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lngiliz Avam Kamarasında B. Eden 
ispanya işlerine Dair izahat Verdi. ~I 
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: [ Cenup Hudutlanmızda 
ON BiRiNCi YJL SAYI: 10197 
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~-11 Sıkı Tedbirler Alınacak $ehnisahı Tarhana döndü 
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Tahran, 7 (A.A. ) - Şe · 
hnlıab tle V ellahd bir ay Oa~iliye vakili dün famutayda Cenup vakalan 

ha~kmda izahatta bulundu. 
Ankara, 7 (A.A.) - Ka 

lllutayın ba günkü toplan· 
tısında İçtılerl Bakanı ve 

ııklaıtırılacak ve beılnci um· 
umt miifettltlik ibdaı edile
cektir. 

danberl ıarp ve cenup eya İzmir, 7 (A.A .) _ Vilayet 
!etlerinde yapmakta olduk- umumi mecl•ıı varidat ve 
ları aeyahatten a•det etmlt · · 

masraf bütçelerini m6te1a · 
lerder: 

Şoförlerin grevi 
zfn bir surette onaylamııtır. 

Mecllı yıllık kQltür proı· 
Paru Genel Sekreteri Şük · Yeni teıiı edilecek betin . 
.,. Amıterdam , 7 (Radyo) - ramını ve encümen ıaçlminl 
·~ Kaya cenup hududunda et umumi müfett•ılife , bl · 
t '- l b h Yevmiyelerinin arttmlma11- yaptıktan ıonra daiılmııtır. 
U•ua ıelmlı o an azı a rlnci umumi müfettıtlikten 

dJ 1 nı iıtlyen 600 takıi tof örü Gece Parti tarafmdan azalar 
le er etraf mda beyanatta alınacak olan Sii rt, B ıtlfı . 

bulunmuıtur. Hakart, Mut, Van; dördün grev ilan etmitlerdlr. Takıl ıereftne Ankarapalaata bir 

*
* eeyrü~eferl dur~uıtur. Elyafet verflmlttlr .. 

cü umumi müfettfılikten alı· l:======·--====-ı::z:::=-====-=====---====-====== 

lııinci bir umumi müfetti- nacak Ağrı"vilayell tle Mar Vapurlarımızın inşa -
dinin bazı kazalarmdan te 

ılik ihdas edilecek rekküp edecektir. 

Cenup hudutlarımızın Ru ıuretle bhfnd umumi atına Başlandı 
"-niyeti · ve buradaki vlll · müfetllılik. m1ntakıuıı~daral • • 

~;-:::m:~:~:k:~:~·i;~;:.~~: ::~~~ ~:::~:;ı~~~avi~:v:~~- Bedelleıi ihracat mıllaıım11ıa ödenecek olan vapur- . 
.._alıtadır . Bu arada birinci li kaymakamlar gönderile · ı • 1 • • • .1 L • ' ' d k ( d ı Lt' 
~umı müfetuıtik teıkil atı cekur. anmızm lnŞ88 l OrıUmUZu8ıl sena IÇID e 1 ma B 1 IC8ı lr 
........,==== = =================! Denlzyolları için Alman bulunacaktır. Bunlar ynfne 

logarl.tma ı l n g·ııı·z yaya ısmarlanan on vapur · müteaddit ıalonla, tıtlrahat 
dan Marmara hattına tahıiı kötelerJ vard1r. Vapurların 
edılecek olan üç küçük va- · her tarafında otomatik yan 

----=>..,, ___ _ 

lılimesini 9 uncu as1rda 
bir Türk bulmuştur. 

Krah için yapılan motorbot purun model tecrübeleri Ki · gın ıöndOrme mikenelerl bu-
yelde muvaffaldyetJe yapıl 
mı11 tnıaata baılanmııtır . Londra, 7 (Radyo) - Ye· 

latenbul - Mudanya -nl bir motorbotun tecrübeıl 
Ankara, 7 ( A.A .) - Tü yap1lm11tır Bu motorbot, 26 Bandırma hattında çalııacak 

~dllt Kurumu Genel Sekre mi l ıürate malik olup Bar· olan bu vapurlar İngiltere 
tlttınden: L dl f d biye or uğu ta ra m an tle ı ransa araeında i ıliyen 
loıarltma ıözünün ittl-

1 İngiliz krah namına yaptı 1 feribotlar sfsteminde olacak · 
"k orjtnlnl lıtanbul,Ont• ı 'tı rılmııtır . Bu motorbotla 26 tır . 18 mil ıQratinde olacak 
La lteıt doçentlerinden~ Ztya Nitıanda eski bir anane mu 1

1 

bu vapurlarla lıtanbuldan 

lunacalrhr. 

Vapurlardan birinciıl 938 
ıenesl martında , ikincisi 9J8 

senesi mayı11nda. üçüncüsü 

ayni ıenenin kanunuevvelln· 

de Kiyelde tealım edilecek 
Ur 

Marma vapurlarile bera 

Yeni orman kanununun hızı yerlerde yanhı anlııtlması 
üzerine Ziraat Ve~aleti bir tamim yaptı. 

Yeni Orman kanunu Ha- vhemle memleket ıervetlnln 
zlranda merlyete girecektir . , baltalanmasıcezayı muciptir. 

·Ziraat Vekaleti bazı taraf· Her villyet mıntakaıındakl 
larda bu kanunun yanht ormanlar iizerlnde çok 11kı 
anlaıılmıı:olduğunu görerek takibatta bulunmak Qzere 
bir tamim yapmııtır. Çünkn allkala memurların vazlfe
btr k11ım köylüler odunıuz lerine ıevkl ve tetkikat yap· 
kalmamak için l>nümüzdeld tararak vaki lıe derceılnin 
yıllara alt ihtiyaçlarını te teıbltl, falllerile mOaaha 
min etmek maksadlle or makir memurlar hakkında 
manlarda tahribat yapmakta takibata geçilmesi ve meni 

oldukları g6ze çarpmıttır. 

VeklleUn alikadarlara eön
derdiğl bir tamimde bılha11a 
16yle demelı tedlr: 

.. Cumhuriyet kanunları 

bütün köylü ve halkın 

ı h t ı y a ç 1 a r ı n ı kafil 
bulunduğu ılbl beyhude te· 

için azami tedbir ahD· 
ma11 ~hemmf yet le tamim 
olunur. 

Blum istirahat edecek 
Parlı, 7 (Rıdyo) - Bat· 

vekil B. Blum birkaç f güne 
kadar istirahat etmek üzere 
mezuniyet alacaktır . 

1\ 

Cumhuriyetçiler A s i-
leri Püskürtüyorlar .. 

ispanya ~u~ômetine suikast tutip etmekle ılikadıı 
~irço~ ~imseler teıtif edilmislerdir. 

Parb, 7 (A.A.) - İıpan · boraa11 olacaktı. Keza bina· 
yada cumhuriyetçi kuvvetler 1 da milblm bu ıll&b •e mG· 
bütOn cephe!erde aaılerin htmmat depoaa keıfedllmlt· 

11ll11aı Ülkü bulmuıtur. 
l d h 

cibJnce kral ve' kraJJçe Vest ~ Mudanayaya 2,5, Bandırma· 
L_ - oıuitma enilen usuıl ~ ı k . 
.._ l- - "lk 1 k Miniıter sarayından Gren · ya 4 ıaatte ııdllebl ee~ hr. 

taarruzlarını p6akürtmOıler tir. 
ber 11marlanan iki AKAY dir Pollı araıtarmalar1na de-

•p uau unu ı o ara 1 1 h ı 
.. M·h· viçe n"ehlr yolu1e gidecek Y.olculuk az ıürecefl ci et e "•emlt Muıa oflu .. 
'-•t d b Tu-rk lerdir t yapurla.rda kamara pek az a mda ir 

~!. ::;;~~~~;. · ·~·;~~ 1 1.ng·ııtere s·ın' gapur·a1

AS 0ı-rttmanın lcadıuı İıkoç · fıı\ -
:•ı. Baron Jean Nepere me 
~n defiltz. 

Almanya 
~ıya ile ınlaşabilecek ıai1 

8erlın, 7 (Radyo) - Doy 
ç, N 
~ ahrıhten Beobahtere 

J 
"'taıız ıazetelerlnln Alman ,, .. 

l •n Sovyetl.,rle uzlaıabl 

•teıı hakkındaki haberler 

' 

ker Sevkine Başladı. 
Japonyanın bazı mıntakalİİfa hazırlık rapması lnuille· 

reyi şüp~eye ve telişa~ düşürdü. 
gerek aakerlerln artmlmaaı 
itine fazla düııneıt batlıca 
bu yüzdenC:lır . 

vapuru lıe ~imdiki Heybeli- Londl'a, 7 (A.A ) - ln1ı•· vam etmektedir. Pek yakın· 
ada tlpınde, fakat daha bG ltz hariciye nazm 8. Eden da baıka ldmıelerln de tev· 
y6k ve daha ı6ratU olacak- Avam kamara11n4ia kontrol pi- kıfı beklenmektedir. 

tır. 

Bu gemilerin bedellerinin 
kiıffeıl lhracaat maUarımızla 
ödenecektir. 

Cumhurreisi Belgrattın 
aynldı. 

lnınm tatbiki yolundaki lzh 
ari çalıımaların ilk kıımı· 
nın bitlrilmit ve ilk memu· 
rların vazifeleri baıına git
mit oldu~unu t~ylemtıtlr. 

Val&nılya, 7 (A.A) 
Dün Cumhuriyet hava ku•· 
vetlerl büyQk bir f aallyet 
göatermitlerdtr. Birçok hava 
filoları Talavera, Avila, :So 
moslerra ve Cordouef ceph· 
elerini bombardıman etmlt· 

Cenevrede 
Bir berber dü~~imndı pathy
ın bomba dört kisiyi öldür~ı. 

Cenevre, 7 (AA.) - Btr 

berber diikkinında patlıyan 

bir bomba netlcealnde Zur

linden ıokaiında yeni bir 
Belgrad, 7 (A A) 1 lerdir . 

p bina yıkılmıtlır. Enkaz ara· Çekoılovakya R e i ı 1 - ı Madrid, 7 (A A.) - 0 • 

cumhuru Beneı bu ak . ita hükümete kartı ıulkaat 

: 1 
1 

,,, ~ --
t 

llndır . Almanya, ıiyase 

'"• ~ 1'Arih bir ıekilde Nuren-

Datly Exprea gazeteılnJn 

haber verdiiine göre. lngll 
tere hükumeti dünyanın her 
taraf mda kendiıloe ait olan 
kara v~ deniz üılerlnl yeni
den tahkime karar vermlıtfr 

Yalnız Hong Kongun y~
nlden tahk imi, bet senede 

Eter Jepon tahıtdah de 
vam edene, lnailtere daha 
fazla asker gönderlcektlr. 

lagilterenln aldığa yeni te · 
dbirler orasında, belki de 

· h ı ilhim bir teıkl tam Belgraddan ayrılmııtır . ı aZ1r ıyao m 
. - . latın elebatılarını tevkif 

Bu zl1aret munuebetıle . . T k f dil lerio 
etm ııtır. ev i e en 

11ndan 4 ceıet çıkmıttar . 

Bunlar, berberin, karuının 

üç yaıındaki çocuklarının 

ve inftli.k vukubulduiu 11ra

da ıiit vermek için binaya 

ıtren bir ıütçü çırafının ce 

ıetlerldlr . 

. ~ 
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t "ı kongreılnde göı 
'"lbiıtır . 

----..""'-''!lGJr-m;=:=::r 

lıazı Yerlere 
/(ar 
lla,ıa 
tG.\clana, 7 (A.A.) - Bu 

1 " 4dana b6 1g~ılnc fasıl a 
1 hi 
tl rnurlar yağmııtır Çift · 

"'•nınundur. 

~~00Ya, 7 (A.A.) - Fay -

' Yaiınurlar yaimııtır. 
'lı 1 l Yet ere kar dütmOıtür . 

ı._ llebolu, 7 (A A ) - Ya 
tt tir dün f aaıla11z devam 

ll'ıtıur. 

tıft i iÇ. ç ıev lnç lçerainde.l ir. 
Oç "•laınonu , 7 (A.A.} -
~ti tGo d•vam eden yafm 

'"d t't. •n ıonra kar düımilı 

flong Kongdaki toplerın ha· ikmal olunmak üzere 10 000 
000 sterline çıkacak tır. , eminin büyütülmeıi , ve S in · 

lngilterenin bu tedbiri al 
masına sebep, geçen sene 

müddeti bltmlt olan Vaıin 
gton muahedeainln 19 uncu 

maddesinin muhafaza e di l 
mesi husuıundaki lngiliz tek· 
lifini Japonların reddetmes!· 
dir. Bu madde, büyük Ok 
yanustakl deniz üs'erin i da· 
ha fazla ılerletmemek veya 
her hangi yeni tahkimat 
yapmamağa istihdaf ediyor 
du. ~ 

H~lbukt son zamanlarda 
cenubu Formozaya Japon
laran mütemadi yen asker , 
ta yare •~ harp gemılerl.tah 
ı ıt etmekte ro\duklan mf'y · 
dana çıkmııtır . 

inanıldığına göre. İngilte 
renin yeniden tahkim faali 
yeline ve gerek ıllahların 

gapurda, ik · harp gemisinin 
de dahli olduğu bir deniz 

filosunun daimi ıurette bu 
lundurulma111 ve gerek Hong 

Kong, gerek Singa purda ha 
va kuvvetlerinin bu\undurul 
maaı da vardır. 

İngilizlerin dütüncesl , Sın 
gapuru apdnsız bir hücuma 
karıı teminat altına almak 
tır. 

Yunan krahnm sıya~ati 
Atlna, 7 ı Radyo) - Ga-

zeteler kral ve baıbakan 
Metaluaaın ıeyahatlerinde gör

dükleri büyük kabul halkın 
kra la ve hükumete besledik 
leri hürmet ve baflıhğın 
bir ıf adesi olduğunu yazı · 

yarlar. 

neıredilen tebllide yApılan l h h · bahk bonaeı emen epll 
görüımelerde Küçük Antant idaresine menıupturlar ve 
daimi konıeyintn geçenlerde tehrin merkezinde bir otelde 

vermit olduAu kararların ye · toplanmakta idiler. 
niden t e yit edlldiil bıldirll· Teıkılat, milliyetperver or· Binadan hemen hiçbir 
mektedlr . du lar Madrtde girdikleri za· eıer kalmamıthr . Civardaki 

Yugoılavya Kral naibi man bunlara yardım etmeğl evlerin camlarile matazala · 
Prenı Pol da Praja iadei düıünüyordu Silahlt mukavt"· rın camakAnlara l 

t • 1 metin merkezi bu otelle balık parça an-
z iyarette bu unacaktır. mııtır . 

Şimali Hindistanda ls
y an Devam Ediyor.. Almanya_dan i~ı~y.aya aitmek 

___ , guçleıtınhyor. 
lngiltere ~u mmta~ıya tayyare ılı hücum ı~arak 

bir bıyannama dağıttı . 
Londra , 7 (A.A.) - Hin· edlleceflnl ve çocuklarını, hay 

distanm ı tma l garblılndekl anlarmı kurtarmak iıtiyenler-
hyan devam etmektf'dlr in bu mıntakayı derhal terk 

lnılliz makamları Bu mın etmelerini bir beyanname 
takaya tayyar• ile hücum ile illn etmttlerdtr. 

Berhn, 7 (Radyo) - Al 

manya hükumeti , A lmanla 

rın ltalyaya seyahatlerini 

kolaylaıtırmak için adam 

baıma verilmekte olan 3~0 

mark dövizi, 400 marka 

çıkarmııtar . 
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Bir Gezinin Notla~ , .• , • - ~- ... - · .• - ".: : -~ ~ ... :.jJ . . ~ . ' .ııı.. • ... . . .. - -· .... _ ·- __.. "'"' 

• Edremit Yollannda .. ı ı 
Baıka baılra y~rler , bat · batını büıbütün döndQrdü. 1. 

ka baıka çehreler, ıör- Btraı önce ıOzel ıarkılar 

• 
1 

mek ne iyi ıey.. Seyahat ıöyliyen, ıülen . nOkte ıavu· At A 1 ç•t t B • H 1 s b 
muhakkak ki insanın kafa· ranlardan çoğunun sealert eş an 1 e 1 r ayvan ara a r o n 
ıına, duyıularına yeni yeni kealldi. Kanepeler üzerinde " 

ufuklar açıyor. Hele bu ıe · bitap yatıyorlar . Sunalı ha- A d a m 1 o·· 1 d u·· r d u·· A ş 1 s 1 y a p 1 l ı y o r 
zinttler ıamlmi bir topluluk· nında verilen bir mola bu • e • • 
la yapılırsa .. aeyahat yolcularıDın ı~aleri · 

--~--~~~~-ı ........ ~---~~~---~-
İki otobüs 3 Nıun cu· ni açabıldı . 

marteal ıünü kırk 6tretmenl Yem yeıtl yamaçların , te· 
ıüneı yilkıelirken bir kuı pelerin ıüıelliltnt veren tek 

Va kı Smdugm1n bir köyünde oldu. Çıhlar ırıımdıki Viliyet çevresinde köylerde ve kazalarda hastahk çıkın 
gibi Bahkeıtrden Havrana bir ıey var: Çam .. ıif ta ılmuken ateş ald1. yerlerde koyunları ası tatbik edilmıktadir. 
dofru uçuruyor.. RGzrir çam kokuyor. 

Herkeı aevinç ve neıe Gözlerimizin içi çam dolu. 
içinde.. Bu dekorun kalkmaaını, 

Sındır.ının bir köyünde 
bir kaza olmuı ve bu kaza 
bir kitinin 6lümtle neticelen · 

Baharın çiçekli kularına , dellımestnl iltemiyorus. Ar · mittir . 
yeıilhlderlne mtlll ıarkılar, •kadaılar: 
kahkahalar dökftlüyor. Oto Arkadaılar her bir yamaç, 
bOsün bir yokuıu tırma- her bir patika ıördtlkçe ba · 
mrken, bir virajı dönerken ğmyorlar: 

Vaka ıöyle olmuıtur: 

Sınd•rıının Yaylacık kö· 
y6nden 18 yaılarında Meh 
met adenda bir delikanlı bir 

çıkardığı hırıltı bu coıkun - Bakın ıuraya hplsa ıi1n önce yanına av çifteıi· 
luk tçinde boğuluyor . Bü yük Adanın bir parçaaı. ni de alarak aabableyin er-

Mevslminde yafmuru içen - Şu yol da Adanın &tık- kenden çift ıilrmeğe ıttmtı· 

mahıuller yem yetil. . ROz· ları yoluna benzemiyor mu? ttr . 
ılrın altında bir sağa , bir Güzel Türk Yurdunun, ıl Mehmet k6ye yarım ıaat 
sola 1allanıyorlar. Küçük ıu zel olan her yeri ı6phe yok ld kacfar uzaklıkta bulunan ta 
damlaları afaçların yaprak yalnız bir Büyük Ada deill · 
larında bir gümDı ıibi pa dlr. Onun ne ıü.,.el ıülen, 
rıldıyor. ne iç açan )'erleri var . Y c-

Uaun kıı aylarıoı ıehir 
1 

ter ki bunları ıörmek ll:sım, 
içinde aeçtrdikten sonra böyle Bunun için gezmek ıart . 
tabiatın bütün güzellikleri ı Şimdi çamların yerini ze· 
6n6nde koımanın verdiii yttnlıkler aldı . Bir aiaç 
zevkin ölçüsüzlillü içinde I bir yeıtlhk denizi içinde yü
yts. züyoruz. Bu zeytinlikler Ha-

Tabtah sevmek tçtn onun vrana, Edremit hududuna 
bu ölçGıüz aüıelliflnt duy- ıirdliimizl bize müjdeliyor· 
mak llzım .. 1 lbt ar g ... 
~an ktluuıcu ıı:ılca " .. .. .. 

rlaya vardalı zaman hayva. 
nları otlamafa bıra"arak 
'-Iraz avlanmata çıkmııtır 

Mehmet aradan bir ıaat 
kadar ıeçip ıüneı çıktıktan 
ıonra dönmüt ve çifteyi la · 
rlanın kenarında bulunan 
çalılar araı•na bırakarak çi 
ft ı\lrmeie baılamııtır. Bö· 
ylece akıamı yapan Meh 
met vaktin rectktiflnt 16re 
rek çifti bırakmıı ve eve 
.lö•ıın•lct;üzere:'. hazırlaomıı· itte ıçınae 11ra ıara auvl 

rımıız uzayan, kah ıafa , so· lerin yükaeldtff Havranın 
la b6külen yollardan sonra meıhur mezarlı"ı . tır. f b k d 
Oımanlardaytz. . • Çl teyl ıra tıtı yer en 

Bir kaza merkezinden hiç ı x. tttlii •al..lt feci ka 
Otobüılerden atlayanların a maaa 8 · 

de farklı olmayan Havranın za huıule gelmlt ve dehka-
ldmlıl kahveetye ıeılenlyor . içe ferahlık ve aıcaklık 1 ı 
Kımtıi etrafı daha iyi ıör- veren ou"zelllfl var. . nlı çtfteyt a,cekle tled çla ı abrın 

• araaından a ır en o u u · 
mek için bir tepeye tırmanı· C Deml·ray lunan ıtlıı.h birdenbire bG 
yor klmlıi ıeyahatıa llk intiba - ======--=·====-~--·-a----====-=---= 

yOk bir ıürültü ile patlıya 

rak bütün ıaçmalar aöiıünıe 
· dolmuı ve zavallıyı alır ıu 
rette yaralamııtır . 

Sillh ıuini duyan köye 
dönmekte olan çiftçiler ve 
diier köyl6ler koıtukları va
kit Mehmedt kanlar içinde 
yerde inler bir halde bul 
muılardır. . 

V akadan haberdar edilen 
müddetumumlllk, jandarma 
ve hükumet doktoru kaza 
yerine ı•tmtı1er tahkl · 
kata baılamıılardır . 

Kanlar içinde bayım bir 
halde bulunan Mehmet ora 
dan kaldırılarak köye ıettril 
miııe de ertesi gün ıabaha 
karıı ıaat 4 - 5 11ralarında 
ölmüıUlr . 

Bu huıuıtaki tahkikat de· 
rinleıttrtlmektedır . 

Biirhaniyede 

On bine yıktn 1eni zeytin 
f idınlıu dikildi. 

Bürhaniye (Huıuıt) - g38 

ı yılında her k6yde örnek ze· 
attnUklert yapılmııtı. 

larını teıblt etmek için Mı d A Kanun U.nk.11.mlerine ı' 
fotolrafını ayar ediyor ve e enı nu u 

937 de de bunlar" beı ta· 

ne daha eklenmtıtir Bura· 

larda fenni zeytin bakımı 

köylüye bizzat zeytin bakım 

t11an tarafından ıö•terll · 
onu bir aehpaye yerıe,ur - Muhalif Olarak Evlenenlerle 1 
mele çalıııyor . Btr faaliyet, 

bir kaynaıma .. Bir acelelik.. Bu Evlenmelere Sebep Olanlar 
Herkeste aaokl hücu· 

ma hazırlanan bir ordunun 
tellıı var. 

Kafilemizde fotojracı de 
ne bolmuı 

Çıt .. Çat .. 
Seılertle objektifler 

yor. 
- Dikkat . Beı ıayaca 

iım .. Kimıe oynamaaıo .. 
- Bana da bir yer ha

znlayın . . 
- Bu tarafı alıyor mu? 
- Salla kolunu baka 

yım .. 

Konuıınalar bir birlııi ko· 
valıyor. Kımt tebe11Qm ede· 
rek, kimi biru yana döne 
rek, kimi çömelerek ayrı 

ayrı pozlar veriyorlar. 
B. Emin Erıun da itte 

aehpaaını kurdu . Etrafına 

toplayarak yola çıkardıfı 

öf retmenlerlnin otobilıOn 
ardında ırup halinde itina 
la bir resmini çekiyor. 

Yarım aaatlik bir dinlen
me haydi tekrar yola . Yol 
artık büsbütün 
kıvrımlaıta . Virajlar keskin · 
leıtt. 

iki tarafı çamlarla süılü 
yol kavJıler çizerek yükte 
liyor. 

Cezalandırılacaklar. 
Dahiliye vekaleti medeni 

kanun hOkGmlerlne muhalif 
olarak evlenenlerle bunu ha· 
ber vermiyen muhtarlar hak
kında bilUin vilayetlere aıa · 

fadaki tamimi ıöndermıı 
tir: . 

Türk Ceza Kanununun 237 
ncl madde1i: Evlenmeleri 
kanunen memnu olan kim · 
ıelerin memnuniyetlerini bl · 

lerek aktdlerlni yapan me 
murlarla bunları evlenmlye 

tevk eden veli ve vullere 
ceza tertip etmekle beraber 
medeni nlkihm yapıldıtın• 

dair veıikaları ıörmeden di· 
nl ıekllde nlklh akdeden 

imam •e talr ruhani memur· 
ları cezalandırmakta iktifa 
etmlf, memnuniyet hillfına 
veya medeni nlklh yapmak
ıızm dini meraaım lcra11 
ıuretile evlenenler hakkında 
cezat mOeyylde koymamıı 

idi. 

ren 3038 ıayılı kanunla ya 
pılan tadtlltta: Madeni Ka · 
nun hflkGmlerlne ı~be ev 
leomeleri memnu bulun111a · 

aana raimen e•lenmlt olan 
ların Oç aydan tkl ıeneye ve 

aralarında ••lenme akdi ol. 

makıııın evlenmenin dini 

meraılmint yaptıran erkek 
ve kadmların da iki aydan 

altı aya kadar haplı ceza 

tile cezalandırılacakları kabul 
edilmittir. Erkeiln evli bu · 

lunması keyfiyeti de tlddet 
ıebebi sayılarak erkek ve 

erkelin evli oldufunu bilen 
kadın hakkında altı aydan 
Oç seneye kadar haplı ce 

aaaı tertip olunmuıtur . 

Kanunun bu huıuıtaki 

hilkümlerfnln iyi bir ıurette 
tatbikinin temini ve iatenen 

mektedtr . Bu yıl dıkme fa · 

aliyett o.zarı dikkati cel 
h.de~ kadar artmııtır. 

Muhtelif klylerde on bet bi 
ne yakın yeni dikme ve yOz 

hektardan fazla açma ya
pılmııtır . Mah.Ol önüml\z· 

deki yıl içinde verimli 16 
rftlmektedtr. Zeytin •taçla 

rının tımarı da yalınız ehli 
yelnamelt keıtciler tarafın 

dan yapılmak tadır . 

Kazamız ve köylerinde ı 

mevcut altı kooperatif mu 

tal yıllık toplantılarını yap 
mıı •e yönetim kurullarını 

seçmlılerdir. Bdha11a k6y 
kalkınmaa•nda yerinde yar 

dımları olan bu teıkili.t tı 

Uhıalı arttırma yönünden 

çok faydalı olmaktadır. 
-+...~-

Vergilerde 
Tadilat 
Yapılacak 

Ankara , (Huıuıi) 

Dün Baytar Dlrekt~rü Beh 
çet Tun çay Uç pınar köyüne 
ıtderek koyunlarda hastalık 
çıkmama11 için koruyucu 
olarak 900 koyuna ıarbon 
•fiil yapmııtır . 

Bundan birkaç ıün e•vel 
de Kepı6dün S.raçköyünde 
koyunlarda ıarbon haıtalıfı 
çıktılı haber alınarak Bay 
tar Direktörü ıttmtı Te bu 
köyde de 2500 keyun ve k•· 

Orta 

çiye ıarbon a1111 yaparak 
haıtahtın ini ahnmııtar. 

Kazalardaki baytarlara da 
ıönderllen ıarbon aııları 

haata\ık çıkaa k6y bay•••· 
larına keruyueu olarak tat· 
bık edilmektedir . 

Sef at için de kaza larıau· 

za enblr ayıar 16nderll•il 
Ye buralarda Mtıaadaa ili 
barea bu amelJyelere bat· 
lanmııtır . 

T ıdriııı müf radıt praarı- Ot uf unı bu yd f ızlı ıılıbı 
mında tadillt y1pıl~1. ıhnıcık 

Orta tedrlıat müfredat 
protramını tetkik etmek 
(lzere Kaltür Bakanlıiında 

liıe öjretmenlerloden mO.· 
teıekkll btr komiıyon top · 
!anarak liselerde okunan 
fizik - kimya, tabliye, rl 
yaztye aibt deralerin talebe
,. daha kolay ~lrettlmeıi 

için eıaılı tetkiklerde bulun 
muı ve mGfredat profre.ru ın l 
da tadillt yapmııtır . 

Ordumuzun ıubay lhttya· 
cını ıtdermek 6zere bu ••· 
ne harblyemiH daha ıentl 
mtkyaıta ıivtl Uıelert biti· 
ren ıençlerin alınmaıı ta· 
karrOr etmlıUr. Ayni ıekll' 
de kadroyu doldurma k fçlll 

askeri hlklm ve askeri mu• 
allim ıınıfları için de yeol 
sivil ltıelerln ıon tınıf 1111 

bltlrmlı ve olıunluk tmtl· 
hanını vermlt ıençl er iaıtl · 
hanııs olarak alınacaktır• 

Bu huıuıtaki tamim hGtlf 
8ilha11a komlıyon dersler 

deki a.meH 11hlahların T nrk 
çe karıılıklarını bulmak ve 
onları o ıekil de tadtl etmek 
e•ttnı ı&z ininde bulundu· 
rarak!çahtmıttır. 

1 sivil ltMlere btldlrllmtıttr . 

Komtıyon haziranda tek -
rar KOltür Bakanlılında 
toplanacak ve yeni den yı· 

lı batından itibren Japılan 

dettımelerl , ba11lacak kitap· 
ları ıhden ı•çlreeektır. 

Orta okul mGfredat pro 

lramlarında yapılacak fen 

bılıtıl dersleri ıelmektedlr. 

Bundan beı yıl evveline 

kadar orta okullarda fen 

bilılıl deuleri hayvanat, 

nebatat, firik kimya , teırth. 

flzlyolejl ve araiya~ denlerl 

halinde ayrı ayrı okututul

makta idi. Bakanlık bu illm· 

lerl fen bllgi•t halinde bir· 

leıttrmlıti . Fakat bu btrleı -

meden iıtentlen neticeler 

alınmamıı, tekrar bunla rın 

ayrı ayrı den halinde oku 

tulmaıına karar VP.rllmtıttr. 

- '!.ıliı---

Çııap çılmıılar 
Akıncılar mkhalleıinden 

Salih oğlu 12 yaılarında lb 

rahim , bu mahalleden Me· 

hmet oflu yine J 2 yatların· 

dakl Muıtafa, Akıncılar ma· 

halleıinden kelleci Haaaoın 

ardiyesinden e1ki çorap al 

dıkları iddia edtldiAlnden 

yak_a laomıılardır . 

r----------.. 

lateklılerln mlracaatl•rt 
kabul edllmele baılanmlf 
hr. Temmuz nihayetin• 119' 
dar mOraeaat kabul edıl•· 

e.ekttr . Ayrıca, lalvenltl 
orta aınıflarından da harbi' 
Y•Ye talebe alanacakhr. Y•l· 
nı• bunların ıınıfları aadeO' 
aakert hlklm ve mualllıllll 
olabileceklerdir. 

Harbl1eye bu tekilde ,.. 
recek ltıe mezunları v•J' 
dniveralte talebeıt için ,.. 
rek veltl~ri , aerek kendd.ıl 
aıkerl kanunlar, nlaa1111•1 

•• talimatları tamamen k•' 
bul ettikleri hakkında bl,,, 
taahhOtname vereceklerdlt• 

R.ADYOJ 

8 lisan 19 3 7 Pırııı~ 
Öğle Neıriya tı : 
Saat 12,30 plakla Tii,

muıiklıl . 12,50 havadlı, 13·~ 
muhtelif pl&k neıriyatı . 14ı 
son . 
Akıam Neırigalı : 

S.at 18,30 plikla daDI-' 
ılklıt. 19,30 Av hatar•I~ 
Salt Sallhattln Cıhanol1 

tarafından. 20,00 Sadi •' 
arkadaıları tarafından 1~ 
muıfklıl ve halk ıarlul•fl 
20 ,30 Ônıer Rıza tarafıod~ 
Arapça a6ylev 20,45 5,ft ' 
ve arkadaıları taraf ıod', 
Türk muılkiıl ve halk t' 
kıları. Saat ayarı 2 1, 15 °' 
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Uçurumlar balulmıyacak 

kadar korkunç.. Kuvvetli 
bir yel ho:uldıyan otobQ. 
ıün benzin kokuıunu alıp 

ıtdlyor. . ' 
Yolların bu kıvrımları 

oteb(hiln aanınt111na taham. 
mllQ olmıyaa arkadaıların 

Bu yQzden bir~ok kimıe 
lerln memnuiyet hl l &fına 
mOkerreren kadın aldıkları 

16rOlmüttilr Hukuki bfr kıy · 
metl olmamakla beraber bu 
halın devamın ın atla nizamı· 

na iraı edecefl zararları~ 

tümdl ve ehemmiyeti ıöz 

6ntlnde tutularak ve Türk 
Ceaa Kanununun bazı mad· 
delerlnl dellttiren ve 
1 · 10 1936 tarihinden iti · 
baren aıerlyet naevktlae ıi 

aayenin elde edllebilme1t 
için muhtarlar, muttali ola 
cakları bu ıtbi evlf!nmelert 
ihbar ile mükellef lutufmak 
tadır . Va%1felerlnde ihmal 
ıöıteren muhtarlar da mad 
denin ıon fıkrası mucibince 
bet liradan yüz lira ya kadar 
alır para cezaatle mahkam 
edilecekler, tekerrOrü helin 
de bu cezaya ayrıca bir 
aya kadar haplı cezuı da 
l"ve olunacaktn. 

Yukarıya hüli.aa edllmit 
olen bu hükümler; kanun 
( SonttD 3 ncü aayf ada ) 

Maliye Vekil« tinde Yersıler 
hakkında yeni btr proje ha· 
zırlanmaktadır . Söylendtilne 
ıöre, muamele •e iatthllk 
verıllertnde yeaiden bazı 
deilıikliklH olacaktır . Ka 
zanç verıiıi de dahil olmak 
üzere tadile tabi tutulacak 
olan verıller , projede göı 
terllmektedlr. 

V a11ta11z. verıllerin 

ıttrilmesl hakkındaki 

de bitmlttlt. 

biri•· 

proje 

1 23 Nisan 1 
1 - · - 1 1 Çocuk Haftası - 1 
E'!.~:.~:~!.~J 

keatra . , ili 
22, 15 ajanı ve bor1• 11' it 

berlerl ve erteıl ıünün pr0~ ~
ramı 22,30 pllkla ıololl" 
opera ve operet parç•l•' 

!ı3,0() ıea. 
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Televizyon Ve Yaptığı 
işl e r Nelerdir? .. 

n B~rlttıdtn bildlrlliyor: 
1932 Hneal martında id 

tk. Ra dyo hafta11 zarfında 
ille teleYlayon lletlerlnln teı 
hir edtld'ftnl g6rd0k. Aynı 

• • ı.11aanda poıta idarrıl de 
L ~lr Jerden bir yere telle 

lılft "•Ya telıtzle, televizyon ueu 
IG, reılm nakline baılamııtı 
•e halktan •ı ahyordu. Bu 

•rak •urette, poıtahanelerde iste 
ar. 
ra d• ,.1.,. 
···-ta t· 

1 ı• •· 
l• il 

iti 

ften yere fotograf daklka-
111lda naklolunuyordu. 

1934 de "Telfunken" ıfr 
lctu ilk televizyon istasyonu 
tau kurdu. Her akıam aaat 
.. lciıden ona kadar, tel eviz· 
)on bulunan umumi yerler 

~· halk televizyonla naklo 
"Gan f ılmleri ve ya pek 

ba,. '-•un ıürmlyen tiyatro tem · 

'1ll•rını ıeyretmefe batladı. 
1935 de Berlınde ve Lei· 

l>ıtade halka ilk telefo· 
1110•1ıyon (Seıll televizyon) 
d,trelerl açıldı. Buralarda 

lıbl ~lı biıim paramızla bir Ura 
'dar ncret mukabilinde iı· 
~dttırnız kimaeyi, bu terli · 

Uya· t bulunan poetahaneye 
... ~lırtayor ve kartımızdakl 

ıenll l>trdede h~m kendisini aöre· 
biti- ;ek, hem ıeıiılni iıiterek te 

ı ıa· ~Fonla konuıabiliyordunuz. 
ekı&· er.eli Berlınle Leipziı ara 
tçlJI ~'lldıı . her aün binlerce kiti 

6yle karıı karııya "uzak
t,Q mu• 

yeol 
nıfıpl 

hnt,. 
imtl' 
ktıf• 

Gtllf 

Üz~kf::61;;~u~İınlır · ı 
hu •uretle televizyon kuv

ltdtn file çıluuılmı~ bulu 
'11,ordu. 

ft._ icattan ıon Lelpzlı 
:•••inde çok hoı bir ıt:ki i 

lttıfaıie edıldı. 
Sıı bır eeyyaheınız. Berlı. 

m-• "' 1 llttintz. Bu telefonlu te· 
lı·· .... Yonla i6rüımek iıUyor 

n lt' ~-~.. Halbuki Lelpzigde 
arbt '"tdılın•s klmte yok. Ne 
· Y•1' ,,sa,calc11nıs? 
deo' d lıte, it.ulunan kolayhk bu 

alllllill 1 '-rı ltepztıdekl televizyon . ,.. .. ,. 
D ,.. 

dil,,. .... ,,. 
k•' 

b•"' 
rdlf• 

tJ 

•t' •Jonda, b6yle Herltae 

'''• ,~ n Yabancılarla konuım ı 
) için tutulmuı aenç ba 

'~'' •ardır. 
" •rhnden, ıayet ucuz bir 
t.t'et rnulcabil•nde, Lelbziıe 
d ~fon edtyoraunuz. Bir iki 
.:ı ilca ıonra karıımıza ali 
illi bır ba1an çıkıyor. Size 
~ 61beGyor. Aranızda ya-

d lacılak kalmamııtır .. Ken ..... 
lı • tlttfatlar etmele .. aı )o,, 

W 'd Unuz, o ılze mukabele 
i l' ~:)or .. Ve bu ıuretle tele. 

dt~on a6r6tmeıi - ilk ver 

1 4
,t tı~ 1111

' Ücretin müdcleti bit· 
u ,, ten •onra eler tekrar pa · 

d,~••r11aeif ıöze alınanız 
~lcatarca uııuyor. 

'G 'tt& bu televizyon gö· ·-· 1-._ ve konuımaaının ev · 
ı. "'• ile nettcelendlilni bı. 

•nla t1rlar! 

t Kim ıcıt attı! 
,, ~levızyonu icat eden di · 
"~G lr lclıi 161terllemez. Ça
.__,.; bu itle her memlekette 
~& telef klmıeler ayrı ayrı 
ııır,,... 1 

ı,_1 11 ar ve bugünkü le· 

~, ı'0na muhtelif alimlerin 
ı"tlarıle varılmııtır. 
t,1, d 

~, 8 ' • Markonl Fransa · 
l\i elın, lnailterede Marko· 
it C cemiyeti, Amerikada 

~- l. ~. tirketi, Almanya 
~lı elefunken ıirketi tele

)onu 
"- it n icadından tatbiki 

!ardır. Bunlardan Almanya
da ve lnıılterede yapılan 
tecrdbeler iyi neticeye var 
mıı telvizyon itleri bu iki 
memlekette her yerden ileri 
ıitmtıttr. 

Almanyada olduğu gibi 
bugün İngilterede de tele
vizyon iıtasyonları vardır. 

Franeada yeni yapılmıştır. 

lnııilteredeki televizyon is· 
taıyonu, meıhur "Crhtal Pa
lece,, (BlllCar saray) yanı•· 

nında, kısmen hasara ulraı· 
m11, fakat sonradan tamir 
edil mittir. 

Bir makine 400 lira 
J 936 da televizyon daha 

pratık bir snhaya kondu: Ber· 
linde oltmpJyat oyunları ya 
pılırk<!n Almanyanın bir çok 
yerlerinde halk büyiik ıa · 
fonlara toplanmıt ve radyo 
ile ıtayomdakl ıeıleri ve 
rac!yoda konuıanın verdiği 

izahatı dinlerken kar§ısında 

beyaz perdeye televizyon 
vaaılaeiyle akseden oyunları 
seyrediyordu. 

Bu ıene televizyon saha-
11nda da ha ileri gldllmif bu · 
lunuyor. 

Televizyon makineleri &a· 
tııa çıkanldı Şimdiki halde 
kOçiik çapta btr televizyon 
makıneal bizim para ile 
400 lira kadar tutuyor 
iki mhıli fıyata daha büyük 
leri de var: Bunlt1rda reılm 

iki metre boyunda görülüyor. 
Hu ıuretle bugün televiz· 

yon tamamile tatbik eahaeı· 
na gırmiı bulunuyor. 

Yalnız , henüz çok uzak 
meaafelerden televizyonla 
reıim ve bir hadiıeyi nak· 
letmek münıkOn olmıyor 

Fakat, ıaıı6nünde bulundu 
runak yakında buna da mu · 
vaff ak olunacafını dOıünebi

lirlz 
--···· .................. -

Bir re~orl 
Romanyada Koroyu lım 

inde bir haydudun muha"e
meelne baflanmııtır . Bu mu· 
hakeme çok nazara dikkati 
calip ve birçok cıhetlerden 

rekor teıkıl eder. 
Haydudun 144 ıabıka ve 

cinayeti vardır; yalnız bu 
ıabıka ve cinayetlerin ıayıl· 
maın ve izahı üç saat sür· 
müttür. Maznuna sorulan 
sualler ve alınan cevaplar 
da gene üç ıaat ıürmüıtür. 

Bu kadar ağır ıartlar ara
sında yapılan bu muhakeme 
nihayet haydudun bef ıene 
hapıe mahkümiyeti ile bit· 

meıin mi? 

ioksorün gazinosu! 
Maruf bokıörlerden Sam 

Geraldo unatını bırakmıf, 

Nevyorkta bir ıazlno açmıı 
tır. Gazinonun duvarlarının 
milleaddit yerlerine ıu ilanı 
aımııtır: 

u Hesaplarını tediye ede· 
miyenlerın nazarı dikkatle 

rine: 
"Borç 15 aente varırsa 

Hidan çeneye direkt btr 
yumruk. 

u25 seneye kadar olan 
borçlar için soldan çeneye 
bir yumruk. 

TORKDILI 

Dün.yanın 
En gDzal erkeği kimdir? 

Holl•utun yıldızlarından 

Madlen Karolla dOnyanın en 
aıilzel olan erkek kimlerdjr 
dıye eoran gazeteciye. bu 

aüzel yıldız epey diitGnilp 
taıındıktan ıonra bir itele 
yazmıı ve ıeçttfl erkek iıi· 

mlerlnl güzellik sıra1lle bil. 
dlrmiıtır. 

Listenin en baıında Ame 
rika Cumhurreiıi Ruzvelt 
ge lmekte, sonra da sıra ile 
ıuolar takip etmektedir: 

Bernad Şa v, Eden me-ı· 

hur muıiklıinaa T oıkanint, 
Amerikan demtryolu kralı 

V averil Harlmen, mir alay 
Ltndberg. John l'uney, met 
bur polo oyuncuıu Reymont 
Guert, Alman tenlı yıldızı 

Baron von Cramm, kutup 
kaıifi amiral Byrd. 

Madlen Karol 'un bu Ilı 

teslnde Hollvuttak 1 erkek 
yıldızlardan hlçbiriılnin bu 
lunmamaeı dikkate ıayandır. 
Madlen Karoll diyor kı: 

" - Sadece iyi ıörilnüıü 
tarif etmek için güzel keli 
meıl kullanmak yanhıtır. 

Güzel olan dehkanhlar pek 
nadırdir. Bir adam ancak 
nıesafıılnln hedefini elde et 
tikten ıonra ve zeki11nı a•· 
liıttrmek için ceaaretinl var 
kuvv_,tile kullanmakla 16· 

zellik sıfatını iktiıap edebi
lir . ., 

Pul 
Merakı 

Neler 
Yapar? 
Kanadanın zenaın maden 

aahiplerinden birinin kız• 

olan Rone Kltff orrl, pul top 
lamak mera"ına dOımOı 

hoppa bir kızcafızdar. ' Bu 
ınünaaebetle baııı pullaran 
mübadaleat haklunda bir 
pulculuk ıazeteılne ılAn ver· 
mittir. 

Bu illnı Nevyork banıer 
!erinden Corç Frazel iımln 
de bir pul merakl111 oku· 
muıtur, bu aayede ikı un · 
gtn. fakat biri dltl dıterl 

erkek meraklı araaanda mu 
habere baılamıt ve bu mu· 
harebe nihayet .... Aralaran· 
da atk muhabereıi teklini 
almııtır. 

Bu mektupla anlatma 
üzerine madencinin kızı ile 
banaer evlenmtılerdtr. 

Şiirlerin yemini.. 

Kooperatifler 
lnkiıaf 
Ettirilecek 

Memleketimizdeki koope
ratiflerin inkitafı için bir 
mOddettenberi yapılan tet 
kıkat bttlrllmlı ve bu huıuı 
ta umumi bir rapor hazar 
lanarak lkuıat VekAletlne 
verilmlıtlr. 

Aldıiımız ma16mata göre 
raporda 25 may11 aıiln6nün 
bOtün memlekette ve bil· 
ha11a k6ylerde (Kooperatif 
ıünü} olarak kabulü ve o 
gün her tarafta meraııım 

yapılma11 istenmekte ve ko· 
operattf ıoıyete.lnin doğma
ıını ve ınklıafını hazıı lıyan 

meılekl cemiyetlerin ve kar
ıılık lı yardım cemı yellerinin 
memleketimizde hemen ku 
rulması ve bı ha11a her köy
de bir (Ziraat Odası) teslı 

edilmeıl t.tldirllmektedtr 

Bundan maada bir çok 
mühim maddeleri ihtiva eden 
raporda Af yon inhiıarının 

kooperatifleıtirll meal. ıula · 
ma kooperatiflerinin mecbu
ri birer teıekkül halinde 
kurulmasının temini, ilk o 

kullardan baılanarak bQUln 
mekteplerde mecburi birer 

kooperatif yapılması da zik 
redtlmektedir 

Bunlard-n batka, ev ya 
pı kooperatiflerinin, hükCı · 
metin himayeai altına alına
rak çofaltılmuı ve bu te-

ıekkiillerden ucuz ev kalde
lerıne riayet edenlerin ka· 

zanç vergisi gibi vergilerden 

muaf tutulma11 ve lcöylüyü 

refaha ulaıtırmak için çift 
hayvan1arının ve yıllık mtıh · 

ıul gellrlle 6denemlyecek 
her türlQ ziraat malzeme1I 

nln orta vadeli kredi ile 
köylülere verllm)ılnin uıul 

ittihaz edılmeıl de hCik6met 
ten rtca olunmaktadır. 

Raporun diler ve en mil· 
hlm bir k11mında da k6ylü 

nOn borçlarına temu edil 
mekte ve borçları beı ıene 

tescil edilen zırat kredi ko · 
operatlfler ortaklarının faiz 

lerlnln on beı sene müddet 
le tecil ve Hhf kooperatif 

ferinin tik kurulma ve it1et· 
me maaraflarım devletin 

a vanı olarak verme1I. but 
day ıilola~ınm da bu koo· 

peratiflere haflanma11 bil
ha11a iıtenm~ktedlr. 

(Küçük Sanatler erbabı) 
kanununda yazıl. (Sanetler) 

kelimeıinln def ittirilerek bu 
odan bu kmm ıanatklrlara 

memleketimizde de ( Artlzan) 
isminin verılmeıl hükumet· 

ten rica edtlmlttir. 

Sıllaloid kundura 

Viyanada Artör Bratı~ 
Aki Valer iıminde bir ada 
mın bazı borçlardan dolayı 

evinin etyaıınıa haczi ilzam· 
ıelmiıttr Artör, bu eıyanm 
hacizden kurtarılmaeı için 
efYanın kendfıintn olmadıiı 

Viyanada bir fabrikatör, 
na dair yemin etmiı, fa.ka t ıellololdden kundura yap-
yalan yere yemin ettiil an mala m uvaffak olmuıtur. 
taşılarak ceza mahkemeeine Bu yeni kunduralarm derl· 
verllmlıtir ) 

den mamul kunduralara a t Mahkeme, yalan yere te 
edeceai ıanılmaktadır. 

hadelin ıübutuna rafmen Bu kunduralarlD pek çok 
men Artörün ademi meıull 

faydalarından batka ucu:rlu 
yetine karar vermiıtir Bu iu da vardır Bu kundura 
nun da aebedi maznunun 

lar yıkanmak ıuretlle te 
tilr olmasıdır . Bir ruhiyat mizlenmekte ve boya külfet 
doktoru da, tiirlerln hayal · b 

ve maaraf ından vareıte u 

SAYFA: 3 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlrğı dan: 

Mahalleıl 

Dlnkctler 
Ctnıl Hududu 

ev Salı Mehmet kızı Hava, ıol u bek 
kal Şevket arkuı Dervlı Abdullah 
önd yol . 

Hududu ve bu lunduğu yeri yukar1da yazılı ev, Dink 
eller mahalleılnden Muıtafa oğlu lımatlden lntikalen ev 
IAtlan lımaıl ve Mehmet ve Abdullah ve Emlneye kııl
mıı ve bunlarda aralarında 50 yıl önce yaptıkları tak· 
ılmde avlu k11rnından lımail hisıeeine ayrılan araa üzerine 
İımall tarafından kendi parası ve levazlmile yukarıdaki 
ev inıa edilerek o zamandanberl lımail taraf ındnn mChta
kilen taaarruf edilmekte iken 330 da <Slmeaile karııı Sıd· 
dika ve kızı Rabia ve baba bir kardaıı Ahmede ve bila
hare Mehmedin de 331 de ölmeıt le karısı Neffae v• kızı 
Havva ve kendisinden evvel ölen kardaıa lımailln kızı Ra· 
blaya kaldıjından bahllle namlarına sent't almak lıtedlk· 
lerınden tasarruf hakları tahkik edilmek üzere 18 Nlııan 937 
Pazar günü mahalline memur aönderilecekllr. İtirazı olan· 
ların bu günler içinde Tapu Sicıl Muhafız.lıfana veya ma
halline ıelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu illn 
olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacından 15 metre Yaka çuheın 400 ki · 
lo Neftalln 200 takım it elbiıf'ıi 500 yemeni 1 UO mahmuz 

3000 çorap 125 kilo köselo 50 bat clbinlifi 300 makara 
200 çift terlikten ibaret melbusat eıyaeı 24·4 937 cumar. 
teıi ıfinü saat 1 O da açık eksiltmeye konmuıtur. Bunla· 
rın umumunun muhammen bedeli 4217 lira 25 kuruıtur. 
Muvakkat teminatı 273 lira 80 kuruıtur. Bunların muhte 
lif cinı olma11 Hlbeırlle ayrı eyrı da ihaleleri yapılabı l lr. 
lıteklılerin numune ve evsaflaranı ıörmek ilzere her ıün 
ve adı geçen g6n ve Matte de teminat makbuzlarlle Ko· 
lordu Satın Alma Komisyonu baekanlıjına müracaatlar1. 
Gazete illn ücreti de milteahhide aittir. 

4 - l 127 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahalleıl Clnıl 

Ev 
Hududu 

Vicdaniye Salı bakkal Abdi, solu Tevfik 
Çavuı. arkaaı MOıllm "ıırm Na· 
zife, 6nü yol. 

Hudut ve bulunduiu mahalleıf yukarıda yazılı evin 
yerıni Çenael ojlu lımallin tarlasından otuz sene evvel 
alarak tberlne kendi parası ve levazimtle ev lnıa etmek 
•uretıle Vicdaniye mahallesinden Yunuı ojlu Muıtafanın 
aenehlz mali iken 333 de ölmeıile karııı Hatice ve e•
lltları Raılt ve lımaile kaldıiından bahisle namlarına 
ıenet almak iıtedtklerlnden taıarruf hakları tahkik edıl · 
mek üzere 18 • Ntun • 937 pazar aGoü mahalline me
mur 16nderllecekttr İtirazı olanların bugGnler içinde Ta · 
pu Sicil Muhafızlıjına veya mahalline ıelecek memuıa 
müracaaJ eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Medeni Kanun ff'[jkümlerine 
Muhalif Olarak Evlenenlerle 
Bu Evlenmelere Sebep Olanlar 

Cezalandırılacak. 
(Bat tarafı ikinci ıayfada ı 

vazunın teıahhOdü zevcatın 

memleket içinde her hanıl 
bir ıekılde devamına lmkln 
bırakılmıyarak bazı aileler 
aruına yerletmiı olan orta 
zamanlara alt bu kato ta· 
ammülün de" yokedilmeılne 
büyük bir önem verdljlnl 

ıöıtermektedJr. 

Bu neviden blrleımelerln 

btlhuıa köylerde daha faz 

la taammüm etmit oldufu 
muhakkaktır. 

içtimai bOnyenin temelini 
teıkıl eden ailenin düzenini 
bozmakta olan bu ıaklm 

kaldırılmaeı için muhtarlara 

vazlf elerlnln tilmiıl ve ehe 

mmiyetlnln anlatılma11 ve 

kontrol edilerek ihmali gö . 

rülenlerln kanuni müeyyide

lere tiddetle çarptmlma11 

icap etmekte ve ceya meY· 

zuatımız arasına yeni girmlı 

olan hükümlerin muhtarlar 
la köylüye münasip tekilde 

ve vaııtalarla anlatılmasının 

da iyi ıonuçlar verecefl 

umulmaktadır 

Gerekelere teblifl ve eh· 

emmtyetle takibi tamimen 
le uğraıan mahluklar olma- lunmaktadır. 
11 

heeablle hareketlerinde 1-===:..=====ı:::ıı::::===ı====~~~::==:::=:=~:====:=:===:~=:'=:=~:========:::::a:= 
rica olunur. tuyadın tamamen ortadan 

&dar ayrı ayrı çalıtmıı· 

"35 seneye kadar olan 
borç için bir nakavt mukar 

rerdir 

şuür vekud aramak rr.üm Ô KATRAN lJAKKI EKREM kün olamıyacaiınıı datr ksürenlere: rı 
, bir rapor vermitUr. 



SAYFA 4 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Cinai Hali hazır kıymeti 

Börelcçiler Hane Lira. Kr. 
480 00 

Müıtemilata 

Fevkani iki tahtanı 
bir oda , bir bodrum. 

Mevki, cinı ve bedeli muhammenl yukarıda yazıh gay· 
ri menkulün sah~ı 26 3 937 tarihinden 9 Nisan 937 tarihi· 
ne kadar l 5 gün müddetle satışı n üzayedeye konulmut · 
tur . Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesile 9 Nfıan 937 de saat 
15 de Defterdarlıkta müteıekkii komisyona ve fazla ma· 
lümat almak istiyenlerlnde Milli Emlak Müdüriüğünc mü· 
rac:ıatları. 4 - 1 120 

Sındırgı Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

Molla lbrahim veresesinin bina buhran, arazi ve yol 
vergisinden dolayı borçlu bulundukları meballğln temini 
tahıill için bu veresenln ıayian tasarruflarında bulunan 
belediye karo111ndakt han ile dört dükkandan ibaret mü· 
ıtemllatınan satılmasına tahıtlat korniıyonunca karar veril
mtı olduğundan hanın heyeti umumlyufne veya dört dü· 
kke ndan her birine ayrı ayrı talip olanların kıymeti mu
hammenl üzerinden pey akçelerile birlikte feraiti anlamak 
üzere muhasebel hususiye memurluğuna ve müzayede gü 
nü olan J 5-4 937 saat 15 de kaza idare heyetine müra · 
acatları ilan olunur. 4 - 1 - 121 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızf İğından: 

Vil~yeU Mevkii Cinsi 
Balıkesir: Ayazma Bağ iken ti 

Mahallesi Hududu 

civarı mdl tarla 
Şeyhlütfullah Gündojuıu po 

hı memuru 8. 
Demir Vaafl 
tarla11 poyraaı 
yol günbah ve 
kıblesi Kasap
lar mahalleıt-

nden Hafta gü 
:zel oğlu Meh
medln ıebze 

bahçesi. 

TORKDILI 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Satıı Mevki Nevi Muhammen bedeli 

No: Lira Kr. 
855 Süleymanbey Cad: ArAa 320 00 

856 " " 220 ,, 
857 " " 220 " 
858 ,, " 220 ,, 

859 ,, " 220 " 
860 " " 220 ,, 
861 ,, ., 220 ,, 
862 Babucçular arastası ,, 320 ,, 

86 3 ,, " 1 20 " 
864 " ,, 120 ,, 

865 " ,, 120 " 
866 " ,, 120 ., 
867 " " 120 " 
868 " • ' 1 20 " 
869 ,. " 93 " 

8 NiSAN U7 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun techizatından iki kalem bakır, üç kalern 
cllatye, dört kalem kantar paakül gemici feneri ve bel ke 
meri ile mutablyeden dört kalemden ibaret ihtiyacı açık 
eksiltmeye konmuıtur. Techlzatın muhammen bedeli (1887) 
lira (50) kuruıtur. Muvakkat teminata (141) lira (57) ku· 
ruıtur. Mutablyenin muhammen bedeli 776 lira 58 kurut· 
tur. Muvakkat teminatı 58 lira 20 kuruıtur. Ekılltme ıO· 
nO 16 4 937 cuma günü saat 10 dadır. Bunların muhtelif 
cins olmaaı itibarile ayrı ayrı da lhalesl yapılabilir. lıtek· 
illerin numune ve evsaflarmı görmek üzere her 16n ve adı 
ıeçen gün ve saatte de h:mfnatlarJle Kolordu ıatınr. alma ... 
komisyonu baıkanlığına müracaatları, gazete ilan ücreti 
milteahhite aittir. 

4 - 1 - 112 

870 ,, ,. 96 " 
87 1 " " 60 " ~ •••• iDii •• •• IDU •• •• UDi •• •• noı •••• 

:~; :: :: :~ :: i LCıtf en Okuyunuz .. 1
1 

8 7 4 " " 120 " 
87

6
5 

" ,, 
120 

•• , ~B Bayanlar , Baylar!. ~ 87 " ,. 120 " 

877 '' " l 20 " E llnizde h. atıra olarak ıaklanacak öyle eski re · S 
878 " ,, 40 ,, 
879 4o ~ simler' vardır ki bunların iyf bir ıekllde ta1hthinl ve· :.-.:ı 

" • , " c:ıı 
880 ,, ,, 40 ,, ~ ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını zannedersiniz ~ 
881 Gazi paıa caddeıl ,, 240 ,, tıte bütün bu diltüncelerln aksini iddia ve tıbat 
882 ., ,, 240 ,, ediyorum: S 

::! :: :: ~:~ :: li!Sl Ç ok t'ski ''de. yıpranfmış resimleri büyük ~ 
910 BabuçculararaataaıDokkan soo ,, : biragrctn ısman abrikasmda karaka-, 
911 ,, ,, 500 ,, : fonı, sepya, pastel ve.,yağh boya olarak is- ' 
912 " ,, 700 ., n tenilen boyda vH sizi nıemının edecf>k bir 
n 13 ,, " ıooo ,. - k ld l .. k ı k k 
914 Gazipaıa caddesi " 750 " ~ şe . i e >iiyu . o ara . ya plırma ta~· ııu. 
915 ,, ,, 750 ,, Resimlerinizde istenen her değişiklik ya-
9l6 .. ,, 750 u pılabilir. 
917 

" " 
750 

" ~ B~"·anlar ic.iıı ya-.'_1h boyalar bilhassa sa-
Bandırma kaz asanda evkafa ait yukarıda yazıla 38 par· J - ·' - • 

ça emvali ıayrl menkule peıin para ve 15 gO~ müddetle ! yanı lllV!i'İ~·edir. 
açık artırmaya konularak temhken satılığa çıkarılmııdır. ~- Eğer resiıuleri niz güzel olursa rıetice-
lhalesı 9.4 937 cuma ıOnü saat J 4 de Bandırma evkaf i!S 
dairesi binasında yapılacağından istekli olanların muham ı-ı ler de. pek giizd olaı·ak gelecek ve heğeni-
men bedelinin yüzde yedi bucuk nlıbetinde teminat akça : lecektir. 
tarı ue bırtikde muayyen gün ve saate moracaatları ııan : siparişler bir ay sonra iade edilir. fiatlar pek~ucuzdur 
olunur 4 - l - 99 
---------------- i!S Mesela~ 30 x 40 tbatta kaıa kalen. 275. yattı boyı 

1 S Ç 1 A R A N 1 Y Q R.. i 358~~~~~eleri hergün mağazamızda 
Hudut ve bulunduiu yer yukanda yazıh bai iken ha· 

len tarlayı Salihattln mahalleslnde11 pabuıçu Aliden 50 
sene evel 22 lira bedel mukabilinde haricen satın almak 

suretlle ŞeyhHıtfullah mahallesinden Tahmis oğlu Ali ça 

vuıun tasarruf ve zıraatmda iken 334 de ölmesile Yegane 

Ô 
Soma Kömür madenlerinde amele olarak çalıımak iı !!n: 

oğlu Mehmet içere kaldığmdan bahisle namına tuçil ed- ..,.. 
ilmeai istenildiğinden tahkikat yapmak için 18 4·937 pa~ ti yenlere yevmiye 80 ve J 00 kuruı verilecektir. 1 :1 

görebilirsiniz . . 
Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu 

zar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakk· Jıçilere müracaat ettikleri gün derhal it verilecektir. İıle-
ında bundan baıka tasarruf veya ıaır btr ıuretıe hak ıd · terınde kabtltyet gösterenterın yevmı1eıerı arttırılacaktır. l@-.-.-•• -ıcu .... IMIL . .:::.!.~-.111 •••• noc .... 

flBDULLflH 

dfasında bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile vili. .\lüracaat Ytrl: 
yet tapu sictl muhafızhğma veyahut mahalline gelecek SOMA KÖMÜR MADENi #~~~~~~~~~~Jh..~ 
memura müracaatları lüzumu ilin olunur 123 ı 1 
~~~~-=----------------------------------:~ ~· «. 
1 TÜRKDİLI 1 
Pazarteıinden baıka her ~ 14""' A K ı6 rr 
gün çıkar. Siyaaal gazete.. il. a.' I-. 

Hır T ıcimenin En Büyük Dileği: 
Satış Sürümünü lrttnmıktu. 

~!~.;,~ı.ı.,!~ K~'
0

' ! Satışta Bjrinci Şart: 
Günü geçmit sayılar 25 it CC REKLAM D 1 R 
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ku~u~~~S: 1 ,, • 
BALIKESiR TORKntu · .. · : <'•.. - ~ Satacag., ınız Malınızı ~ 

"· " 
0 'öyt!m(s_·D.,,.., İ Herhalde Reklam Ediniz. ~ ~ 

OJı~ü me zahirefiatları ·}JLb · ~ 1 \le ~u l~~k~finı ı~.-1~11~•·1 
UN~:~:,; Azami ·MN,/.~~~·1Ev. 1 ( TURKDILI) ne\ erınız 

K. K. ıç ı n Lü3 ümlü [Ş,!f'1Lat'ı 
1
1 T u,..., R K o ,- L ı· 

55 Handıman 900 910 6) } 
60 s6o s10 7'1JJ'aaan UcUJ "c7f !tnJ 
70 820 830 

80 150 170 Bizd en eyi Boyil 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
BUGDAY PiYASASI YA.GL.AR/Nİ 1 Her Yerde Okunur· 

'BU;rada bula bi1i1Joru •~~~~~~~~~:tArt~~ Yerli Sert 4,875 

Yumuşak 5,50 
Mmr 4 
Arpa 3,50 

Hariç piyasadan gelen 

Yumuşak 6,25 
Sert B 7,25 

5 
5,75 

3,75 

buğday 

Biı. kOyliılerde 
Pullu R. ve ~enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Alırı~ 

iyesi ve Baıyazmana: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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Baıım Yeri it Baıan evi 


