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Başvekil ismet İnönü BüyükM.M.' 
Ankaraya Döndüler.. Numan Menlnı111ciaülınun 
lttt1kil lıyseri datu111Uıbinaııııda tıtkikler4a bu- intiba• mazbatasını kıbul etti ı 
lıııuılır YB Eıaa-ıi mınsucat fabı i~ımuı da ıçmı~ırdır m:ı:~.::·.:u:o~~A.~D;,.!~: 

11nda Gaziantep ıaylavlıiına 
Aakara, 4 (A.A.) - Bat KarabOk Demir ve Çelik ıeçllen Numan Menemençi 

••kıl lımet lnönü dün bera· fabrikalannsn temel atm• oğlunun intihap mazbata11 

Mısır 

Heyeti~Kahiradın Montıöye 
harı~at etti. 

Kahire, 5 (A.A) Mon 

Çek - Romen Dostluğu 
Gittikçe 'Kuvvet leni yor 

~~~~~~~---~~~~-----~ 

Romınyamn silaMarı mısındı ~ıtnsro,a~ıının büyük ra-
f ü ıırdu. Raııfiyımn diier de•letlulı olın ıünısıbtti 

Parla, 5 (A.A ) - Roman· 
ya Hariciye nazarı B. An· 

a berinde Hariciye, iktisat ve merasimi veailealle finanı eden kabul edılmit ye Menemen 
GGaarGk •• inhisarlar Ve City bankalar gurubu tara· eloğlu and tçmlıtlr. 

trö konf eranıında M111rı 

temsil edecek olan heyet , 

Bugün halkan a1kııları ara · 

sanda hükumet merkezini 

terketmfttlr. 

teneako, " Petl Jurnal,, ı• · 

zeteılnln huıuıi muhabirine 

aıafıdald beyanatta bulun · 
muttur: 

ıekiz ıeııe oluyor, Macar 
revtziyonculuiu ancak mu· 
vaftakiyetaizlikler kaydet· 
mittir. Bugün bahtı mevzu 
olan keyf lyet, KüçGk Ant an· 
hn temelinin, Gç devlet ara· 
ıında genel karııllkh bir yar
dım !_pakta ile genlıletilme
ıldir. Bu, üzerinde dCltGnOl· 
meyi lcabettfren bir meıe

letlir. Bu imeıele, daha ziya· 
de Tuna havzasını alakadar 
eden bir ittir. 

• 
• 

• 

•• 

k 

(• 

kıllerlle İngiliz Büyük elçlıl fından gönderilen bir telrrafta Jandarma kanunu J 8 ncl 
•• BGyOk Millet Mecltıi bu meıut hldlae kutlanma- maddesinin tehiri hakkın-
l.ıaları olduğu h a 1 d e kta ve bunun birbirini ta dakl mazbata ta1vlp edll-
lta11erlde dokuma kombi· kıp eClecek dlfer bilyük mittir. 

!========:===============! llaıana tetkik ettlkteın ıonra Türk itleri ıerlsinin muvaf 

lıkenderiye, 5 (A.A .) -

KapitOl i.ıyonların ilgası için 

12 Na.anda toplanacak olan 
" - Genel harbın ıon bul· 

dulu g6ndenberl, zaman -za· 

man, Küçük Antanhn dala 
lacafı hakkında ıaylalar çı 

lon1a Erefllıfnde yeni ku· faktyetll bir batlangıcı ol 
'11llln ikinci mensucat f ab maaı temenni edilerek temel 
tlJraıını açmıılar ve bu sa taıını koymut olan Batba-
bab Ankaraya dönmütler · kan lımet İnönü ıayga ve 
titr. takdirle ıelimlanmaktadır. 

B•ıvekil lımet lnönü re
f&Qunde bulunan Anadolu 
~•Dıı buıuıi muhabirine bu 
1•brUca1a alt ibUıularanı 
ita c6ınlelerle lf ade buyur
lbllflardır: Rus generali ani olaıık 

~ıy~oldu 
Şam, 5 {A .A) - Beyaz 

- Ertf lt bea f abrlkaıının 
~inen açılmasını yapbm. 
va b e 1 • a ·n d e e l>e r 1 

~- lf\emefe baıla-, olan Rus generali Karmıki ani 
it fabrika Sumerbank do- olarak kaybolmuıtur. 

11•111a kuru•laranın orta 
~•Pta bir örnefldir. 16500 
lf. •• 300 dokuma teıglhı ... ttt.... . 

Bu ıeneralan da Pariıteki 

ıeneral Fotyeyof gibi bir 

btr akıbete ufradaiı ıanıl-

D maktadır 

Amerika da 
Zıftli kômDr ındü.strisinin 

ımılı greti 
Nevıork, 5 (A A.) - Ziftli 

kömür endüıtriıinde çahıao 
462,000 amelenin yaptıklars 
24 saatlik grev Levlı ile 
madenlerin ıahipleri ara11n
da yapılan bir itilaf neti 
ceılnde nihayet bulmuıtur. 
Bu iti lif mucibince ame' e 
yevmiyeleri artmakta ve it 
ıartları lyletmektedlr 

Şimdi otomobil end6ıtrt 
ıinde 120000 amele Detroit 
de ve memleketin diğer kı · 
11mlarında türlü endüıtrllrr· 
de 170,000 amele grev yap· 
maktadır. ~ V•r fabrikalardan daha 

l 1cumaı dokuyacaktır. 
tlallalarcla bulunan ince 
~ler •e patlıkalar teJircl· 
...,.n talcdtrtnı ıcelbetu. 

il '•brtlcanın bo,.hanelerl 
t..atuurlara •e d•itt km· 

~rı •ardır ve ilerde bfty 
~llbeei lmlclnı ıöz önüne 

İtalya Hava Kuvvetle
rini Aarttırıyor .. 

~~~~~.--.~~~~~-

İtalyan tıyıraciliüinin 14 üncü yı~önümD munasehatila 
-...'Itır. -!: lctJ•etlt eser için Oç Ramada ~üyü~ tıza~ürat yapıldı. 
~~ mll,on ltra sarfedtl-

-. Leı1t bez f abrJka11nın 
iltıa -••ada bv aileye keo· 
~ 1 lev.41recek ,ok önemli 
'- llıiUet fabdkası olduju 
~llla&Jetle ıö1llyebtlirim.,, 

Roma, r5 (A.A.) Kral bu · 
ıün 14 üncü yıldönümü te 
ait edilen askeri tayyare 
kuvyetlerin bütün cüzü 
tamlarına meraıtmle bayra 
klar verilecektir. 

1931 de yapılan t~killtın 

DürZiler Suriye İdare-
ine :isyan E t t i 1 e r .. 

Pariate Bulun;;; Suriye Başve-
ltili Acele Olarak Çağırıldı. 

-._ 1••nb.ı, 5 ( Huıuıi ) - Suriye lıyaoına Fransızlara 
"'--.. celen bir habere kartı idare etmlf o'an ve 
..._ •, Franaa - Suriye anlat· Surlyede genlf btr nüfus 
c.~~. SurlJeye denedilen aahtbı bulunan SultanOlatraı 
._11;-'Clruzda bir lıyan çık· vardır. 

ır. Parlıte bulunan Suraye 
Ceaaehan b bqvekıll Cemil Merdüm va · ''•I ı. ruza eYvelce lr i ıa.ııt ••uat idare vldedil rani partlıi tarafandan müs· 

I ~~; Bu lıt! memnun et tacel bir telgrafla çağrılmıt· 
tır. 1 ve isyana ıevketmlı tır. İıyan, vatanileri ıaokın 

bir hale düıürmüıtnr. 

yerine kaim olan yeni tay
yare teıktlih da bu vesile 
ile bugünden itibaren merl 
yete konacaktır. 

Yükıek kumanda ı ıu ıu· 

retle tetekknl edecektir: 
l - Dört meleket hava 

mantakalan kumandanlığı, 

2 - Bir ılmaU Af rlka 
yükaek kumandanhfı, 

3 - Dört kumandanlık: 
Sicilya, Sardunya, Lidya ve 
E~e dc·nizindekl ltalyau ada 
laranda. 

Hava kuvvetleri alay, li 
va, fırka ve hava f ılolarına 
ayr.ılmıı 93 gruptan ibaret
tir. 

Kara ordusunda 5 alay 
tetkll eden tarauut fılola· 

randan mürekkep olan 5 ıu
rup bulunmaktadır. 

Denl7. orduıunda. 4 ku· 
mandanlıta ayrılmaı, miktarı 

gayri muayyen hava filolara 
bulunmaktadır. 

Bu kuvvetlerin sabit kad· 
ruu, 4,03 ?. zabit ve 8 144 
küçük zabitten ibarettir. s .. ,., ,, 1 - '!lliır---~, e va l Neıip Bekri 

'-tan '- Ç ·ı "'tlar, 1 •Urtarmak fçln kaç urçı ve 
Bu rakamlar, 1941 sene 

' sinde 7 ,670 ve 12,6 7 ye 

ş,lnl .r' • 
"-~ ı 1 lnernurlar ve vali r aşızm 
ı,,d ' •rlcen tata tutulmuı

ır. 

ı .... 
aı,._ Diniyle ıllihlaamıı 
,,,.

1 
llrzller, ili komiser 

"-"' nt11e giderek Şamla 
... 

11
' lltenaedtklerlnl teb 

f)•t111ıılerdır. 
llraUerın baıanda vaktile 

Londra, 5 <Radyo) - Eve 
ning Standard gazetesinde 
8 V inhon Çurçilln bir ma 
kalesi çıkmııtar. 

B. Çurçll bu makalesin 
de fatiıt aleyhtara gaz~tele 
rin netriyatına hot g5rme -
mektedlr. 

çıkarılacaktır. 

Şuşningin 

Seyahati 
Viyana, 5 (Radyo) - B. 

Şutnlngln Roma aeyahati 
hakkında henüz reımi bir 
tarih teebtt .. tlmif deiildir. 

konferanıa ittlrik etmek 

üzere bugün Montröye ha 

ıreket eden Nahaı Pıaıa, 

halk tarofındandan alkıılan 

mıtısr. 

kanlar. Küçük Antant, kuv 
velini lı\,at etmlı politUc bir 
varlıktır. Sulh yapılalı on 

Küçük Antant Her Za
man Kuvvetlidir .. 

lılgradda UI dıvlıt hHİCİYI Olllrt arastndl yap~ın 
görişmılırda tım ~ir anlaımı hasıl ılmusıur. 

dilemektedir. J 1 Şubat 933 
tarihli tetkilit pakh ile teaiı 
edilen prenatp, metod Ye 

Ror:oanya, Çelcoılovakya 
ile olan samimiyetini artır· 
mak için elinden ıelenf ya
pmaktadır. 

K6ltürel ve ekonomik mG· 
nuehetler fazlala!hrılmııtsr. 
Romanya, Çekoılovakya ile 
üç ıilablanma mukavelena
meal tmzAlamııtar. 8 . Tata
reıkonun son Prai aeyahata 
da, müneıebetlerlmlztn m6-

kemmelliğlnl tebarüz ettfrfr. 
Romanyanın, ılllhlanma11n-

Belgrad, 4 (A A.) - Çe
koılovakya dıt bakanı ve 
K6çük antant daimi konıe 
yinin bu dene baıkanı B 
Krofta, Belırad müzakere-
lerinin neticesini fU suretle 

gayelerde normal vaziyetlerini 
mu haf aza ve lnktıaf ediyor· 
lar . 

da Çekoılovakyanın büyBk 
bir .. rolü bulunma11 btr teıa· 
d6f eteri delildir. 

izah etmitllr: ==========s:;:c::=ıı:;::;::===-:==== Romanya ile Yuıoılavya 
ya ıeltnce, bu iki memle. 
ket, han-,daQ balları ile ve 
karııhklı doıtluk hiılerl ile 
blrlblr1erlne baffıd1r. Stoya
dinovlç, birinci klnunda ya· 
pılan Bulıar -•Yuıoıla1 
paktından beoı habudar 
et mitlerdi .Nitektm Cekoı · 
lo•akY,a da bu meseleden 
haberdar e.dih•lttlr. l\tlua
da ıBalkan ,A.atanlı azaları 
bu rqeaele ıüzerincle tam ıu 
rette anlatınııtu. Küçük 
aotut devletl...Jni11 karp . 
hkla olar.ıı. ıötler•ekte ol · 
<lukları dilrikt harek.t iolu 
ıözönüne almaru, bualaran 
içlerinden .birlılaln keadt 
ko1p1ularaodaa biriaile mü· 
naaebetlerlnln .. lylleım .. ı, 
"ocak sulha 'ardım ed,r. 

- Gerek umumi vaziyet, 
gerekıe Küçük anlaımıya 
alt iıleri tetkik ettik. Oç 
de•let nazırı, ıon ayların 
hidiıe 1 erinde ve beynelmilel 
vaziyette bir salah ,aörmekte 
ve mevcut müıkOllere rae-

Milletler 
Csmiyıtinia 111~111 ıön

dOrDldl 
men en zo · devrin Cenevre, 5 (A.A ) - Ge 
geçlrildlil k a n a t 1 n d e çen gece bava mOdafaaeı 
dtrler . 8Hha11a ekonomik için, Milletler C.mı,eu bl 
sahada bir canlalak vardır. 1 aaıını "ıKarHtma., tecrübesi 
Konıey, bütnn meıelelerl l 1 t r Ab tlc _ yapı mıı ır. ecru e ne e 
gozden uzak tutmamıı ve i d Mili tl 
bunlann teırikl mesai rubu • n e bi e erdıaradyının mhui . 

azzam oa11n an ııarı ç 
içinde memnuniyet verici d ı ı 
bl tl h il d "l k bir •tık aızma ıtı an •ıı m11· r ıure e a e ece5 ne a · 

lir. 
naat etmlttir 

Konseyin evelce muhtelif 
beynelmilel meseleler hak · 
kında verdifl kararlar, mut 
lak surette muhafaza edl · 
lecektir. 

Dıt ıiyaaetlerln umumi 
Asiler i~i lollındı aımi

. sini yıkılıdrlır 
Londra, 5 (A .A.) - Cebe· 

lüttarıktan btldirlldığ'ine gö· 
re, İıpanya asi harp gemi · 
leri Cebelüttar1kta iki 1 lol 
landa ~apurunu durdurarak 

prensibi ve mOıterek icraat 
hak kanda tam bir mutaba · 
kat görülmüttür. Mılletler 
Cemiyetıne ve onun pren ' 
siplerine kati bağlılık var· 
dır, ve Avrupa devletlerinin 
karıılıklı yak1nlaımalar1 için 
çalııacak ve harp tehlike 
ılne kartı duracağız 3 dev· 
lelin ananevi ıiyuetl teı· 
rikl meıalye dayanıyor. Es 

1 yedeklerinde Ceutaya ıö· 
türmilılerdir. 

ki doıtluklar ve bılhuıa 
Balkan antantı ve Fraaıa 
ile ve komtularla olan mü· 
nasebat muhafaza edilecek · 
tir. Küçük antantta sınıf 
yoktur. 

Küçük antant , vazifelerini 
kuvvttinf, menfaat ve hak· 
larına müdriktir ve onu te
reddütsüz mudafaaya ama. 
dedir. . Emniyet meıeteıi, 
halledilecek en mühim me 
selelerdendir ve bütün A•· 
rupayı alakadar ~der 

Bu ttlbarJa, Küçük an · 
taot, yeni bir ıLokarııo lçln 
büyuk devletlerin vaki mO 
zakerelerlnin oeticelemaeaini 

Bu gem ler Nlgre. Ltnda 
ıemilerldir. 

Leon Blum 
Mıntröya gidece~ hayıli 

kabul Jtti. 
Parla, 5 (Radyo) ........ 8 

Blum, Baı•ekilet dakesincle 
1 ıendika mümeulllerinden 

1 

birçoğunu kabul elmittir. 
Baıvekilet müıtetuı da 

Montröye gidecek Franaaz 
heyeti reiıini kabul elmittir. 

Yunan ıefirl B. Pollt de 
Baıvekil 8. Blumu ziyaret 
etmltlir. 

Şuraııaı da ilave etmek 
lıterim ki. HulıarJıtan llle 
Romanyanı• araıınd• ly)koın
tuluk münalebetle vardır. 
ve bu aıüaaebetler, daha 
ziyade iyjleıme tema1ülü 

. söıtermektedir' 
f:lalen , F,an1a ile bir do

ıtluk muahedemlz varclar. 
Olplo111ot1k bailarım11:1n ku. 
vvetlenmeai de iıttkbalin 
meaelelerlnden birisidir . 

Benim dıı politikamın ea
aı bati.en ıunlardır: Mevcut 
doıtluklan idame etqı.ek ve 
lüzumu takdirinde, buıüakü 
ıartlara en jrl uyan ımua 
hedelerle bunlar.ı kuv•~tlen
dirmek Bu ıuretle hareket 
ederken Romaey.aya tüzum· 
•uz yere düıma•hklar hıeı· 
lemeaioe naeydan •erme•e
yi de hesaba katıyoruz 

Sulhu koıumak için Jtiz
umlu tartlar, d09tluklara 
aadakat -aıöstermek ve müa· 
akereleri kolaylaıtıraa bir 
milletler raraaı haıva idame 
eylemekt.fr .• 



SAYPA: Z 

Şimal K tbu Buzla ı 
Altında Seyahat 

-
Kutup seyyahmm ~ansı ~ocasmm muhtaç ol~u~u pa-
rayı te~aı i~ etme~ için Nevyork barlarmda çahşıyor .. 

çü1{ gemiyi tehlikeye sok 
mıyacaktır. Bu tahıJattan 

sonra Vilkins ıunlan ilfı ve ~ 

TORKOILI 
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Köy M ha 1 
• • 
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aşı ı Kes e Bir Yaralama 

Muh ke • Vakasmm dünkü muhakemesi 
esı .. Meıhur kutup seyyahı Sır 

Hubert Yılkinin karı&ı Loyd 
V ilktns, kocasının gelecclc 
kutup seyahati için muhtaç 
olduiu parayı tamamlamak 
maksadfyle Nevyork barla · 

rından biriılne ~irerek ça 
lıımafa baılamakta tered · 
düt ctmemiıllr. 

etmı,ur: Müddeiumumi iddiasını Serdetti Ve .Sucluların 
- Eğer bu aeynhatte en , 

Şekerci Sayit oğlu Meh · 
medln tecavüzüne uğrıyarak 

Mehmedi yaralamaktan suç 
lu Bıçakça Ahmet Çavuf oğ· 

lu Mustafa ile babası hak· 
kındaki davaya bakmakta 

Aslen Avusturyalı olan 
Loyd Vilkin evlenmeden ev· 
vel çok beğenile11 bir tiyat· 

ro arllıti tdt . İzdivacından 
ıoora nhneyi tamamiyle 
terk etmişti. Buglin eıki 

meıllğine tekrar baılarken 

kocasının rızasını tamiyle 
alrnıı bulunmaktadır. 

Genç ve güzel Loyd Vil 
kinı kocasının dentzalh ıe • 
miıiyle kutba yapacağı ge· 
lecek seyahate ittirak ede· 

cek ve ıemide aıçılık vazi 
fesini görecektir, Bu seya· 
hat esnasında gemi de ken 
diıinden baıka kadın bulun· 
mıyacak ve bu maceralı se
yahatte sonuna kadar koca 
sına refakat edecektir. 

Hubert Vilkinı bu seya· 
halinde !§piçbergden hare1< 
et edip buzlar altında ve 
alaska ile Asya arasındaki 
Aehrenk bofa?ından geçerek 
bütün ıimal kutbu katetme· 
yi düıünmektedir. 

Hubert Vılksnsln bu içın 
yaptırmakta olduğu denizal · 

ta ıemiıi ılmal kutbunun 
ebedi buzlarm altından ge 

çerek ancak 7 9 insan ta 
nıyabileceklir. Bunun için 
dir ki karası bile ona aıçı 

olarak r;fakatini kabul et 
Urebtlmek için dl1nyanın 
zahmetini çekmlttlr. 

Loyd Vilklnı bununla if 
tihar edebilir Çünkü )'alnız 

bu it içın Hubert Vilkinse 
4000 kiti müraat etmtıtlr. 

Sir Hubert Vilkins son 
Londra ıeyahatlnde gelecek 
bu kutup ıeyahatt hakkında 
fU tafallltı vermfttlr 

Yeni yapılmakta olan 
denizaltı gemisi çok hafiftir. 
H&ç bir zaman su altında on 
metreden fazla batmıyacak
tır . 

Diler taraftan, yaz ayla
rında kutup buzlara ıu üze 
rinde kesif bir tabaka teıkıl 
etmezler. Her tarafta olduk 
ça büyük delikler bulmak 
mQmkündür 

Bu del iklerden denizaltı 

gemiıi kolaylıkla suyun üze· 
rine çıkabilecektir. Gemisi 
nin ıu üzerine çıkmaması 
i htimalinl dütünen Vilkinı 

yeni yaptırdıiı bu danizaltı 
gemi~ini husuıi bir ter ti bat 
la teçhiz etmiıtir. Bu teçhi 
zat ıayeıinde gemi üzerinde 
bulunan buz kütlelerini ko 
laylıkla kırabilecektir . 

Bu ıeyahatinin arzettiği 

büyOk tehlikeler hakkmda 
ıorulan ıuallere ~ ilkinı bü· 
yük bir emniyetle cevap 
vermiı ve hiç bir tehlıkeoin 
mevcut olmadığını ıöylemit 
tir. 

Kendiıine göre, 
tıkalarda suyun 

bu mm· 
on metre 

altında seyrüıef er suyun 
üstünden daha az tehlikeli 

dir. Bu derinlikte ıu aayet 
ıakindir Hiç bir fırtına kü · 

küçük tehlike gör eydim Ağır Surette Cezalandırılmasını Is t e d i . 
karımın ittirakine hiç bir 
suretle müsaade etmezdim. 

Sir Huber Vilkins 1931 
de Nautılus denizaltı gemi
ıile yaptığı ilk tutup seya
hatinde vukua gelen kaza 
nın bu defa o 1 mıyacnğını 

çok ummaktadır Kendisi, 
ılk muvaffokıyehizltğint Na 
utilusun eski bir Amerikan 
denizaltı gemisi olup büyük 
değerdi! ve bu it için yapı· 
lmaımf olmasında bulunma· 
ktadır. 

Nautilus Amerika hükü • 
meli tarafından dağıtılıp 

köhne demir olarak sahim· 
ağa karar verildiği sırada 

Vilkins tarafından satın al· 
ınmııtı. Hem de bir dolara. 

Vılkim ıon söz olarak 
ıunları ilave etmiştir: 

- Bu defa taliimln ya 
ver gideceğine eminim. Ve 
böyle de olması lazımdır 

Çünkü bu defa yannnız<la 

bir kadın da bulunacaktır. 

Sovyetler birliğinde ~adm 
Sovyetler Birliğinin yeni 

kanunueımııislnin 122 inci mad· 
deııi ıöyle di} or: 

••::)ovyetler Birliğinde ek 

onomik, kültürel. sosyal ve 
siyasal hayalın bütün sahil 

larında kadına erkekle mü 
savi hukuk verilmiştir ,, 

Fılhakika, son günlerde, 
Milli Ekonomi Merkezi iıl

atiıttk dairesi tarafından 

neşredilen ·' Sov} etler Birli 
ğınde kadın,, kitabı , kanu. 
nun ne derece mükemmel 
bir surette tatbik edılmekte 
olduğunu çok ıarih ve va· 
zıh olarak gösteren rakam· 
)arla doludur . Ve bu kitap, 
aynı zamanda Sovyet haya 
tının her sahasında lrndmla 
rın faal ittirak hissesini teı 
bit etmektedir. 

Son sekiz sene zarfında: 

Sovyetler Birliğinde istıhsal 

alanlarında memul kadın!~ 
rın miktarı 5 milyonu geç 

mittir. 
1936 senesinde memleke· 

tin muhtelif müeııaeseleri ıJe 

teıekkülleriode çalışan kad· 
ınların adedi, 8 5l 0.000 ol 
muıtur ki bu rakam, fÇİ ve 
memurlar umumi rakamının 
yüzde 24 ünü letki l etmek 
tedir. 

Güç itlerin makinelevtiriL 
mesi sayesinde vaktile luı 

dınlarin pek az çalıştakları 

baıı mil"i ekonomi sahaları 
da kendilerine açılmııtır İn· 
ki lap.tan evel. çalııan kadı 
nların 2 3 ü , menıucat fab 
rikalarında iılemekte idi. 
Halbuki bugün bu sahada 
çalııan kndınların nisbeti 
düımüttür. Bugün çalııan 

kadınlarm beıte biri mcka 

ntk inıaatta, sekizde hirt de 
madencilikte iılemektedtr. 

Gündelık olarak çalııan 

ve hizmetçilik eden kadın

ların adedi, 2,5 defa aılll 

mııtır. 

ilim mümeı illeri araııın 

Varidat 
ve Tahs ·ı 

. ~ 

= 

Kontrol memurlanmn va-
zife ve salahiyetleri 

Finans bakanlılı varidat 
ve tahsil kontrol memurla 

rının vazife ve salahiyetle · 
rım ve nasıl vazife göre 
ceklerini ve teftiv usullerini 
gösteren iki talimatname ha· 

zırlamııtır. 

da bugün pek çok ko.dma 
tesadüf olunmaktadır. 1936 

sent:si bidayetinde muhtelif 
ilim müesseselerinde ça lı§a n 
kadınların adedı, 15,338 idi 
Kadm doktorların arledi ise, 
inkılaptan evvelkine nazaran 
yirmi defa daha fazladır. 

1936 kanunusanlsinde Sov 
yetler Birliğinde bilfiil çalı· 
ıan kadın doktor adedi 
42,353 idi. Bu memleketin 
doktorlarının yarasından bir 
az daha fazladır. 

Bırçok lrndınlar, teknik 
veyahut idari büyük maka· 
mlar iHa 1 etmektedir Bü· 
yük endüstride tcknisiyen 
ve mühendis olarak ft gö 
ren kadınların yüzde nisbe
ti, 15,1 clir. 

Sovyet kadınının hayatı · 
nda çok eıaslı dcğitiklikler 

vukua gelmit bulunmakta 
dır. Devlet, çalııan kadının 

sıhhatını korumakta, analığı 
ve çocukları ıiyanet için ka 
nunlar koymaktadır. 1928 

de memlekette 2, 132 çocuk 
bahçeıi vardı, halbuki 1936 da 
bunların adedı 235~9 açık 
mııtır . 

Bu müddet zarfında doğu 
mhanelerdeki yatak miktarı 
ise, 32.77 J ten 48,250 ye 
yükselmiştir. 1936 kanunsa· 
nide muhtelıf çocuk bakım 
evlerindeki yerlerin adedi de 
4,744.600 idi Burada zık· 
redılen rakamlarda halen 
yapılmakta olan doğum 

velerinin yerleri dahil de
ğildir. Halbuki bu evler, 
pek yakında itlemeğe baş 
lıyacakhr. 

Mühim miktarda Sovyet 

kadını, doerudan doğruya 
devlet idaresine iştirak ey
lemektedir. 

Birinci Sovyetler kongre· 
sinde yalnız 49 kadın dele 
gc vardı; halbuki son Seki
zinci fevkalade Sovyetlt•r 

kongresine 419 icadın dele
ge f·ştırak eylemiştir. 

Erkeklerin yanında, ka 
dınlar da birçok kahraman
lık miııalleri vermektedir. 
Cesaretleri sebatları, istihsal 
sahasındaki batanları, diğer 

bütün sahalardald muvaff a· 
kiyetleri ve nihayet vatan:ı 

yaptıkları hizmetler için hü· 
kümct tarafından muhtelif 
nlıenla tnltıf edilmi~ olan 
Sovyet kadınları 1400 den 
fazladır. 

Balyanın Boynanlar köyü 
muhtarı Ali oğlu Mehmedin 
gece yarısı uyumakta oldu
ğu evin sayasına çıkarak 

muhtar Mehmedi tabanca 
ile ateı edip yaralıyan ve 

yaraladıktan sonra da adam 
cağızın kafasını bıçakla ke
serek öldürmekten suçlu ve 
13 1 O 936 tarihinden beri 
mevkuf bulunan Hüseyin oğ· 
lu Mustafa ve Mustaf ayt cü 

rüm iolemeğe teşvik ve ikna 
eden fiU Ç erkada~ları Çn· 
·pur Hüseyin ile Mehmet oğ-
lu Kara Süleymanın ağır 
cezada muhakemeleri dev 
am etmektedir. 

Müddeiumumi Muavini 
Necmettin Yeşil bir saat ıü 
ren bn dava hakkındaki id 
diasını serdederek cinayetin 
ne suretle ve nasıl bir hırsla 
iılendlğini anlatmıf ve fÖy
le df"miştir. 

" - Suçlulardan Mustafa 
cürmünü hem taammüden 

lise ve 
Ortaokul 

- -
1 mtihanlarmda muvaff a~ 

olamıyanlar 
Kültür Bakanlığa hariçten 

lıse ve ortaokul bıtirme im· 
tihanına 7 defa girip de mu· 
vaffak olamıyan talebeler 
için yeni bir karar vermiş 
tir. 

Bu karara göre bu tale
beler diledikleri takdirde hu 
susi liselere devam edebile
ceklerdir. Yalnız talimatnn· 
medeki yaş kaydinin dil<ka
te alınması lazımdır. 

olan Jkind Asliye ceza mah ~ 
kemesi bu davayi vazifesi ha 

ricinde görerek Ağar Ceza 
mahkemeıine vermiıti. 

Dün de Ağır Cezada du· 
ruşmıya devam cdilmif ve 

suçlulardan Biçakçı Ahmet 
Çavuşun doğum tarihi ile 

diğer bazı noktaların tetkik 
ve tahkiki için muhakeıne 

29 Nisan saat 14 de hıra· 

kılmı§tır. 

Adliye Müfettişi 
Adliye müfettıılerindef1 

B. Rahmi Anadol tefti~1er• 

de bulunmak üzere ıebrl 

mize gelmiştir. --•• 

Qğretmenler Seyahat .. 
a n D ü n Döndüler. 

ve hem de canavarca bir his - - --------

:::~i~:~~l=::~:~SOH::i•:•:~. Valimiz dün öğretmenlerin de bulunduğu büyük bir kalabılıl 
desinin 3 ve 4 üncü bend 
lerine uygundur. Bu mad • 
de ve bendler de idamdım 
bahsederler. 

Halbuki suçlu 
itledıği sırada 21 

tirmemiıtır. Ve 
kavdlle müsbittır 

cürmünü 
yaıını bi 
bu nüfus 

Suçlunun bu hali ıle 56 
ıncı maddenin tayini ceza · 
da nazarı itibara nlınması 
na dilerim 

Diğer suçlulardan Kara 
Süleymırnla Hüıeyinin ha 
reketlf'ri de ceza kanununun 
450 inci maddesinin üçüncü 
bendlerine temas Ptmekte 
dlr. Ancak bunlar MustRfa 
nın fiiline, fiilin ne suretle 
işleneceğine müteallik tali 

malı ve iıılt nmesine 
yaramıyacak vasıtalan te 
darlk etmek suretıle iştirak 
etmitlerdir. Kanunun 65 in· 
et maddesinin 2 inci bendi· 
nin de düfüniilmesi şartile 
ve gösterdiğim maddeler 
mucibince her üç suçlunun 
da cezalandırılmasını iste
rlm.n 

Muhakeme bu dava hak 
kındakl şahitlerin celbine 
ve bazı cihetlerin de tetki 
kine lüzum hissederek baş 
ke. bir güne hırakılmıştır ------
O~a ~ayetinin toplantısı 
Şehrimiz Ticaret OdBsı Odn 
ht!yeli dün bir toplantı ya 

parak ticari i§ler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Daimi [ncümen topf an tısı 
Vilayftt Daimi Encümeni 

dün belli toplantısını yapa 

rak Vilayet iıleri üzerinde 
görüşmelerde bulunmuı ve 
kararlar vermiştir. 

Ölçülerin muayenesi 
Ölçülerin senelik muaye

nelerine l Mayısta başlnna

cnğı İktisat Vekaletinden 
Ölçüler Grup Ayar memur

luguna dün bildirilml9tir. 

önünde Büı haniye hü~ümet ~onağrnm temelini attı~ 
Cumartesi günü, Kültür "'- -

Direktörü B. Emin Ergunun Köy Sa/mala 
riyasetinde kırk ki~ilik bir Hafıı· rıetı·ıece L 
kafile ha linde Havran, Ed T ı 1' 
remit, Hürhanlye, Ayvalık 

ıeyahatına çıkan ıehrimiz 

ilk okul öğretmenleı i dün 

ak~am üzeri ıehrımize dön 

mü~lerdir. Gittıklerl her 
yerde derin bir samimiyet 

ve sevgi ile karşılanan öğ 

retmenler yurdun bu güzel 

yerlerini görmekten müte 
vellit büyük bir memnuni 

yet içersinde avdet etmit 

lerdir. • 
Öğretmenler cumartesi 

gecesini Edremit le, pazar 

gecesini de Ayvalılcta geçir· 

mişlerdir. 

Dün dönüıte ıayın vali
miz ve C . H. P baıkanı 

B. Ethem Aykut öğretmen 
lerl Bürhaniyede hükümet 

konağınm yapılacnk olan 
temel atma merasiminde 
alıkoymuştur. 

Birçok Bürhan ivt•ltlerin 1 

ve ilkokul talebesinin hazır 

bulunduğu temel atma me· 
raıiminde valimiz sık ık 

alkışlarla kesilen değerli bir 

nutuk söyledikten sonra hü 

kümet konağının temelf ni 
ııtmıılardır. 

Bürhaniyeliler biran ev 
vel yapılmasını çok istedik
leri hüdümet konağının te
mel atma merasiminde B, 
Ethem Aykutun ve öğret- · 

menlerin hazır bulunmasın 
dan dolayı duydukları se-

• 
vinci pek güzel ıekild~ 

açıklamışlardır. 

Valimiz ruerusinıi mute· 
akip Biirhnniyedt-n öğret 

menlerle birlıkle ayrılıua k 

otomobillerile şehrimız~ dön· ı 
müılerdir 

iç bakanlık köylerde ıal 
ma yükünü hafifletmek tçlll 

köy ıelir kaynaklarıoı ku• 
vetlendirmeğe ve canlandır 
mağa çok ehemmiyet verlfl 
ektedir. Bakanlık. yaptıl' 
incelemeler sonunda bot011 

köy fıleri tatblkatımn e•'' 

aırrımn köylü aalmasınıo •' 
altılması imkanlarının teoı1 

ni olduğu neticesine varrrııf 
tır. Bdkanhk bunun için 11 

ni tedbirler almak üzere "l 

layetlere yeni bir emir "e' 
mit ve bazı malumat ııt' 
mittir İç bakanlık bu ea11r1 

le köylerin manevi ıahsiY11 

leri adına kurulan V<' iı111' 
edilen örnek, tarla, bahç' 
kavaklık ve fidanlık mikt' 

rile aşılanan yabani al'' 
sayısının, bu maksatla )'•P 
ılan zeriyat nahiye esası ~
erinde tesbit edilerek ,~ 
grç IS nisana kadar bak'~ 
lığa bildirilmesini, salma 1;

1 
künün hafifletilmesi içiP d' 
ekim ve dikimin makıa 

yarıyacak bir hale getirilıı' 
eısi imkanlarının teminin• 1' 

temektedir. 

Gelenler Gidenler: 
Cumhuriyet Müddeturt';.l 

mi başmuavini 8 Hi1111i e' 
Bandırma trenile dün ôtJ1 
köre gıtmittlr. 

1
, 

Hilmi Çil oradan Susıl1, lık ve Göbele de geçece&ıt f 
~ Eski .Balıkesir mulB1d1 

rıflığmda bulunduğu sır' / h•" memlekete bir hasta 
0
, 

kazandarc n merhum ookt j 
~ .,.,,.. 

Reşidin kızı Bayan ı~• ı' 
Reııt hmirden ıehrtmııe r 
imi§ ve hastahaneyi ıiY~' 
ctmiılir 
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İspanyadaki Mili lerle F şistlerin 
Kavgası Ve Madrit Faciası .. 

Dünyamn en neşeli ahalisile mes~ün ~urian Madridde şimdi geceleri mevtai ~ir 
sü~ut hü~üm sürüyor. Hal~ arlı~ gülmeyi bile unutmuş. 

Madridierı yazıyor: da mütemadi bir gürültü 

Mdrit, bir taraftan top yaratmaktadır 
ba~ka işleri vardır Delıkan 

1 hlarla büyük erkekler aske 
•taleri, bir taraftan da tay·· Madridin sokakları, artık, ri talimdedirler. Bunların 

çoğuna lmndan iki üç ay. 
önce kendileri de sıvil olan 

hre bombalarının tarakala· 
r·ı 1 e sarsılmakta ve muha-
••ra altında bulunmaktadır. 
Şehirde hayat devam edi
Yor. Fakat bu normar bir 

hayat değildir; orada yaıı
Yan insanların hazan ölüm 
tthlikeıini göze aldığanı, ba· 
ıtn da canlarını kurtarmak 
için dörtnala sığınaklara ka 
Çltklarını görüyorsunuz. 

Madrit, bugün yıkıntılar 
delikler, deıikler ve harabe
lerle dolmuı, büyük dünya 

harbinde tahrip edilen her 
hlngi bir ıehirden fazla ha
r•p olmuıtur. Burada mo
dern harbin tahrip kudreti 
ili rnüıahede etmek müm-
kündür . Bir zaman 
dihıyanın en güzel 

\te sevımli ıehirlerden biri 

: 1•n Madrit. öyle periıan 
lr manzara arzedıyor ki, 

llÜrıün birinde büyük dev· 
ltllt-r gene biribirlerine gi· 
rtcek oluua o zaman bü} ük 
feh ırl . h 1 . ~ . . erın ne a e gıreceganı 
buraya bakarak kestirebilir,. 
ınıı. Her defasında sa yılan 
)irınıd .ı:. d .. . ı n aşa5ıya uşmıyen 

tayyareler ve dııarda mev

~I tlrnış toplar tarafından 
01llbardıman edilen Madrit 1 

:ehrınch sokaklar kan leke 
trUe bulanmı~ bir çok 

IG ~· ıel binalarla parklar bl · 
"tr h b ~ 1 ı · ara e yıganı ıa ıne 

ltlrniıtir 

ıüpürülüp temizlenmiyor. 
Halk, bunların sık sık · toza 
toprağa bulandığını görerek 
temizlemekten bıkıp usanm11 1 

süprüntüden ve kirden tık 

sinmez hale gelmiştir Mad· 
rit, bir zaman İspanyanın 
en temiz ve gıcır gıcır şehri 
idi Şimdi her tarafı, akla, 
hayale gelmez piı likler ve 
çöplerle bir çöp arabası ha 
lioe gelmiıtir. Birçok yerler
de kaldırımların üzerindt> kan 
leltelerine, elbise parçaları 

na, hatta bir gün önce 
atılan bombaların parçala 
dığı insan vücutlarının fır

lamış et parçalarına rastge
linmektedir. Bütün bunlar, 
sabahleyin erkenden sokağa 
çıkanların Jaima görmekte 
olduğu ıeylerdir. Ondan 
ıonra morg memurları insan 
vücudundan kopmuı parça 
lara toplar. ortada ötekı tü 
rlü çöpler kalır. 

Madridın ıivil h a lkı için 
bunlar, artık tabii manzara 
lar halini almııtır Bir tara-

kimseler askerlık öğretir , ta · 

ltm ettirirler. Bunlarda as 
keri kılık yoktur. Ortada 
smıf farkı gözetilme 

mesi ıçin de hiç bir İfa · 

ret takmazlar Kadınların 
ba§mda ıapka yoktur; sırt · 

larında en eski ve en kaba 
elbiseler görülür . llulisa, 
bugün Madrit bir proletarya 

şehridır ve faıizme kartı 

mücadele etmektedir 
Yiyecek almak Cızere dü 

kkinlarm önünde sıraya 

dizılenlerin bir kulağı topta 
yahut bombadadır. Sazan 
o civarda bir binaya isabet 
vaki olur. O zaman ahali 
pek az 8onra tekrar dizıl 

mek .üzere muvakkat bir 
müddet için dağılır. Bütün 
bu halk, büyük bir harpte 
cephedeki bir askerin bildi · 

' ği kadar, bombalar, 'toplar 
isabet ve tesirler hakkında 
malumat ıahibi olmuıtur. 

- SONU VAR 
fta da etrafı kurıunlarla ı - ........... ,, ........... .._ 

delik deşik olmuı bir otomo. 1 lzderbaş 
bile tesadaf edersiniz içinde 

I Petrol vurulmuş olan adam ihtim 

al ki, bir faılst taraflarıdır 

ve gece nöbetçilerinin ihta · 

rına kulak asmadığı için bu 
hale gülmııtır . 

l 

1 

Mıntıkası 
Hazer denizi sahillerinde 

Bakunun ıimali şarkisinde 
kiin İzderbeı mıntakasmda 

1 kazılan müteaddid lrnyudan 

• s ı o as & 

Nefer maraşaH 
Merkezi Avrupada Lfhst

anıteyn adlı küçül< bir pre
nslik vardır; bu prenslık 

ordusunun 95 incı senesini 

tesit edecektir! Fakat bu 
hükumet ordusunu küçültm 

ek mecburiyetini hissetmiı 

ve bu gün prensliğin ordusu 
yalnız bir kitiden ibl\ret ka 

lmııtır. Ve bu bir kiti de 
bizzat marllıal Jojef Kteli 
berdlr 

Bu maraıal, prensliğin 

ordusunun kuvvetli - yani 25 
neferden ibaret olduğu ı:a 

manlarda ve 1866 Prusya. 
Avusturya harbinde hazır 

bu 1unmu~ ve Avusturyalılar 
lehine harbetmiıttr. Bıımark 
musalaha mukavelesinde bu 
prenıliğl unutmuş olduğun

dan prenslik lıala Almanya 
ya muharip vaziyettedir . 

(r~e~ olma~tan bı~ın adamf 
Sof yada bir bankada me 

mur o•an Bosilko Stoyahof 
ismindeki delikanlı , bundan 
altı sene evci bir ameliyat 

1 neticesinde kadınlıktan çık
mış ve erkek olmuııu Hu 
kadar zamandanberi erkek 
olarak yaıayan bu . delıkan

lıcık, timdi erkeklikt~n de 
bıkmış ve kendisini gene ka
dın yapacak bir operatör 
aramağa başlamııtır! 

Kendisini muayene eden 

fen adamları, m e r a k a 

sa 1 s o 1 22 2 

Behkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii 
Köyde 

Hududu 

Cinsi ve nevi 
Ev arsası 

Köyü 

Küçilkbostancı 

Sağı Ali oğlu Salih iken ölümü ile veresesinden Naime 
ve kısmen Hacı Raııt evleri solu Giridl zade Mehmet paıa 
iken ölümile veresesinden Üfet ve Nazmiye- evleri arkası, 
bayır iken halen yol önü yol ile mahdut: 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev arsası üç 
pay itibarile bir payı Ça~ıılı kızı Havva Bintı Ahmet ve 
birerden fkf payı Çağı~lı oğlu Ahmet ve Ali oğlu İsmallln 
iken Havvanın 55 sene evel ölmeıile kendinden evel ölen 
onıı baba bir kardeıi Alfnin evlatları §Ürekadan Mehmet 

ve lsmail badehu Mehmedin de 30 8ene evel 6lmesale ana 
baba bir kardeti fgmnili ve İtmallde 326 da ölmeslle ikin· 
ci karm Ayte ve Hyıeden olma oğlu hüseyin ve Muıtaf a 
ile birinci karısı Naciyeden olma oflu İsmtdl Hakkı ve kı
zı Haceri blldehu Hilseyininde 336 da ölnıeılle anası Ay 
ıe ile ana ba ba bir kadeıi Mustafayı badehu Ayteninde 
934 de ölüınüle oğlu Mu taf aya kaldı~ından bahisle Muı
tafa hissesi ıçln namma tescil edllmeıl iatenildliinden tah· 
kikat yapmak için 18 4-937 Pazar günü mahalline memur 
gönderilecektir Bu yer haltkında hak iddiasında bulunan
lar varsa bugünler içinde yazı ile vilayet Tapu Sicil mu
hafızlığına vcyahu mahalline gelecek memura mliracaatla-
rı lüzumu ilan olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii 
Mahallede 
Hdudu: 

Cinıi ve neva 
Ev 

Mahallesi 

Kasaplar: 

hacet olmadığına söylemit Sağı mukaddema Dimelioğlu Yakup iken halen 
lcrdir. Çünkü bir zamanlar babuıcu Mustafa ve kısmen Varidat kitabesinden 

kendisini gö termJş olan sa· Rıza ve Çantayoğlu Yakup ve Nuri karua Nefi· 
kal ve bıyıklara şimdi de se solu, mukaddema çırpancı ilacı Emin iken 

dökülmeğe ba§lanuşlır Şu halen Dombayoğlu Mustafa evi arkası , mukad· 

halde bu garip mahluk gön deına Çakmakcı kerimesi hafız Emin iken ha-

lünde erkcklık ihtiyacı du len 1 lacı Alioğlu Hüseyin ve kısmen dülger Ali 

yunca erkek, kadınlık i~ıti · ve Ebiı kızı Fatma evleri önü yol. 
yacı duyunca da kadın olmak Hudut ve bulunduğu yer yukanda yazılı evin ıülüsüne ço-
kabiliyetine malik demektir! 1 ban oğlu diğer Kara budur oğlu Mehmet karm ve Halil 

el 8ır gün yapılan bombar 

t '"'•nlardan yakasını kur
b''•bilen bir kimse veyahut 

1 '" 
1>ln" ondan sonra yapı· 

•cak hücumdan sağ çıka· 

Bir yerde cadde üz.erinde 
büyük bir çukura ve etra· 

fında ölü olarak yere ıeril
mlı kadınlara, erkeklere ve 
çocuklara rastlarsınız. Bu · 
nlar hır ge 

zlntiye giderlerken üzerle 

f ışkırmağa blltlıyan petrol 
menbalar, bu mıntakada 700 ı 

lıektardan fazla bir araL 

Kayıp şahadetname 
331 ders yılanda Susıfırlık 

Rüftiyeıinden aldığım ~ahll 

detnamemi kaybettim . Yeni 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olu 

1 kızı Zeliha ve ıülüsani karabudur ojlu namı dıfer çohan 
j oğlu lsm!\il mahdumu Mehmedın ıayian tasarruflarında 

1 
iken Mehmat 60 sene evvel ölmeıile Halil kızı Zeliha ve 

oğlu İamllile badehu Zelıhanında 50 sene evvel ölmeılle 

c:"iına emin olamaz. Mad · 
tıtte huzur ve ıük\ın için 

~tçcn hıçbir gün yoktur 

'"RGn büyük ifikiirlar 
)ii 
1 ~<inden binalar sallanmn 

"'• 1 t I ' cam ar ıangır şangır lu 
1 

ll\tktadar. 

içınde petrol damarları mev· 
cut o 1duğu hakkındaki faril 
zlyenln doğrulunu isbat et 
mektedir Bu arazinin 400 
hektar I, .ıdarı sahil ınınla -
da, geri kalan mikdarı iıe 

deniz altındadır 
Bu mıntakadaki petrolun 

istihsali için faaliyetlere de 

va m olunmaktadır . 

nur. 
Susığnlık kaznsına 

bağlı Kurcaoluk kö· 
yünden 314 doğum 
lu Ahmet ağlu Ya 

kup Yılmaz Her yer~ı ceset 
Dahili harp şehirdeki ha 

)fltın y~ - .. ·- .. t ·ı d uruyuşunu amamı e 
rı~flttfrmtıtir. Evvelce Mad
k erkenden uyanıp geç va 
t, k d ''b a ar uyanılc kalım bir 

rmde bir tayyare bombası 

patlamıı ve bu feci akibete 
yol açmı~\ ar . Bunlar biraz 

fiOnra kaldırılacaktır. Bir ya
bancı , bunlara karşı dehıet 

ve korku içinde kalnrftk ba · 
kar. Fakat yerli lspnnyollar 

artık kanıksamıılardır; an 
cak bir boğa dövüşü seyre · 
der gibi bir merakla man
zarayı seyretmek için çu 
kurun etrafınd,. toplanırlar . 

lspanyol mizacı 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

lt!çlrdı İspanya payitahtının Sabahleyin erkenden g_ö Satıı 
b saatleri çok meıhurdu rülen bu manzaralar. Is· N 
Q~~~ o. 
taı lira bütün bunlardan bir panyolların mizacı hnklunda 308 
Şıhne bile kalmamııtır. bir fikir verebilir l&panyol 475 
"'~dl IÜneıin doğmaaile be- larm tuhaf taraflnrı vardır. 1 

,, •r Uyanan şehir halkı, Mesela öğleden sonra yap 
ı .. •t •ekızde bütün cadde- mak itiyadında olduklara J 
"tlrı 
~, 1 1 tıklara sönünce lam· gezintileri fimdi gene yapı . • 
ı,t llrını söndürerek yatak yorlar; yalnız bu gezintile-

•na k d ı. d Gç çe ilmektedir. Saat rin sulh zamanın a11h1 •n 
ile 1 Ş d d, a tı veya yedi araım- farkı ıudur: i m i, 

t,y herhangi bir zamanda halk , evlere ciaha yakın 
du{a.re hücumu ihtimali ol· dolaşmaktadır. Bır bomba-
)' ~ içfo halkın ne derece nın açmıı olduğu bir çuku 
tı111 ~d•r rahat uyuyabildi ru büyük bir lakaydilikle 
Cül~ tasavvur edebiliriz seyrederler; öte tarafta bir 

llıı.t eler, bombalar patla bomha patlayacak olursa he· 
to .... 1' Ye tehirin civarındaki men kaçışırlar; fakat arka 

.. lr ~ 1 1,.... ıur eıneğe baılar baş sı ke11ildlkten ıonra gene or· 
1 ""'•ı h k '" ' er esin iti sığınak- taya çıkarlar. 

01~~0:endılerını dar atmak Her~es as~er 
t\1adr·t 

ff!~ 1 le ıessizlık denilen 
~l.lt :Oktur. Ya hücum, ya

'i ~l it\ müdafaa için atalan 
\ar•n ~-ı-ı \'~....... suru tu eı l, muka 

···~t . 
\'~ ıçtn kullanılan alet 

"a•ıta l aran •esleri, bura 

Madritlilerin baılaca dü 
sünceleri yiyecek tedariki 
dir . Ylyecelc sr.tan dükkan 
l a. rın önünde birıkenler ara 
sında en ziya de kadınlar ve 

kızlar görülür. Erkeklerin 

476 
477 
478 
479 
931 

932 
933 
934 
935 
942 
945 

948 
954 
964 
972 
974 
979 
981 
982 
983 
975 
991 
993 

Mevkii 

. 
istasyon civara 
Eskicile,. ıokak 
Hayvan pazarında 

.. 
İstasyon civarı 

n " 

Cami çeıme sokak 
Sülükçü çeımesi 
Hükumet caddesi 

Y eıllii çıkmazı 
Blğadıç caddesi 

Sobacılarda 

Y etilli caddesi 
Boyacı ıokaiı 

Peynırci " 
Paıa (,öyünden çayır 

Paıaköy killik tepesi 

., Aıcı deresi 
Tahirağa çeımesi 

Paıaköy Ulumezar 
Orhaniye atcı deresi 

,, n ,, 

Nevi 

Bahçe 

Han arsaııı 

Dükkan 

Kiremit hane 
Arsa 

,, 
Dükkan 

" 

Muhammen 
bedeli 
500 00 

1000 ,, 
150 n 

400 " 
300 ,, 
250 
50 

100 

" ,, 
,, 

Alt üste dükkan 3600 
" 1000 

Dükkan 500 

" 500 
,, 800 
,. 800 

Tarla 

" 
" 
" 

,, 
,, 
" 

ıooo 

125 
250 
800 
150 
fi80 
300 

,, 
.. 
" 
" 

" 

" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

" " Tat altı 
Cevizler alta 
Çene sokajı 

Sebze balıçe•i 

90 
10 
50 ,, 

Ars" 500 il 

f 
oilu lsnıaıll badehu lsmaılinde 328 de ölümile kar111 

1 Fatma ve evlatları Ahmet ve HaJil ve Mehmet ve Vahide 
ve Atikeyi terk edip bunlarda babaları lsmailin vefatının . 
da işbu evi dört kııma bölerek vereıeden fsmail karısı 
Fatnıa iıbu taksimde sehimlnin isimleri geçen ve taksime 
istinaden hiueılnin evlatlarının üzerinde baki kalmak 
suretile vaf atı halinde intikal aynen kabul ıuretile riı.a . 
larilc yaptıkları bu taksime göre (1) numarlı mahal Halil 
(2 ı numaralı mahal vereseden Atike ve Vahtde ve (3) 
numaralı mahal Mehmet ve (4) numarala mahal de Ahmet 
hlssesıne iııa bet ederek bu ıurelle huarruflermda iken 
Mehmedin de 331 de ölümıle kar111 Adile ve evlatlara 
Halil lbrahim ve Mustafa ve Zeliha ve MGnevverl badehu 
t ·atmada 336 da ölerek yukarıda adları geçen evlatl11rı 
Ahmet ve Halil ve Vahide ve Atike ile kendisinden ev
vel ölen oğlu Mehmedin evlntlara Halilibrahım ve Muıtafa 
ve Zeliha ve Münevveri badehu Atikeninde 930 ölmeslle 
kocası Osman ve ana baba bir kardeılerl Halil ve Abmet 
ve kendisinden evci ölenler kardeıl Mehmedin evlatlara 
Halıl İbrahim ve Mustafa ve Zeliha ve · Münevver ile kız 
kardeıı Vahideyi badehu Ahmette 936 da ölerek karısı 
Ayte ve evlatlara Hüseyin ve Hasan ve ismalli terk etti 
ğinden bahisle namlarına tescil edilmesi istenildiğinden 
tahkikat yapmak için 18 4 937 Pazar günü mahalline me 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan baıka 
bir hak iddiasında bulunanlar varsa bugünler içinde yau 

ile vilayet Tapu Sicil muhafızlıiana veyahut mahalline 
gelecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

995 
998 

Ayazma mevkıl 
Şamh caddesi 

Bağ 

DQkkan ve 
999 Ev 

20 
559 

ıü 1 ~ Şadırvan meydana Dükkan 400 

,, 
,, 

.. 
Yukarıda yazılı 28 parça emvali gayri menkule peıin 

para ıle temliken satılığa çıkarılmıı fıe de arttırma aünü

nde hiç bir istekli bulunmadıiından arttırma ıilnü on ıün 
uzatılarak ihalesi 6 4·937 sa l ı aünü ıaat 15 de Balıkesir 
Vakıflar müdürlüğünde yapılacağından lıteklı olanların 
muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nisbetlnde teminat 
akçesi ile birlikte müracaatları. 

1 - 1 
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Balyı icra Memurluğundan: 
ipotekli olup borç öden- dıktan sonra en çok arttır&· 

medlllnden dolayı paraya na ihale edilir Ancak art · 
çevrllmeılne karar verilen tırma. bedeli muhammen 
Balyanın Enverpaıa mahal kıymetin yüzde betini bul 

lesinde kain iki oda bir H 

manlık iki ahır ve 1500 M. 
Bahçeli ve 700 lira kayme 
U mubamminelt bir bap ha· 
ne arhrmıya konulmuıtur. 

Artarma 26 4 937 pazarleıt 

gilnü saat ) 5 te Balya iua 
dairesinde yapalacaktar lıbu 
aıayri menkulün arttırma ıa
rtnameıi 26-3 937 tarihin
den itibaren 936·83 ouma 
ra ile herkealn görebllmeıt 

için açıktır. ilanda yazıla ol 
anlardan fazla malumat al · 
mak f stlyeolet'ID lıbu ıartn 
ameye ve 936 83 do•ya nu· 
maraslle memurlyetlmlze 
müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya fttlrak 
lçln yukarda yazılı kıyme
tin Jllzde 7,5 niıbetlnde pey 
veya milli bir bankanın te 
mlnat ~ektubu tevdi edile· 
cektlr 

3 - ipotek sahibi ala· 
caklılarla diler alAkadarının 
ve lrtif Ak hakkı sahtplerlnfn 
gayri menkul Ozerindeki ba· 
klarını ba1U1ile faiz ve maı· 
rafa dair olan iddialarını 

lf bu d•n tarthlncleu itibaren 
yirmi Sin içinde enakı mis· 
bitelerlle birlikte memurlye 
Umlze bildirmeleri lcabeder. 
Akıt halde hakları tapu ıl · 
cillle sabit olmadıkça ıatıı 

bedel inin paylaımu1Ddan 
hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen atinde 
artırmaya lttlrak edenler ar· 
tırma prtnameılnl okumuı 
ve lkumlu mılGmat almıı 

•e bunları tamamen kabul 
etmlt ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zaman 
da menkul üç defa baiırıl. 

maz veya ıahı iıllyenin 

alacafına rüçhani olan dl· 
jer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri men 
kul ile temin edilmlt ala· 
caklıların mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok arttı 
ranın taahhüde bakl kalmak 
üzere arttırma J 5 gün daha 
temdit ve 15 inci günü ay· 
nl saatte yapılacak artlar 
mada bedeli satıı lıtlyenln 

alacafına rüçhanı olan dl· 
ier alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edil· 
m 1 ı alacaklara mec· 
muundan fazlaya çıkmak 
ıartde en çok artbrana 
ihale edilir. 

Böyle btr bedel elde edil
mezae ihale yapılmaz. Ve 
••lif talebi düıer. 

6 - Ga1ri menkul ken· 
dııtne ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mOblet 
içinde parayı vermezse iha · 
el kararı fesholunarak kendi. 
ıinden evvel en yQkıek teklif 
de bulunan ktmıe arzetmlt 
olduju bedelle almaja razı 
olursa ona, razı olmaz, ve· 
ya bulunmazta hemen on 
bet ıOn mGddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale ara · 
ıındaki fark ve geçen ıiln 
ler için yGzde beıden beıap 
olunacak faiz ve diler za. 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmakıızm memurf yetimiz · 
ce alıcaclan tahsil olunur. 

lıbu ıayri menkul yukar
da g6ıterllen 26 4 937 tari-
hinde Balya lcra memurlu · 
fu odasında tıbu ılAn ve 
g&lterllen artırma ıartna 
meal dairesinde ıatılacatı 
ilin olunur. 

3 - ) - 119 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Çanakkale mQıtahkem mevkii için (25) edet nalcllye 
araba11 imali eksiltmeye konulm9tur. lhaleıl 8 4·937 sa 
at 15 tedlr. Muhammen bedeli (2500) liradır Muvalckat 
temlnah (i87) lira (50) kuruıtur. latel<hlertn ıartname 
ıinl ıörmek üzere her ,.On ve adı ıeçen g6n ve ıaatte de 
temlnatlarlle Ko1ordu Seha Alma Komisyonuna mOra· 
caatları.. 4 - 1 - 101 

IOKDILl· 

Bahkesir Askerl!k I] Koıa= y1 ı·k.-A-=tel=yes= .1 
~ 

Subesınden: - 1 
.. 

1 - Piyade 11nıf ından ( 3 16) da htl (3 28) da bil dolum - 111 S.y an halkımıza kolaylık olmak için bu lıerN 1 

2 - Jandarma eratından (316) dan (330) doiumlular. noı Paıa caddesinde açbfımur: atelyemlzde 1 
3 Deniz eratından (316) dan (331) dotumlular. 
4 - Muzıka eratmdan (316) dan c329) Doiumlular. •• flt>r tiirlii nwWr, montaj \'C tan1iratı, pa- ~ 
5 - Gümrük eratından (316) dan (331) doğumlular ııı muk <,;ıkrıkları, ~'apağı tarakları, hamur ma 

klmilen celbedileceklr. k · J · '"' J • • ·ı · d" ,I • 
6 - Şubeye verilen tertibatta bu doğumlular kafi •• ıne erı, yag ıncugene eı·ı, sısanı Si ID ır.erı 

relmezae bu bet aınıfm birer doğum yukarısına m6racaat 111 tiİtİİll presleri, un Ye la~lll değirm~n takım•~ 
edtlecekttr. ları yeni olarak )'3pılır ve her türlü tanıiraı 

7 - Bu dotumlulardanl bedellnakdi vereceklerin be· 

1

.

1

.

1 

garantili olarak kabul edilir. 
dellerl içtima günGne kadar kabul edileceğinden bedel 
vermek tıtiyenlerln ıubeye müracaatları . Adres: Paşacaml civarı Zağnos Paıa 

8 - Diler ıuheler eratından olupta Balıkuirde bulu 

1

.

1
.
1 

caddtsl No: 2u Kolayltk Altlytıi ~ 
nanlarıada miirettebatlara ıubelerinden istenmek üzere tim· 
diden ıubeye müracaat eylemeleri. Riza Hangü/, Salih Ersoy 

"· : : : : : : 9 

Defterdarlıktan: 
Mevkuf. Ctnıl Hali hazar kıymeti MOıtemllih 

86rekçller Hane Lira. Kr . Fevkani iki tahtanı 
480 00 bir oda, bir bodrum. 

Mevki, clnı ve bedeli muhammen! yukarıda yazılı gay· 
rl menkulün aatııı 26 3 937 tarihinden 9 ·Nlıan 937 tarihi · 
ne kadar 15 ıün müddetle satııı n Gzayedeye konulmuı · 
tur. Talıplerfn yüzde 7 ,5 pey akçeıile 9 Nisan 937 de ıaat 
15 de Deft~rdarhkta müteıekkll komisyona ve fazla ma

l6mat almak lıtlyenlerlade Milli Emllk MüdOrlüifine mü· 
racaatları. 4 ~ 1 - 120 

1sc1 ARAN 1 YOR .. 
Soma Kömilr madenlerinde amele olarak çalıımak ls

Uyenlere yevmiye 80 ve J 00 kuruı verilecektir. 

' Jıçilere müracaat ettikleri gün derhal tı verilecektir. lıle-
lerlnde kabiliyet göıterenlerln yevmiyeleri arttmlacaktır. 

Müracaat l'tri: 
~OMA KÖMÜR MADENi 

123 

Balıkeıir Aıkeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan ( 17000) kilo aüt 13 4 937 
sah ıünü saat 15 te açık eksiltme auretile ihale edilecek· 
tır. Muhammen .. bedeli..(1360) lira. Muvakkat teminatı (102) 
liradır. isteklilerin ıartnamesint görmek ilzere her gün ve 
adı geçen gün ve saatte de teminat makbuzları ile Kol· 
ordu ıatın alma komisyonu baıkanlıfına müracaatlart. 

4-1 - 110 

i LCıtfen Okuyunuz •• 
B f:l Bayanlar , Baylar!. 

f-1 E ıın••d• bilar• o•••ak .aı.ı.nac•k a,ı ...... r• 

i5 ılmler vardır ki bunların iyi bir ıelctlde tashthlnl ve 

~ 
ya büyütülmesinin lıabil olamıyacefı nı zannedrrainiz 

lıte bütün bu düıüncelerln aksini tddta ve ıtıbat 
ediyorum: 

as ç ok tıski ve yıprannnş resiml~ri biiyük 

~ 
bir agrJndisnıan falırikasmda karaka-

rJ len~, sepya, pastrl. ".e yağlı lıoya olarak is
Si! tenılen boyda ve sızı memnun edtıcf>k lıir 

~ 
şekilde biiyiik olarak yaptırnıakta) mı. 

He.simleriuizde isteıwu her değişiklik ya
- pılahilir. 

1

11 Bayanlar için yağlı hoyalar bilhassa şa· 
: va nı ta Ysh: edi r. 
• • .J 

• Eğer resimleriniz güzel olursa netice. 
11 ler de pek giizel olarak gelecek ve beğeni-
:, lecektir. 
: S'parlşlar bir ay sowra iade edilir. FiıUaı pek ucuzHI 
ii Mesela: 30 x 40 eb~tta tara kılını 275. yıflı bDJI 
• 350 kuruştur. • : Nümuneleri hergün mağazamızda 

11 görebilirsiniz . 

l
•I Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu. 
• llBDULLllH 

ifil •••• ıno ·•·· 1111ı==:u_111 .... llOC•;o•:;.;:•~""': 
,:;;;;;;;;;;;;;;;:;.-=~~;;;;:-;:-----------------------------------------------------

TÜRK D İ LI 
-~~~~~~w~~ 

Pazartettnden baıka her 
rün çıkar . Styaaal gazete .. 
Yılhiı: 800 Kurut 
Altı Ayhtı:400 .. 
Sayısı: 3 ,, 

GODü ıeçmit 1&yılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDILI 

\a " 

DtnkO un ıe za~irı:tiatlın 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K. -

55 Handıman 900 9JO 

-00 860 870 

70 " 820 830 

80 " 760 770 

BUGDA Y PIY ASASI 

Yerli Sert 4,875 5 

Yumuıak 5,50 5,75 
Mısır 4 

Arpa 3,50 3, 75 

Hariç piyaıadan gelen butday 

Yumuı"k 6,25 
Sert 8. 7,25 

Biztle en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

eurada bula bili oru 
Biı. kOylü/erde 
Pullut\ ve R._ençber Dü~eninı 

!_!Ep Buradan AlırıL 

1 Hır Teciıınin En IOylk Dilııi: 
~ Sıtıı SürlllnO lrtt1111aın. 
İ FAKAT 1 Satışta BJrinci Şart: 
ı "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Edin~. 
1 \le Bıı Reklaın larınız• 
1 ( TÜRKDILİ) ne \lerinlt 

1 TO RKDILi 
Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 

1· Her Yerde Okunvt• 

·~~~~~~~~~~ 

iyesi ve Bqyazrnanı: Bahkeslr ıaylavı H. 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

Baam Yeri il Baa&n evi 

lı 

,, 
lıı 


