylemeıl hayret 

Mcuıcovada 6 martta mu· uynndırmııtır Fakat Arpad: 
vaff akıyetle nihayete erdir· . Bundan yirmi aene 

mlşlerdir evel cephede en mfiıkOI ve 
Bu genç kızlar , 95 gün tehlikelı bir ılperde b ulunu· 

ıüren yilrüyüıleri esnasında yordum Buradan ıai çık · 
6045 kilometre katetmlıtir tıjım takdirde yirmi sene 

Yolun il k 1000 kilometresi· &öz söylernemeie karar ver -

ni, günde vasati 43 kilQme miıtlm Bu kararı tatbık 
lreden, yayım olarak yürü · ettim . MOddet bitti ve artık 

müıler, ve bilahare kayftk konuıuyorum! Demtıtlr . 

hırla ııderek geri kalan vakıa mDkemmel bir ınad 
mesafeyi, gilnde vasati 70 amma · Allah biraz da akıl 

. kilometre üzerinden katet · lar venin! 

miılerdir. Zuhh otomo~iller 
Sade harpte df'jll, bazı 

ıehir itlerinde de lı:ullanılır .. 

Köyü Mevkii 
Orhanlye Yapağ 

a§ılı 

" Köy 

civarı 

" " 

" " 

" " 

)) Aoçıdere 

Cfnıı Mtktarı Hududu 
Tarla 32165 M. Doğusu mera, kıbleal 

lbrahfm çavuı, batısı 
Evkaf, poyrazı mera. 

Bağlar 4595 l Dolusu Musa, kıblesi 
ballar batısı Saı t ka· 
r111 Fatma poyrazı il · 

arka11 

tarla 

)) 

9190 

3676 

1838 

. 7200 

yas oflu Kadir. 

Do~uıu Salıh çavuı 
· kıbleıl batısı yol poy· 
razı Salıh çavuı. 

Doğuıu lıhak ollu 
Ömer kıbl erl mera 

· batm Mehmet oflu 
Haenn poyrazı kuru 

dere. 
Doğusu Sıtıryolu kıb

lesi ıeldere bat111 ve 
kıblesi Musa oAlu 
Hasan T. 
Oo~usu dellrmenyolu 
kıblesi Yuıuf oilu lb 
rahim bat111 lıhak 

• ''Hükumet, · muhalefe tlt! 
lliratmaia mecbur olmadan 
itlni llerletmeğe muvaffak 
olmak gibi mesut bir vazl · 

Yette bulunuyor. Sonra her · 
t•)'ln fevkinde olarak Tür 
klJcde hemen hiç itılzlik 
Yoktur. Asırlarca ıüren do. 
ll~k ve ibda kabiliyetinden 

"'•hrum bir kötQ idarenin 
teafrinde kurtulmak ve kal 
lcırııuak için tamamen muk 

t-Uır eller ve dimnğların 
hıırnetine ihtiyaç vardır. 

rJyordu 

1 
· Hu organizasyonun tek 

zaafı beıeri hodbinlik oldu. 

Fennin ilerlemeleri bazı ser

maye sahiplerinin iıçt küt 
leleri üzerinde kontrolıuz bir 
ıahibt olmalarına yol açtı , 

Kazanç ve ' kar ihtırutyle 
bunlar, rakiplerine k1Uıı üs· 
tünlük elde etmek için, her 
yaıtan, her cinsten itçllere 

çok uzun ir ıaatlere muka 

bil kifayetsiz iicretler ver
mekten çekinmediler. 

Bu beş genç kız, bu su 

retle, k1tdmlar arasındaki 

her türlü mukavemet yürü· 

yüılerf rekorlarını kırmıtlar 
dır. Bilhaua ıura11nı kay· 
detmek kap eder ki, katet· 
tıklerl yol çok güç bir yol 

dur. Bu e!nada dağlar &f · 
m1ılar, ıtepler geçmtıler ve 
biihaua Ura 1 daflarını ka · 

Geçenlerde Boıton ıehrin ı ! 
de bir zırhlı otomobil Ferat 1 

Naefyonal Banka tam 25 / 
milyen dolarlık elmas, eıham 

ve banknot nakletmfttlr. Bu 

25 milyon, geçen ıene Ha

ziranda ölen maruf zengin 
E. Granm, 80 milyonluk 

oğlu Mehmet poyrazı 

Muttafa oğlu Mehmet 
Evsafı yukarıda yazılı altı parça tarladan (iç parça11 

Çağıtlı Ahmet oelu Hacı A liden satın a lmak surettle ve 
üç parçası da bnkkı muhaceret olara k 40 ıenedenLeri 

Musa ojlu Kamilin iken 334 de 6lümile kızı Hanife ken . 

disinden önce ölen diğer kızı Ümmühanın o~lu Mustafa 

Talata Mustafa Talltın da 334 de ölümtle babası Muet~fa 
oğlu Ômere kaldıAından bahisle Öme r tarafından kenditl· 

ne ait o lan hisseyi teaçillne talip olduğunda n bu yerler 

hakkında bunlardan baıka bir hak iddiasında bulunanlar 

vana vesaıklle birlikte vilayet tapu slc\I muhafızlığına 

v~ya 11 4 937 pazar günü mahall ine gelecek m emura 

Böylece dahilde meıgul 
olatak \'e kendi hudutların 
da da hiç tikilyeti olnuduı 
~rı, mutmain bir vaziyette 

Gr1cfye , komıu1arile müna
~,, etmek için hir ıebep 
:Örnıoyor. Keza tecavüzi 

I '~ı niyetler beslediji tek 
inde de komıuları , tarafın· 
dıtı itham edtlf!mez. 

Balkan birli ğin ın lekem 
'niil etmekte olan m ckanlz 
llıt11 • vaııta sile Türkiye, 
;rıu ıle ve dürCstlüklc 

\' un•ruat n . Romanya ve 
uıoılavya ıle tepıki meıai 

tlııaelctedir. · · 

Büyük devletlule mü na · 

~:~tl.nde de hem bitarafhk, , 
rn ••tiklil tle h..ıreket edi · 

10
'· Meıell Almanyanın ce· 

llubtJ ıarkl Avrupa11 plya · 
1' 1•.rına hakim olmak için 
aırı,uxı d d ııı amplnı hareketine 
'le ttıukavemet hususunda 
'-"arıııtandan daha ziyade 

"'ı llvaffakiyet göstermlıtir . 
ıt, b 

il\ il ulun dükkAnları Al 

tQ '" rnalluJle dolu gibi gÖ· 

ı "6 Yor . f akat,.dnha mühim 
o an 
b le cihet ıudur ki ilk 
..ı' lfla pek anlaşılanuzıa 
'4t il.. 

t .. siparltler dima fiata 
Ote d 

iyı efil , meziyete ıöre 
l'o bır şekilde tevzı edili 

r. 

l'••ad"'f· b" d u ı ır seyyah, mo 
ern T 

l Grklyenln, yabancı 
tıtrıoı 

•k n glrmeıine kartı f e 
•il.at k tı utku lu danandı · 

lı tıd,n belki flkiyet edebi · 
r. Z· 

bt 'Y•retçiler, çek yakın 'r a5ıden .ıeçirilmektedir 
"'"ı.tnl 'bt • beraber, birçok aı 

IJ~' iftırak halinde, tazyıka 
aramı 

f Ve 
Y'tler 
d ftttyen 

baıkaıına alt 

memleketlu 

'" leçtıkten ıonra Tflrkl · 
hye 
"' 1 alrmek 
~t "k 1 \r 1 eren bir tecrübedir. 

... tasan Atattirk TQrkiyeıi· 
'it lf . 
v •rınce tam bir 

e ltllha t fi 
'-la'- a iı hAtında çal..-

•la o l kom •n ve • kendisini , 

ltku~ularile ihtilafa ıokacak 
b t bır hıra 
eılern . 

atd 'Yen bir meralelu,ttc 
.. lun ı 

u nl11ediyor ,, 

ruha 

iman 

ve emel 

ta 

t:iu , ifratlara ıahit olan 
Kral Markı on dokuzuncu 
asır ortasında insanın insan 

tarafından ıstfsmarına kar 

şı ayak ıandı. fıçi kütlel erinı 
sermaye sahiplerine kartı 

mücadeleye davet eden bir 

dc;>ktrin vücude aıetırdi Çün 

kü onun ve ttlmizlerinln fik· 
rlne göre iıçtlerln vazlyelle
rinin sallh olabilmesi ııtth · 

lt'll vasıtalarının bizzat on 
ların eline geçmesine bağ · 
lıydı. 

Komünist partisinin mani 

feıti ve Kapital eıeri , pro 

letarya hareketinin mukad 
deı kitabı oldu Ve hail da 

öyledir fak at buna i 1iveten 
harpten beri, kQtleler ara 

ıında bir Asyai tesir artma· 
ktan geri durmadı. 

Senelerce müddetle, kfit

lelerin , kanlı harbın en va · 
hıi tekıllerine iıtirak eden 
cengaverler halinde getıril 

meıi teı irııiz kalmıı dejıl 
dir 

Büyük harp kütle kuvve 
linin zaferi oldu Harp bıt 

tiktcın sonra, kalabalığın 

topluluğun ferde üstünlüiü 
fikri zlh in!t-rde yer etti. 

(J zaman kantıtenin ka · 

IUeye hakim olmak tehlike 
ıi doğuyordu. 

Bütün bu hadiseler. Aı 
yada yerleıtıkten sonra, Av· 
rupa kıtaıına taıacak olan ' 

yeni hükumet metotla rının 

iokfıafına çok n.üsa lt bir 

zemin hazırJanmııtı 
Bugün, iki medeniyet ara· 

ıındakl müca d e le hidlıelere 

hakim görünmektedir: Bun

lardan biri Romanın tesiri 
altında röncsansdan ıeçerek 
büyük garp devletlerinde 
elit zümrenin fikrini yarat 

mıı olan med en iyettir. 
Bu medeniyetin yarathğı 

insftnl a r, verilmit EÖze hür · 

met '\ie lm7.aya sa da 
katle bağl ıyd ıl ar. Onlar hAli 

mazinin bir devamı tel&kkı 

tetmlılerdir. 

Bu yürüyüıe iıtlrak eden 
genç kızların en küçüğü l 7 

en büyüjü iııc 24 yatında· 

dır. Bunlardan birili kolk -

bozcu, ikiıi 

biri talebe 
muallimidir 

fabrika iıçtsi, 

ve biri de ıpor 

Bu genç kızlara, yörü 
yüıleri eınaıında , iki spor 
cu da ref ak et etmtı ve bun

lardan biri yürüyüıü idare 

eylemiftir. 

Moıkovaya muvasalatları 

esnasında bu genç kızlar. 

büyük tcz~hürle karıılanmı;ı 
ve gerek ıporculukları ve 
gerek cesaretleri için hftk
kiyle alkıtlanmıılardır, 

T enkid ba~~ı 
Almanyada yeni rejim ic 

abı. mesela bizzat bir jım 

outik tenkidi yapamaz . Te 

nkid tarihde meıhurdur: 

1879 de maruf muhl\rrfrler 
den 8jQrn stjern Björnsun 

bir eserini kr~I Oıkar tenkil 

ettlfl için, garip bir hareket
te bulunmuı ve kralı dfiel 
foya davet etml fti. 

Vakıa bu düe11o olmamıt 

fakat muharrir haplsaneyi 
boylamııtlr, 

ediyorlar, amma Qnlara ak 

siyonların lüıumlu temeli 

olarak ıörünüyordu 
Fıkr1n ve ekonomik f aa 

ltyettln dizginlerini ellerinde 

tutanların icra ettikleri. nüfuz 

tefler hodbin olduiu takdirde, 

birçok ifratlara yol açmak 
tehlikesini taı1yordu; buna 

karıılık, tefler f :ıfletli ol 
dukları zaman, iktbadi ve 

umumi hayatan fenni keıif 
lere intibak ettlr;lmeııl itinin 
faal ajanları oluyorlardı. 

Ferdin haklarına hQrmet 
kanunlara itaat, bu ananevi 
lemayüller<len neıet ediyor· 
du. Bu medeniyetin nizam· 
nameıl "inııan hakları be. 

yannameıl,. nde mündemiç· 

tl. Bu beyanname kütlelerin 

otokrasisine ve şiddetme 

karşı ferdi müdafaa eder; 

bu himaye yi temin için, 

husuıt mülk hakkın an şümu · 

lOnü taarih eder, ve cemi 

yetin kuvvetini, baklarmı 

müdafaa fçln ferdin emrine 

verir . 

mlratının bir kıımıdır. 
Zırhlı ntomobll sayesinde 

Boıton tehir haydutlarının 

tertip ettikleri baskın yapı 

lamamıtlır . 

f n ~üyü~ mirss'ar 
En zengin İngiliz , geçen 

lerde ölen Con Ellermonun 

26 yaıındakl ofludur. Bu 

balıtıyar gence takriben 42 
milyon sttırlinltk · bir miras 

düımüıtüı ! İngiltere hük(ı. 
meli takriben 20 milyon 
l ra servet ve intıkal reıml 
almııhr. 

Son 11cnenin ikinci büyük 
mirasını da kendi adına te• 
bit edilen emniyet kilidini 
ica cl etmlo olan Sır Davıt 
ÇtaJ bıraJ(iruıtır. Blt miraıı 
da 25 milyon Sterlindir 

l:ord İlvtltn de Sır ' Corç 
Uıle bısaktıAı miraı ı 1 mil · 
yon İngiliz lirasıdır . 

Sacıaf arzı habtndaf • 
Fıllatınde bir lnailiz zen 

aılnl otomobili tle bir yoldan 
ıe ,erken f aklr bir Arap;. 

Beni lütfen otomobili 
nlz.e alınız, hasta valideme 
ilaç yetııtlreceğim! Rlcasın 
da bu lunmuıtur 

lnglllz bu ricayı kabul et 
mit ve Arabı yanına almıı· 

lır• 

Biraz ıonra l:ir şehir za· 

bıta mctouru otomobili faz 
la süratli ha~eketınden do 
layı durdurmu§ makinenin 
numarasını ve lngillzln ad 

resini ceza defterine kaydet· 

mittir. 
Arap otomobilden inerken 

müracaatla rı tüzumu ilan olunur.· 

- ....... ------~~------...---~---------
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafız ığı dan: 
Mahalle.al Mevkii 
Hacı lımatl Edremit cad 

deıl gOz.ergahı 

Omi 

Hane 

Hududu hazıraıl.. 

Sa~ tarafı Raıit iken 

timdi oğlu Rıfat ve ıü · 

rekasınıo hane ve avlu . 

su ıol tarafı ~iirekldan 

Fatma ıehmıne mfifrez 
ve vefatile oğlu Talatın 
hane ve avluıu . arkası 

Nebi oAlu lsmail iken 

ıtmdi kızı Emine Dudu 

ve diğer kızı Habibenln 
evlatlan Mu&tafa ve Me

hmet ve Hantfc ve Şe

rlfenin hane avluıu, önü 

Edremit caddesi 

Hudud ve bulunduiu yer yukarıda yazılı hane ıeytan 
İınıafl kızı Haffzenln senehla mali iken 1308 aeneılnde 
mezkur evin yarısını oalu Kahveci Abdulganlye tkl bin 
kurut bedel mukabilin de ve yaruınıda iki üç seneden ıon • 
ra kızı Fatmaya gavri malüm bedel mukabilinde haricen 
ve adtyen beyyu temlik etmıı olup ol suretle Abdulganl 
Fatma 1313 senesinJe anaları Hafizenln vefatını müteakip 
harı cen yaptıkları taksim netıceslnde mezkur evin sol lue 
mı bundan on ııene evvel ölrnesil c yeaine varisi oğlu Ta

litlan ibaret harici muamele Fabna ıehmine ve yukarıda 
halt hazır hududu yazılı &al kısmı da Abdulgani hiue1ine 
tefrik ve tahıla cdilmi§ oldu~undan bahslle Abdulganl na
mına tesçll edllmeıl lıtentlr1ıitnden tahkikat yapmak için 
11 ·4 ·1937 pazar günü mahall ıne mernur gönderilecektir. 
Bu yer hakkında mülkiyet 1ddıa11oda bulunanlar vana bu 

eünler içinde yazı ıle T11pu Sıcil Muhafızlıtana veyahut 
mahalline gidecek memura m6racaat ları ilin olunur. 

İng~lize: 

- Lütfünüze çok teıekkür Balıkesir icra Memurluğund~rn: 
ederim. Ben esas ltlbartle ı Dursunbeyli Mehmete 1 

bir yank-..lclyfm. SJze kartı 937 1770 ve 937 854 numaralı 
bir hizmet yapmak istedim. iki dosya ile beıer yüz "li 
Buyurunuz, Zabıta mcmu · radan bin" lira itasına borç 
runun not defterini! demff h il lu Balıkeıir pazar ma a in 
ve aıırdıAı ceza defterini . D 

1 

de zahıre tOccarı ursun · 
lorda vermııtır. beyli Sıtdullah oAlu Kamil 

Hillerin tebrikleri namına yazılan ıkı k•ta öde-
me emri erkuına mubaıtr 

Belorad, 1 (Rad•o) -
e J tarafından verilen meırhuata 

Hftler Belırad - ltalya anla· 

ıması mQoasebetile halya 

kralı Viktor Emanuel ile, 
Prens Pola tebriklerini 
ıunmuıhır. 

borçlu buradan gittiği ve 
halen ikametıılhmı bilen ol 
madıAı blldirllmit ve zabı 
laza yapılan tahkıkatta bo 

rçlu Kimtlin buradan lzml· 

re gfttiAl ve bir müddet İz . 

mirde kalarak oradan da &) • 

rılmıı isede halen nerede 

olduğu bilinmediAi anlaııl · 
mıt olduğundan borçlu Ki 

mllın bu borç hakkında bir 
it irazı varısa ilan tarihinden 
itibaren ylrnJi gOn içinde 

yazı ile veya bizzat ıelerek 
beyan etmedi~I taktirde le . 
ra dairesince muameleye 

devam edilerek yukarıdaki 
icra muamelatının ikmal 

edileceği teblli makamına ka· 

im olmak üzere tlin olunur. 



SAYPA 4 
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Badırmı ~!~urluğundan: 1~~~~J~~;!~~~~0~~~~u~~~ 111 Kolayhk Atelyesi IJJ ~~ <1;::>-. -ii 
Bandırmada acantll İdra ameliyesine devam olunma· ı•ı•ı 111 55 • %/1/Juİl ~ :5 

•• o;. ~,~ ... ~ •• hım oflu Raife (453) lira ktadır. Vaktiyle bataklık Sayın halkımıza kolaylık olmak lçlo bu kerre :: \ ~..., .... ....n .. , o~ :- :: 

\ 61) kurut borçlu Bandır - olan bu yerlerde tarlalar 

1

.

1

.

1 

yeni aldıfımız aletlerimizle Papcamt civarında Zai· ı•ı•ı :: ""•b .. ~ ı:, azı~' J/ 55 
manın Dere m : den Mu-at yemlılikler vücuda aetfrll- 001 Pata caddeılnde açhfımız atelyemlzde :: :: 
usta o Servet ve karısı Ha- mit ve aynı zamanda yeni •• A •• 

hibe ve kızı Mahmurenln k6yler de peyda olmuıtur. •• Her türlü motör, nıontaj ve tamiratı, pa- •• :: YA.LNIZ BiR KAŞE 5! 
mahcuz sofu oilu mevkii Bu kurutma amellyeılnl 111 muk <Jl krıklaı·ı, yapağı taraklal'ı, hamur rna-ıı ı :: e :; 
gazhane arka11odan ıarkan kısa bir zamanda tam bir · ·ı· ,ı· l · • SKALMIN • 
Mukadd-m Ohanne• kızı ve •• kineleri, yağ mengeneleri, sısanı Si ınuır erı •• :: HA =.=. 

""' surette vücuda ıetlrebllmek 1 111 
Elyevm Hüseyin tarlası 1ıar· için genlı bir su yolu ıebe - 111 tlitlin presltıri, un ve lalını deği~~U~~l la11._mı- !! :: 
ben timalen yol ve cenu- keıl meydana ıetlrmek lü ları yeııi olarak yapılır ve her turlu tamırat •• :: 
ben sahibi ıenet ile mahdut k k b J dT •• :: Al k ı d ı d L :: 

yollarının en mühimi Ye 
6ç buçuk dan om 35 lira zumu haııl olmuıtur. Bu ıu ı·ı·ı garantili ola ra a u e ] 1 r. 111 :: ıra aı· n ar an sızı ar an 11er tBrlü =.=. 

kıymeUnde htr tarla ve ay· büyülO. 41 kilometre uzun. Adres: Paşacami civarı Zağnos l!a§a :: ı'ztı'rıplardan LUf IUllCILll01l !! 
ol mevkide ıarkan altmcı •• caddesi No: 2u Kolaylık Attlytıf ı•ı•ı :: 1\ I ' •.: 
otu met a ı ıar en ' . deki ıonbabarda tamamla R. H ··ı S ı·h Ersoy 55 Başınız, dişiniz ağnyabilir: soğuk alabi- 5i 1 Ah b 1 b l luiundadar. Bu yol önilmüz· 111 
malen sahibi ıenet ve mu - ıza angu I a I •• ı· . . I I b .,. . . t• •• 
kaddcm Aıop elyevm Ab nacak ve bundan sonra o • • •===• • • • I :: ırsınız nezıe O a 1 lrSlnlZ, roma ızma :: 
dullah o Hüıeytn cenuben mıntakada bataklık namına •• • • • • • • • :: ag"n/an size çok iztirap verebilir. ::. 

•• • yol ile mahdut bir buçuk hiç bir ıey kalmayacaktır. •••• mı •••• IDU .... noı •••• wı:m •••• lml :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda teklini ıör- :: 

dönüm IS lıra lnymetlnde SOYJll bİIİklltlllİ ~ ~ :: düiünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelertn·r: 
bir tarla ve aynı me•klde : LQtfen Okuyunuz.. :: den bir kutu isteyiniz. Ani ve ynkıek tesiri Hyestnde:: 
ıarkan ıahtbl senet ıarben SovJetler btrltit blılklet :: pek az ıonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacak11nız :: 
cenuben yol ıtmalden keza fabrikaları, bu ıene, ıeçen i!S :: HASKAl.MlN bayanlann muayyen zamanlarındaki :: 

il •• • .. ıahıbı ıene ile mahdut bir ıene fltthaalinden 350 bin ~ Bayanlar , Baylar!. ~ :: huıuıl ıancılarına karıı da pek teıirlldir. :: 
dönüm 15 lira kıymetinde fazlaılJle, 900 bin blı~klet : :: D J,. K K A T !i 
bir tarla ile Sunullah m: de imal edilecektir. Fabrikalar E Unlzde hitıra olarak ıaklanacak 6yle eski re : :: :: 
salı Mehmet relı o Alt ıolu ı k •• • T •• 
saraç Oıman arkHı Eyyup pllnın ve mem ekette 1 simler vard1r ki bunlaran iyi bir tekilde tashihini v~ iS :: D J K K A :: 

ıpor lnklıafının kendilerine ya büyOtülmeılnin kabil olamıyacıılını zaımede-nlnız :: :: 
Ktray ev ı er• ve önG yol ile tahmil ettlii bu •azlfeJI • 1 Lü .. b d·· .. l 1 k l 1 lddl tıbat • •• Kutular üzerinde bu gördOl6n6z ali.meU farika :: hd bl k tl lb t • i te l' tun u uıunce er n a • n a ve • •• • 
ma ut r eı •n are : d : :: pul ıekllnde bu 1 u n m a • ı ıarttır. :., 
1 k 1 0 ci a b 1 r ıamanhk baıarmak 6zere bütan kuv· e lyorum: :: ' := 
ıamanhk bit mlkdar avluJU vetlerlJle faaliyete ıeçmtı as ç ok eski ve vıpranmış ı·esinıl~ri büyük i!S :: T • :: 

ile böl\inmüı olan l 00 lira kıymetin yüzde yetmlı be k · • .. ~ •" 
h f t ht d lerdtr. ~ . ~ ·~ - •• akUtlerlnden ıakmınaz. :. avf Ye etra ' • • per e , ____________ ~ bir agr·dndısnıan fahrıkasında karaka- • :: HASKALMIN kutuları ma- IR :: 

kıymetindeki hanenin sahi - ıtnl bulmadıiı takdirde en lem, sepya, pastel ve yağlı boya olara IS- • :: vl renktedir. f, 
muına karar verılmtıur . 100 artıranın teahhndü ba- tenilen boyda ve sizi menrnun edecek bir i!S :: :; 

•• •• ı - ipotek aahibi alaca . ki kalmak Qzere artırma şekilde hii\•iik olarak vaptırınakla\ım. ~ :: =: 
khlarla dlier al6kadarların ) 5 ıün daha temdit edile· ' • ., • •• :. 

• llesimlflrinizde. isteııt·n her deii:işikLik )'a- •. :.:. M As KA LM i N ;; ve irtifak hakkı sahiplerinin rek 19 S 937 çarıambft ıü t:. • fl __ n! _ D __ __ .ı• --

1 b·ı· •• \lor"f>· ~· ,_..,. ~zaaa .,,_ tıbu gayri menkul \berinde nO .. at 15 de yapılacak ve pı a 1 ır. :: caqrdOlrtnt dinc:iirir. •: 
ki hakları faiz ve maaarife artırma 2280 sayıla kanuna ~- Bayanlar için yağlı boyalaı· hilhassa şa- 15 E5 . ~ 
dahil tddlalarım evrakı mG- te•flkan muhammen kıyme ~.·anı tavsiyedir. : :: , . flah Her yerde 7,5 kuruıtur. J 
ıbitelerlle 20 ailn içinde tin JCizde yetmtı betini bul 1. 

l 1 h ki mad.11 takdirde ıh.le Y.pl. Eg'"' 0 r resı·nllerı·ııiz 0 üzeJ olursa neti et•- ••••••• 1 
•••••••••••••••••••••••• .... •••,••••• icraya ıet rme eri ve a a- '"' ' ;:, ' • • • •• • • • • • • • • • • • • • ı • • • • • • • ı • • • • • • • •• • • ı • • • 

rı tapu ılclllle sabit olmadı lmı.,acak ıatıı ıerl bırakıla· 15 ler de pel güzel olarak gelecek ve lıeğeni-

1 k •. ece ır. • kça sallı bedeltaln paylaı- rak kanun ahkamı dalrHln ~ 1 kt• • 
ma11ndan hariç bırakılacak• de borç tecl e ufrıyaca tır. • ~ 

lardn. 4 - Artırmaya tıtlrak : Sipartııar bir ay sonra iade edilir. Fiıtlar pek ucuzdur • ·~~~~~~~~·~~~ 
2 - Artırma ıartnameıl- edecek al.cı muhammen IS Mesela: 30 x 40 ebatta kıra kal111 275. yalll boya 1 

nin tli.n tarihinden itibaren kıymetin 1üzde yedi buçu· 1· 350 kuruştur..• ~ Hır Tecimenin En lüyük Dileği: 
herkeıin görebilmesi için iu ntıbetlnde pey paraımı • il 
açık bulundurulmaktadır. YeJa mlBi bank teminat : Nümuneleri hergün mağazamızda : ~ 

3 - Btrincl arltrma 3_5.937 mektubunu ıetlrecekur. Da- görebilirsiniz · R it. 
pazartesi ıancı ıaat 15 ha fa:ıla malumat almak • Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu ·ı » ~., A ı,ı A T 
de Bandırma icra memurlu· lıttyenlerln 935.374 numara • 9' I' ft 
iu oda11nda yapılacak ve ile icraya müracaatları llln • flBDUllflH ft 

;·tırm• bedeli ::~·: olunur. wm· ... .:.~ .... c=~• .... ~c .... ~1 1 Satışta Birinci Şart: 

Satış SürOmünü lrttumıktn. 

TÜRKDİLI " 
Pazarteılnden baıka her f€ (C REKLAM DIR ~- UMlll HASAN rün çıkar. Slyaıal gazete.. t7i . ,, _ • 
Yıllıiu 800 Kurut ~ DEMiR HIRDEVAT 

• ln.BOYA YAPI 
Altı Aylıiı:400 .. ~REN~BUU>üzoıi 
Sayııı: 3 ,, 

Günü geçmlı aayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLI 

~ " 
Dünkü un ve za~ire f iıtlın 

UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Randıman 900 9JO 

60 860 870 

70 " 820 830 
80 760 770 

BUGDA Y PiYASASI 

Yerli Sert 4,875 S 

Yumuıak 5,50 5,75 
Mmr 4 
Arpa 3,50 3, 75 

Hariç piyaıadan gelen 

Yumuıak 6,25 
Sert 8. 7,25 

E"et !J'lf.!"~'J 
, }ç in Liı3 iimlü f_,şyaLa~ı 
!Buradan UcuJ ·.7f.!mJ; 

BizJe en eyi Boy~ 
YA.GLARJNI 

'Burada bula bili oru 
Biı. kOyliılerde 
PullUR ve R..enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan Al!rıL 

Satacağınız Malınızı 1 Herhalde Reklô.m Ediniz. 

1 \ 1 e Bu llekhhn la ruuzı.f 
1 1 1 ( TÜRKD/Li) ne\/ eriııtz' 

TORKDILi 
1 
1 
1 1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 
1 Her Yerde Okunur. i 
·~~~~~~~~~~~~ı 
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iyesi ve Baıyazmanı: Balakeıir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktarü FUAT BlL'AL 

Basım Yeri il Baıın evi 
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